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Orus darbas pirmà kartà buvo paminëtas 1999 metø 

Tarptautinës darbo organizacijos (TDO) ataskaitoje, 

kurioje buvo apibrëþtas oraus darbo tikslas ne tik sukurti 

darbo vietà, bet ir uþtikrinti darbuotojams priimtinà darbo 

vietos kokybæ. Orus darbas apibendrina þmoniø siekius 

savo darbiniame gyvenime. Tai apima galimybes dirbti 

darbà, kuris yra produktyvus ir uþtikrina tinkamas pajamas, 

saugà darbo vietoje ir socialinæ apsaugà ðeimoms, geresnes 

asmeninio tobulëjimo ir socialinës integracijos 

perspektyvas, laisvæ þmonëms iðreikðti savo problemas, 

organizuotis ir dalyvauti priimant sprendimus, kurie turi 

átakos jø gyvenimui ir lygias galimybes bei vienodas 

sàlygas moterims ir vyrams.

ES valstybës ratifikavo daugumà TDO konvencijø, 

susijusiø su pagrindinëmis socialinëmis teisëmis, darbo 

inspekcija, darbo administravimu, uþimtumu, socialine 

apsauga ir darbo uþmokesèiu. Daugelis ðaliø pradëjo 

ratifikuoti konvencijas, susijusius su sveikata ir sauga, 

darbo sàlygomis. Labai svarbu, kad valstybës narës ir toliau 

ratifikuotø  ir  taikytø  konvencijas.

Oraus darbo darbotvarkës tikslai buvo ávardyti 

Lisabonos strategijoje ir Europos socialinëje darbotvarkëje. 

Ðie dokumentai suteikia daug platesná politiná pagrindà 

veiksmams uþimtumo, lygiø galimybiø ir socialinës 

sanglaudos srityse.

Dabar pasaulis tampa vis labiau globalus - steigiamos 

tarptautinës kompanijos, þmonës vyksta dirbti á kitas ðalis. 

Todël taip svarbu dalintis savo situacija, blogàja ir geràja 

praktika. Profsàjungos turëtø kiek ámanoma daugiau 

bendradarbiauti ir vienyti mûsø jëgas siekdamos ginti ir 

uþtikrinti orø darbà ir orø gyvenimà darbuotojams. 

Artûras Èerniauskas

Lietuvos profesiniø sàjungø konfederacijos

pirmininkas
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Absoliuti dauguma europieèiø pritaria ES vystomojo 

bendradarbiavimo veiklai. Taèiau daugelis neþino, kas ið 

tiesø daroma ir kokiø rezultatø pasiekiama. Retai kada 

þmogus Lietuvoje susimàsto, kad kova su skurdu tolimoje 

Gvinëjoje padës sukurti stabilesná, taikesná, labiau klestintá 

ir teisingesná pasaulá.

2015-ieji paskelbti  Europos vystymuosi metais. 

Moterø informacijos centras jau 19 metø aktyviai 

dalyvauja nevyriausybinëje veikloje. 

Esame viena labiausiai patyrusiø visuomeniniø 

organizacijø, o mûsø stiprios profesionalø komandos misija 

- ðviesti ir informuoti visuomenæ lyèiø lygybës klausimais, 

formuoti lyèiø  politikà bei skatinti jos plëtrà Lietuvoje. 

Moterø informacijos centras kasdiene veikla stengiasi 

prisidëti prie þmogaus teisiø ir lyèiø lygybës plëtojimo ir ne 

tik. Esame Nacionalinës nevyriausybiniø vystomojo 

bendradarbiavimo organizacijø platformos narys. Kartu  su 

kitomis organizacijomis aktyviai dalyvaujame formuojant 

ir ágyvendinant vystomojo bendradarbiavimo politikà 

Lietuvoje ir Europos Sàjungoje.

Projekte „Orus darbas - orus gyvenimas!“ esame vieni 

ið dvylikos partneriø. Turime galimybæ bendrauti su moterø 

organizacijomis Europoje ir Brazilijoje, suþinojome apie 

moterø padëtá Bangladeðe, bendradarbiaujame su 

profesinëmis sàjungomis 6 pasaulio ðalyse. Europos 

vystomojo bendradarbiavimo programa (EuropeAid) 

suteikia neátikëtinas galimybes keisti pasaulá ir mokytis 

vieniems ið kitø apie globalius reiðkinius.

