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РАБОТА В СВЕТОВНИ МАЩАБИ, ДЕЙСТВИЕ В СВЕТОВНИ МАЩАБИ!

Предговор

ДОСТОЕН ТРУД
ДОСТОЕН ЖИВОТ

Част от големите проблеми, пред 
които са изправени работниците и 
техните професионални съюзи през 
последния половин век, са свър-
зани с ускоряването на процеса 
на глобализация. Стана възможно 
изработването на една и съща стока 
да се прехвърля в различни части 
на света, в зависимост от това къде 
трудът е най-евтин.
А той е най-евтин там, където слабо 
се зачитат човешките и трудовите 
права на работниците, където е 
възможно заплащането да е в пъти 
по-ниско, където работниците не са 
организирани да защитават добре 
своите права. Това за съжаление 
е негативната страна на глобали-

зацията! Аз подкрепям позицията, 
че работниците и техните про-
фесионални организации трябва 
да координират своите усилия за 
спазването на основните конвенции 
на МОТ за спазване на трудовите 
позиции, за налагане на принципи-
те за адекватно заплащане на поло-
жения труд, което от своя страна ще 
доведе до по-справедлива и честна 
търговия в глобален мащаб.
Проектът „Достоен труд – достоен 
живот” има за цел да приобщи хора 
от различни държави и култури, за 
да създаде по-добро взаимно раз-
бирателство – основно изискване за 
съвместна работа на профсъюзите.
Пожелавам успех на участниците в 
проекта!

Веселин Митов
Конфедерален секретар
на КТ„Подкрепа”
завеждащ отдел "Европейски
политики и международно
сътрудничество"
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ПОНяТИЕТО „ДОСТОЕН ТРУД“

Понятието „достоен труд“ бе въве-
дено на международната дискуси-
онна сцена през 1999 г. от Между-
народната организация на труда 
(МОТ). Според МОТ, достойният 
труд се дефинира като продуктивна 
работа за всички жени и мъже при 
условията на свобода, справедли-
вост, сигурност и човешко достойн-
ство. Достойният труд играе ключо-
ва роля в борбата срещу бедността 
и постигането на социален проспе-
ритет, защото той създава личните 
доходи и позволява на хората да 
водят самостоятелен живот.

Условия на труд на север и на юг
В резултат от неолибералните 
стратегии, все по-малко и по-мал-
ко хора по целия свят получават 
възможност за достъп до достоен 
труд. В състезанието за производ-
ствени бази, развиващите се страни 
са в силно противоборство, за да 
привлекат мултинационалните ком-
пании, предлагайки все по-евтина 
работна ръка. Хората там обикнове-
но работят при мизерни условия на 
труд и неадекватно регламентиране 
на работното време: почти полови-
ната от 2,8 милиарда работници от 
цял свят заработват не повече от 2 
щатски долара на ден.
В постоянното търсене на най-ев-
тината работна сила, най-слабите 
трудови закони и най-ниските 
социални и екологични законови 
изисквания, мултинационалните 
корпорации непрекъснато местят 
производството, а напоследък все 
повече и обслужването на клиенти 
(като например счетоводството или 
кол-центровете). Те напускат скъпи-
те държави от ЕС, за да прескачат 
от една развиваща се страна към 
следващата, винаги търсейки най-
рентабилните условия ...
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Дори в така наречените „развити 
страни“ като Австрия например, 
неолибералните „реформи“ – при-
ватизацията, либерализацията и 
преструктурирането на големи ком-
пании (ключова дума аутсорсинг 
(От англ. „outsourcing“, възлагане на 
дейности на външни изпълнители 
– бел.прев.) масово промениха ра-
ботната среда. Временната работа, 
новите форми на самостоятелна 
заетост и договорите за работа на 
свободна практика в днешно време 
са често срещано явление. Така 
наречената „нормална заетост“ – 
постоянен договор на пълно работ-
но време със социално осигуряване 
– вече е почти изключение. Тази 
нестабилност на трудовата заетост 
прави по-трудни дългосрочните 
житейски планове, като например 
създаването на семейство.

Каква е връзката?
Между съкращенията на работ-
ни места тук и експлоатацията на 
работната сила в развиващите се 
страни съществува по-тясна връзка, 
отколкото изглежда на пръв поглед. 
Понеже големите мултинационални 
компании заплашват да преместят 
работните си места от страни като 
Австрия в държави с по-ниски 
заплати в Азия, Африка, Латинска 
Америка, а също така и в Източна 
Европа, западните държави им 
предоставят бази безплатно и ги ос-
вобождават от плащане на данъци. 
По време на колективното трудово 
договаряне синдикатите са поста-
вени под натиск и, в крайна сметка, 
големите компании са винаги тези, 
които печелят битката.

Глобалната концепция
за „достоен труд“
Има само едно нещо, което гаран-
тира, че в крайна сметка цената за 
тези нелоялни практики на гло-
бализацията няма да се плаща от 
работниците в развиващите се и 
в развитите страни: синдикатите 
по целия свят трябва да работят 
заедно!
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България, Индия, Боливия, Гана ... 
Без значение колко различен може 
да бъде начинът на живот в тези 
държави и региони, общото меж-
ду всички мъже и жени по света е 
едно: за да изкарват прехраната си, 
повечето от тях по един или друг 
начин трябва да работят. Според 
Световната банка, в сферата на 
заетостта има над три милиарда 
души. По отношение на заплатите, 
общественото признание и въз-
можностите да се организират в 
синдикати различията между тях 
са големи. Хората, работещи в една 

ЗАЕТОСТТА ПО СВЕТА

съща сфера, обаче, често се сблъск-
ват със сходни ситуации и пробле-
ми, независимо от региона, в който 
живеят. Свързващите и разделящи-
те ги елементи са представени чрез 
разказаните по-нататък истории на 
работници от 15 държави по целия 
свят.
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ЗАЕТОСТТА ПО СВЕТА
ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

Учител в търговска гимназия – Австрия

Преподавателка на младежи в неравностойно
социално положение – Боливия

Еди Фиштерер (Edi Pfisterer), мъж, 
36-годишен, сгоден, без деца, живее 
във Виена. » Учител по икономи-
чески предмети в  „HAK“ (търгов-
ска гимназия) в провициалния 
областен център Нойзидл ам Зее 
(Neusiedl am See). Нетен доход от 2 
570 евро.

Вече пет години Еди изминава с 
кола 60-те километра – около един 
час път – между Виена и Нойзидл. 
Той е преподавал в продължение на 
две години в училище във Виена, но 
всъщност предпочита да работи в 
провинцията, където учителите се 
ползват с по-голямо уважение и по 
правило имат по-добра репутация.
Според закона, неговото работно 
време на седмица е 40 часа. Дваде-
сет от тях той прекарва у дома си 
в подготовка, поправяне писмени 
работи и административни задачи.
„В началото всъщност работиш 
по около 60 до 70 часа, тъй като е 
необходимо много повече време за 
подготовка. Но това време намаля-
ва с натрупването на опит.“

По закон, Еди има право на пет сед-
мици годишен отпуск, но по време 
на училищните ваканции е по-сво-
боден. Ето защо, действителното 
време за почивка е много повече. 
Недостатъкът тук е, че учителите 
не могат да избират кога да отидат 
на почивка, тъй като училищните 
графици и програми са установени. 
Според закона, австрийските учи-
тели имат право и на платен отпуск 
по болест, но се стараят да избяг-
ват отсъствията от работа, защото 
тогава ще трябва бъдат замествани 
от колеги.
„В нашето училище работната 
атмосфера е много по-добра, 
отколкото на други места. Сред 
учителите има добър екипен дух, 
директорът на училището ни поз-
волява много свобода и разчита на 
нашето чувство за индивидуална 
отговорност, което е много важно 
за мен.“

Бетарис Канедо Караско (Beatriz 
Canedo Carrasco), жена, 43-годиш-
на, разведена, с 3 деца (на 27, 23 и 
7 години), живее в град Кочабам-
ба (Cochabamba). » Учителка по 
шивачество и бизнес проучвания в 
„Wiñay Mujo – Cepja“, образователен 
проект за млади хора в неравно-
стойно положение. Нетен доход от 
2 400 боливиана (282 евро). Ми-
нималната работна заплата е 680 
боливиана.

„В класовете има някои ученици, 
които идват просто за да убият 
времето, без в действителност да 
искат да научат нещо. Но нещата 
следва да се правят по различен на-
чин в началното училище, където 
творчеството и инициативата 
на децата следва да се поощрява 
по-ефективно.“
През седмицата Беатрис преподава 
от 8:00 ч. до 12:30 ч. и от 14:00 ч. до 
18:00 ч., а също така и три пъти сед-
мично вечер от 18:00 ч. до 20:30  ч. 
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Начална учителка – Буркина Фасо

В съботите продава вносни авто-
мобили втора ръка на автомобил-
ния пазар, а в неделя е у дома си и 
изпълнява шивашки поръчки. Това 
й позволява да си осигурява доход 
от почти 12 700 боливиана (1 494 
евро) при добър месец. От бащата 
на децата си тя получава издръжка 
в размер на 1 500 боливиана.
Беатрис напуска училище преди да 
достигне до образователно равни-
ще А, за да се обучава като шивач-
ка. Докато работи като чистачка в 
Италия, тя завършва 10-месечно 
обучение като моден дизайнер, 
което е важна основа за настоящата 
й роля като преподавател.

„За щастие, в момента се справям 
добре финансово. Омъжих се на 
16-годишна възраст. Съпругът ми 
беше доволен от това, което има-
ше и живееше за момента, без да 
мисли за бъдещето на децата ни. 
Ето защо аз исках да направя нещо 
сама. През 2000 г. заминах за Ита-
лия да продължа обучението си. Там 
си намерих допълнителна работа, 
за да плащам за обучението си, а 
също така и да мога да изпращам 
пари на децата си. Знам от собст-
вен опит, че можеш да получиш 
това, което искаш, ако си поста-
вяш цели и разработиш визия за 
бъдещето. Човек не може просто да 
се примири и да се откаже.“

Катрин Савадого (Catherine 
Sawadogo), жена, 33-годишна, 
омъжена, 3 деца (4-годишен син и 
близначки на 9-годишна възраст), 
живее в Уагадугу (Ouagadougou).   » 
Начална учителка. Нетен доход 
от 100 000 CFA франка (152 евро). 
Законно установената минимал-
на работна заплата в страната е 
30   000   CFA франка (45 евро).

След основното и средното си обра-
зование Катрин се дипломира като 
начална учителка. Сега тя живее 
в голяма къща с децата и съпруга 
си (гимназиален учител), както и 
с двама от роднините на съпруга 
си. През последните единадесет 
години Катрин е учителствала в раз-
лични начални училища. Тя работи 
от 7:30 ч. до 12:00 ч. и от 15:00  ч. 
до 17:00 ч. (27 часа и 30 минути на 
седмица). Към тези часове трябва да 
се добави и времето за подготовка 
и за поправка на писмени работи. 
„Животът е труден, но не е толко-
ва лошо. Ние принадлежим към сред-

ната класа, а аз напредвам в рабо-
тата си. Току-що станах училищен 
съветник. В училище атмосферата 
е добра, ние винаги разговаряме 
и се шегуваме с другите учители. 
Учебните материали са налични, 
но в класовете има твърде много 
ученици: между 100 и 120! Някои от 
тях просто напускат училище и се 
опитват да спечелят малко пари 
на близкия пазар за добитък.“
Катрин е член на синдиката на на-
чалните учители „SYNATEB“. Негови-
те членове понякога са поставени 
под натиск от директора с провока-
тивни изказвания или произволно 
възлагане на работни задачи. В 
случай на стачка стачкуващите не 
получават заплащането си.
„Международната мрежа може да 
бъде полезна за нас в Буркина Фасо. 
Така например, тя може да ни пре-
достави някои учебни материали, 
нови училища, финансова подкрепа 
или храна за бедни ученици. Бихме 
могли също така да разработваме 
съвместни проекти и да споделяме 
идеи и знания.“
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ОТ ФАБРИКАТА ЗА ИГРАЧКИ ДО СУПЕРМАРКЕТА

Работник във фабрика за играчки – Китай

Джанг Бин (Zhang Bin), мъж, 
30-годишен, женен, с един син (на 
2 години). Джанг и съпругата му 
живеят в град Донггуан (Dongguan), 
а синът им е с баба си и дядо си на 
разстояние от 1 000 километра. » 
Работник във фабриката за играчки 
„Rainbow“* в Донггуан, доставчик 
на Уолт Дисни. Нетен доход от 2 000 
ренминби юана (230 евро).

Джанг е работник-мигрант и живее 
със съпругата си под наем в еднос-
таен апартамент с площ от 30 м² 
на пет минути пеша от фабриката. 
Няма топла вода, но има баня и 
тоалетна.
Неговото трудово възнаграждение 
е съставено от основна заплата и 
нормeно заплащане, което се рав-
нява на повече от два пъти законно 
установената минимална работна 
заплата. Джанг има трудов договор, 
но не знае дали той отговаря на 
стандарта. Мъжът работи по 54 часа 
седмично и не получава допълни-
телно заплащане за извънреден 
труд, въпреки че законно установе-
ното работно време е ограничено 
до 40 часа седмично, а извънред-
ният труд – до максимум 36 часа. 
Джанг не е знаел как се изчислява 
нормeното заплащане, преди меха-
низмът да стане публично достоя-
ние след серия от стачки.
Въпреки, че Джанг има здравна 
застраховка, на него му признават 
само 60% от разходите за медицин-
ско обслужване. Отпускът по болест 

е неплатен и не може да бъде удъл-
жен над 45 дни без работникът да 
бъде изправен пред уволнение.
Джанг няма пенсионно осигуря-
ване, въпреки че това е противо-
законно. Той има право на 11 дни 
платен и 15 дни неплатен отпуск 
годишно. Във фирмата му е имало 
работнически съвет, но той е бил 
разпуснат след два месеца. Неот-
давна във фабриката имало стачка 
и от синдикатите пратили човек да 
овладее ситуацията. Сега има нов 
работнически съвет, но повечето от 
работниците не знаят нищо за това. 
Джанг не счита, че правата му са 
добре представени.
„Най-потискащото е, че все още 
съществува липса на прозрачност 
в системата на заплащане. Един-
ственото нещо, което можем да 
направим, е да стачкуваме. Как 
следва международната общност 
да бъде в състояние да помогне на 
мен и на моите колеги?“

* Името и фирмата са променени с оглед защита на 
интервюирания.
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Касиерка в супермаркет – Аржентина

Лаура Памела Колдман (Laura 
Pamela Coldman), жена, 22-годиш-
на, неомъжена, без деца, живее в 
Буенос Айрес. » Касиер в Буенос Ай-
рес в клон на „C.O.T.O.“, най-голямата 
аржентинска верига супермаркети. 
Нетен доход от 800 песос (160 евро) 
на месец при 24-часова работна 
седмица.

Лаура живее с майка си и тримата 
си братя в къща с площ от 100 m² 
в предградие на Буенос Айрес. Ра-
боти на 30 км от дома си. Всеки ден 
прекарва по два часа и 40 минути 
в обществения транспорт, за да 
стигне до работата си и да се върне. 
Лаура печели по 800 песос на ме-
сец, което съответства на законно 
установената минимална работна 
заплата, като се има предвид, че 
става дума за работа при непълно 
работно време. Семейният доход е 
2 400 песос, на който разчитат общо 
шест души.
Според условията в тримесечния 
договор на Лаура, тя трябва да ра-
боти по 24 часа на седмица. Въпре-
ки това, тя непрекъснато е принуде-
на да полага неплатен извънреден 
труд. Момичето има право само на 
20 минути обедна почивка и не й е 
позволено да прекъсва работата си 
дори за да отиде до тоалетната.
Лаура и нейните колеги са посто-
янно контролирани и тормозени от 
шефовете си. Тя споменава словес-
ни и физически посегателства. Това 
отношение се предава и на клиен-
тите.
„В „C.O.T.O.“ ни третират като 
роби, а и много от клиентите се 
държат така, сякаш ние не струва-
ме и пукната пара.“
Лаура не знае много за правата си. 
Мисли, че има здравна осигуровка 
и застраховка срещу злополука, 
но не е наясно на колко отпуск по 

болест има право. Има фирмен 
лекар, но момичето е забелязало, 
че шефът й раздава на работниците 
само обикновени хапчета, напри-
мер аспирин, и бързо ги връща на 
работа.
Лаура мисли, че е осигурена за 
пенсия и че от нейната заплата се 
отчисляват по 10 песос за това. Тя, 
обаче, не познава никой пенсиони-
рал се в компанията, който би могъл 
да я информира за условията при 
пенсиониране. Момичето не смята, 
че има право на правна помощ по 
въпроси, свързани с труда и трудо-
вото законодателство и предполага, 
че може да ползва не повече от 15 
дни годишен отпуск, въпреки че не 
знае дали и как може да стане това. 
Също така, девойката не знае кой 
отговаря за нея в синдиката.
„Международно сътрудничество оз-
начава, че хората работят заедно 
за подобряване на положението на 
всички. Но дори и в богатите дър-
жави положението на работещите 
не е добро. Все пак, аз се надявам, че 
нещо ще се промени. Мисля, че най-
напред служителите в големите 
мултинационални компании следва 
да се съберат заедно и да проучат 
условията на труд на различните 
места. Синдикатите в целия свят 
следва да ги подкрепят в техните 
усилия да променят нещата, да по-
добрят условията на труд, запла-
тите и законодателство. Има да 
се свърши много работа ... “
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ЗАЕТОСТТА ПО СВЕТА
ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ

Шивачка на норма – Македония

Шивач – Мозамбик

Славица Йованова (Slavica 
Jovanova), жена, 50-годишна, жене-
на, с 2-ма сина (на 20 и 22 години), 
живее в град Делчево (Delčevo). » 
Шивачка на норма в „ABC Делчево“. 
Нетен доход от 10 000 до 12 000 
денара нормено заплащане (160-
195 евро).

