Аз съм Винченцо Еспозито и съм секретар на Flai Базиликата и съм в синдиката от 1993г.
Нашият опит е свързан с област, наречена Вултюр Алто-Брадано, където, предимно през
лятото, се провежда беритбата на домати и в този период в зоната се пренасят 800-1000
работници, почти всички от държави извън ЕС. Това са работници, които за съжаление
пребивават в изоставени ферми, разрушени постройки, бараки, така че за нас е необходимо
да провеждаме „синдикализъм на полето“, при който не работниците идват в офисите ни, а
ние сме тези, които достигат до работниците, където са те.
Това е работа, извършвана от синдикалисти, културен посредник и адвокат. Ние
предоставяме юридическа помощ с договорите и информираме тези работници, които не
познават правата си и наредбите на територията, в която живеем, и следователно правилата
в нашата страна.
Имаше традиция на настаняване в приемни центрове, която не предоставяше оптимални
услуги и където се укриваха капоралите, които осигурява евтина работна ръка и услуги като
вода, електричество, храна и сандвичи.
От там възникна необходимостта от „синдикализъм на полето“, от там възниква
необходимостта и от наша страна в сътрудничество с региона Базиликата и префектурата да
организираме на приемен център, който може да осигури добри условия на живот: легло,
санитарни възли, топла храна, възможност за готвене, медицинска клиника,
представителство на центъра за заетост, който позволява срещата между търсенето и
предлагането на работа чрез списъци с резервации.
Важен проект, чрез който добавяме още едно парче, което на практика премахва
възможността капоралът да предоставя селскостопански работници, е именно транспортът:
в продължение на две години с териториалната двустранна агенция ние финансираме
транспорта от приемния център до полетата и обратно. Това е основен инструмент, защото
капоралът се грижи основно за транспорта и кара работниците да си плащат, вместо да
предоставя тази услуга безплатно. Ясно е, че така се премахва смисъла за капорала.
Освен това, в сътрудничество със сдруженията на работодателите, ние правим и следното:
„Колдирети“, в частност, насърчава сътрудниците си да се обръщат към приемния център и
да наемат персонал чрез списъците за резервации.
Видовете интервенция са две: в приемния център имаме един синдикалист, който два пъти в
седмицата извършва дейност на гише заедно с останалите си приобщаващи занимания.
Ходим по бедняшки квартали и гета, за да се срещнем с хора с помощта на културен
посредник, който говори няколко езика и в този контекст събираме информация за нуждите,
които в следващите дни, когато се върнем, се опитваме да задоволим. През следващата
седмица се опитваме да дадем отговори по тези случаи.
За разпространението използваме следния подход: в момента, в който започне кампанията,
правим прессъобщение в местната преса; по време на дейностите докладваме всякакви
специални епизоди и след това правим окончателен доклад в края на инициативата.
Нуждаем се преди всичко от пресата, за да подтикнем контролните органи, инспектората по
труда, социално-осигурителния институт и префектурата, а в някои случаи ни трябва и за да
подтикнем региона, за да гарантираме, че проектът, особено за частта, свързана с приемния
център се организира по най-добрия възможен начин.
Работата, извършена заедно с региона Базиликата, е важна работа: фактът, че оборудвахме
тази област с приемен център с всички услуги (транспорт, санитарни, хигиенни, възможности
за хранене) е основополагащ. Но това решава само част от проблема, защото там имаме
група от около 1000 души, докато центърът може да побере най-много 400. Така че трябва

да удвоим наличните места и може би дори да осигурим и други услуги на полето: подвижна
медицинска амбулатория, отдаване под наем на велосипеди, работилница за ремонт на
велосипедите, светлоотразителните якета, защото рискът от пътни инциденти е много висок.
Има услуги, които все още трябва да се добавят и това може да се направи, но, разбира се,
ще има нужда от по-голяма инвестиция на ресурси от региона, а също и от други елементи
за увеличаване на капацитета на настаняване.