Dalyvaudami projekte „Orus darbas - orus 

gyvenimas!“ ásitikinome, kad Lietuvos pasiekimai 

átvirtinant lyèiø lygybæ gali bûtø puikios patirties pavyzdys 

daugeliui treèiøjø ðaliø ir ne tik. Suvokdami globalaus 

pasaulio vientisumà, stengiamës ir toliau dalyvauti 

pasauliniuose tinkluose bei susivienijimuose bei nuosekliai 

siekti pokyèiø. 

Ðiame leidinyje rasite ir lietuviðkas istorijas apie 

sunkiai dirbanèius þmones, kuriø gyvenimas nëra orus dël 

maþo atlyginimo, prastesniø gyvenimo sàlygø. Taèiau jie 

kovoja uþ savo teises ir geresnæ ateitá savo vaikams. 

Jûratë Ðeduikienë 

Direktorë

Moterø informacijos centras  



LIETUVA

Lietuvos Respublika yra prie Baltijos jûros. Ribojasi su Latvija ðiaurëje, rytuose 

su Baltarusija, pietuose su Lenkija, o pietvakariuose su Kaliningrado sritimi. Lietuva 

turi 2,9 mln. gyventojø ir yra 133 tarp pasaulio ðaliø pagal gyventojø skaièiø.

2013 metais minimalus bruto darbo uþmokestis Lietuvoje buvo 289 eurø, 

vidutinis darbo uþmokestis ðalyje - 653 eurai (bruto), vidutinë pensija - 246 eurø.

Iki ástojimo á Europos Sàjungà ðalyje labai stipriai augo ekonomika. 2007 m. 

Lietuva pateikë praðymà tapti euro zonos nare, bet praðymas buvo atmestas dël per 

didelës infliacijos.

Lietuvos staigaus ekonomikos kilimo metai staiga baigësi 2008 m. ir po dviejø 

kapitalizmo deðimtmeèiø ðalis tapo viena didþiausiø pasaulinës ekonominës krizës 

aukø. Tai paskatino taupymo priemoniø ágyvendinimà, áskaitant iðlaidø maþinimà ir 

mokesèiø didëjimà.

Pagal Pasaulio ekonomikos forumo Globalus lyèiø atotrûkio indekso 2013 m. 

ataskaità,  matuojant skirtumus lyèiø pagrindu, kalbant apie sveikatos apsaugos ir 

ðvietimo sistemos prieinamumà, dalyvavimà ekonominiame ir politiniame gyvenime, 

Lietuva yra 28 vietoje pasaulyje.

Profesiniø sàjungø nariø Lietuvoje yra apie 10% visø darbuotojø. Profesinës 

sàjungos jungiasi á tris pagrindines konfederacijas - Lietuvos profesiniø sàjungø 

konfederacijà (LPSK), Lietuvos darbo federacijà (LDF) ir profesinæ sàjungà 

„Solidarumas“. Visi trys centrai dirba kartu labai glaudþiai. 2007 m. buvo ákurtas 

profesiniø sàjungø koordinacinis centras.

Lietuvoje ðiuo metu yra maþdaug 102000 profesiniø sàjungø nariø (Lietuvos 

statistikos departamento duomenys). LPSK yra didþiausia profesiniø sàjungø 

organizacija, vienijanti 60000 nariø. Taip pat yra nedidelis nariø skaièius 

nepriklausomø profesiniø sàjungø, kurios neprisijungæ në prie vieno ið trijø 

nacionaliniø centrø.
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Lietuva: sostinë - Vilnius, oficiali kalba - lietuviø, plotas: 65300 km , gyventojø 

skaièius: 2979000, nacionalinë valiuta litas (Lt), nuo 2015 m. - euras (Eur). 

Nepriklausomybë: paskelbta 1918 m. vasario 16 d., atkurta 1990 m. kovo 11 d.. 