Славица работи най-малко шест дни 
в седмицата, а понякога в неделя 
и на празници. „Работната ат-
мосфера е като навсякъде другаде. 
Ние работим усилено през цялото 
време и не ни остава много време 
да говорим с другите, като се има 
предвид, че работим на норма. Аз 
съм винаги под напрежение да си 
изпълня нормата.“
От 2001 г. насам Славица работи 
за „SBC Делчево“, фирма, която 
произвежда модни колекции за 
германски марки. Преди това е 
работила в националната текстилна 
фабрика. Нейният съпруг и порас-
налите й синове са безработни и 
могат да допринасят за доходите на 
семейството, като от време навреме 
намират по някоя временна работа. 

Всички живеят заедно в апартамент 
с площ от 40 м².
„Положението е наистина тежко. 
Не мога дори да си плащам посто-
янните разходи – тока и водата. 
Трябва да тегля заем от банката, 
за да ги платя. Преди двадесет 
години бях свикнала да изкарвам 
добри пари, докато работех в на-
ционалната текстилна фабрика; 
дори повече от някои високообразо-
вани хора на по-високи длъжности. 
По онова време имахме възнаграж-
дения за извънреден труд и можех 
дори да спестя пари, за да се по-
радваме на почивка в чужбина. Сега 
едвам изкарвам до края на месеца.“
Жената не вярва, че международно-
то сътрудничество може да помогне 
за подобряване на положението 
в Македония. „Фирмите мислят 
само за печалбите си и не вземат 
предвид правата на работниците. 
И дори чуждестранните клиенти 
да са платили повече за нашите 
дрехи, заплатите ни пак ще бъдат 
същите.“

Алваро Мендиате (Alvaro 
Mendiate), мъж, 36-годишен, неже-
нен, с 2-ма сина (на възраст 12 и 9 го-
дини), живее в столицата Мапуто.   »
Самостоятелно зает уличен шивач. 
Нетен доход от 7 000 до 10 000 нови 
мозамбикски метикала (160-230 
евро).

Алваро живее със семейството си 
в единична стая с площ от 12 м². Те 
споделят водата, банята и тоалет-
ната със свои съседи, които живеят 
в къща на 20 метра от тях. Алваро 
работи по около 12 часа на ден и 
обикновено се опитва да отдъхва 

през почивните дни. Преди това 
той е работил във ферма в Южна 
Африка. Като шивач, той предлага 
всякакъв вид поправки на облекла 
и шие всичко – от завеси до дрехи.
„Животът изисква много жертви. 
Има дни, когато не изкарвам нищо 
и поради това моите доходи може 
да варират значително от месец 
за месец. Не можеш да разчиташ 
на редовен доход. Аз бих си сменил 
работата, ако това ще гарантира 
по-добра финансова стабилност. 
Но без адекватно обучение моите 
възможности са много ограничени.“
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Модна шивачка – Румъния

Обущар – Боливия

Аделина Йонеску (Adelina 
Ionescu)*, жена, 63-годишна, раз-
ведена, 2-ма възрастни синове (43 
и 40 години), живее в град Бърлад 
(Bârlad). » Изработва облекла в 
завода за конфекция в града. Нетен 
доход от 600 румънски леи (145 
евро).

Аделина работи вече над 43 години 
във фирма, която произвежда 
дрехи за италиански и немски 
марки. Жената работи шест дни в 
седмицата средно по 10 часа на ден, 
въпреки че според закона следва 
да работи пет дни в седмицата по 
осем часа на ден. Нейният доход 
съответства точно на минималната 
работна заплата в Румъния.

* Името и фирмата са променени с оглед защита на 
интервюирания.

„Моето положение е недостойно. 
Системата предизвиква психоло-
гически стрес. Все пак натискът 
намаля, тъй като много хора напус-
наха и се наложи да лежат в болни-
ца. Искам да бъда уважавана заради 
работата си, да работя без стрес 
и да бъда достойно платена. Много 
от моите колеги са недоволни от 
заплатите си.“
Аделина е член на свободния 
синдикат на текстилците. Тя смята, 
че синдикатите не са достатъчно 
мощни, но един опит за междуна-
родно сътрудничество би могъл да 
бъде значителен ход към напредък: 
„международната солидарност е 
помагала и продължава да пома-
га. Само чрез подходящи закони 
и солидарност на национално и 
международно равнище можем да 
се надяваме на достоен живот.“

Еди Варгас Гутиерес (Eddy Vargas 
Gutiérrez), мъж, 55-годишен, женен, с 
9 деца (между 35 и 19 години), живее 
в град Кочабамба (Cochabamba).  »
Самостоятелно зает обущар. Нетен 
доход от 1 200 боливиана (141 
евро). Минималната работна запла-
та в Боливия е 680 боливиана.

Еди е самонает обущар и с подкре-
пата на семейството си произвежда 
дамски и детски обувки.
„Имам девет деца. Съпругата ми 
и аз винаги сме работили, за да ги 
отгледаме, да им осигурим обра-
зование и да има дадем възможнос-
ти за развитие. Почти всички са 
завършили средно образование. За 
мен е голяма гордост, че двама от 
синовете ми успешно завършиха 
обучението си, и че по-малките 
вървят по същия път.“

Еди живее със съпругата си, най-
малките си деца и четиримата си 
внуци в голяма къща, където се на-
мира и работилницата му. С произ-
водството на обувки той се опитва 
да осигури основното препитание и 
грижи за семейството.
„В 7 часа сутринта водя внуците си 
на училище, работя до обяд, а след 
това ги вземам. След обяд работя 
до 15:00 ч., а после водя децата на 
тренировки по футбол. Връщаме се 
в 19:00 ч. и след вечеря обикновено 
работя до 23:00 ч., а понякога дори 
до 1 часа след полунощ. Обичайно 
работя по 9 до 10 часа на ден. Кога-
то нямат занятия в университе-
та, другите ми деца също изработ-
ват обувки.“
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ЗАЕТОСТТА ПО СВЕТА
СТРОИТЕЛСТВО

Строителен работник – Китай

Строителен работник – Румъния

Чен Вей янг (Chen Wei Yang)*, мъж, 
28-годишен, неженен, без деца, 
живее в град Донггуан (Dongguan). 
» Строител във фирма „Speedy 
Blasting Engineering“* за извършва-
не на подземни взривни работи за 
основи на високи сгради. Нетен до-
ход от около 2 000 ренминби юана 
(220 евро). Той работи на нормено 
заплащане на квадратен метър.

Чен се труди по 10 часа на ден (с 
20 минути обедна почивка) седем 
дни в седмицата. Работи дори и на 
националните празници и няма 
право на годишен отпуск. Идва от 
много бедно село, намиращо се на 
1 100 км от Донггуан. Преди десет 
години той напуснал селото като ра-
ботник-мигрант, за да се препитава 
в големия град. Живее в една стая 

със седем свои колеги в заводски 
общежития, принадлежащи на 
компанията.
„Това е трудна и опасна работа, а 
и заплатата е ниска. Ние работим 
на дълбочина от 20 до 30 метра 
под земята. Страхувам се, защото 
няма никакви предпазни мерки при 
провеждане на взривните работи. 
Най-лошото нещо е прахоляка, 
някои колеги вече са диагностици-
рани със задръстени бели дробове, 
т.е. силикоза. Въпреки това, те не 
са получили никакво обезщетение, 
защото никой няма писмен трудов 
договор. И аз се страхувам да не 
хвана тази болест. Всичко, което 
искам, е да натрупам пари и мога да 
се върна в родното ми село."

* Името и фирмата са променени с оглед защита на 
интервюирания.

Е.М.Б. Еканаяке (E.M.B. 
Ekanayake), мъж, 35-годишен, же-
нен, с един син (10-годишен), родом 
от Шри Ланка, в момента живее 
в Букурещ. » Бригадир в „Bridges 
Constructions“*. Нетен доход от 2 
500 румънски леи (595 евро). Мини-
малната работна заплата в Шри Лан-
ка е само една седма от тази сума.

Е.М.Б. платил на трудова борса в 
Шри Ланка аванс от 5 000 долара 
за трудовия си договор. Сега той 
трябва да работи по 55 часа на 
седмица в продължение на две го-
дини срещу заплащане от 3 щатски 
долара на час. Според условията 
на неговия трудов договор, извън-
редният труд се заплаща в размер 
на 3,50 щатски долара на час. Той 
има право на не повече от 21 дни 
годишен отпуск.

„Радвам се, че договорът досега 
договорът се изпълняваше. Но чух 
за група от Шри Ланка, които са ра-
ботили тук преди нас и трябвало 
да се приберат у дома, защото не 
са си получавали заплатите шест 
месеца. Това е риск, защото ако 
договорът не се изпълнява, няма 
да си получим парите, които сме 
платили на трудовата борса.“
Е.М.Б. споделя една стая в заводско-
то общежитие с трима свои колеги. 
На всеки етаж има баня и кухня с 
филтрирана вода.
„Аз съм свикнал да живее в подобни 
и дори по-лоши условия, защото 
съм работил в чужбина през послед-
ните десет години. Взех решение да 
осигуря достоен живот за моето 
семейство. Тук си купувам само хра-
на и по-голямата част от парите 
мога да спестявам, за да ги изпра-
щам у дома. През последните десет 
години не съм чувал за каквато и да 
било профсъюзна организация.“
* Наименованието на фирмата е променено.
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Строителен работник – Молдова

Пьотр Бабюк (Piotr Babiuc), мъж, 
33-годишен, разведен, с 3-ма сина 
(на 7 и 11 години от предишен брак 
и бебе на 5 месеца с новата си парт-
ньорка), живее в Единет (Edineţ). » 
Самонает квалифициран работник в 
строителния сектор. Нетен доход от 
5 000 молдовски леи (297 евро).

Пьотр живее под наем с приятелката 
си и най-малкото дете в апартамент 
с площ от 50 м². Другите му двама 
сина от предишнния брак също 
живеят с тях през по-голямата част 
от времето. През 2009 г. средната 
работна заплата в Молдова е била 2 
747 молдовски леи. През февруари 
2010 г. минималната работна заплата 
е установена на 1 000 молдовски 
леи, като в същото време минимал-
ната потребителска кошница е 1 085 
молдовски леи, а средната пенсия – 
800 молдовскилеи.
Така Пьотр печели два пъти над 
средното равнище, но доходите 
му не са редовни, защото през 
зимата няма почти никаква работа. 

Ето защо през лятото и есента той 
работи колкото може повече. В мо-
мента в района на Единет Пьотр е 
добре известен като квалифициран 
работник и получава поръчки от 
местни строителни фирми. Той цени 
гъвкавостта на самонаетия пред-
приемач, тъй като това означава, че 
има повече време за семейството 
си. Все пак, обаче, мъжът е социал-
но и здравно осигурен само докато 
има действащи договори.
„За мен, международно сътрудни-
чество означава много посетите-
ли, идващи в Молдова. Ще бъдат 
изграждани все повече и повече 
хотели и други инфраструктурни 
обекти, качеството на нашите ус-
луги ще се подобри и заплатите ще 
се увеличат, а това от своя страна 
ще ни осигури достоен живот. Меж-
дународното сътрудничество ще 
допринесе за въвеждането на нови 
технологии и за откриването на 
нови възможности в Молдова“.
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ЗАЕТОСТТА ПО СВЕТА
ТРАНСПОРТ

Автобусен шофьор – Австрия

Автобусен шофьор – Австрия

Кристине Schauer (Christine 
Schauer)*, жена, 35-годишна, нео-
мъжена, съжителства с партньор в 
едно домакинство, с две деца – син 
(7-годишен) и дъщеря (5-годишна), 
живее във Велш (Wels). » Шофьор на 
автобус в „Linz“ AG. Нетен доход от 
1 200 евро за работа на непълно ра-
ботно време, 23,1 часа на седмица.

Преди да стане автобусен шофьор, 
Кристинe чиракува като цветарка и 
едва по-късно решава да се квали-
фицира в шофьорската професия. 
Тя упражнява тази професия вече 
над 10 години. Живее в голяма къща 
с децата и партньора си, който също 
печели по 1 200 евро месечно.

* Името е променено с оглед защита на интервю-
ирания.

„Аз съм много щастлива с поло-
жението си, това е всичко, което 
някога съм искала. Не бих промени-
ла нищо.“
Фирмата предлага допълнително 
обучение по въпроси от рода на 
безопасност на пътя или справяне 
със стреса. Последното е особено 
важно, тъй като шофьорите на ав-
тобуси често са работят под напре-
жение.
„Всъщност не фирмата оказва 
натиск върху нас. Имаме половин 
час почивка при обръщалото след 
четири и половина часа шофиране. 
Ако автобусът се забави поради 
натоварено движение или зара-
ди по-бавно качване и слизане на 
пътниците, може да пристигнеш 
на обръщалото по-късно от пред-
виденото. Това съкращава наша-
та почивка и, разбира се, напряга 
шофьорите“.

Клаус Гесл (Klaus Gessl), мъж, 43-го-
дишен, разведен, с една дъщеря 
(16-годишна), живее в град Линц 
(Linz). » Шофьор на автобус в „ÖBB 
Postbus“ GesmbH в град Линц.
Нетен доход от 2 300 евро.

Клаус живее с дъщеря си в апарта-
мент с площ от 50 м². Бил е прода-
вач на дребно, но по-късно решил 
да се квалифицира като профе-
сионален шофьор и завършил 
образователно-квалификационна 
степен A. От 1990 г. насам работи 
като професионален шофьор в „ÖBB 
Postbus“.
„Един от най-големите проблеми 
в моята работа е ситуацията с 
пътното движение, която ста-
ва все по-лоша, особено в града. 
Постоянно има задръствания, 
закъснения и, като резултат, нер-
вирани пътници. Веднъж дори бях 
нападнат от пиян пътник. Вода-

чите наистина страдат от висок 
психологически стрес.“
Клаус Гесл би искал компанията да 
предлага по-нататъшно обучение за 
справяне с ежедневни конфликти 
на работното място, нападения и 
стрес. Той е член на профсъюза и е 
много доволен от работническия 
съвет във фирмата, тъй като е по-
стигнал много успехи по отношение 
на трудовото право, като например 
заплащане на извънреден труд за 
шофьорите по колективния дого-
вор или курсове по английски. Като 
цяло, Клаус Гесл смята за себе си, че 
положението му е добро.
„Животът не е толкова лесен, но аз 
печеля достатъчно, за да се спра-
вям и съм много щастлив с положе-
нието в семейството ми.“
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Автобусен шофьор – Бразилия

Роберио Барбоса да Силва 
(Robério Barbosa da Silva), мъж, 
31-годишен, женен, с една дъщеря 
на 3 години, живее в общинския 
център Абреу и Лима (Abreu e Lima). 
Шофьор на автобус в „Itamaracá 
Transportes“, автобусна компания 
в района на Ресифе (Recife). Нетен 
доход от 1 100 реала (480 евро) и 
безплатен обществен транспорт за 
Роберио и семейството му.

Роберио работи като автобусен 
шофьор вече осем години. За да се 
квалифицира в тази професия, той 
е изкарал едномесечен шофьорски 
курс (след като завършил гимназия 
и учил четири години в Музикална-
та академия). Автобусната компания 
предлага по-нататъшно обучение, 
като например курсове за само-
отбрана и икономично шофиране 
или предотвратяване на злополуки. 
В момента Роберио се обучава за 
инструктор на автобусни шофьори.
Работното време е фиксирано: Ро-
берио работи шест дни в седмицата 
от 15:00 ч. до 23:00 ч. и има право на 
15 дни платен годишен отпуск.
„Животът на един автобусен 
шофьор не е лесен. Хората те 
обвиняват за всевъзможни неща: 
за натовареното движение, за 
дъжда и за произтичащите от тях 
закъснения. Ние страдаме много от 
грубостта на пътниците, които 
често ни обиждат без ясна при-
чина. Друг проблем е физическото 
насилие, на което сме изложени. Аз 
самият съм нападан осем пъти!“

Роберио е не профсъюзен член, 
защото, според него, транспортният 
синдикат не представлява работни-
ците, а играе по свирката на фир-
мите. Те дори плащат за офисите на 
профсъюза.
За разлика от други автобусни ком-
пании, „Itamaracá“ наема само мъ-
же-шофьори. Съпругата на Роберио 
работи като учителка по география 
в държавно училище и печели по 
700 реала на месец. Като цяло, 
Роберио е щастлив с житейската си 
ситуация.
„Животът ми е доста спокоен. 
Не бих искал да променям много 
неща. Разбира се, че би било хубаво 
да работя по-малко и да печеля 
повече, но съм в състояние да оси-
гуря комфортен живот за моето 
семейство.“



Адриан Боксер (Adrian Bokser), 
мъж, 44-годишен, женен, с 2 деца 
(9-годишна дъщеря, 6-годишен син), 
живее и работи в Буенос Айрес 
(Buenos Aires). » Консултант по ИТ, 
продавач и програмист на свобод-
на практика. Нетен доход от 4 000 
аржентински песос (740 евро).

