Казвам се Роко Боргезе и съм в синдиката от 2009. Заемам позицията на генерален секретар
на Flai CGIL за Джоя Тауро.
Чрез „синдикализма на полето“ ние предлагаме на работниците пряка защита на работното
място с нашата мобилна станция. Целта е да закараме защитата при работниците на
работното им място.
Правя го, защото вярвам в тази сила на промяна, която задължително трябва да съществува и
трябва да се случва.
Аз се занимавам с имиграция, тъй като съм израснал и се развивам в долината на Джоя Тауро
и следователно неизбежно също се занимавам и с имиграция. Това е територия, пълна с
мафиотски структури.
В равнината на Джоя Тауро има бедняшки квартали, които се издигат от стар палатков град.
Старият палатков град първоначално е по-децентрализиран, в близост до град Розарно, но в
момента се намира в Сан Фердинандо. На това място има около 2 500 мигранти, които
следвайки миграционните потоци, през годините са станали по-уседнали. Преди време в
средата на лятото откривахме 150-200 души, а сега са около 800.
В предната част на бедняшкия квартал има друго място, собственост на МВР, до което има
достъп само с карта. Вътре има около 700 души.
Този палатков лагер е създаден, защото се е смятало, че старите бедняшки колиби може да
не издържат. В непосредствена близост до официалния палатков лагер има и нов, отново с
палатки на МВР, който побира около 280 души. Много се говори за бедняшки квартали и
палаткови лагери, но на цялата площ на равнината на Джоя Тауро има места, където ние
откриваме други много популярни центрове на имигранти: в руския квартал, в община
Таурианова, където има около 150-180 души или в близост до Сан Фили на територията на
Меликуко, където има 60-70, разпръснали са се от малките бараки по цялата територия.
Феноменът на имиграцията не се отнася само за провинция Реджо Калабрия, за областта на
равнината на Джоя Тауро, а за цялата територия около тиренско или йонско море. В цяла
Калабрия намираме такива места: намираме ги в Кротоне, в равнината на Сибари, около Вибо
Валентия, Калабрия е осеяна с центрове за настаняване на мигранти. В равнината на Джоя
Тауро има около 4 200 души, разпръснати из цялата област.
Ставаме в 5:30 сутринта, ние сме група от 5-6 души, започваме от седалището на Flai CGIL в
Джоя Тауро и следим цялата територия на 360 °.
Виждаме, че има няколко минибуса, от които примамват работниците, особено африканските
момчета, и ги отвеждат на работното място по напълно незаконен начин. Още преди това да
се случи, ние се намесваме, като им даваме безплатен телефонен номер: когато звъннат на
горещата линия, която е напълно безплатна, ще се намесят карабинери, полицията и ние от
Flai.
Когато провеждаме „синдикализъм на полето“, в допълнение към защитите и правата, ние им
казваме какви са техните задължения и също носим материали, които могат да бъдат полезни
за работата им. В тези месеци им раздаваме ръкавици или чорапи, които да си облекат, за да
се предпазят от студа.
С Меморандума за разбирателство понякога също ни викат и в префектурата, но институцията
на префекурата се интересува повече от поддържането на обществения ред. Що се отнася до
капоралите, експлоатацията, Закон 199, ние винаги говорим за това. Обикновено именно ние
като синдикат го развиваме и твърдим, че закон 199 от 2016 може да бъде от голяма полза, за
да се сложи край на непосредствената експлоатация на работниците.

Елементът, който определя повече или по-малко успеха на инициативата, е фактът, че
виждаме интерес от тяхна страна. В момента, в който видим интерес, значи инициативата
наистина е успешна. След това работниците идват и в нашите офиси, разпръснати из цялата
територия, и там те ни задават най-подходящите въпроси, молейки за помощ и търсейки
съдействие.
Данните се получават директно от отношението на работниците. Ако ви следват, означава, че
сте свършили страхотна работа. Нуждаете се от много опит, знания и дори здрав разум,
защото когато пристигнете на работното място, ако ви липсва здрав разум, ситуацията може
да ескалира.
Трябва да се мисли много и да се действа рационално, защото ако действате инстинктивно,
вместо да направите нещо положително, рискувате да съсипете доброто, което сте изградили
в интервал от 3, 4 месеца или 15 дни.