Valdymo forma - parlamentinë demokratija, valstybës vadovas - Prezidentas - nuo 

2009 m. liepos 12 d. Dalia Grybauskaitë. Tarptautinë narystë: NATO narë nuo 2004 m. 

kovo 29 d., Europos Sàjungoje nuo 2004 m. geguþës 1 d. Etninë sudëtis: lietuviai - 

84,2%, lenkai - 6,6%, rusai - 5,8%, baltarusiai - 1,2%, kiti - 2,2%. Religija: dauguma 

lietuviø priklauso Romos katalikø baþnyèiai. Taip pat yra Rytø ortodoksø, evangelikø 

liuteronø, reformatø baþnyèios, judaizmo, islamo ir kitø religijø atstovø. Vidutinë 

gyvenimo trukmë Lietuvoje yra 73,7 m. Vidutinë moterø gyvenimo trukmë - 79,1 m., 

vyrø - 68,1 m.
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Silvija

Silvijai keturiasdeðimt penkeri. Ji dirba ir gyvena netoli Ðvenèionëliø. Trylika 
metø dirba vienos produktø perdirbimo ámonës ðaldytuve. Ji kartais net 12 valandø 
per dienà rûðiuoja produktus. 

Ðvenèionëliuose 2013 m. gyveno 5 458 gyventojai. 
Silvija iðsiskyrusi, turi 2 vaikus. Abu vaikai iðvyko mokytis á kitus Lietuvos 

miestus ir gráþta tik savaitgaliais. Jø ðeimos namas yra apie 80 m², ðalia namo yra 
didelis sodas. Silvija augina karvæ ir kiaulæ. Namuose yra karðtas vanduo, tualetas ir 
vonia. Vasarà Silvija gyvena kaime, kur augina darþoves ir visa ðeima valgo savo 
uþaugintas sodo ir darþo gërybes. Silvija pati gamina sûrá, grietinæ ir sviestà, niekada 
neperka pieno. 

Silvija produktø perdirbimo ámonëje dirba jau 13 metø. Kolektyve 90 
darbuotojø, pusë  jø - moterys. Ámonei jau 20 metø. Èia rûðiuojamos miðko gërybës 
eksportuojamos á visà pasaulá. Kasmet ámonë superka, perdirba ir parduoda apie 5000 
tonø ávairios produkcijos. Daugiausia perdirbta ir parduota: ðaldytø mëlyniø (apie 
3000 t), ðaldytø baravykø (apie 300 t), ðvieþiø voveraièiø (apie 500 t). Apie 30 proc. 
þaliavos ámonë superka Lietuvoje, o likusá kieká importuoja ið Rusijos, Baltarusijos ir 
Ukrainos ekologiðkai ðvariø teritorijø. Supirktos uogos ir grybai uþðaldomi. 

Silvija rûðiuoja grybus 40 valandø per savaitæ. Ji dirba ðaldytuve, kur nuolat yra 
o+8 C . Moteris nëra patenkinta darbo sàlygomis, bet dþiaugiasi ir tuo, nes jos kolegës 

orûðiuoja uogas prie -3 C . 
Silvija gauna minimalià mënesio algà - 1000 Lt (290 Eur). Ji mielai pakeistø 

darbà, taèiau per 13 metø nieko geresnio ðiame maþame miestelyje niekas jai 
nepasiûlë.

Darbovietëje nëra nieko panaðaus á profesines sàjungas. Tai privati bendrovë. 
Yra kelios aktyvesnës moterys, kurias pravardþiuoja „vietinëm profsàjungietëm“. 
Kartais jos kreipiasi á darbdavá dël darbo klausimø. Jos pasiekë, kad darbo diena 
nevirðytø 8 val., o vasaros sezono metu dirbant ir ðeðtadieniais  darbo savaitë 
nevirðytø 40 valandø.

Kiekvienas darbuotojas turi 15 min. pertraukà kas 2 valandas ir valandà pietø 
pertraukai. Tai didþiulë „vietos profsàjungieèiø“ pergalë.

Visi ámonës darbininkai gauna minimalias algas ir në karto neuþdirbo daugiau. 
Didþiausia problema  ypatingai sunkios darbo sàlygos. Sànariø skausmai nuo ðalèio ir 
drëgmës yra áprastas nusiskundimas. Deja, dar në vienas darbininkas negavo 
trumpesnio darbo laiko ar kompensacijos. Didelë konkurencija esant nedarbui 
maþame miestelyje nëra tinkamas pateisinimas. Ðioje ámonëje niekas neteikia 
medicininës pagalbos, nekonsultuoja darbo teisës klausimais. Kiekvienas 
nepatenkintas gali be jokiø kliûèiø palikti darbovietæ. 
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Mindaugas