Адриан е завършил Техническия 
гимназия и следвал две години 
електроинженерство. Запленен 
от компютрите, той започва да се 
обучава сам допълнително и така 
на 19-годишна възраст лесно си на-
мира работа в сектора на ИТ. През 
последните пет години Адриан 
предлага всички видове услуги в 
сферата на ИТ: продава и ремонти-
ра компютри, търгува със софтуер, 
извършва услуги по програмиране 
и уеб дизайн.
Доходът на Адриан е почти три пъти 
по-висок от минималната работна 
заплата в Аржентина, в размер на 
1 500 песос (277 евро). Заплатата 
на съпругата му е приблизително 
същата. Въпреки това, едва прежи-
вяват със семейния си доход:
„Научих се да се справям с това, 
което имаме и съм щастлив с това. 
Въпреки това, си налагаме строга 
финансова дисциплина. Въпреки че 
живеем доста добре, не успяваме да 
спестяваме. За щастие си постро-
ихме къщата, когато икономиче-
ската ситуация беше по-добра.“
Адриан живее със съпругата си и 
двете си деца в къща с четири стаи 
и площ от 110 m². Това е и работ-
ното му място. Той сам организира 
работното си време и се труди 
средно по осем часа на ден, като 
през почивните дни най-често е 
свободен. Благодарение на този 
гъвкав работен график, Адриан 
може лесно да съчетава работата и 
семейния живот:

„Всяка сутрин преди да започна ра-
бота, водя децата на училище. Ха-
ресва ми да разполагам с толкова 
много свобода по време на работа, 
но проблемът е, че е трудно винаги 
да печелиш достатъчно пари. 
Има моменти, когато имам много 
работа, но има и времена, когато 
нямам никакви поръчки. Това следва 
да бъде по-добре балансирано.“
През лятото Адриан и семейство-
то му ходят на море с малката си 
семейна каравана, където заедно с 
брат си Адриан държи зала за виде-
оигри. Тук той прекарва половината 
си време в работа, а останалата 
половина – да се наслаждава на 
почивката си. Адриан няма нито 
здравно осигуряване, нито вноски 
за пенсионни доходи, защото счита, 
че не може да си ги позволи. Освен 
това, той не вярва, че застрахова-
телната компания би му изплатила 
каквото трябва. Цялото семейство, 
обаче, има социално осигуряване 
чрез работата на съпругата. Адриан 
не знае дали съществува синдикат 
за сектора на ИТ, но няма интерес 
да се присъедини към такъв, защо-
то смята, че синдикатите са корум-
пирани както всичко останало в 
Аржентина.
„За мен международната соли-
дарност е сътрудничеството на 
различни държави в трудни ситуа-
ции, например в случай на земетре-
сение. В периоди без катастрофи 
ние свикваме с бедността, която 
съществува в някои страни, и се 
обръщаме на другата страна.
Благодарение на глобализацията 
условията на труд в целия свят са 
станали сходни, което ни позволя-
ва да намираме решения на сходни 
проблеми.“
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ЗАЕТОСТТА ПО СВЕТА
УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ИТ

Доставчик на ИТ услуги – Аржентина
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Доставчик на ИТ услуги – Молдова

Чочой Валериу (Ciocoi Valeriu), 
мъж, 27-годишен, неженен, без 
деца, живее в малкото селце Се-
лемет (Selemet). » Специалист на 
свободна практика към образова-
телния отдел на общината в Чимиш-
лия (Cimişlia). Нетен доход от 1 500 
молдовски леи (95 евро).

Валериу живее заедно с родителите 
си в малка къща. Те имат отделни 
баня и тоалетна в самостоятелна 
постройка. Семейството отглежда 
зайци и пилета, за да пести пари, 
но все пак се налага да купуват 
по-голямата част от хранителните 
продукти. На Валериу са му необ-
ходими 20 минути, за да стигне до 
работата си. Макар че е по-скъпо от 
автобуса, обикновено взема колата, 
защото автобус има само сутрин. За 
да намали разходите, той често вози 
свои колеги, които също работят в 
Чимишлия. Много хора от Селемет 
работят в чужбина, за да могат да 
издържат семействата си.
Като студент Валериу изучава 
компютърни науки и чужди езици в 
Свободния международен универ-
ситет на Молдова и завършва след 
четири години. Въпреки това остава 
да живее в Селемет. Неговата реал-

на заплата е един и половина пъти 
по-висока от изискваната по закон 
минимална работна заплата, но все 
пак е само 54% от средната заплата 
в Молдова. Мъжът има договор на 
база 40 работни часа седмично и 
не полага извънреден труд,. Има 
право на един час обедна почивка 
и не работи през почивните дни. 
Министерството на образованието 
предоставя възможност за по-ната-
тъшно образование, което е много 
важно за Валериу:
„Бих искал да отида в университет 
в чужбина, да уча още и да обменям 
опит със специалисти, които са 
в същата област като мен. Бих 
искал да продължа обучението си и 
да предавам опита и знанията си 
на колеги.“
Валериу има социална осигуров-
ка и чрез нея – право на пенсия. 
Средната възраст за пенсиониране 
на мъжете в Молдова е 62 години, 
но средният пенсионен доход през 
2010 г. е 800 молдовски леи, което е 
със 145 молдовски леи под линията 
на бедността. Човек би се нуждал от 
1 085 молдовски леи за покриване 
на основните разходи.
Валериу няма много за казване по 
повод синдикалната организация.
„Моите колеги и аз самият сме 
синдикални членове, но не знам 
какво прави профсъюзът и колко 
хора представлява. Предполагам, 
че членството е задължително.“
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ЗАЕТОСТТА ПО СВЕТА
МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Дърводелец – Молдова

Технически инженер – България

Игор Митрофан (Igor Mitrofan), 
мъж, 42-годишен, разведен, с една 
дъщеря на 14 години, живее в Ки-
шинев (Chişinău). » Работи в малка 
мебелна фирма, която произвежда 
мебели за националния пазар. 
Нетен доход от 1 350 молдовски леи 
(85 евро) за 45 работни часа сед-
мично.

Игор живее сам в жилищен блок в 
апартамент с площ от 30 м², с две 
стаи, баня и тоалетна. Отказал се е 
от топлоснабдяването, защото не 
може да си го позволи. Чешмяната 
вода е много солена.
Игор има трудов договор, но реал-
но не знае сроковете и условията 
по него. Предполага, че му се плаща 
да работи по осем часа на ден, 
пет дни в седмицата, но всъщност 
той се труди от 9:00 ч. до 19:00 ч. 
(включително един час обедна по-
чивка), или общо 45 часа седмично. 
Заплатата му варира в зависимост 
от това колко поръчки има фирмата, 

при това едва надхвърля изисква-
ната по закон минимална работна 
заплата, която е наполовина по-
малка от средната работна заплата 
в Молдова.
Във фабриката на Игор няма работ-
нически съвет и той не е член на 
никой синдикат. Казва, че всички 
негови права са заложени в трудо-
вия му договор и че от него зависи 
той да си ги защити. Всички пробле-
ми трябва да се решават пряко меж-
ду него и неговия работодател.
„Международното сътрудничество 
е важно за молдовските фирми. То 
носи нови начини на живот и рабо-
та за страната ни. Надявам се, че 
моята фирма ще създаде междуна-
родни партньорства, за да получи 
експортни възможности. Това би 
означавало по-високи заплати и 
по-добър живот за мен.“

Албена Савова, жена, 33-годишна, 
неомъжена, без деца, живее в Елин 
Пелин. » Технически инженер в 
„НИКРОМ ВЕНИЪР“ ЕООД, фирма-
производител на мебели, занима-
ваща се с производство на столове, 
най-вече за „IKEA“. Нетен доход от 
800 лева (400 евро).

Албена е учила в Лесотехническия 
университет в София и през по-
следните десет години е работила в 
мебелната фирма в отдела за разра-
ботване на продукти и изпитвания. 
Нейната заплата е шест пъти над 
законно установената в страната 
минимална заплата. Тя е на безсро-

чен трудов договор, работи по 40 
часа седмично и получава възна-
граждения за извънреден труд, как-
то се изисква от закона. Има право 
на една 30-минутна почивка всеки 
работен ден.
В съответствие с българското за-
конодателство, Албена е социално 
осигурена (включително за здраве, 
трудова злополука и пенсия) и има 
право да излезе в отпуск по май-
чинство. Както се изисква от закона, 
тя има право и на не повече от 20 
дни платен годишен отпуск, а по 
линия на колективното договаряне 
– и на два допълнителни дни платен 
отпуск.
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Дърводелец – Пакистан

Албена е председател на фирме-
ния синдикат, който е част от КТ 
„Подкрепа“. В него членуват около 
70 души нейни колеги. Тя прекарва 
голяма част от свободното си време 
в битка за по-добри условия на 
работа и по-високи възнагражде-
ния и се стреми към подобряване 

на социалния диалог, но като млада 
организация много трудно прокар-
ват идеите си.
„Международна солидарност озна-
чава да се вземат предвид всички 
колеги по целия свят, да ги подкре-
пяме възможно най-пълноценно и да 
разбираме техните проблеми.“

М. Имран (M. Imran), мъж, 22-го-
дишен, женен, с 6-годишен син, 
живее в Лахор (Lahore). » Работник 
в компанията „Wali-e-Najaf Wrought 
Iron“, която се занимава с производ-
ство на мебели от дърво и ковано 
желязо. Нетен доход от 8 000 пакис-
тански рупии (71 евро).

М. живее със съпругата, сина, ро-
дителите си и родителите на своята 
съпруга под наем в къща с площ 
от 51 m² с две стаи и една баня с 
тоалетна. Нямат топла вода. Къщата 
се намира на 20 минути от работата 
на М. Когато започнал да работи 
там, мъжът не е получил трудов до-
говор. Съгласил се с работодателя 
си, че следва да работи по 72 часа 
на седмица, но в действителност 
работи повече от 80 часа седмично. 
Заплатата му е малко над законно 
установената минимална работна 
заплата.
„Аз съм беден. Единственото, което 
мога да направя, е да мечтая да 
стана богат или да се примиря с 
положението си и да извлека най-
доброто от него. Въпреки това аз 
съм доволен и благодаря на Бог за 
всичко, което ми е дал. Но има мо-
менти, когато се обезсърчавам от 
финансовото си положение.“

М. няма здравна осигуровка, нито 
застраховка срещу злополука. 
Дните, когато не може да идва на 
работа поради някаква причина, 
например ако е болен или иска да 
чества празници, му се приспадат 
от заплатата. Единствената причина 
да не отиде на работа би била, ако 
фирмата няма достатъчно поръчки. 
В почивните дни М. прекарва около 
пет или шест часа от свободното си 
време с приятели. Той няма какво 
да каже за синдикалната организа-
ция.
„Не мога да се сетя за която и да 
било международна организация, 
която би направила нещо тук за бе-
дните, които живеят от ден за ден. 
Никоя международна организация 
никога не ми е помогнала.“
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ЗАЕТОСТТА ПО СВЕТА
ТУРИЗЪМ И ГАСТРОНОМИЯ

Рецепционистка – Молдова

Сервитьор – Гана

Силвия (Sylvia), 53-годишна, жена, 
омъжена, с 3 деца (дъщеря на 20 
години, двама сина на 25 и 27 годи-
ни), живее в малко селце, наречено 
Голени (Goleni). » Рецепционист в 
хотел „Ница“ (Nica) в близкия град 
Единет (Edinet). Нетен доход от 900 
молдовски леи (55 евро).

Силвия живее със съпруга и трите 
си пораснали деца в малка къща с 
четири стаи. Вадят водата от кладе-
нец на 100 метра от къщата и нямат 
вътрешна баня или тоалетна. Къпят 
се в кухнята, с помощта на леген, а 
водата трябва да се топли на печка-
та. Тоалетните са в градината.
Единственият начин за семейството 
на Силвия да оцелее е чрез земе-
делие: имат малка зеленчукова 
градина и отглеждат пилета и една 
крава. Това им гарантира голяма 
част от прехраната. Продажбата на 
мляко им носи още по около 800 
молдовски леи на месец.
Като квалифицирана медицинска 
сестра, Силвия е работила няколко 
години в малка провинциална кли-
ника до нейното закриване. След 

много години на безработица, сега 
жената е щастлива да има постоян-
на работа.
„Аз работя денонощно три или 
четири дни, а след това почивам. 
Тази договореност ме устройва 
много добре, защото ми остава 
достатъчно време за домакинска-
та работа.“
В хотела има фирмен синдикат, 
но единствената причина Силвия 
да знае за него е, защото нейна 
колега получила коледни подаръци 
за децата си. Силвия никога не е 
контактувала със съюза. Повечето 
молдовски работещи не са наясно с 
факта, че синдикатите отговарят за 
трудовите въпроси.
„Аз не съм член на профсъюза. 
Синдикатите в тази страна не 
правят нищо. За мен международно 
сътрудничество означава увели-
чаване на броя на чуждестранните 
гости, бизнесмени и инвеститори, 
които идват в Молдова. Това един 
ден ще доведе до по-високи заплати 
и ще направи достойния живот 
възможен.“

Израел (Israel)*, мъж, 25-годишен, 
неженен, без деца, живее в пред-
градие на Акра (Accra). » Сервитьор 
в хотел А.*, посещаван предимно 
от политици и бизнесмени. Нетен 
доход от 199 седи (100 евро).

Израел е роден в Гана, но е из-
раснал в Гамбия, където получава 
диплома по мениджмънт в хотели-
ерството. Връща се в Гана само за 

да поднови паспорта си и да канди-
датства за английска виза. Отказват 
му и сега трябва да изчака известно 
време, за да може да кандидатства 
отново.
„Единствената причина да остана 
в Гана е да получа виза, не защото 
ми харесва работата. Аз не съм 
щастлив със сегашната си житей-
ска ситуация.“

* Името и фирмата са променени с оглед защита на 
интервюирания.
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Рецепционистка - Индия

Израел живее сам в предградие на 
40 километра от Акра, където през 
последните няколко години работи 
като сервитьор в голям хотел. Отне-
ма му един час, за да стигне дотам 
с обществен транспорт. Израел 
работи осем или девет часа на ден, 
шест дни в седмицата, а също и в 
почивните дни, тъй като това е най-
натовареното време. Не получава 
възнаграждение за извънреден 
труд. Рядко му се удава да почива и 
има много малко време за хранене. 
Израел няма нито здравна оси-
гуровка, нито застраховка срещу 
злополука. На работното си място 
той трябва да е добре облечен и да 

се усмихва на гостите, докато ги об-
служва, въпреки факта, че те могат 
да бъдат груби и надменни. Това от-
ношение на клиентите, в съчетание 
с ниската заплата са най-голямата 
болка на Израел.
„Аз съм профсъюзен член, защото 
ми харесва идеята за синдикатите, 
въпреки че често тя е само на хар-
тия. Сигурен съм, че международно-
то сътрудничество между синдика-
тите би спомогнало за намаляване 
на неравенствата на този свят. То 
би могло да послужи и за гаранти-
ране на висока производителност и 
работни места“.

Джина Ксавие (Gina Xavier), жена, 
29-годишна, неомъжена, без деца, 
живее и работи в Делхи (Delhi). » 
Рецепционистка в много елегантен 
хотел в града. Нетен доход от 17 000 
индийски рупии (287 евро).

Джина живее в просторна жилищ-
на сграда етажната собственост 
в Ню Делхи с по-малкия си брат 
и родителите си. В свободното си 
време обича да гледа телевизия, да 
пазарува с приятелки и да ходи на 
кино.
„Животът ми е много комфортен и 
имам достатъчно пари, защото не 
се налага да плащам наем.“
След като завършва училище, Джи-
на получава бакалавърска степен 
по мениджмънт в хотелиерството. 
През последните осем години тя ра-
боти в голям хотел от висока класа 
в центъра на град Делхи. Момичето 
не желае да назове името на хотела 
от страх да не загуби работата си.
Според условията на своя договор, 

Джина работи по девет часа на ден, 
шест дни в седмицата. В действител-
ност обаче, тя се труди най-малко 
по 10 часа на ден. Когато има много 
работа, понякога стига дори до 
15 работни часа. Джина получава 
заплащане за извънреден труд.
Друг проблем е изискването за 
униформеното облекло в хотела. 
Според правилника, Джина трябва 
да носи обувки на висок ток и къса 
пола. Заради климатичната система 
въздухът е студен, но на нея не й е 
позволено да носи шал или нещо 
подобно.
„Постоянно страдам от здраво-
словни проблеми. В момента имам 
проблем с дишането. В случай 
на възникване на проблеми, няма 
солидарност към работещите от 
страна на ръководството тук. Аз 
планирам да напусна тази рабо-
та веднага щом се появи по-добър 
вариант за мен.“



Николай Тонков, мъж, 44-годишен, 
женен, с  11-годишна дъщеря, жи-
вее в Кадиево. » Механик в стъклар-
ски заводи „Дружба“ АД за произ-
водство, наред с други неща, и на 
стъклени бутилки за „Кока-кола“. 
Нетен доход от 960 лева (490 евро).

