Казвам се Лидия Групчева от Агросиндикат в Република Северна Македония.
Работя в Агросиндикат от две години.
Ние сме част от проекта Raise up заедно с италианските и българските синдикати.
Радваме се, че имаме възможността да разберем какво се случва със сезонните работници
мигранти в България, Румъния, Италия и Македония.
Този проект ни даде много ясна представа за ситуацията.
Не можем да използваме същия подход, който се прилага в Италия, защото в Македония
средата е напълно различна.
По време на проекта, в Италия, имахме няколко посещения по полетата и това беше напълно
нов подход за нас. Също и Македония се изправя срещу недекларирания труд, но ние
използваме различни дейности и никога не сме били част от такива дейности, каквито бяха
предвидени в проекта.
По отношение на дейностите, които прилагаме в Македония, фокусът е върху отношението
към сезонните работници в законите и подзаконовите актове.
Искаме да чуваме и мнението на работодателите, за да имаме пълна картина.
Република Северна Македония не е голяма страна. Можете да седнете в колата и в рамките
на два-три часа достигате всеки регион, дори и най-отдалечените.
Направихме някои проучвания и на някои социално-икономически данни, за да откроим в
кои региони недекларираният труд е по-често срещан.
Също така използвахме знанията и информацията, които получихме в Италия.
Ние сравняваме положението между работниците мигранти в Италия и сезонните
работници в Македония и откриваме, че ситуацията не е много различна: те работят от 10 до
12 часа на ден, плаща им се по-малко от на другите работници. Когато сезонът за беритба
завършва в един регион, те всички заедно се местят в друг регион.
В Македония повечето сезонни работници в селското стопанство, около 80%, са жени и
повечето от тях идват от Румъния.
Проектът ни помогна да създадем добро сътрудничество и с институциите: ние откриваме,
че те имат информация по темата, те знаят какво се случва в полетата и знаят как да
предложат някои промени.
Имахме възможност да работим с тях в няколко семинара и в дискусията стигнахме до някои
изводи, които ни водят до добри резултати.
С проекта Raise Up имахме придобихме неповторим опит в Италия за това как да намерим
работниците, как да се приближаваме към тях, как да говорим с тях.
Въпреки това в Македония това не е възможно, защото полетата не са толкова лесни за
доближаване, особено когато принадлежат на частни компании и затова нашият подход е
напълно различен от наученото в Италия.
В Македония се свързваме с работниците след работното време, ако не се страхуват да
говорят с представители на синдиката.
Надяваме се дейностите да продължат и след края на проекта Raise Up, защото в Македония
постигнахме отлични резултати при диалога с институциите.
Дискусията между институциите вече започна и чухме (неофициално), че някои обсъждания
ще бъдат приложени в някои регламенти и в някои правни промени.