Mindaugui 33-eji, jis vedæs ir augina 6 vaikus. Ðeima gyvena socialiniame bûste 
uþ kurio nuomà á mënesá reikia mokëti 133 Lt (38,50 Eur) bei komunalinius. 51  m². 
butà 8 asmenø ðeima dalinasi su didþiuliu vilkðuniu ir 2 katëmis. Dviejø miegamøjø 
bute auga 3 mergaitës ir 3 berniukai. Mindaugo þmona mokosi, o pats jis treèius metus 
iðëjæs tëvystës atostogø. Vyras  turi 35% neágalumà.

Socialinio bûsto daugiavaikë ðeima laukë labai ilgai. Per ðaltà metø sezonà uþ 
visas paslaugas ðeima sumoka 600 -700 Lt (iki 200 Eur). Ðeima negauna jokiø 
kompensacijø nes uþdirba daugiau nei minimumà. Du vaikai lanko dienos centrà 
„Nendrë“, kur Mindaugas susipaþino su savo bûsima þmona.

Prieð iðeidamas tëvystës atostogø Mindaugas 3 metus dirbo apsauginiu viename 
didþiuliame prekybos centre. Jo darbo diena prasidëdavo prieð 7 ryto. Jo pareiga buvo 
atidaryti centrà, patikrinti visus darbuotojus ir pastato apsaugà. Visà laikà jis turëjo 
sekti monitorius, paskui vël patikrinti darbuotojus. Prekybos salëje yra 12 kasø, 
nuolat veikia kokios 5 ir jose stovi iki 11 þmoniø eilës. Mindaugas dirbdavo 3 dienas ið 
eilës, o paskui gaudavo 3 dienas poilsiui. Áprasta darbo diena trukdavo iki 15 val. 
Dirbti ilgiau buvo beveik neámanoma. Po pusës metø Mindaugas galëjo iðeiti 2 
savaièiø atostogø. Apsaugininko pareiga - sekti 16 kamerø parodymus. Mindaugo 
„klientai“ -  apsivogæ þmonës, kurie daþniausiai turëdavo problemø dël alkoholio ir 
narkotikø. Taèiau sunkiausia ðiame darbe buvo nuolatinis valdþios spaudimas ir 
bendra átampa. Dar sunkiau bûdavo, kai Mindaugà siøsdavo dirbti á ypaè problemines 
vietas, kur aukðtas nusikalstamumo lygis.

Profesiniø sàjungø darbovietëje nebuvo ir nëra. Bet kokia nepasitenkinimo 
gaidelë baigdavosi paðalinimu ið darbo. Nebuvo kolektyve patenkintø darbuotojø ir 

jie labai daþnai keisdavosi. 
Prieð Mindaugui iðeinant 
tëvystës atostogø darbdaviai 
stipriai apkarpë jo atlyginimà 
dëlto jis gauna maþesnæ 
tëvystës paðalpà.  

Prieð priimant á darbà 
Mindaugui nebuvo pasiûlyta 
jokiø mokymø, apsaugos 
darbuotojo patirtá turëti jau 
reikëjo. 

„Að esu optimistas ir labai 
pozityviai þiûriu á gyvenimà. 
Þinau, kad visiems èia labai 
sunku dirbti, todël stengiuosi 
þmones pralinksminti“.

Ðiandien Mindaugas ieðko 
darbo. Blogiausia, kad visi 
praðo gyvenimo apraðymo 
(CV), o tai reiðkia, kad nebus 
jokio atsakymo. 

„Man nesuprantama,  
kodël visi praðo to CV. Man be 
ðansø gauti darbà pagal CV, nes 
visai nevaldau deðinës rankos.“
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Alina

Meilës imigrantë Alina atvyko á Lietuvà ið Sverdlovsko, Ukrainos. Tai daugiau 

kaip 1558 km nuo Vilniaus. Èia ji iðtekëjo, susilaukë  dviejø sûnø ir laimingai gyveno 

kol alkoholis ir smurtas neiðskyrë ðeimos. Visi  Alinos artimieji liko Ukrainoje, todël 

ji neturi á kà kreiptis pagalbos. Per kelis metus Lietuvoje, augindama vaikus, Alina 

lietuviø kalbos neiðmoko, o socialiniai ryðiai taip pat dar nebuvo stiprûs. Jai padëjo 

atsitiktinë paþintis su kaimyne, kuri patarë kreiptis á Vilniaus miesto kriziø centrà 

(VKC). Galime tik spëlioti, kur dabar bûtø ir kaip gyventø Alina, jei ne Centro 

pagalba. Taèiau maþa Alinos sëkmës istorija atskleidþia moters dràsà , ryþtà ir begaliná 

darbðtumà.