Николай е завършил 11 клас на 
училищното образование и през 
последните 20 години е работил в 
стъкларския завод. Живее със съ-
пругата и дъщеря си в къща с площ 
от 52 м², с три стаи, една баня и една 
тоалетна.
Всеки ден той пътува 30 минути до 
фабриката и обратно.
Николай печели 960 лева, което е 
четири пъти повече от минималната 
работна заплата. Заплатата му е че-
тири и половина пъти над линията 
на бедността. Въпреки това, него-
вият доход не е достатъчен, за да 
покрива текущите си разходи.
„Ние имаме две коли, едната от 
тях е 12-годишна, а другата 20-го-
дишна и поддръжката им изисква 
много пари. Трудно ни е да си осигу-
рим необходимото за ежедневието. 
Имам нужда да печеля повече пари.“

Николай работи по 40 часа сед-
мично и не полага извънреден 
труд. Има право на 20 дни платен 
годишен отпуск, както се изисква 
от закона. Според законодател-
ството, всички работници и слу-
жители са обхванати от социално 
осигуряване (здравно осигуря-
ване, осигуряване срещу трудова 
злополука и професионална 
болест и пенсионно осигуряване).
На работното си място Николай е 
изложен на силен шум, постоянни 
вибрации и електромагнитни лъ-
чения. Той и колегите му редовно 
биват преглеждани от фирмения 
лекар, който отговаря за предпаз-
ните мерки във фирмата. Благо-
дарение на шума, комуникацията 
с бригадира често е трудна. Това 
редовно води до недоразумения, 
които от своя страна имат отри-
цателно влияние върху работната 
атмосфера.
Николай е член на синдикалната 
организация към КТ „Подкрепа“ и 
следователно има право на прав-
на помощ във връзка с трудово-
правните въпроси. Във фирмата 
има и работнически съвет.
„Международното сътрудничест-
во на синдикатите и подкрепата 
от неправителствени органи-
зации биха довели до по-широка 
солидарност. Това би повлияло 
на поведението на работодате-
лите и би подобрило социалната 
отговорност на фирмите.“

22

ЗАЕТОСТТА ПО СВЕТА

Механик в стъкларски завод – България

ОТ СТЪКЛАРСКИТЕ ЗАВОДИ ДО СТЕЛАЖА
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Работник в инсталация за бутилиране - Китай

Уанг Тао (Wang Tao), мъж, 24-го-
дишен, неженен, без деца, живее 
в Пекин (Beijing). » Работник на 
договор в център за дистрибуция 
към инсталация за бутилиране на 
„Кока-кола“. Нетен доход от 1 200 
ренминби юана (140 евро). Полу-
чава бонус за извънреден труд в 
края на годината, изчисляването на 
който е неразгадаемо.

Уанг е работник-мигрант и идва от 
село, разположено на около 650 км 
от Пекин. В момента живее на около 
15 минути от работното си място, в 
апартамент с площ от 15 м², който 
споделя с колега. Обзавеждането 
се състои само от две легла и един 
сандък. Апартаментът не е водос-
набден. Има една тоалетна, която 
се споделя с други шест съкварти-
ранти на същия етаж. Наемът е в 
размер на 250 ренминби юана на 
месец.
Според договора си, Уанг следва 
да работи по 40 часа седмично. В 
действителност, той се труди до 56 
часа на седмица или 12 часа дневно. 
Дългите часове са взети предвид в 
така наречената „комплексна сис-
тема за изчисляване на работното 
време“.

Уанг няма здравна осигуровка, нито 
застраховка срещу злополука. Ко-
гато нещо му се случи, той покрива 
разходите за своя сметка. Всички 
работни дни, които е пропуснал 
поради болест, му се приспадат от 
заплатата. Ако отсъства от работа 
за повече от 15 дни, компанията ще 
счете отсъствието му като напус-
кане. Той не е обхванат от пенси-
онно осигуряване. Всичко това е в 
противоречие с китайските трудови 
закони. На младежа не му се налага 
да работи на официални празници, 
но не му е позволено да ползва 
никакъв друг платен отпуск.
Поради това, че е временен работ-
ник, Уанг не е пряко нает от „Кока 
Кола“, а от трудова борса. Предпола-
га, че не е член на какъвто и да било 
синдикат, но в неговата фабрика 
има представител на работниците. 
Не знае, обаче, кой е той или каква 
може да бъде ролята му. Младежът 
не счита, че интересите му са пред-
ставени.
„Би било хубаво синдикатите и 
потребителите от други държа-
ви да могат да се ангажират със 
защитата на трудовите права на 
китайските работници. Надявам 
се, че това един ден ще подобри 
условията на труд“.
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ЗАЕТОСТТА ПО СВЕТА
СУПЕРМАРКЕТИ

Служителка в супермаркет – Гана

Служител в супермаркет – Молдова

Джулиана Мартей (Juliana 
Martey), жена, 24-годишна, нео-
мъжена, без деца, живее и работи 
в предградие на Акра (Accra). » 
Служителка в супермаркет на бен-
зиностанция „Shell“. Нетен доход от 
70 седи (37 евро), което се равнява 
на законно установената в момента 
минимална работна заплата.

Джулиана живее в къща с 10 спални 
с общо 15 обитатели. Съквартиран-
тите ползват съвместно четирите 
бани с тоалетни. Чешмяната вода 
е хладка и момичето я охлажда в 
хладилника, преди да пие.

Джулиана счита работата си в 
бензиностанция за опасна. Тя се 
страхува от въоръжени грабежи и 
експлозии на горива. За нея тази 
работа е само временна.
„Това не е работа за цял живот. Но 
искам да спестя малко пари, за да 
изкарам курс за козметичка.“
Тя пътува около 15 минути с об-
ществен транспорт, за да стигне до 
работното си място. Това й струва 
около едно евро на ден, което тя 
трябва да плаща от собствения си 
джоб. Чрез работата си момичето 
има пенсионно осигуряване, но 
вноските за здравно осигуряване 
внася за собствена сметка. Няма 
право на отпуска и ползва почивни 
дни само за официалните празници.

Виолета, жена, 24-годишна, нео-
мъжена, без деца, живее и работи в 
Кишинев (Chisinau). » Служителка на 
непълно работно време в супер-
маркет „IMC Market“. Нетен доход от 
2 400 молдовски леи (152 евро.).

Виолета е следвала три години в 
Техническия университет на Молдо-
ва, но така и не завършила висшето 
си образование. През последните 
две години и половина работи по 42 
часа на седмица и трябва да полага 
неплатен извънреден труд – дори и 
на официалните празници. Ползва 
един час почивка общо за цялата 
си смяна, които трябва да разделя 
на по няколко по-къси почивки. На-
прежението, на което е подложена 
от страна на клиентите на работ-
ното си място тя възприема като 
форма на структурно насилие.

Виолета дели апартамент с площ от 
52 м² с друго лице, което живее там 
много преди нея. „Моите услови-
ята на живот са посредствени. 
Наистина ми се иска да печеля 
повече, за да мога да имам собствен 
апартамент.“
Виолета е обхваната от социално 
и пенсионно осигуряване и има 
право на 30 дни платен отпуск 
годишно, които не може да ползва 
наведнъж. Тя не е член на никой 
синдикат и не знае кой трябва да я 
представлява.
„Би било хубаво човек да е в състоя-
ние да участва в програми за обмен, 
за да контактува с работници от 
други страни, така че да получи 
представа за реалностите на тех-
ните работни места.“
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Служител в супермаркет – Пакистан

Служител в супермаркет – Китай

Мустафа, мъж, 25-годишен, неже-
нен, без деца, живее и работи в 
Лахор (Lahore). » Помощник по про-
дажбите за „Pace Supermarket Caín“. 
Нетен доход от 15 000 пакистански 
рупии (134 евро).

Мустафа живее с родителите и 
своите седем братя и сестри в къща 
с площ от 126 m² с три спални. Имат 
топла и студена вода и баня с тоа-
летни. Работното място на младежа 
не е далеч, отнема му само около 
10 минути, за да стигне до работата 
си с рикша. Заплатата на Мустафа 
е двойно по-висока от пакистан-
ската минимална работна заплата. 
В общия случай той работи по пет 
дни в седмицата (54 часа). Твърди, 
че не полага извънреден труд. В 
Пакистан няма закон за регулиране 
на работното време.
„Аз съм напълно доволен от ра-
ботата си и мисля, че тя е една 

от най-добрите налични в града. 
Казвайки това, бих искал да печеля 
повече пари, за да мога да гаранти-
рам на семейството си здравосло-
вен и спокоен живот.“
Въпреки че Мустафа може да 
ползва отпуск по болест, без той 
да се приспада от заплатата му, 
младежът няма право на здравна 
осигуровка или застраховка срещу 
злополука. Той трябва да плаща от 
собствения си джоб за посещенията 
при лекари. Трудовите закони не 
се занимават с въпроси от рода на 
отпуск по майчинство, пенсионно 
осигуряване или правна подкрепа. 
Мустафа не може да каже нищо за 
синдикална организация и твърди, 
че не е член на такава.
„Не мисля, че международното 
сътрудничество може да ни помог-
не. Тук има много международни 
организации, които се преструват, 
че правят много, за да ни помог-
нат. Но в нашето общество аз не 
виждам никакви промени, които са 
се случили заради тях.“

Ксяо Чанг (Xiao Chang)*, мъж, 
20-годишен, неженен, без деца, 
живее и работи в село Шангшинг, 
Шенжен. » Мотокарист в супермар-
кет „Yun Fung Plaza“. Нетен доход от 
600 ренминби юана (67 евро).

Ксяо е работник-мигрант и идва от 
село, намиращо се на около 2 300 
км от Шенжен. Живее само на две 
минути пеша от работното си място. 
Той и двама негови колеги споделят 
апартамент с площ от 15 m² с две 
спални и баня с тоалетна. Младежът 
печели 66% от минималната работ-
на заплата и затова живее под прага 
на бедността. Въпреки, че работи в 
супермаркета вече в продължение 
на две години, Ксяо все още няма 
писмен договор. Вместо законно 

установените 40 часа седмично, 
той работи по 10 часа на ден само 
с два почивни дни в месеца. Няма 
право на здравна осигуровка, нито 
на застраховка срещу злополука и 
не може да ползва платен отпуск 
по болест. Не е чувал за отпуск по 
майчинство, отпуск за отглеждане 
на малко дете, пенсионно осигу-
ряване, правна помощ относно 
трудовото законодателство, нито за 
правото му на отпуски. В малкото 
свободно време, с което разполага, 
той обича да гледа телевизия.
„Аз не виждам как международното 
сътрудничество може да помогне 
за подобряване на моите условия 
на труд.“

* Името и фирмата са променени с оглед защита на 
интервюирания.
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ЗАЕТОСТТА ПО СВЕТА
КОЛ-ЦЕНТЪР

Телефонен оператор – Австрия

Телефонен оператор – Бразилия

Курт Майер (Kurt Meyer), мъж, 
62-годишен, живее в Оберостерайх 
(Oberösterreich). » Телефонен опера-
тор в кол-център*. Нетен доход от 
1 300 евро.

Преди това Курт Майер е работил 
като самонает търговец на дребно. 
През 2003 г. мъжътт вече не бил в 
състояние да издържи на засилва-
щата се конкуренция от страна на 
големи фирми и бил принуден да 
закрие бизнеса си. В момента рабо-
ти в кол-център. Курт се труди по 40 
часа на седмица и като представи-
тел на работниците има право да от-
каже полагане на извънреден труд, 
който, в съответствие с договора за 
услуги, трябва да бъде компенсиран 
с почивка. Мъжът работи по пет дни 
в седмицата, като смените му поня-
кога се падат по време на почивни 
дни. Все по-често се случва да не 
може да ползва два последователни 
свободни дни. По време на работа 
няма почивка, а десетте минути „без 
екран“, на които има право според 
трудовото законодателство, се 
изразходват за ходене до тоалет-
ната или да си вземе кафе. Но през 
повечето време мъжът не може 
дори да ползва тази почивка заради 
броя на повикванията, които трябва 
да поеме – не по-малко от 500 обаж-
дания за една 8-часова смяна.

„В кол-центъра ние сме постоянно 
под напрежение да си изпълним 
задачата. Нашите потребности 
изобщо не са взети предвид, няма 
позитивна мотивация и почти ни-
какви почивки. Ние буквално трябва 
да баламосваме по телефона 
хората от фирмите, с които рабо-
тим. Това е доста трудно, защото 
реално граничи с измама.“
Курт е представител на работници-
те и служителите и профсъюзен де-
ятел. Степента на ангажираност във 
фирмата е около 10%. Към момента 
на избиране на работническия съ-
вет през 2008 г. имало много важни 
за решаване въпроси и нередности. 
Имало е и съкращения, преобразу-
вани в платен отпуск без трудови 
задължения след завеждането на 
съдебно дело.
„Международното сътрудничество 
е възможно само чрез взаимовръзки 
между синдикатите.“

* Името и фирмата са променени с оглед защита на 
интервюирания.

Карол Гомес да Силва (Carol 
Gomes da Silva), жена, 18-годишна, 
омъжена, без деца, живее в град 
Игарасу (Igarassú). » Телефонен опе-
ратор в „Cia dos Refrigeratores“, ком-
пания, която изгражда охладителни 
системи за групи като „Coca Cola“, 
„Unilever“ и „Nestlé“. Нетен доход от 
590 реала (254 евро).

Карол и нейният съпруг са закупи-
ли на кредит апартамент с площ 
от 50  m². Нейният съпруг е авто-
механик и заедно те успяват да 
преживяват. Работата в кол-центъра 
е първата платена работа за Карол. 
По 40 часа седмично тя се занимава 
с телефонни въпроси и оплаквания 
на клиентите.
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Телефонен оператор – Индия

„Моята работа е наистина спокой-
на. Разбира се, от време на време 
получавам обаждания от разгне-
вени клиенти, което малко ме 
напряга. Но в крайна сметка нямам 
някакви съществени проблеми и се 
разбирам добре с колегите. Един-
ственото нещо, което бих проме-
нила, е, че бих искала да уча, за да 
мога да намеря по-добра работа. 
Кой знае, може би дори в рамките на 
тази компания.“

Във фирмата не се предлагат въз-
можности за обучение, но Карол 
получава подкрепа за обучението 
си чрез гъвкаво работно време и 
по-висока заплата.
„Справям се много добре. Наскоро се 
омъжих и вече имаме хубав апар-
тамент. Имаме и кола, а с моята 
заплата не само допринасям за 
доходите на семейството, но мога 
да си позволя и да плащам за моите 
дреболии. Имаме стабилно положе-
ние“.

Ашиш Кумар (Ashish Kumar), мъж, 
19-годишен, неженен, без деца, 
живее в град Гургаон (Gurgaon). » 
Съветник за клиенти в „Sparsh BPO“, 
един от най-големите кол-центро-
ве в Индия. Нетна заплата от 5 200 
индийски рупии (87 евро), включи-
телно извънредния труд.

Ашиш е дошъл от родното си място, 
намиращо се на 1 200 км от града, 
за да учи. Но след три месеца напус-
ка учебното заведение и започва 
работа в кол-центъра. Работи всеки 
ден от 16:00 ч. до полунощ. Не може 
да си позволи да плаща за рикша на 
път за вкъщи в края на смяната и, 
следователно, трябва да ходи пеш 
два часа, за да се върне у дома.
Ашиш живее с чичо си и един при-
ятел в апартамент с площ от само 
18 m². Половината от заплатата му 
отива да плаща наема. Той би искал 
да изпраща част от заплатата си на 
своето семейство всеки месец, но 
доходите му не са достатъчни дори 
самият той да преживява.

„Спечеленото покрива само 80% 
от разходите ми. Изпращането на 
пари на семейството ми би означа-
вало, че не бих могъл да оцелея.“
Ашиш има шест почивни дни всеки 
месец, от които четирите са недели. 
Въпреки това, когато има много 
работа, тези почивни дни могат и да 
бъдат приспаднати от заплатата му. 
Официално Ашиш Кумар трябва да 
работи по 40 часа седмично, но ви-
наги трябва да полага извънреден 
труд, което се заплаща по 20 рупии 
(35 евроцента) на час. Младежът 
няма трудов договор. Не е член на 
синдикална организация, като на 
фирмено равнище в неговата ком-
пания такава организация няма.
„Работната атмосфера е добра. 
Не сме много натоварени. Поня-
кога компютрите се развалят, а 
липсата на добро оборудване, като 
например слушалки, може да ме 
стресира.“
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ЗАЕТОСТТА ПО СВЕТА
ОТ ТЕКСТИЛНАТА ФАБРИКА ДО СУПЕРМАРКЕТА

Шивачка – Индия

Канчан Кумари (Kanchan Kumari), 
жена, 34-годишна, омъжена, с 3 
деца (синове на 7 и 9 години, дъ-
щеря на 11 години). Живее в Делхи 
(Delhi). » Шивачка във „Viva Global“ в 
Гургаон (Gurgaon) (фирмата про-
извежда стоки за износ в Европа и 
е важен доставчик на „Маркс енд 
Спенсър“ (Marks and Spencer)). Не-
тен доход от 3 100 индийски рупии 
(54 евро), без извънреден труд.

