Јас сум Лидија Групчева од Агро-синдикатот на Република Северна Македонија.
Во Агро-синдикатот работам веќе две години.
Агро-синдикатот е дел од проектот „Raise up“ заедно со италијанскиот и бугарскиот синдикат.
Задоволство ни е што имаме можност да дознаеме што се случува со сезонските работници
од Бугарија и Романија во Италија, но исто така и во Македонија.
Овој проект ни даде јасна слика за состојбата.
Не можеме да го примениме истиот пристап кој е применет во Италија бидејќи состојбата во
Македонија е потполно различна.
Во текот на проектот, направивме неколку теренски посети во Италија и тоа за нас беше
потполно нов пристап. Исто така, во Македонија сме соочени со непријавената работа, но исто
така спроведуваме различни активности и до сега не сме имале искуство со типот на
активности кои се предвидени со овој проект.
Во однос на активностите кои се спроведуваат во Македонија, фокусот е ставен на законите и
регулативата во однос на сезонските работници.
Сакавме исто така да го чуеме и мислењето на работодавачите за да добиеме целосна слика.
Република Северна Македонија не е голема земја, можете да седнете во автомобилот и за
два-три часа да стигнете до сите региони, дури и оние кои се најоддалечени.
Направивме и проверка на некои од социо-економските податоци за да утврдиме во кои
региони е најзастапена непријавената работа.
Ги користевме и сознанијата и информациите кои ги добивме во Италија.
Направивме споредба на ситуацијата на мигрантите работници во Италија и сезонските
работници во Македонија и утврдиме дека состојбата не е многу различна: работат по 10 до
12 часа на ден, помалку се платени во споредба со останатите работници, кога завршува
сезоната на берба во еден регион се префрлаат сите заедно во друг регион.
Најголемиот број на сезонски работници во земјоделието во Македонија, околу 80% се жени
кои во најголем број се од Романија.
Проектот ни помогна и да оствариме добра соработка со институциите: откривме дека тие
располагаат со релевантни информации, запознаени се што се случува на терен и знаат какви
промени треба да се предложат.
Имавме можност да соработуваме со нив на неколку работилници и од дискусиите
произлегоа неколку заклучоци кои ни овозможија да постигнеме добри резултати.
Со проектот Raise Up се стекнавме со навистина посебно искуство во Италија за тоа како да се
пронајдат работниците, како да им се пристапи и како да се разговара со нив.
Меѓутоа, во Македонија тоа не е возможно бидејќи не е лесно да се пристапи до полињата
кои се во сопственост на приватни компании и затоа нашиот пристап е потполно различен од
тоа што го научивме во Италија.
Во Македонија им пристапуваме на работниците по работното време доколку тие не се
уплашени да разговараат со претставници на синдикатите.
Се надеваме дека проектот Raise Up ќе продолжи бидејќи во Македонија постигнавме
одлични резултати во однос на институционалниот дијалог.
Институциите веќе имаат започнато дијалог и дознавме (неофицијално) дека дел од
заклучоците од дискусиите ќе бидат применети во дел од регулативата и во некои законски
измени.