Alina Ukrainoje baigë siuvëjø mokyklà, taèiau daug praktikos neágijo. Lietuvoje 

augino vaikus ir darbo neieðkojo. Vilniaus miesto kriziø centras tuo metu ágyvendino 

keletà projektø ir pasiûlë Alinai kalbos kursus ir mokymus apie ámoniø finansø 

valdymà. Alina pasiryþo kurti savo drabuþiø taisymo verslà. Sunkiausia buvo 

susigaudyti popieriø tvarkymo brûzgynuose, þinoti á kà kreiptis, o dar kalbos 

barjeras.... Be VKC darbuotojø profesionalios pagalbos kaþi ar bûtø pavykæ iðsiskirti 

ir iðsikovoti vaikø prieþiûrà.

Ðiandien Alina sëkmingai dirba maþoje siuvyklëlëje, jos darbo valandos ilgos, 

uþsakymø uþtenka, o uþdarbis kartais siekia ir 2000 Lt. (apie 580 EUR). Jos abu sûnûs 

gyvena su mama nedideliame nuomojamame bute, pramoniniame Vilniaus rajone. 

Abu rytais keliauja á mokyklà, o gráþta vakare po uþklasinës veiklos ir paruoðæ 

pamokas. 

Alina buvo nuvykusi á Sverdlovskà, aplankë gimines Ukrainoje ir pripaþino, kad 

jos màstymas pasikeitë ir ten ji tiesiog nebepritaptø. Alina tapo tikra europiete. 

Ðiandien ji turi kovoti uþ save ir uþ vaikus, dirbti ir rûpintis ðeima. 
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Gerbiami kolegos,

atskirtis tarp skurdþiausiø ir turtingiausiø vis didesnë ir 

didesnë. Septyni ið deðimties þmoniø gyvena ðalyse, kur 

skirtumas tarp turtingøjø ir vargðø iðaugo per pastaruosius 

30 metø. 85 turtingiausi þmonës pasaulyje valdo tokià paèià 

sum¹ kaip neturtingiausia pusë pasaulio gyventojø.

Profesiniø sàjungø teisës vis labiau nyksta.

Vien tik Lotynø Amerikoje 500 profesiniø sàjungø 

nariø buvo nuþudyti per pastaràjá deðimtmetá. Besitêsianti 

ekonominë ir finansø krizë veda demokratij¹ link nugaros 

atsukimo profesiniø sàjungø teisëms, darbo teisëms ir 

verèia abejoti socialinës apsaugos sistema.

Mes, profesiniø sàjungø nariai ir daugelis kitø 

sàjungininkø, kovojame uþ gyvenimo ir darbo sàlygø 

gerinim¹ ir socialiná teisingumà. Tarptautinë bendruomenë 

ir solidarumas yra mûsø kasdieninë duona ir tampa vis 

svarbesni pasaulinës ekonomikos ir finansø aplinkoje. Ðis 

projektas mums parodo gyvenim¹ skirtingose šalyse ir jø 

kultûrà bei leidþia geriau suprasti savo problemas ir 

rûpesèius, kas yra viena pagrindiniø uþduoèiø siekiant 

bendrø profesiniø sàjungø tikslø.

Tai mûsø darbas duoti atsvarà pasaulinei ekonomikai, 

didelëms tarptautinëms kompanijoms ir daryti átakà finansø 

rinkoms. Mes turime stiprinti savo bendradarbiavim¹, 

siekdami sustabdyti lenktynes link dugno dël socialiniø 

standartø, darbo teisës ir turto mokesèiø. Kartu mes 

siekiame profesiniø sàjungø teisiø, sàþiningo darbo 

uþmokesèio ir darbo sàlygø bei socialaus ir teisingo pelno 

paskirstymo.

Sëkmës! 

Glück auf!