Канчан живее със съпруга си и 
трите си деца в една стая от 12 m². 
В къщата с 16 спални живеят общо 
около 70 души. На тяхно разполо-
жение има само две бани и една 
единствена тоалетна.
„Стаята е наистина малка. Трудно 
е за петима ни да живеем тук, 
особено през лятото, когато 
температурата достига до 48°C. 
Питейната вода не е чиста, но вече 
всички сме придобили имунитет 
срещу мръсотията и микробите 
във водата. За мен е обичайно да 
чакам половин час на опашка, преди 
да мога да вляза в банята или в то-
алетните. Понякога хората дори 
се бият.“
Канчан ходи пеш час и половина 
всеки ден, за да стигне до фабри-
ката и да се върне. Понякога няма 
градски транспорт, но жената не 
може да си позволи да плати за ри-
кша. Работи от 65 до 70 часа седмич-
но вместо изискваните от закона 48 
часа. Извънредният труд се добавя 
към минималната работна заплата, 
въпреки че според закона трябва 
да се плаща дойно. Условията на 
труд са катастрофални: заплатите 
не се изплащат навреме, дългите 
часове в работа са задължителни, 
а всякакъв вид опозиция веднага 
бива попарена. Въпреки мащабните 
репресии, Канчан е активен проф-
съюзен деятел.

„Във всяка фабрика в Гургаон има 
много насилие. Вербалният тормоз 
е много често срещан. Понякога 
фабриките наемат платени скан-
далджии да ни тероризират. Аз ра-
ботя за фирма, която е известна с 
това. Неотдавна наеха дванадесет 
скандалджии, за да пребият лидера 
на нашия синдикат. Отговорни-
ците са обучени да упражняват 
насилие върху нас, за да получа-
ват повече облаги. Те използват и 
сексуален тормоз. Ние сме безсилни 
срещу това. Напускаш едната 
фабрика само за да отидеш в друга, 
където ситуацията е повече или 
по-малко същата.“
В Делхи законно установената 
минимална работна заплата за 
напълно квалифициран текстилен 
оператор като Канчан е 7 440 рупии 
на месец, но Канчан не изкарва 
дори и половината. За да живее 
един наистина достоен живот, 
семейството би се нуждало от 12 
000 рупии. Със заплатата на съпруга 
си, който работи в същата фабрика, 
семейният им доход достига до мал-
ко по-малко от 8 000 рупии.
„Неотдавна всички работници обя-
виха стачка, защото ръководство-
то отказа да плаща новата закон-
но установена минимална работна 
заплата. Ние се вдигнахме спон-
танно на стачка, за което беше 
уведомена „Маркс енд Спенсър“. 
Неправителствените организации 
„Общество за труд и развитие“ 
и „Трудът зад етикета“ оказаха 
натиск върху „Маркс енд Спенсър“ 
във Великобритания. Нашето 
ръководство заплаши лидерите на 
стачката и нае платени скандал-
джии. Но ние устояхме. Най-накрая 
„Маркс енд Спенсър“ се намесиха и 
сега положението полека-полека се 
подобрява.“
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Управител на клон – Австрия

Канчан е член на синдикална орга-
низация. Преди стачката профсъюз-
ът във фабриката работил нелегал-
но, но вече е започнал да действа 
открито.
„Знам колко важно е международ-
ното сътрудничество. Просто 
вземете пример с нашата фабри-
ка: след като се намесиха непра-
вителствените организации, 

ръководството вече не е толкова 
агресивно, колкото преди. Много от 
потребителските организации във 
Великобритания оказват натиск 
върху нашите клиенти, така че и 
те да се намесят. Ако „Маркс енд 
Спенсър“ не се бяха намесили, ние 
всички щяхме да сме загубили рабо-
тата си, да не кажа и живота си.“

Барбара Херцег (Barbara Herczeg), 
жена, 50-годишна, омъжена, с една 
дъщеря (29-годишна), живее във Ви-
ена (Vienna). » Маркетинг-мениджър 
на малък клон на „Билла“. Нетен 
доход от 1 700 евро на месец.

Барбара работи по 30 часа на сед-
мица, което е доста необичайно за 
управител на клон. Тези длъжности 
обикновено са на пълно работно 
време и повечето мениджъри на 
клонове всъщност прекарват много 
повече време на работното си 
място; свободното време най-често 
е много по-кратко. Една типична ра-
ботна седмица за управител на клон 
има продължителност от около 50 
или 60 часа. Като представител на 
работниците и служителите, Барба-
ра работи за подобряване на тази 
ситуация, но структурата на персо-
нала става все по-намалена.
„Случва се понякога колегите да не 
регистрират изцяло своите часове 
извънреден труд, тъй като се при-
тесняват да не загубят работата 
си. Аз се опитвам да дам ясно да се 
разбере, че всеки час трябва да бъде 
вярно отчетен.“

От известно време насам работното 
време се изчислява автоматично от 
компютърна програма. Това е важна 
стъпка, тъй като определянето на 
различните допълнителни възна-
граждения за извънредния труд и 
др. е много сложно. Компютрите 
са направили тази задача много 
по-лесна и чрез тях се гарантира, че 
всеки ще получи вярно пресметна-
то възнаграждение.
„Ръководството и работническият 
съвет имат добри и конструктив-
ни отношения. След придобиване-
то на „Билла“ от „Rewe“ натискът 
върху работниците е значително 
по-слаб. В моя клон текучеството 
на персонала е много ниско. Това 
е една обща тенденция в „Билла“ 
в сравнение с други вериги супер-
маркети. Има девет фирмени 
лекари, които идват в клона, за да 
провеждат имунизационни кампа-
нии и да дават съвети по редица 
най-различни теми, като например 
безопасността в клона, правилни-
те техники за вдигане на тежести, 
работни обувки и др.“
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ЗАЕТОСТТА ПО СВЕТА
ЗДРАВНИ УСЛУГИ

Детско-юношески гинеколог – Украйна

Светлана, жена, 30-годишна, омъ-
жена, с една дъщеря (на 3 години), 
живее в Бориспол (Boryspil). » Дет-
ско-юношески гинеколог в общест-
вената болница. Нетен доход от 863 
украински гривни (81 евро).

Светлана е на 24, когато завърш-
ва медицина. След раждането и 
поотрастването на детето, преди 
осем месеца, тя започва работа като 
лекар в обществената детска болни-
ца. Заплатата й е малко под прага на 
бедността, който съответства точно 
на украинската минимална работна 
заплата. Светлана работи по девет 
часа на ден, пет дни в седмицата. 
Почивките не са включени. Ней-
ната работа е силно усложнява от 
липсата на лекарства и основно 
оборудване.
„Моята ситуация е доста добра, но 
само благодарение на доходите на 
съпруга ми. В Украйна хората в ме-
дицинския сектор, трябва да бъдат 
мотивирани от работата си, а не 
от заплатата, защото доходите, 
които носи такава работа са пове-
че от недостатъчни.“

В болницата има фирмен синдикат, 
който подкрепя нуждаещите се 
членове и раздава на децата пода-
ръци за Нова година. Този фирмен 
синдикат е клон на украинския 
синдикат на медиците. Светлана 
описва членството в синдикатите 
като „задължително доброволно“ и 
казва, че това е единствената при-
чина всички лекари да са членове. 
Тя се съмнява, че нейните интереси 
са адекватно представени.
„Международното сътрудничество 
е ефективно, когато комуникаци-
ята се случва на еднакво равнище. 
Но не бива да забравяме, че меди-
цинските стандарти в Украйна са 
далеч под тези в ЕС. Ето защо би 
било добре за Украйна да получи 
достъп до програми за развитие и 
хуманитарна помощ. Държавата 
не е в състояние да покрие дори 
основните нужди.“
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Квалифицирана медицинска сестра - Австрия

Андреа Щробл (Andrea Strobl), 
жена, 49-годишна, омъжена, с 3 
деца (двама сина, на възраст  14 и 
21 години, една дъщеря на 20 годи-
ни), живее в Алберндорф им Пул-
каутал (Alberndorf im Pulkautal). » 
Квалифицирана медицинска сестра 
в частна клиника „Goldenes Kreuz“ 
във Виена. Нетен доход от 2 550 
евро, включително и еднократна 
сума за извънреден труд и добавки 
за специален клас.

Андреа живее със съпруга и децата 
си в къща в провинцията, защото е 
убедена, че нейната житейска ситуа-
ция е много по-добре там и не може 
да си позволи да живее по-близо до 
Виена. Ето защо тя приема дългото 
пътуване до и от работа. Отнема й 
един час и 45 минути с кола, влак и 
метро, за да стигне до работното си 
място, и точно толкова да се върне 
у дома.
Колективният трудов договор 
на Андреа установява работно-
то й време на 40 часа седмично, 
но жената работи допълнително 
още шест часа като извънреден 
труд, които се компенсират чрез 
еднократно допълнително възна-
граждение за извънреден труд. 
Законодателството за работното 
време в болниците е по-гъвкаво 
от това за повечето други сектори 
и разрешава по-продължителни 
работни смени, така че служителите 
свикват да работят повече от осем 
последователни часа. Много от тях 
биха предпочели да са на 12-часови 
смени, за да разполагат с повече 
свободно време.
Най-дългата смяна е 24 часа и 30 
минути, като една трета от това 
време е на „дежурство“. Този сменен 
режим е предпочитан от пътува-
щите отдалеч служители, защото 
тогава получават от два до четири 

почивни дни. Работата е много 
напрегната, както физически, така и 
психически.
„Натоварването в областта на 
здравеопазването е огромно, защо-
то работата с човешки същества 
не подлежи на отлагане. Тя трябва 
да се свърши незабавно. Освен това, 
психическото напрежение е много 
високо, защото непрекъснато се 
сблъскваме с тежко болни хора, 
между които често има и млади 
пациенти. Персоналът в система-
та на здравните грижи получава 
супервизия, за да споделя тези 
преживявания.“
В допълнение към намаляването на 
персонала са се увеличили лична-
та отговорност и изискванията за 
водене на документация. Всички 
служители, които са на 24-часови 
смени, имат по 30 минути платена 
обедна почивка, защото не могат да 
напуснат отделението. Често, обаче, 
не са в състояние да използват тези 
30 минути последователно. Освен 
това Андреа счита за проблематич-
ни малките размери на стаята за 
персонала, тъй като там няма доста-
тъчно място за отдих. Въпреки тези 
проблеми, работната атмосфера е 
много добра:
„Мисля, че нашата ситуация тук 
е страхотна в сравнение с други 
държави. Мисля, че тук като цяло 
сме удовлетворени. Щастлива съм, 
че получавам достатъчно пари не 
само за да живея, но и да подпома-
гам финансово децата си и да съм 
в състояние да си позволя малки 
прищевки.“
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Работодателите и особено голе-
мите мултинационални компании 
не се притесняват да максими-
зират печалбата си за сметка на 
работниците. За тази цел те знаят 
как да се възползват от глобални-
те структури: ако работата стане 
прекалено скъпа в развитите 
страни, те преместят производ-
ството си, а напоследък все по-
често и обслужването на клиен-
тите, в държави, където заплатите 
са по-ниски, много от тях извест-
ни също и като „развиващи се 
страни“. Понякога корпорациите 
просто трябва да използват тази 
заплаха, за да стреснат работни-
ците и служителите, които в този 
случай са готови да се откажат от 
адекватните заплати и да приемат 
ограничаване на синдикалните 
права, както и снижаване на безо-
пасността в работата, просто за да 
не изгубят работните си места.

Работниците, обаче, не винаги са 
толкова безпомощни, колкото им се 
струва. Международната солидар-
ност между персонала на различни 
места за производство, трансгра-
ничното сътрудничество в рамките 
на Европейския или Световния 
работнически съвети и междуна-
родната подкрепа чрез синдикатите 
са гаранция за успех в борбата за 
достоен труд и адекватни работни 
заплати.
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„Карфур“ (Carrefour):
Служителите във френската верига супермаркети
подкрепят своите румънски колеги

Frankreich

Rumänien

В началото на 2009 румънските 
медии оповестиха, че веригата 
супермаркети „Карфур“ умишлено 
и сериозно е нарушила трудовото 
законодателство. Служителите 
е трябвало да полагат неплатен 
извънреден труд, имало е неоправ-
дани съкращения и чести трудови 
злополуки (които впоследствие не 
са били обявявани). Бременните 
жени са били уволнявани неза-
бавно, а създаването на фирмен 
синдикат е било спъвано.
Румънският синдикат „CartelALFA“ 
започва да търси решение на тези 
проблеми и през август 2009 г. се 
свързва с френските синдикати 
(„CGT“, „CFDT“, „CFTC“) с искане за 
подкрепа в борбата им за спазване 
на румънското и международно 
трудово законодателство.
Впоследствие френските синдикати 
информират френската компания-
майка на „Карфур“ за нарушенията 
на трудовото законодателство в 
Румъния. Френският синдикат „CGT“ 
отнася въпроса до Европейския 
синдикат за сектора на услугите 
„UNI Europa“.

През октомври 2009 г. „UNI Europa“ 
организира първата си среща с ръ-
ководството на „Карфур“ в Румъния. 
Само месец по-късно в „Карфур“ 
Румъния е създаден новия работни-
чески съвет, обединяващ 600 члена. 
Заедно с „CartelALFA“, френските 
синдикати и „UNI“, той упражнява 
надзор над изпълнението на ре-
формите.
Без международната солидарност 
и подкрепа, демонстрирани от 
френските синдикати към румън-
ските им колеги, за тях нямаше да 
бъде възможно да отстояват своите 
интереси.
Според „CartelALFA“, „международ-
ното сътрудничество между син-
дикатите е най-важният фактор 
за успеха в защита на правата на 
работещите“.
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„Булфанко“ (Bulfanco):
Синдикална солидарност между Гърция и България

Bulgarien

Griechenland

„Булфанко“ е българска фирма за 
облекло, специализирана в про-
изводството на международни 
марки като „Nike“, „Adidas“ и „H & 
M“. Заради икономическата криза 
през 2009  г. „Булфанко“ е изправена 
пред сериозни финансови затруд-
нения, които се опитва да преодо-
лее за сметка на своите служители: 
заплатите не се изплащат навреме 
и в пълен размер, колективното 
договаряне се бави, а ваучерите 
за храна, съществен компонент на 
заплатите, са анулирани. Фирмени-
ят съвет решава да основе стачен 
комитет, който започва преговори с 
ръководството на дружеството през 
януари 2010 г. Всички искания на 
комитета, обаче, са категорично от-
хвърлени. След това работниците и 
служителите обявяват стачка и чрез 
пътни блокади привличат внима-
нието на обществеността, медиите 
и политиците. Техните искания 
поучават широка подкрепа и дори 
се организира кръгла маса с пред-
ставители на общината, профсъюза, 
като кметът и областният управител 
не се включват, за съжаление – без 
успех.

Чак когато бива осъществен контакт 
с гръцките синдикати и власти, 
ръководството на „Булфанко“ смек-
чава тона и се съгласява на среща в 
Гърция. По-нататъшните преговори 
в България водят до подписване-
то на споразумение. Стачката е 
отменена, заплатите се изплащат 
с фиксирани ставки, уволнените 
работници са назначени отново на 
работа, възстановяват се и ваучери-
те за храна.
Профсъюзът към КТ „Подкрепа“ 
е убеден: „това международно 
сътрудничество и солидарност 
между синдикатите и властите 
на България и Гърция е пример за 
това как могат да бъдат решавани 
трудови спорове.“



36

УСПЕШНОТО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА СИНДИКАТИТЕ

Международен профсъюзен съвет („IGR“) Бургенланд/Западна Унгария 
(International Trade Union Council (IGR) Burgenland/Western Hungary):
„IGR Бъдеще за един граничен район“ („IGR Zukunft im Grenzraum“)

Österreich

Ungarn

Пет и половина години след при-
съединяването на Унгария към ЕС, 
този граничен регион все още се 
характеризира с икономически и 
социални различия. В момента 100 
000 души работят в Бургенланд, 
а 460 000 – в Западна Унгария. 
Разликата в работните заплати 
е от порядъка на 1:3 до 1:5. По 
време на икономическата криза и 
в двете държави безработицата се 
увеличава и ситуацията се влоша-
ва, особено за хората, живеещи в 
Западна Унгария. Поради географ-
ското си положение, Бургенланд е 
особено засегнат от постепенната 
либерализация на пазара на труда. 
Това води до дъмпинг на запла-
тите и убийствена конкуренция и 
увеличава натиска върху пазара 
на труда в Бургенланд. Западноун-
гарският пазар на труда е изправен 
пред проблема, че квалифицира-
ните работници биха предпочели 
да работят от другата страна на 
границата, в резултат на което 
унгарското икономическо развитие 
е изправено пред стагнация. Около 
12 000 унгарски работници работят 
във фирми в Бургенланд. Заради 
езиковите бариери и липсата на 
информираност относно австрий-
ското законодателство, по-голямата 
част от тези работници малко по-
знават своите права и задължения, 
което често води наемането им при 
различни условия на труд и работна 
заплата в сравнение с австрий-
ските служители. Това не само има 
очевидни последици за въпросните 
работници, но се отразява и на 

пазара на труда в Бургенланд и про-
вокира масов дъмпинг на заплатите 
и социалните придобивки, както и 
убийствена конкуренция.
Проектът „Бъдеще за един граничен 
район“ (“Zukunft im Grenzraum”) има 
за цел да се противопостави на тази 
тенденция. Правните консултации 
на унгарски език, информацион-
ните събития по отношение на 
конкретни сектори и двуезичните 
помощни материали увеличават 
нивото на информираност на 
унгарските служители. Езиковите 
курсове помагат на работниците 
да преодолеят езиковите бариери 
и да осъществят контакт между 
австрийски и унгарски групи по 
интереси, органи и институции, 
за да се осигурят възможности за 
по-добро трансгранично сътрудни-
чество. Проектът вече е доприне-
съл за намаляването на социалното 
неравенство в граничния район, 
за ограничаване на незаконното 
наемане на работа и съществува-
щите предразсъдъци, както и за 
правилното прилагане на условията 
на труд и заплатите на унгарските 
работници в Бургенланд.
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„Миролио“ (Miroglio): Солидарност между работниците 
и служителите в България, Италия и Германия

Deutschland

Italien

Bulgarien

„Миролио България“ е българският 
клон на текстилна компания със 
седалище в Италия, която работи в 
България и Германия. „Миролио“ е 
представена в Европейския работ-
нически съвет (ЕРС).
През 2008 г. бордът на „Миролио 
Италия“ решава да закрие фабри-
ката с 250 работници в град Елин 
Пелин, на основание голям спад в 
поръчките на фирмата. Предвижда 
се работата да бъде преместена от 
България в Италия. Община Елин 
Пелин не е в състояние да се справи 
с внезапния скок към безработи-
ца на 250 работници. По време на 
разговорите между профсъюза и 
ръководството, като алтернативи на 
уволненията персоналът предлага 
по-ниски заплати и непълно работ-
но време. Ръководството отхвърля 
предложенията, твърдейки, че са 
необходими значителни съкраще-
ния на персонала не заради финан-
сови проблеми, а поради общия 
спад в поръчките.
Но в този момент „ЕРС“ заявява, че 
не е бил информиран достатъчно 
рано за планираните съкращения 
и за закриването на фабриката. 
Малко по-късно президентът на 
„ЕРС“ присъства на заседание на 
Европейския работнически съвет в 
България, което събира представи-
тели на работещите и синдикати от 
Италия, Германия и България. Трите 
национални работнически съвета 
сключват споразумение, в което 
излагат исканията си да бъдат запа-
зени всички работни места и никое 
производствено предприятие да не 
поема работата на друго такова.

