Моето име е Роко Боргезе, работам во синдикатот од 2009 год. и сум генерален секретар на
Федерацијата на агро-индустриски работници на Италијанската конфедерација на синдикати
(Flai Cgil) во Џоја Тауро.
Преку уличниот синдикат „sindacato di strada“ им даваме заштита на работниците директно
на работното место со нашата мобилна станица. Целта е да им обезбедиме заштита на
работниците на работното место.
Се занимавам со имиграциите бидејќи живеам во областа Џоја Тауро: тука сум роден и
живеам тука и затоа беше неизбежно да се занимавам со имиграциите. Тоа е територија која
е запоседната од мафијата.
Во областа Џоја Тауро има еден град со колиби кој претходно бил запоседнат со шатори.
Стариот град со шатори на почетокот бил во близина на општината Розарно, а сега се наоѓа во
Сан Фернандо. На тоа место сега има околу 2,500 мигранти кои и покрај миграциските текови
со текот на годините станале постојани жители. Претходно сред летото имаше околу 150-200
луѓе, а сега се околу 800 на број.
Пред градот од колиби има уште едно место, каде има објект на Министерството за
внатрешни работи и каде може да се пристапи преку мост. Таму има околу 700 луѓе. Градот
од шатори се разви бидејќи се мислело дека стариот град од колиби може да пропадне.
Веднаш до градот од шатори се создаде нов град, каде има поставен шатор на
Министерството за внатрешни работи и каде престојуваат околу 280 луѓе.
Многу се зборува за градот од колиби и шатори, но, во целата област на Џоја Тауро постојат и
други места каде има широко распространети центри на имигранти: во населбата Русо, во
општината Тауријанова, каде има околу 150-180 луѓе или во близина на Сан Фили во областа
на Меликуко каде има околу 60-70 луѓе и раштркани распаднати бараки низ целата
територија.
Покраината Реџо Калабрија не е единствена која се соочува со појавата на имиграции, туку и
областа на Џоја Тауро, преку Тиренското или Јонското море, и преку Калабрија, такви места
може да се најдат насекаде: во Кротоне, во Сибари, во близина на Вибо Валенција, и со тоа
Калабрија е одбележана со центри каде се примаат мигранти. Во Џоја Тауро има околу 4,200
луѓе кои живеат ширум целата област. Наутро стануваме во 5:30 часот, ние сме група од 5-6
луѓе, заминуваме од централата на Федерацијата на агро-индустриски работници на
Италијанската конфедерација на синдикати (Flai Cgil) во Џоја Тауро и следиме што се случува
низ целата територија.
Гледаме дека има некакви мини автобуси со кои ги намамуваат момчињата, особено од
африканско потекло, и ги носат на работните места на потполно нелегален начин. Дури и пред
тоа да се случи, ние интервенираме и им даваме телефонски број каде бесплатно може да се
јават: по јавување на овој бесплатен телефонски број ќе интервенираат карабинерите,
полицијата и ние како Федерацијата на агро-индустриски работници (Flai). За да ги
спроведеме активностите на уличниот синдикат „sindacato di strada“, покрај тоа што им
овозможуваме заштита и права, им покажуваме и кои се нивните обврски и со себе носиме
материјали кои може да бидат корисни за работната активност.
Во текот на овие месеци им делиме ракавици и чорапи за во чизмите да се заштитат од студот.
Имаме потпишано и меморандум за соработка, и понекогаш не повикуваат од префектурата,
меѓутоа, тие се повеќе насочени кон одржување на јавниот ред и мир. Многу малку се
дискутира за проблемите кои се однесуваат на нелегалната работа, експлоатацијата, и
спроведувањето на законот 199. Синдикатот е оној кој тоа треба да го проследи и да укаже

дека законот 199 од 2016год. може многу да помогне за да веднаш се стави крај на
експлоатацијата.
Еден елемент кој определува дали оваа иницијатива ќе биде успешна се должи на интересот
покажан од страна на работниците. Оној момент кога ќе видите дека има интерес,
иницијативата била успешна, и тие подоцна доаѓаат да не посетат во канцелариите низ целата
територија каде можат да ги постават најсоодветните прашања и да побараат помош.
Податоци можете да добиете директно од ставот кој го искажуваат момчињата и ако тие
почнат да ве следат, тоа значи дека одлично сте ја завршиле работата.
Потребно е огромно искуство, експертиза па дури и здрав разум бидејќи кога ќе се најдете на
нивните работни места ако не примените здрав разум, ситуацијата може да се влоши.
Потребна е голема обмисленост и резонирање бидејќи ако постапувате инстинктивно
наместо да постигнете позитивен исход, можете да се изложите на ризикот да го уништите
она што сте успеале да го постигнете во 3 месеци, 4 месеци или 15 дена.