Erich Foglar

Austrijos profesiniø sàjungø konfederacijos

ÖGB Pirmininkas
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AUSTRIJA

Austrijos Respublika (Republik Österreich) - tai federacinë, þemyninë valstybë 

Centrinëje Europoje, neturinti priëjimo prie jûros, kurioje gyvena apie 8,47 milijonø 

gyventojø. Austrija ðiaurëje ribojasi su Vokietija ir Èekija, rytuose su Slovakija ir 

Vengrija, pietuose su Slovënija ir Italija, vakaruose su Ðveicarija bei Lichtenðteinu. 
2Austrija uþima 83,855 km  ir pasiþymi ðvelniu Alpiø klimatu. Austrijos reljefas yra 

kalnuotas dël Alpiø: tik 32% teritorijos nesiekia 500 metrø, aukðèiausias taðkas yra 

3,798 metrø. Valstybinë kalba - vokieèiø.

Dabartinës Austrijos ðaknys siekia Habsburgø dinastijos laikus, kai didþioji 

ðalies dalis priklausë Ðventajai Romos imperijai.

1918 metais þlugus Habsburgø (Austrijos-Vengrijos) imperijai, po Pirmojo 

pasaulinio karo Austrija imta vadinti Vokieèiø Austrija (Republik Deutsch-

Österreich), siekiant sàjungos su Vokietija, bet 1919 m. pavadinimas buvo pakeistas 

Sen Þermeno sutartimi. Pirmoji Austrijos Respublika buvo ákurta 1919 metais. 1938 

metais ávykdytas neteisëtas Austrijos prijungimas prie nacistinës Vokietijos 

(anðliusas). Tai truko iki 1945 metø (Antrojo pasaulinio karo pabaigos), kol buvo 

atstatyta Austrijos demokratinë konstitucija. 1955 sutartimi Austrija buvo paskelbta 

suverenia respublika. Tais paèiais metais Austrijos parlamentas paskelbë Neutraliteto 

Deklaracijà, kuria remiantis antroji Austrijos Respublika paskelbë nuolatiná 

neutralitetà. 

Ðiandieninë Austrija yra pusiau prezidentinë, federacinë parlamentinë 

demokratinë respublika, sudaryta ið 9 federaciniø vienetø - þemiø. Ðalies sostinë ir 

didþiausias miestas - Viena, kurioje gyvena virð  1,7 milijono gyventojø. Austrija yra 

viena turtingiausiø ðaliø pasaulyje, nominalus BVP 46330 Eur (2012 metø 

duomenimis).

Nuo 1955 metø Austrija yra Jungtiniø Tautø, nuo 1995 metø - Europos Sàjungos 

narë, EBPO steigëja. 1995 metas Austrija pasiraðë Ðengeno sutartá, nuo 1999 metø 

nacionalinë valiuta euras.

Apie 3,5 milijono gyventojø Austrijoje dirba, 2,7 milijono gyventojø yra 

pensijoje. Vidutine pensija - 1000 eurø (800 eurø moterø, 1300 eurø vyrø). 2013 metø 

pabaigoje nedarbo lygis buvo 4,8%.

Austrijoje privalomas ðvietimas yra 6 - 15 metø amþiaus vaikams. 86% jaunuoliø 

(20 - 26 metø amþiaus) yra baigæ vidurinæ ar profesinæ mokyklà, 372 000 studijuoja 

universituose ar koledžuose. 

Austrijos profesiniø sàjungø federacija (OGB) yra vienintelë organizacija, kuri 

atstovauja darbuotojø interesus ðalyje, o prisijungimas prie federacijos yra 

savanoriðkas. Jai priklauso apie 1,2 milijonø nariø. Ámoniø darbuotojams atstovauja 

Darbo tarybos (daugiau kaip 80% Darbo tarybø nariø priklauso profesinei sàjungai). 

Nuo 19 amþiaus Prekybos rûmø iniciatyva egzistuoja Darbo rûmai, taèiau èia narystë, 

prieðingai nei federacijoje, yra privaloma visiems dirbantiesiems.
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Aziza 

Aziza - 27 metø amþiaus moteris, kilusi iš Sidi Jaber, Maroko. Ji persikëlë á 

Ispanijà su savo ðeima, siekdama susikurti geresná gyvenimà.