Въпреки това, фабриката на „Ми-
ролио България“ е затворена и 250 
души остават без работа. За скром-
но утешение бива договорено 
работниците да бъдат съкращавани 
поетапно в продължение на десет 
месеца, като по този начин им се 
даде по-добра възможност да се 
преквалифицират или да си наме-
рят друга работа.
Бордът и „ЕРС“ се договарят, че 
бъдещите масови съкращения и 
затварянето на фабрики ще бъдат 
възможни само ако „ЕРС“ бъде 
информиран три месеца предвари-
телно.
Както съобщава българският 
синдикат КТ „Подкрепа“: „въпреки 
че затварянето не можеше да 
бъде предотвратено, с помощта 
на „ЕРС“ и сътрудничеството на 
синдикатите и работническите 
съвети от България, Германия и 
Италия, най-малкото бе договоре-
но уволненията да бъдат поетапно 
разпределени в рамките на десет 
месеца; чрез това споразумение 
трите държави дадоха пример за 
добра практика занапред“.
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„MEGAK“ – Централноевропейска синдикална академия:
когато образованието преминава през границите

Österreich

Slowakei

„ZUWINBAT“ (на немски: 
Zukunftsraum Wien (Цукунфтштра-
ум Вин) – Niederösterreich (Ниде-
ростерайх) – Bratislava (Братисла-
ва) – Trnava (Търнава)) е проект 
за трансгранично профсъюзно 
сътрудничество между „ÖGB“ и 
словашката конфедерация на син-
дикатите („KOZ SR“). В рамките на 
този проект е създадена Централ-
ноевропейската синдикална ака-
демия („MEGAk“: Mitteleuropäische 
Gewerkschaftsakademie (Мителе-
уропаише Геверкшафтсакадеми)). Тя 
представя нова форма на трансгра-
нично обучение на мултипликато-
ри за членове на работническите 
съвети, работнически представи-
телства или основни профсъюзни 
структури.
В обучението, което започна през 
октомври 2009 г., участваха седем 
австрийски и седем словашки пред-
ставители. То обхвана четири сесии, 
като всяка група от седем души 
представи интересна информация 
относно съответната съседна дър-
жава: например, относно трудовото 
и осигурително право, насърчава-
нето на членството, представител-
ството на жените в синдикатите и 
фирмите и икономическата ситу-
ация в двете страни. Програмата 
включваше и посещения в заводите 
от двата региона. Съдържанието и 
дискусиите бяха преведени едно-
временно на немски и словашки. 

Освен това, участниците преминаха 
и през базови курсове по съответ-
ните езици. Събраната информация 
и осъществените контакти чрез 
това обучение осигуриха основата 
за един устойчив проект, който има 
за цел да допринася за създаването 
на положително работно бъдеще в 
този регион: „Zukunftsraum“.
Любопитството, което ние показва-
ме по отношение на нашите съседи, 
доказва значението на трансгра-
ничното сътрудничество. Особено в 
контекста на отварянето на пазара 
на труда през 2011 г., благодарение 
на европейския проект „ZUWINBAT“, 
„MEGAk“ осигурява важен принос 
за намаляване на предразсъдъците, 
особено на пазара на труда. Обуче-
нието постигна такъв неимоверен 
успех, че вече предстои изпълнение 
на по-нататъшна програма.
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„Alcatel-Lucent“:
Подсилени от Европейския работнически съвет („ЕРС“)

Rumänien

Europa

На 13 август 2009 г. в клона на 
„Alcatel Lucent“ в Тимишоара започ-
на подготовка за изборите на Евро-
пейски работнически съвет („ЕРС“). 
Компанията бе планирала да номи-
нира произволни представители за 
„ЕРС“, без участието на профсъюза. 
След като бива информирана за 
това от фирмения синдикат, син-
дикалната федерация „CartelALFA“ 
осъществява контакт с „ЕРС“, за да 
ги уведоми за съществуването на 
фирмен синдикат. Според Дирек-
тивата за „ЕРС“, правото да номини-
ра представители в Европейския 
работнически съвет принадлежи на 
фирмения синдикат. Други начини 
за номиниране на представители 
могат да се използват само когато 
такъв не съществува. „ЕРС“ инфор-
мира и Европейската федерация на 
металурзите.
След това фирменият синдикат се 
свързва с борда с цел да заяви при-
вилегията на съюза да номинира 
представителите за „ЕРС“, и че пора-
ди тази причина изборите трябва да 
бъдат спрени.

В резултат на международната под-
крепа, компанията приема кандида-
турите на двама представители за 
„ЕРС“ и двама заместващи предста-
вители от фирмения синдикат. Те 
са официално номинирани на 11 
септември 2009 г.
„CartelALFA“ заявява: „В този случай 
участието на нашата синдикална 
федерация в този процес допринесе 
за положителното разрешаване на 
проблема, но ключът към успеха бе 
международното сътрудничество.“



С летните олимпийски игри в Пекин 
и Европейското първенство по 
футбол в Австрия и Швейцария 2008 
година донесе не само множество 
спортни акценти, но също и ре-
кордни печалби за производството 
на спортни облекла. Работниците, 
произвеждащи спортни облекла и 
рекламни артикули за тези събития, 
обаче, не видяха кой знае какво от 
тази печалба. Точно обратното, по 
време на големи спортни събития 
работниците са подложени на по-
голямо натоварване и често работят 
от 14 до 16 часа на ден за около 70 
до 80 € на месец – само половината 
от законно установената минимална 
работна заплата в Китай. „Работих 
от ранна сутрин до 2 след полунощ, 
при това не веднъж, а по два или три 
пъти месечно. Бях напълно изтоще-
на, но така или иначе трябваше да 
отида на работа на следващата су-
трин“, спомня си 13-годишно моми-
че, работило за „Lekit Stationary Co.“ 
Ltd, фабрика в град Донггуан, Китай, 
произвеждаща ветрила за Олим-
пийските игри. Това е само един 
пример за катастрофалните условия 
на труд в Китай. Работниците, които 
идват главно от провинцията, често 
живеят в общежития, споделяйки 
една стая с 12 други работници, 
на територията на завода, където 
всички техни дейности могат да 
бъдат контролирани от собствени-
ка. Не само, че повечето работници 
пренебрегват техните права, но те 
също така трябва да следват прави-
ла, които компанията налага, като 
например забрана на дъвчене на 
дъвка или разговори през работно 
време. Обичайно за компаниите е 
и да разрешават на работниците да 
напускат помещенията само според 
строги графици. Нарушаването на 
тези правила води до намаляване на 
заплатите.

С цел подобряване на тези шокира-
щи условия на труд Международ-
ната конфедерация на синдикатите, 
Международната федерация на 
работниците в текстилната, ши-
вашката и кожарската промишле-
ност („ITGLWF“) и международната 
кампания „Чисти дрехи“ създават 
Международен алианс („Честна 
игра 2008“). Участват 168 неправи-
телствени организации и синдикати 
от 35 страни. В Австрия „ÖGB“ и 
неправителствената организация 
„Volkshilfe“, както и кампанията „Чис-
ти дрехи“ също се присъединяват 
към Коалицията „Честна игра“.
Кампанията „Честна игра“ организи-
ра три пресконференции във Виена 
между април и август 2008 г., а също 
така и обиколка из цяла Австрия с 
двама профсъюзни представители 
от Хонг Конг и пътуване до Китай 
с австрийски журналисти. Кампа-
нията „Честна игра“ е спомената 
170 пъти в австрийските медии. По 
време на кампанията са публику-
вани два международни доклада. 
Първият, озаглавен „Без медал на 
Олимпиадата за правата на труда“, 
очертава условията на труд във 
фабриките за производство на 
ветрила за Олимпиадата. Вторият, 
със заглавие „Разчистване на пре-
пятствията“ прави обзор на индус-
трията за производство на спортни 
облекла и акцентира по-специално 
върху условията на труд и живот на 
работещите в този сектор.
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„Честна игра 2008“ (Play Fair 2008):
Глобална солидарност за справедливост в индустрията
за спортни стоки



За да се получи политическа под-
крепа за процеса на подобряване 
на условията на труд в индустри-
ята за производство на спортни 
облекла, се провеждат разговори с 
отговорни за вземането на решения 
политици. Австрийският държавен 
секретар за спорта Райнхолд Лопат-
ка (Reinhold Lopatka) е убеден, че: 
„Австрия трябва да играе водеща 
роля по въпроса за справедливо и зе-
лено производство по целия свят.“ 
С каузата се ангажира и австрий-
ският канцлер Алфред Гузенбауер 
(Alfred Gusenbauer) и бившата 
световна шампионка по плуване 
Вера Лишка (Vera Lischka), както и 
други известни личности. Нацио-
налният съвет приема единодушно 
резолюция за „устойчиви критерии 
за оборудването на австрийските 
спортисти и спортистки за големи 
събития.“
Из цяла Австрия са организирани 
редица събития с цел привличане 
на общественото внимание към 
неприемливите условия на труд в 
индустрията за производство на 
спортни облекла и насърчаване на 
потребителите да се присъединят 
към акциите на кампанията „Честна 
игра“.
12 228 австрийци подписват пети-
цията на „Честна игра“. Австрийска-
та коалиция „Честна игра“ отнася 
тази петиция в Хонг Конг, за да я 
направи обществено достояние 
на Олимпийския площад (Olympic 
Piazza) по случай едно събитие с 
фотоизложба, на което присъстват 
множество представители на све-
товната преса.
За разлика от Международния 
олимпийски комитет, които, въ-
преки десетките хиляди подписи 
и натиска на няколко световни 
организации, отхвърля сериозни 
мерки за подобряване на производ-

ствените условия на доставчиците 
си, Австрийският олимпийски ко-
митет приема да внедри социални 
и зелени стандарти в договорите 
на своите доставчици. Компаниите 
за спортни дрехи също реагират на 
критиките от страна на „Честна игра 
2008“. По време на един форум в 
Хонг Конг те създават работна група 
за мерки  за трайно подобряване 
на условията на труд и предприе-
мат първите стъпки към тяхното 
изпълнение.
„Все още има много препятствия 
за преодоляване“, заяви бившият 
президент на „ÖGB“ по време на 
заключителната пресконференция 
на „Честна игра“. Оттук нататък обе-
щанията и лозунгите на компаниите 
трябва да бъдат последвани от 
действия. Световната кампания на 
неправителствените организации 
и синдикатите постигна значителни 
резултати. На тази основа, „Честна 
игра“ ще продължи да се бори за 
подобряване на условията на труд, 
до момента, в който Олимпийски-
те игри се превърнат в истински 
символ на човешкото достойнство и 
хармония между народите.
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„Дунавски САД“ – Съюз на авиодиспечерите
(Danube ATCU – Air Traffic Controllers Union):
Синдикално сътрудничество в общото въздушно пространство

Tschechien

Österreich
Ungarn

Slowakei

Историята започва през 2006 г., 
когато словашките авиодиспечери 
обявяват стачка, за да се борят сре-
щу огромните пропуски в сигур-
ността на въздушното движение. 
Норберт Паир (Norbert Payr), пред-
седател на работническия съвет 
„Австро-контрол“ (Austro-control 
Works Council), както и профсъюзът 
„vida“ ги подкрепят чрез връзки 
с обществеността и лобиране. 
Съобщения за пресата и протестни 
писма са написани най-напред от 
Австрия, а по-късно от Европей-
ската федерация на транспортните 
работници („ETF“) в Брюксел и от 
Международната федерация на 
транспортните работници в Лондон.
Словашката стачка постига успех: 
повечето от исканията са приети. 
Участниците се убеждават лично в 
ползата от трансграничното сътруд-
ничество ...
Европейското въздушно прос-
транство е преструктурирано във 
„функционални блокове въздуш-
но пространство“ (ФБВП) с цел 
повишаване на ефективността на 
Европейското въздушно движение. 
Като неизбежна последица от това, 
трансграничното сътрудничество 
следва да отиде по-далеч. С тази 
цел на фокус, през юли 2007 г. 
профсъюзните деятели от Австрия, 
Словакия и Унгария решават да съз-
дадат платформата „Дунавски съюз 
на авиодиспечерите“ (ATCU) – обе-
динение на националните синдика-
ти от членуващите страни. Не след 

дълго, техните чешки колеги също 
се присъединяват към движението. 
Днес Дунавският САД е признат 
като международна организация 
на социалните партньори в нашия 
блок въздушно пространство (ФБВП 
CE). През 2008 г. започва социален 
диалог с работодатели. По условия-
та на труд, мобилността и въпроси-
те, свързани с безопасността, вече 
не се преговаря на национално 
ниво, а заедно с партньорите. Син-
дикатите работят в тясно сътрудни-
чество, за да координират своите 
становища и да наложат своята 
позиция при преговорите. Вместо 
да се играе един срещу друг – на-
пример под заплахата за премест-
ване на производството – те вече 
се борят заедно за подобряването 
на условията на труд във всички 
членуващи страни.
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Европейска конфедерация на синдикатите („ЕКП“) 
European Trade Union Confederation (ETUC)

» 82 профсъюзни организации » 36 страни
» 60 милиона членове

Международна конфедерация на синдикатите - Африка („МКП-Африка“)
International Trade Union Confederation - Africa (ITUC-Africa)

» 87 профсъюзни организации » 46 страни
» 49 милиона членове

Международната
конфедерация
на синдикатите обединява 
националните профсъюзни 
организации, за да
защитава интересите
на работниците
по целия свят. 

Международна конфедерация на синдикатите в Азия
и Тихоокеанския регион („МКП-AТP“)

International Trade Union Confederation –Asia Pacific (ITUC-AP)
» 48  профсъюзни организации » 29 страни

» 16,8 милиона членове

Международна конфедерация на синдикатите („МКП“)
International Trade Union Confederation (ITUC)

» 312 профсъюзни организации » 156 страни
» 176 милиона членове

Конфедерация на труда „Подкрепа”
(КТ „Подкрепа”)

» 25 федерации » 150 000 членове

Конгрес на синдикатите в Северна и Южна Америка („КПСЮА“)
Trade Union Congress of the Americas (TUCA)

» 65 профсъюзни организации » 29 страни
» 50 милиона членове

Международна конфедерация на синдикатите („МКП“)
International Trade Union Confederation (ITUC)
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Съюз на журналистите
в България „Подкрепа”

Федерация
„Лека промишленост“

Синдикална миньорска
федерация

Федерация
„Енергетика“

Федерация
„Химия“

Синдикат „Образование“

ГЛОБАЛНИ СТРУКТУРИ – ГЛОБАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

В лицето на новите 
глобални предизви-
кателства, синдика-
тите от цял свят са 
обединили силите 
си на глобално ниво 
за създаването на 
„Глобални съюзни 
федерации“ („ГСФ“). 
Те се явяват контра 
сила на мултинацио-
налните корпорации 
и насърчават спаз-
ването на правата на 
човека и на работе-
щите и подобрява-
нето на условията 
на труд. Първите им 
инструменти са рам-
кови споразумения, 
с които транснацио-
налните компании 
установяват необ-
ходимите социални 
стандарти.

