Казвам се Валентина Васильонова и съм заместник-председател на Федерацията на
независимите синдикати в земеделието в България.
От 2001 работя в синдикатите по различни въпроси, свързани с правата на човека.
От самото начало работя по проблемите с недекларирания труд, защото селското стопанство
е сектор, характеризиращ се с несигурност на работното място и повечето работници
извършват сезонна работа, много често недеклариран труд, с много нарушения на техните
човешки, трудови и социални права.
Недекларираният труд е пред нас всеки ден.
Ние правим редовния си анализ на социалното и икономическото положение в страната в
две посоки: на регионално равнище и на секторно равнище, за да сме сигурни къде точно са
най-много проявите на недеклариран труд.
Започнахме с анализирането на ситуацията в нашата страна на регионално равнище, за да
определим кои са най-уязвимите области, в които е най-често срещан недекларираният труд
в сектора.
Избрахме три региона: на север, на юг и в северозападната част на страната.
Проведохме кампанията си в тези три региона, като се свързахме с работниците и говорихме
за техните права и за недекларирания труд. Нашето "мото" беше "Недекларираният труд
краде от всички"!
Ние сме предоставили на работниците малка листовка, която идентифицира основните
концепции за недеклариран труд, как да разпознаем основните характеристики, как да
бъдем подготвени да реагираме и към кого можем да се обърнем:
Към Инспекцията по труда и към Синдиката.
В България подходът ни беше малко по-различен: използвахме мрежата на нашите
синдикални организации, като ги помолихме да осигурят контакт с работниците и
благодарение на доброто сътрудничество с Инспекцията по труда, ние посетихме заедно
селскостопански компании.
Това сътрудничество беше наистина полезно, тъй като самият факт, че сме заедно с
Инспекцията по труда беше силен сигнал за работниците: не само синдикатът беше на тяхна
страна, но и публичните органи. Това създаде повече доверие в институциите и в синдиката.
Възможността да участваме в италианската инициатива "Все още на полето" в продължение
на няколко години за нас беше фантастично преживяване, защото то дава идеята за
единство в борбата с експлоатацията на труд.
Тази солидарност дава също така сила на селскостопанските работници, надхвърляща
всички разлики, свързани със страната, от която идват, или мястото, където работят.
Също така успяхме да се запознаем с нашите български работници в италианското селско
стопанство и проследихме пътя им до синдикатите в Италия. Имахме много добро
сътрудничество между работниците и синдикатите, насърчаващи работниците да бъдат част
от синдикалната дейност на италианската земеделска синдикална организация.
Българите работят в тясно сътрудничество и помагат на италианския синдикат и обратно,
италианският синдикат Flai CGIL помага на работниците да бъдат по-уверени и ги защитава
при работата си в областта.
Този вид опит е високо оценен и дава конкретни резултати за нас като синдикати, но също
така повишава нивото на сила на трудовия свят.

