Јас сум Винцензо Еспосито, генерален секретар на Федерацијата на агро-индустриски
работници (Flai) за покраината Басиликата и во синдикатот сум од 1993 год.
Нашите искуства со уличниот синдикат „sindacato di strada“ се поврзани со територијата на
Алто Брадано каде главно во летниот период има берба на домати и притоа се вклучени 8001000 работници кои најголемиот дел не се од земјите на ЕУ.
Тоа се работници кои за жал живеат во напуштени куќи на фармите, руинирани објекти,
сиромашни квартови и затоа треба да ги спроведуваме активностите на уличниот синдикат
„sindacato di strada“ онаму каде работниците не доаѓаат во нашите канцеларии, и затоа им
пристапуваме на местата каде тие живеат.
Работата ја вршат синдикалците, културен медијатор и правник. Им обезбедуваме помош во
однос на договорите и правна помош и им даваме информации на работниците кои не си ги
знаат своите права и регулативата на територијата каде што живеат, и со тоа и правилата во
нашата земја.
Постоеше традиција во местата каде се сместуваат работниците да не им се даваат оптимални
услуги, и таму тие се соочуваат со нелегална работа, односно евтина работна сила и каде им
се обезбедува вода, електрична струја, оброци и сендвичи.
Оттука и потребата за уличниот синдикат „sindacato di strada“, и со тоа и потребата за
соработка со покраината Басиликата и префектурата за да се организира село за сместување
кое може да ги понуди следните услуги: кревети, санитарни јазли, топли оброци, готвење,
амбуланта, службеник во центарот за вработување кој работи на поврзување на понудата и
пријавата за работа преку листи на резервација.
Важен проект кој е поврзан и со друг проект, и со кој всушност се елиминира можноста за
нелегалната работа во земјоделието се однесува на превозот: веќе две години заедно со
територијалното билатерално тело го финансираме превозот од селото до полињата и потоа
назад од полињата, и сметаме дека тоа е основна алатка бидејќи нелегалните работодавачи
главно раководат со превозот и бараат од работниците да го платат, наместо таа услуга да им
ја обезбедуваат бесплатно и оттаму е јасно дека таквата улога на нелегалните работодавачи е
нелогична.
Покрај тоа, соработуваме и со асоцијациите на работодавачи: особено Федерацијата на
италијански фармери ги тера своите членки да одат во селата и да најмуваат работна сила
преку листи за резервација.
Постојат два типа на интервенции: во приемниот центар имаме синдикалец два пати во
неделата, но имаме и уште една поинтензивна активност, односно одиме во сиромашните
квартови и фармерските куќи за да се среќаваме со луѓето со помош на културен медијатор
кој зборува на неколку јазици и гледаме каква е праксата во тој контекст. Во следните денови
се обидуваме повторно да се вратиме и потоа во текот на следната недела им даваме одговор
на нивните барања.
Во однос на комуникацијата постапуваме на следниот начин: на почетокот на кампањата
даваме изјава за локалниот печат, за време на патувањето известуваме за некои посебни
случувања и потоа на крајот на проектот подготвуваме извештај. Особено ни е потребен
печатот за да ги придобиеме инспекциските органи, трудовиот инспекторат, INPS
(Национален институт за помош на конфедерацијата) и префектурата, и во некои случаи ни е
потребен и регионот за да обезбедиме дека проектот, особено делот поврзан со
сместувањето е организиран на најдобар можен начин.
Работата која ја вршиме заедно со покраината Басиликата е особено важна: областа ја
опремивме со место за сместување каде се нудат разни услуги (превоз, санитарни и хигиенски

услуги, можност за оброк) и тоа беше од суштинско значење, но така се решава само дел од
проблемот бидејќи се соочуваме со околу 1000 луѓе иако на теренот може да се примат
максимален број од 400 луѓе и затоа треба да го удвоиме бројот на расположливи места и
можеби тоа да го спроведуваме со дополнителни услуги: мобилна клиника, изнајмување
велосипеди, работилници за поправка на велосипеди и флуоресцентни јакни бидејќи постои
голем ризик велосипедистите да бидат удрени од автомобилите.
Постојат и други услуги кои треба да се обезбедуваат во иднина и тоа може да се направи, но,
очигледно постои потреба од поголеми инвестиции во ресурси од страна на регионот и од
останатите институции за да се зголеми прифатот.