„Глобалните съюзни федерации“ („Global Union Federations“)

Федерация
„Металургия”

Международна федерация на синдикатите на химиците,
енергетиците, миньорите и общите работници

International Federation of Chemical Energy, Mine & General Workers 
Unions (ICEM)

» 467 профсъюзни организации » 132 страни » 20 милиона членове

Международна федерация на журналистите
International Federation of Journalists (IFJ)

» 150 профсъюзни организации » 119 страни » 550 000 членове

Международна федерация на металурзите
International Metal Workers Federation (IMF)

» 200 профсъюзни организации » 100 страни » 25 милиона членове 

Международна федерация на транспортните работници
International Transport Workers’ Federation (ITF)

» 681 профсъюзни организации » 148 страни » 4,5 милиона членове

Федерация
на транспортните

работници

Национален
железничарски

синдикат

Международна федерация на учителите
Education International (EI)

» 394 профсъюзни организации » 171 страни » 30 милиона членове

Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване

Международна федерация на строителите и дърводелците
Building and Wood Workers International (BWI)

» 328 профсъюзни организации » 130 страни » 12 милиона членове

Синдикат
на локомотивните

машинисти
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Международна федерация на работниците в текстилната,
 шивашката и кожарската промишленост

International Textile, Garment and Leather Workers Federation (ITGLWF)
» 261 профсъюзни организации » 130 страни » 9 милиона членове

Федерация
„Лека промишленост”

Федерация
„Хранителна и питейна

промишленост”

Международна федерация на държавните служители
Public Services International (PSI)

» 650 профсъюзни организации » 150 страни » 20 милиона членове

Федерация
„Търговия, услуги, контролни 

органи, туризъм” 

Национален синдикат 
на административните 

служители

Глобален съюз на работещите в сектора на занаятите и услугите
Global Union for Skills and Services (UNI)

» 900 профсъюзни организации » 20 милиона членове

Федерация
 „Търговия, услуги, контролни 

органи, туризъм” 

Международен съюз на сдруженията на работещите в хранителната
промишленост, селското стопанство, хотелиерството,

ресторантьорството, общественото хранене, тютюневата промишленост
и Обединените синдикати

International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco 
and Allied Workers’ Associations (IUF)

» 348 профсъюзни организации » 127 страни » 12 милиона членове

Федерации на КТ „Подкрепа”
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ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРАНИ // ЕВРОПА

АВСТРИЯ БЪЛГАРИЯ ЧЕХИЯ ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ УНГАРИЯ ИТАЛИЯ МАКЕДОНИЯ МОЛДОВА РУМЪНИЯ СЛОВАКИЯ УКРАЙНА

Класиране по ИЧР 25 58 28 14 10 22 36 23 71 99 50 31 69

ИКОНОМИКА

БВП (Щ. Д.) 381,1 млрд. 48,7 млрд. 190,3 млрд. 2.649,4 млрд. 3.330 млрд. 329,9 млрд. 129 млрд. 2112,8 млрд. 9,2 млрд. 5,4 млрд. 161,1 млрд. 87,7 млрд. 113,5 млрд.

БВП на глава от
населението  (Щ. Д.)

45.562 6.423 19.139 41.051 40.670 29.240 12.868 35.084 4.515 1.516 7.500 16.176 2.468

Дял на доходите, притежа-
ван от най-богатите 10%

– – – – – – – – 32,3 % 28,9 % 25,6 % – 22,5 %

Дял на доходите, притежа-
ван от най-бедните 10%

– – – – – – – – 1,9 % 2,7 % 3,2 % – 3,9 %

По-малко от около 1,25 
долара

– – – – – – – – 2,0 %  2,4 % 2,0 % – 2,0 %

По-малко от 2 долара – – – – – – – – 5,3 % 11,5 % 4,1 % – 2,0 %

РАБОТА

Равнище на безработица 3,8 % 5,7 % 4,4 % 7,4 % 7,5 % 7,7 % 7,8 % 6,7 % 33,8 % 4,0 % 5,8 % 9,5 % –

Коефициент на икономи-
ческа активност за жените

53,0 % 49, 0 % 49,0 % 51,0 % 53,0% 43,0 % 43,0 % 38,0 % 43,0 % 47,0 % 47,0 % 51,0 % 52,0 %

Коефициент на икономи-
ческа активност за мъжете

69,0 % 62,0 % 68,0 % 62,0 % 67,0 % 65,0 % 58,0 % 61,0 % 66,0 % 52,0 % 63,0 % 68,0 % 66,0 %

Коефициент на икономи-
ческа активност за децата

– 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,7 %

Ратифицирани основните 
конвенции на МОТ

всички всички всички всички всички всички всички всички всички всички всички всички всички

СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ

Население 8.364.095 7.585.131 10.489.970 62.616.488 81.879.976 11.283.293 10.022.302 60.221.211 2.042.484 3.603.506 21.482.395 5.418.156 46.008.406

Средна продължителност 
на живота

80,4 73,7 76,9 81,6 80,2 79,7 73,9 81,4 74,5 68,9 73,2 75,1 68,6

Майчина смъртност 
на 100 000 раждания

5 13 8 8 7 2 13 5 9 32 27 6 26

Грамотност на населението – 98 % – – – 97 % 99 % 99 % 97 % 98 % 98 % – 100 %

Интернет потребители 71,2 % 34,7 % 57,8 % 67,9 % 75,5 % 43,1 % 58,5 % 41,8 % 41,5 % 23,4 % 28,8 % 66,0 % 10,5 %

СИНДИКАЛНИ ПРАВА

По цяла Европа работещите, които желаят да създадат синдикати 
или да провеждат законни синдикални дейности продължават да 
бъдат атакувани. През 2009 г. отново има случаи на антисиндикална 
дискриминация и репресии, дори в държавите с установени тра-
диции в социалното партньорство. Работодателите в цяла Европа 
прилагат най-различни методи, за да попречат на синдикалната 
дейност и да санкционират работещите. Многобройни съкращения 
има отново в Хърватска, Швейцария, Полша и Украйна. В Грузия и 
Украйна работодателите, които се опитват да потискат синдика-
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АВСТРИЯ БЪЛГАРИЯ ЧЕХИЯ ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ УНГАРИЯ ИТАЛИЯ МАКЕДОНИЯ МОЛДОВА РУМЪНИЯ СЛОВАКИЯ УКРАЙНА

Класиране по ИЧР 25 58 28 14 10 22 36 23 71 99 50 31 69

ИКОНОМИКА

БВП (Щ. Д.) 381,1 млрд. 48,7 млрд. 190,3 млрд. 2.649,4 млрд. 3.330 млрд. 329,9 млрд. 129 млрд. 2112,8 млрд. 9,2 млрд. 5,4 млрд. 161,1 млрд. 87,7 млрд. 113,5 млрд.

БВП на глава от
населението  (Щ. Д.)

45.562 6.423 19.139 41.051 40.670 29.240 12.868 35.084 4.515 1.516 7.500 16.176 2.468

Дял на доходите, притежа-
ван от най-богатите 10%

– – – – – – – – 32,3 % 28,9 % 25,6 % – 22,5 %

Дял на доходите, притежа-
ван от най-бедните 10%

– – – – – – – – 1,9 % 2,7 % 3,2 % – 3,9 %

По-малко от около 1,25 
долара

– – – – – – – – 2,0 %  2,4 % 2,0 % – 2,0 %

По-малко от 2 долара – – – – – – – – 5,3 % 11,5 % 4,1 % – 2,0 %

РАБОТА

Равнище на безработица 3,8 % 5,7 % 4,4 % 7,4 % 7,5 % 7,7 % 7,8 % 6,7 % 33,8 % 4,0 % 5,8 % 9,5 % –

Коефициент на икономи-
ческа активност за жените

53,0 % 49, 0 % 49,0 % 51,0 % 53,0% 43,0 % 43,0 % 38,0 % 43,0 % 47,0 % 47,0 % 51,0 % 52,0 %

Коефициент на икономи-
ческа активност за мъжете

69,0 % 62,0 % 68,0 % 62,0 % 67,0 % 65,0 % 58,0 % 61,0 % 66,0 % 52,0 % 63,0 % 68,0 % 66,0 %

Коефициент на икономи-
ческа активност за децата

– 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,7 %

Ратифицирани основните 
конвенции на МОТ

всички всички всички всички всички всички всички всички всички всички всички всички всички

СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ

Население 8.364.095 7.585.131 10.489.970 62.616.488 81.879.976 11.283.293 10.022.302 60.221.211 2.042.484 3.603.506 21.482.395 5.418.156 46.008.406

Средна продължителност 
на живота

80,4 73,7 76,9 81,6 80,2 79,7 73,9 81,4 74,5 68,9 73,2 75,1 68,6

Майчина смъртност 
на 100 000 раждания

5 13 8 8 7 2 13 5 9 32 27 6 26

Грамотност на населението – 98 % – – – 97 % 99 % 99 % 97 % 98 % 98 % – 100 %

Интернет потребители 71,2 % 34,7 % 57,8 % 67,9 % 75,5 % 43,1 % 58,5 % 41,8 % 41,5 % 23,4 % 28,8 % 66,0 % 10,5 %

СИНДИКАЛНИ ПРАВА

ИЗТОЧНИЦИ Страници 46-49

Световната банка: Индикатори за световно развитие, http://data.worldbank.org/indicator/ последна дата на ползване 26.01.2011
МОТ: Ратификации на конвенциите за основните човешките права по страни, www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm/

последна дата на ползване 26.01.2011
ПРООН: Индекс на човешкото развитие (ИЧР) – Класиране за 2010 г. http://hdr.undp.org/en/statistics/

последна дата на ползване 26.01.2011
МКП: Jährliche Übersicht über die Verletzungen von Gewerkschaftsrechten 2010, http://survey.ituc-csi.org/

последна дата на ползване 26.01.2011
Уикипедия: de.wikipedia.org/

последна дата на ползване 26.01.2011
Глобални проблеми: Факти и статистика за бедността, www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats/

последна дата на ползване 26.01.2011

тите, са повдигнали 106 съдебни преследвания срещу синдикати 
и синдикални лидери. Дори в страни, където правото на стачка е 
гарантирано, все още съществуват множество прекомерни ограни-
чения: в редица европейски страни стачки са позволени само по 
отношение на колективното договаряне. Колективните действия на 
държавните служители са забранени от закона или силно ограниче-
ни в Естония, Гърция, Германия, Турция и Украйна. В България и Гер-
мания, например, държавните служители са изключени от правото 
на колективно договаряне.



48

ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРАНИ // ЮЖНА АМЕРИКА / АФРИКА
/ АЗИЯ // СВЯТ

ЮЖНА АМЕРИКА АФРИКА АФРИКА АЗИЯ
СВЯТ

АРЖЕНТИНА БОЛИВИЯ БРАЗИЛИЯ БУРКИНА ФАСО ГАНА МОЗАМБИК КИТАЙ ИНДИЯ ПАКИСТАН

Класиране по ИЧР 46 95 74 161 130 165 89 119 125
1 Норвегия

169 Зимбабве
ИКОНОМИКА

БВП (Щ. Д.) 307,2 млрд. 17,3 млрд. 1573,4 млрд. 8,1 млрд. 26,2 млрд. 9,8 млрд. 4.985,2 млрд. 1.310,2 млрд. 162 млрд. 58 141,5 млрд.

БВП на глава от
населението  (Щ. Д.)

7.626 1.758 8.121 512 1.098 428 3.744 1.134 955 8 728

Дял на доходите, притежаван 
от най-богатите 10%

36,1 % 0,7 % 1,1 % – 32,5 % – 31,4 % 31,1 % 26,5 %
Най-богатите 20% (от обществото) 
контролират 75% от богатството

Дял на доходите, притежаван 
от най-бедните 10%

1,2 % – – – 1,9 % – 2,4 % 3,6 % 3,9 %
Най-бедните 40% (от обществото) кон-

тролират само около 5% от богатството

По-малко от около 1,25 долара 3,4 % 11,9 % 5,2 % – 30,0 % – 15,9 %  41,6 % 22,6 % прибл. 15%

По-малко от 2 долара 7,3 % 21,9 % 12,7 % – 53,6 % – 36,6 % 75,6 % 60,3 % Прибл. 50%

РАБОТА

Равнище на безработица 7,3 % – 7,9 % – – – 4,2 % – 5,1 % 6,4 %

Коефициент на икономическа 
активност за жените

51,0 % 62, 0 % 60,0 % 78,0% 74,0 % 85,0 % 68,0 % 33,0 % 21,0 % 52,0 %

Коефициент на икономическа 
активност за мъжете

78,0 % 82,0 % 82,0 % 91,0 % 75,0 % 87,0 % 80,0 % 81,0 % 84,0 % 78,0 %

Коефициент на икономическа 
активност за децата

– 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %

Ратифицирани основните 
конвенции на МОТ

всички всички
98/29/105/100/

111/138/182
всички

87/98/29/105/
100/111/182

всички 100/111/138/182 29/105/100/111 всички • виж по-долу

СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ

Население 40.276.376 9.862.860 193.733.795 15.756.927 23.837.261 22.894.294 1.331.460.000 1155.347.678 169.708.303 6.775.235.741

Средна продължителност на 
живота

75,7 66,3 72,9 53,7 57,1 48,4 73,5 64,4 67,2 69,0

Майчина смъртност 
на 100 000 раждания

70 180 58 560 350 550 38 230 260 260

Грамотност на населението 98 % 91 % 90 % 29 % 66 % 54 % 94 % 63 % 54 % 83 %

Интернет потребители 28,1 % 10,8 % 37,5 % 0,9 % 4,3 % 1,3 % 41,5 % 23,4 % 28,8 % 23,9 %

СИНДИКАЛНИ ПРАВА

Точно както и през предходните години, през 
2009 г. правата на синдикатите бяха отказвани и 
бяха извършени обезпокоителен брой убийства, 
отправени заплахи за убийства, осъществени 
отвличания, злоупотреби и машинации. Край-
ното насилие коства живота на 87 профсъюзни 
дейци, най-малко седем от тях – жени. С 48 
убити, Колумбия регистрира най-големия брой 
убийства. В Бразилия броят на атаките в селско-
стопанския сектор се увеличи: бяха убити трима 
земеделски профсъюзни лидери и един активист 
за поземлени права. Отказът на синдикални 
права в зоните за свободна търговия (Maquilas), 
особено в Централна Америка, все още е начин 
за предотвратяване на опитите на наетите лица 
да се борят за подобряване на условията им 
на труд. Положителна стъпка е направена в Ел 
Салвадор, където новото правителство утвърди 
синдикални права. В Боливия Конституцията от 
2009 г. укрепи защитата на синдикалните права. 
В Аржентина защитата, дотогава ограничена 
до официалните профсъюзни лидери, беше 
разгърната, обхващайки всички представители 
на регистрираните синдикати.

Африканските синдикати са 
изправени пред дълбоко неу-
важение не само от страна на 
работодателите, но и от страна 
на властите. Демонстрациите и 
стачките често биват разбити 
със силови мерки от полицията, 
а профсъюзните лидери често 
са често жертви на целенасо-
чени атаки, както се вижда от 
опита за убийство на трима 
синдикални лидери в Бурунди и 
Чад. Въпреки че конституциите 
на много страни гарантират 
основни синдикални права, 
прилагането на тези разпоред-
би е всичко друго, но не строго. 
Социалният диалог е или много 
ограничен, или изобщо не се 
осъществява, а колективните 
трудови договори често не се 
спазват. 

В много страни 
властите 
дискриминират 
или пречат на 
основаването 
на независими 
и истински 
представителни 
синдикати.

Организирането на синдикати в Азия е трудно 
начинание. Уволненията, злоупотребите и машинаци-
ите, заплахите и други форми на дискриминация са 
ежедневие. Има случаи и на изнудване и принуда. В 
редица страни синдикалните права не са добре зале-
гнали в националното законодателство, а трудовите 
права не са достатъчно утвърдени. Правото на стачка 
често е прекалено ограничено, като участниците 
могат да се окажат арестувани – например в Китай, 
Индия или Пакистан. През 2009 г. в Азия общо 10 
наети лица – единият от тях от Индия, са загубили 
живота си заради своята синдикална дейност. Около 
300 са били ранени от полицията, силите за сигурност 
или от платени скандалджии по време на стачки. В 
някои случаи тези наранявания са довели до смърт. 
Нарастващият брой стачки в Китай е довел до това, че 
местните власти са възприели по-малко враждебно 
отношение към синдикатите. Въпреки това, стачници-
те продължават да са изложени на атаки от страна на 
полицията и на злоупотреби и машинации.

• Конвенция № 87 – Свобода на 
сдружаване и защита на правото на 
синдикално организиране, 1948 г.

• Конвенция № 98 – Право на органи-
зиране и колективно договаряне, 
1949 г.

• Конвенция № 29 – Принудителен 
труд, 1930 г.

• Конвенция № 105 – Премахване на 
принудителния труд, 1957 г.

• Конвенция № 100 – Равно заплащане, 
1951 г.

• Конвенция № 111 – Дискриминация 
(заетост и професия), 1958 г.

• Конвенция № 138 – Минимална въз-
раст, 1973 г.

• Конвенция № 182 - Забрана и неза-
бавни действия за ликвидиране на 
най-тежките форми на детския труд, 
1999 г.



49

ЮЖНА АМЕРИКА АФРИКА АФРИКА АЗИЯ
СВЯТ

АРЖЕНТИНА БОЛИВИЯ БРАЗИЛИЯ БУРКИНА ФАСО ГАНА МОЗАМБИК КИТАЙ ИНДИЯ ПАКИСТАН

Класиране по ИЧР 46 95 74 161 130 165 89 119 125
1 Норвегия

169 Зимбабве
ИКОНОМИКА

БВП (Щ. Д.) 307,2 млрд. 17,3 млрд. 1573,4 млрд. 8,1 млрд. 26,2 млрд. 9,8 млрд. 4.985,2 млрд. 1.310,2 млрд. 162 млрд. 58 141,5 млрд.

БВП на глава от
населението  (Щ. Д.)

