Моето име е Валентина Василонова и јас сум потпретседател на Конфедерацијата на
независни синдикати на Бугарија.
Од 2001 год., работам за синдикатот на различни теми поврзани со човековите права.
Од самиот почеток сум вклучена во работа на проблемот со непријавената работа бидејќи
земјоделието е сектор за кој карактеристична е несигурната работа и најголемиот број
работници вршат сезонска работа, честопати непријавена работа, со голем број повреди на
човековите, трудовите и социјалните права.
Непријавената работа е нешто со кое се соочуваме секој ден.
Редовната анализа на социо-економската состојба во земјата ја спроведуваме во две насоки:
на регионално ниво и на секторско ниво со цел да утврдиме каде се најголемиот број на
примери за непријавена работа.
Почнавме со анализа на состојбата во нашата земја на регионално ниво за да идентификуваме
кои се најранливите области каде опстојува непријавената работа во секторот.
Се одлучивме за три региони: северниот, јужниот и северно-западниот дел од земјата.
Кампањата ја спроведовме во овие три региони за да бидеме во контакт со работниците и да
разговараме со нив за нивните права и непријавената работа. Наше „мото” беше „со
непријавената работа се краде од сите”.
На работниците им делевме кус леток во кој се наведени главните концепти за непријавена
работа, како да се препознаат главните карактеристики, како да се подготват за реакција и
каде да се обратат: трудовиот инспекторат и синдикатот.
Нашиот пристап во Бугарија беше малку поразличен: ја користевме нашата мрежа на
синдикални организации и побаравме од нив да обезбедат контакти со работниците и
благодарение на добрата соработка со трудовиот инспекторат заеднички ги посетивме
земјоделските компании.
Оваа соработка беше навистина корисна бидејќи тоа што бевме заедно со трудовиот
инспекторат беше силен сигнал за работниците: не само што синдикатот е на нивна страна,
туку и државните органи. Така се стекна поголема доверба во институциите и во синдикатот.
Можноста неколку години да се учествува во италијанската иницијатива “Ancora in campo” за
нас беше одлично искуство бидејќи така се добива идеја за единство во борбата против
трудовата експлоатација.
Со ваквата солидарност и кај самите земјоделски работници се постигнува нивно јакнење
независно на разликите заради земјата на потекло или местото каде што работат.
Исто така, успеавме да се сретнеме со работници од Бугарија во италијанското земјоделие и
им го трасиравме патот до италијанскиот синдикат. Имавме добра и успешна соработка меѓу
работниците и синдикатите со што се унапреди учеството на работниците во синдикалниот
живот во италијанската земјоделска синдикална организација.
Бугарите тесно соработуваат со и помагаат на италијанскиот синдикат, и исто така,
италијанскиот синдикат Flai Cgil им помага на работниците да бидат посигурни и да се
заштитуваат за време на нивната работа на полињата.
Особено го цениме ваквото искуство и тоа дава конкретни резултати за нас како синдикат, но,
исто така го јакне и степенот на моќ во работниот свет.