Maroke Aziza ëjo á mokyklà 10 metø ir baigë vidurinæ. Ji nuo 19 metø dirba SAT 

New England Growers - didmenininëje vaisiø ir darþoviø kompanijoje kaip sezoninë 

darbuotoja pagal sutartá. Darbo savaitë - 40 valandø. Taèiau daþnai tenka dirbti daug 

daugiau, ir uþ virðvalandþius  nëra mokama papildomai. Poilsio laikas priklauso nuo 

darbo krûvio. Sezono ir derliaus nuëmimo metu darbuotojai turi dirbti daug 

virðvalandþiø (iki 18 valandø per dienà). Jie turi sutikti su trumpomis pertraukomis, 

net dirbti savaitgaliais ir per naktá. Tai labai sunkus darbas. Aziza turi kilnoti sunkias 

dëþes, nors ðios rûðies darbas yra skirtas vyrams, o ji ten yra vienintelë moteris.  Jei 

moteris skundþiasi, vadovai sako, kad yra darbo planas ir ji turi já atlikti.

Darbe negalima kalbëtis ir daþnai darbuotojai verèiami dirbti greièiau. Laimei, 

dar nebuvo smurto darbe atvejø, bet atmosfera tikrai átempta.

Aziza gyvena kartu su savo vyru 80 m² 3 kambariø bute (Pueblo Blanco, 

Almerija). Tai kaimas, kuriame gyvena 500 gyventojø. Jis yra šalia San Isidro de 

Nijar. Jos darbo vieta yra Ventos del Pobre, todël kelionë ið savo namø uþtrunka 

pusvalandá. Ji turi keliauti automobiliu kiekvienà dienà (18 km). Kartais ji turi vykti á 

darbà dukart per dienà, tai priklauso nuo jos vadovo reikalavimo. Uþ bûstà jie sumoka 

350 Eur + 50 Eur uþ elektros energijà ir 50 Eur uþ šiltà vandená. Aziza verèiasi sunkiai, 

nes uþdirba 750 Eur, o jos vyras šiuo metu yra bedarbis.

Darbo uþmokestis mokamas mënesio pabaigoje be papildomo uþmokesèio uþ 

virðvalandþius, nors teisë numatyta kolektyvinëje sutartyje.

A z i z a  y r a  S O C - S AT  

profesinës sàjungos narë. Tai 

þemës ûkio darbuotojø profesinë 

sàjunga Andalûzijoje, kuri jau 

dvejus metus atstovauja dar dvi 

sritis (sveikatos ir švietimo). 

Ámonëje taip pat yra darbo taryba, 

taèiau kyla  sunkumø dël  

represijø. Aziza norëtø turëti 

geresná darbà ir orø darbo 

uþmokestá. Taèiau ekonominës 

krizës laikais sunku rasti naujà 

darbà, ypaè migrantams. Todël ji 

bando iðgyventi ið ðiø maþø 

pajamø.
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Hermine

Hermine - 33 metø amþiaus moteris, gyvena Hinzenbache, Austrija. Kaimelyje 

yra apie 1990 gyventojø ir jis tik uþ 20 km nuo Hermine gimimo vietos. Ji uþaugo 

Hinzenbache ir ðiuo metu dirba ámonëje tik uþ 150 metrø nuo namø. 

Hermine 12 metø mokësi ir ágijo profesiná 

iðsilavinimà. Ji dirba Efko Frischfrucht & 

Delikatessen GmbH gamykloje, gaminanèioje 

marinuotus agurkëlius, gurmanø salotas bei 

ðvieþias darþoves. Ji uþdirba 1370 Eur uþ 38,5 

valandø darbo savaitæ. Jeigu tenka dirbti 

virðvalandþius, ðie yra apmokami, ir jai 

suteikiama papildomai 15 valandø poilsio.

Efko Frischfrucht & Delikatessen GmbH gamykloje dirba 210 darbuotojø ir 

papildomai 525 darbuotojai uþsienio padaliniuose Vokietijoje, Èekijoje ir Lenkijoje.

Hermine, kartu su savo 14-meèiu sûnumi gyvena 90 m² bute. Ji taip pat gauna 

lëðø ir vaiko iðlaikymui, tad situacija nëra sunki ir Hermine ja patenkinta.

Darbovietëje yra Darbo taryba, kuriai Hermine priklauso. Darbo taryba ir ámonës 

vadovybë bendradarbiauja sëkmingai.