7.626 1.758 8.121 512 1.098 428 3.744 1.134 955 8 728

Дял на доходите, притежаван 
от най-богатите 10%

36,1 % 0,7 % 1,1 % – 32,5 % – 31,4 % 31,1 % 26,5 %
Най-богатите 20% (от обществото) 
контролират 75% от богатството

Дял на доходите, притежаван 
от най-бедните 10%

1,2 % – – – 1,9 % – 2,4 % 3,6 % 3,9 %
Най-бедните 40% (от обществото) кон-

тролират само около 5% от богатството

По-малко от около 1,25 долара 3,4 % 11,9 % 5,2 % – 30,0 % – 15,9 %  41,6 % 22,6 % прибл. 15%

По-малко от 2 долара 7,3 % 21,9 % 12,7 % – 53,6 % – 36,6 % 75,6 % 60,3 % Прибл. 50%

РАБОТА

Равнище на безработица 7,3 % – 7,9 % – – – 4,2 % – 5,1 % 6,4 %

Коефициент на икономическа 
активност за жените

51,0 % 62, 0 % 60,0 % 78,0% 74,0 % 85,0 % 68,0 % 33,0 % 21,0 % 52,0 %

Коефициент на икономическа 
активност за мъжете

78,0 % 82,0 % 82,0 % 91,0 % 75,0 % 87,0 % 80,0 % 81,0 % 84,0 % 78,0 %

Коефициент на икономическа 
активност за децата

– 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %

Ратифицирани основните 
конвенции на МОТ

всички всички
98/29/105/100/

111/138/182
всички

87/98/29/105/
100/111/182

всички 100/111/138/182 29/105/100/111 всички • виж по-долу

СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ

Население 40.276.376 9.862.860 193.733.795 15.756.927 23.837.261 22.894.294 1.331.460.000 1155.347.678 169.708.303 6.775.235.741

Средна продължителност на 
живота

75,7 66,3 72,9 53,7 57,1 48,4 73,5 64,4 67,2 69,0

Майчина смъртност 
на 100 000 раждания

70 180 58 560 350 550 38 230 260 260

Грамотност на населението 98 % 91 % 90 % 29 % 66 % 54 % 94 % 63 % 54 % 83 %

Интернет потребители 28,1 % 10,8 % 37,5 % 0,9 % 4,3 % 1,3 % 41,5 % 23,4 % 28,8 % 23,9 %

СИНДИКАЛНИ ПРАВА

Точно както и през предходните години, през 
2009 г. правата на синдикатите бяха отказвани и 
бяха извършени обезпокоителен брой убийства, 
отправени заплахи за убийства, осъществени 
отвличания, злоупотреби и машинации. Край-
ното насилие коства живота на 87 профсъюзни 
дейци, най-малко седем от тях – жени. С 48 
убити, Колумбия регистрира най-големия брой 
убийства. В Бразилия броят на атаките в селско-
стопанския сектор се увеличи: бяха убити трима 
земеделски профсъюзни лидери и един активист 
за поземлени права. Отказът на синдикални 
права в зоните за свободна търговия (Maquilas), 
особено в Централна Америка, все още е начин 
за предотвратяване на опитите на наетите лица 
да се борят за подобряване на условията им 
на труд. Положителна стъпка е направена в Ел 
Салвадор, където новото правителство утвърди 
синдикални права. В Боливия Конституцията от 
2009 г. укрепи защитата на синдикалните права. 
В Аржентина защитата, дотогава ограничена 
до официалните профсъюзни лидери, беше 
разгърната, обхващайки всички представители 
на регистрираните синдикати.

Африканските синдикати са 
изправени пред дълбоко неу-
важение не само от страна на 
работодателите, но и от страна 
на властите. Демонстрациите и 
стачките често биват разбити 
със силови мерки от полицията, 
а профсъюзните лидери често 
са често жертви на целенасо-
чени атаки, както се вижда от 
опита за убийство на трима 
синдикални лидери в Бурунди и 
Чад. Въпреки че конституциите 
на много страни гарантират 
основни синдикални права, 
прилагането на тези разпоред-
би е всичко друго, но не строго. 
Социалният диалог е или много 
ограничен, или изобщо не се 
осъществява, а колективните 
трудови договори често не се 
спазват. 

В много страни 
властите 
дискриминират 
или пречат на 
основаването 
на независими 
и истински 
представителни 
синдикати.

Организирането на синдикати в Азия е трудно 
начинание. Уволненията, злоупотребите и машинаци-
ите, заплахите и други форми на дискриминация са 
ежедневие. Има случаи и на изнудване и принуда. В 
редица страни синдикалните права не са добре зале-
гнали в националното законодателство, а трудовите 
права не са достатъчно утвърдени. Правото на стачка 
често е прекалено ограничено, като участниците 
могат да се окажат арестувани – например в Китай, 
Индия или Пакистан. През 2009 г. в Азия общо 10 
наети лица – единият от тях от Индия, са загубили 
живота си заради своята синдикална дейност. Около 
300 са били ранени от полицията, силите за сигурност 
или от платени скандалджии по време на стачки. В 
някои случаи тези наранявания са довели до смърт. 
Нарастващият брой стачки в Китай е довел до това, че 
местните власти са възприели по-малко враждебно 
отношение към синдикатите. Въпреки това, стачници-
те продължават да са изложени на атаки от страна на 
полицията и на злоупотреби и машинации.

• Конвенция № 87 – Свобода на 
сдружаване и защита на правото на 
синдикално организиране, 1948 г.

• Конвенция № 98 – Право на органи-
зиране и колективно договаряне, 
1949 г.

• Конвенция № 29 – Принудителен 
труд, 1930 г.

• Конвенция № 105 – Премахване на 
принудителния труд, 1957 г.

• Конвенция № 100 – Равно заплащане, 
1951 г.

• Конвенция № 111 – Дискриминация 
(заетост и професия), 1958 г.

• Конвенция № 138 – Минимална въз-
раст, 1973 г.

• Конвенция № 182 - Забрана и неза-
бавни действия за ликвидиране на 
най-тежките форми на детския труд, 
1999 г.



Под нормено заплащане (piecework rate) се 
разбира заплащане, свързано с трудово из-
пълнение, като това заплащане се определя 
пряко от извършената работа, независимо 
от изискваното за нея време. В случая на 
парично нормено заплащане, заплащането 
се измерва с броя на единиците произве-
дена продукция. В случая на повременно 
нормено заплащане, за постигането на даден 
резултат от трудовото изпълнение има оп-
ределено стандартно време. При падане под 
това стандартно време работната заплата се 
увеличава.

Заводски общежития (factory dormitories) 
са жилищни сгради, често построени от 
компании за осигуряване на настаняване за 
техния персонал. В страните с развиващи се 
и нововъзникващи икономики работниците 
често живеят заедно в изключително ограни-
чени пространства. Няколко души трябва да 
споделят едва обзаведена стая, където няма 
почти никакво място за съхранение на лични 
вещи. Канализацията често е недостатъчна, 
което води до катастрофално лоши хигиенни 
условия. Общежитията често са разположени 
на територията на самия завод, за да може 
персоналът да е налице по всяко време. 
В такива общежития обикновено живеят 
работници-мигранти.

Трудовите борси (Employment agencies) в 
много случаи са частни компании, които на-
мират работници за работодателите, често за 
временна работа. Работниците обикновено 
трябва да плащат високи такси на трудовите 
борси.

Линия на бедността (poverty line) (или праг 
на бедността) е равнището на доходи, под 
което човек се счита за „беден“. Световната 
банка класифицира човек, който живее с по-
малко от USD 1,25 щатски долара на ден като 
„абсолютно бедни“. Относителната бедност, 
от друга страна, винаги е определена във 
връзка с наличното богатство на обществото. 
Следователно, не се вземат под внимание 
само индивидуалните доходи, но и други 
фактори, като например предоставянето на 
обществени услуги.
www.armutskonferenz.at

Докато в Австрия работническият съвет е 
отговорен за представянето на интересите 
на фирмено равнище, а синдикатите – на 
по-високо ниво, в много държави работни-
ческите съвети са непознати. В такива случаи 
най-често съществува фирмена съюзна орга-
низация, която представлява интересите на 
компанията. Няколко фирмени синдикални 
организации формират федерации или кон-
федерации, които от своя страна защитават 
интересите над фирменото равнище.

Брутният вътрешен продукт (БВП) (gross 
domestic product (GDP)) е пазарната стойност 
на всички крайни стоки и услуги, произведе-
ни в рамките на една страна в продължение 
на една година. Това включва и трудовото из-
пълнение на чуждестранни работещи лица, 
които работят в страната, но не и трудовото 
изпълнение на националните граждани, 
работещи в чужди държави.

Кол-център (call centre) е фирма или част 
от фирма, използвана за осъществяване 
на маркетингови контакти по телефона, 
например приемане на поръчки, оплаквания 

или консултации. Контактът може да бъде 
пасивен (кол-център с входящи повиквания) 
или активен (кол-център с изходящи повик-
вания), например в случая на телемаркетинг.

Кампанията „Чисти дрехи“ (Clean Clothes 
Campaign) е предназначена да изтъква 
нарушения на човешките и трудовите права 
в шивашката промишленост. Тя мобилизи-
ра потребителите и, с тяхната подкрепа, 
съдейства за подобряването на условията на 
труд и живот на шивачките.
www.cleanclothes.at

Чрез комплексната система за изчисляване 
на работното време (Comprehensive Working 
Hour Calculation System) работното време се 
изчислява не ежеседмично, а за период от 
една година. Извънредният труд, положен 
през периоди с активна работа се балансира 
с периоди на по-слаба трудова активност 
в моменти на по-малко поръчки. Следо-
вателно, наетите лица губят заплащането 
за извънреден труд, на което те следва да 
имат право и се избягват изискваните от 
закона ограничения за извънреден труд. Под 
прикритието на понятието „гъвкаво работно 
време“ представители на австрийски рабо-
тодатели в момента настояват и за удължа-
ване на базата за изчисляване на работното 
време за период от няколко години!

Европейските работнически съвети (ЕРС) 
(European Works Councils (EWCs)) са пред-
ставители на работниците и служителите 
на световните компании, работещи в ЕС. 
Правното основание за ЕРС е Директивата за 
европейски работнически съвет.

Функционални блокове въздушно простран-
ство (ФБВП) (Functional Airspace Blocks (FABs)) 
са блокове въздушно пространство, основа-
ни на оперативни изисквания и установени 
независимо от държавните граници. Със 
създаването на такива блокове въздушно 
пространство по програмата „Единно евро-
пейско небе“ Европейската комисия желае 
да оптимизира безопасността и управление-
то на въздушното пространство.

Индекс на човешкото развитие (ИЧР) 
(Human Development Index (HDI)) е индекс за 
благоденствието на страните, като се вземат 
предвид не само на доходите на глава от на-
селението, но и продължителност на живота 
и образователните стандарти. Класацията по 
ИЧР е въз основа на тези данни и сравнява 
нивото на развитие в различните страни.

Международната организация на труда 
(МОТ) (International Labour Organisation 
(ILO)) е агенция на ООН, обединяваща 183 
държави-членки. Това е единствената 
организация в структурата на ООН, в която 
представителите на работниците са пред-
ставени наравно с тези на правителствата и 
работодателите. МОТ има за цел да се бори 
с бедността и безработицата по целия свят, 
да допринася за социалното равенство и да 
подкрепя подобряването на условията на 
труд и живот.
www.ilo.org

Непълно работно време (short time work) 
е временното намаляване на нормалното 
работно време въз основа на трудово и 
осигурително правно споразумение (Спора-
зумение за социално партньорство). Целта 
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на непълното работно време е да се запази 
заетостта в случай на непредвидими или 
временни финансови затруднения.
www.ams.at/_docs/001_KUA_Infoblatt.pdf

„Трудът зад етикета“ (Labour Behind the Label)
Кампанията „Чисти дрехи“ във Великобрита-
ния. www.labourbehindthelabel.org

Дъмпинг на заплатите и социалните придо-
бивки (wage and social dumping)
Стратегия, прилагана в сътрудничество с 
правителството, за да се осигури по-конку-
рентна позиция спрямо страните с по-висо-
ки стандарти чрез ниски нива на работните 
заплати, по-ниски социални плащания и 
дерегулиране на защитата на труда.

Проектът „Достоен труд за достоен живот“ 
(Decent Work for a Decent Life) се осъщест-
вява вече трета година в Австрия, Румъния 
и България, като във всяка държава по 
него работи един синдикат и една непра-
вителствена организация – в Австрия това 
е Weltumspannend Arbeiten, с участието на 
ÖGB, Südwind и VÖGB. Предлагат се възмож-
ности за обучение, като например едно-
годишни курсове, семинари, а настоящата 
брошура и свързаното с проекта изложбено 
турне дават възможност за задълбочаване на 
знанията и информираността относно гло-
балните връзки и глобалните възможности 
за действие за неправителствените органи-
зации и синдикатите. » www.fairearbeit.at

Минимална работна заплата (minimum wage) 
е законно установеното възнаграждение, 
под което работодателят не може да плаща 
на работник и/или служител. В много страни 
има минимална работна заплата, определена 
от закон, която се прилага за всички сектори. 
В Австрия заплатите се определят чрез 
колективни договори, които са специфични 
за всеки сектор. Не съществува общовалидна 
законно установена минимална работна 
заплата. Минималната работна заплата не 
следва да се бърка с екзистенц-минимума, 
тъй като минималната работна заплата често 
не е достатъчнa, за да даде възможност на 
хората да живеят достоен живот. Конвенция 
№131 на МОТ (Конвенция за определяне на 
минималната работна заплата) ангажира ра-
тифициралите я страни да въведат система с 
минимална работна заплата, която обхваща 
всички видове доходи на работниците и 
служителите. Австрия все още не е ратифи-
цирала тази конвенция.

Потребителската кошница (consumer basket) 
се определя като изчисляването на разхо-
дите за стандарта на живот в дадена страна. 
Тя включва всички стоки и услуги, от които 
се нуждае едно средно домакинство: храна, 
дрехи, жилище, дългосрочни покупки, като 
например автомобили и мебели, но също 
така и услуги, като например фризьорски и 
др. За да се постигне реално изчисляване 
на разходите за живот, съдържанието на 
потребителската кошница е различно за 
всяка страна. Минималната потребител-
ска кошница дава представа за стоките и 
услугите, които са абсолютно необходими за 
издръжката на едно домакинство.

Мултипликатори (multipliers) са лица, които 
в хода на професионалната си дейност 
разпространяват информация и мнения 
с помощта на социални мрежи или чрез 

беседи относно идеали, мнения, знания и 
поведенчески нагласи. По време на сесии 
за обучение те предоставят подробна 
информация на други лица, които по-късно 
я предават по време на разширени курсове 
за обучение, както и в контекста на частни/
професионални взаимоотношения.

Под устойчиво развитие / устойчивост 
(sustainable development / sustainability) 
се разбира развитие, което съответства на 
нуждите на сегашното поколение, без да 
влошава или застрашава перспективите на 
бъдещите поколения.

Отваряне на пазара на труда през 2011 г. 
(opening of the labour market in 2011)
Страните (Унгария, Полша, Чешка републи-
ка, Словакия, Словения, Естония, Латвия и 
Литва), които се присъединиха към ЕС през 
2004  г., ще видят края на преходните разпо-
редби, ограничаващи досега навлизането им 
на пазара на труда в ЕС с 15 държави. Граж-
даните от тези страни вече могат да бъдат 
наемани на работа и да предлагат услугите 
си без ограничения. За България и Румъния, 
които са членове на ЕС от 2007 г. насам, пре-
ходният период изтича през 2013 г.

Австрийският олимпийски комитет (Austrian 
Olympic Committee) (ÖOC) е един от 205-те 
национални олимпийски комитета, отговаря-
щи за бранд мениджмънта и за националната 
подготовка за игрите. По време на кампания-
та „Play Fair 2008“ за 29-те Летни олимпийски 
игри в Китай, ÖOC заяви, че занапред ще 
настоява за спазване на социалните и еколо-
гични стандарти при производството.
www.oeoc.at; www.playfair2008.at

Рикша (rickshaw) е малка двуколесна кола, 
теглена от човек. Някогашните рикши, 
теглени от бегачи, вече са заменени с вело- и 
авторикши.

„Общество за труд и развитие“ (Society for 
Labour and Development)
Неправителствена организация, работеща 
като синдикат www.sld-india.org

Понятието корпоративна социална отго-
ворност – КСО (Corporate social responsibility 
– CSR) описва доброволния принос на една 
фирма към устойчивото развитие, който 
надхвърля законовите изисквания. КСО 
означава отговорно поведение, прилагано в 
стопанската дейност на икономическо, соци-
ално и екологично равнище. От гледна точка 
на синдикатите, тези задължения са пробле-
матични, тъй като са доброволни и следва да 
бъдат заменени от законови постановки.

Между 230 и 240 милиона души в Китай 
работят като работници-мигранти (migrant 
workers). Те напускат селата си, където не 
могат да изкарват прехраната си от селско 
стопанство. Мъжете най-често работят в 
строителния бранш, а жените често са прину-
дени да приемат много зле платени работни 
места във фабриките и заводите. Те живеят 
без разрешителни за пребиваване в големи-
те градове на Китай. Повечето от тях нямат 
сключени трудови договори, нито здравно 
осигуряване. В редица градове работниците-
мигранти формират огромно мнозинство от 
жителите: от 6,35 милиона души, живеещи в 
град Донггуан, 4,56 милиона са от провин-
цията.
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