Darbo sàlygos geros, darbuotojai gali kelti kvalifikacijà, mokytis bei gauna 

sveikatos prieþiûros paslaugas. Darbuotojas gali kreiptis á virðesná dël kvalifikacijos 

këlimo, ir kartu aptati galimybes bei temas ir kt. Ámonë taip pat turi gydytojà, kuris 

pastoviai stebi situacijà ir rûpinasi drabuotojø sveikata bei gerove, siûlo ávairias 

vakcinas, skiepus uþ prienamà 

kainà bei asmeniðkai konsultuoja 

sveikatos klausimais.

Darbuotojus atstovauja 

p ro fes inë  sà junga  P roGe  

(Gamybos sektoriaus darbuotojø 

profesinë sàjunga - tekstilë, 

mais to ,  chemijos ,  meta lø  

pramonë), kuriai priklauso 

250000 darbuotojø). ProGe yra 

IndustriALL narë.

„Að mëgstu savo darbà, nes 

èia gera darbinë atmosfera ir 

darbas yra ádomus“ - sako 

Hermine.

10
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UGT - jungtinë darbuotojø sàjunga gimë su 

solidarumo ir bendradarbiavimo þenklu, praktikoje 

ágyvendinanti etiðkus, novatoriðkus ir á bendruomenæ 

orientuotus profesiniø sàjungø principus. Mes esame vienas 

didþiausiø profesiniø sàjungø centrø ðalyje, atstovaujanèiø 

daugiau nei 10 milijonø darbuotojø visuose sektoriuose ir 

visuose Brazilijos regionuose. Ðiandien mes - vienas ðio 

didþiojo nacionalinio projekto derliaus vaisiø.

UGT mes tvirtai tikime bendradarbiavimu kaip 

strategija prieðintis pasaulinëms problemoms ir didinant 

darbuotojø galià. Galià augti, gerinti gyvenimo sàlygas ir 

kovoti uþ darbo klasës gerovæ.

Projektas „Orus darbas - orus gyvenimas!“ ateina 

palankiu metu skatinti orø darbà Brazilijoje. Ðis projektas 

yra realizuojamas per solidarumà su mûsø partneriais 

Europoje ir svarbiausia finansuojamas Europos Komisijos, 

kuri supranta, kad reikia remti darbuotojus visame 

pasaulyje jø kovoje uþ geras darbo ir gyvenimo sàlygas. 

Mes uoliai dirbome ðviesdami mûsø lyderius apie orø 

darbà, tarptautiná bendradarbiavimà ir solidarumà, kuriant 

teisingesná ir vienodesná pasaulá. Ðis projektas nulemia 

mûsø pastangas ir suteikia mums daugiau jëgø ir 

gyvybingumo. Projektas jau dabar duoda rezultatø, kurie 

virðija lûkesèius ir turi galià transformuoti darbuotojø, 

atstovaujamø UGT, gyvenimà per solidarumà mûsø kovoje 

uþ orø darbà ir orø gyvenimà!

Ricardo Patah

Brazilijos profesiniø sàjungø konfederacijos

UGT pirmininkas
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BRAZILIJA

Brazilijos Federacinë Respublika - didþiausia valstybë Pietø Amerikoje ir 

Lotynø Amerikos regione, penkta didþiausia pagal þemës plotà (47% Pietø Amerikos 

teritorijos) ir gyventojø skaièiø pasaulyje (daugiau nei 201 milijonas). Tai vienintelë 

ðalis Amerikoje, kur daugiausia kalbama portugalø kalba ir didþiausia ið portugaliðkai 

kalbanèiø ðaliø pasaulyje. Be to, tai yra viena ið labiausiai daugiakultûriðkø ir etniðkai 

ávairiø ðaliø, dël stiprios imigracijos ið ávairiø pasaulio kampeliø.

Brazilija rytuose ribojasi su Atlanto vandenynu ir turi 7491 kilometrà pakrantës. Ji 

ribojasi su Venesuela, Gajana, Surinamu ir Prancûzijos Gviana ðiaurëje, á ðiaurës 

vakaruose su Kolumbija, vakaruose su Bolivija ir Peru, Argentina, Paragvajumi ir 

Urugvajumi pietvakariuose. Dabartinë konstitucija, priimta 1988 metais, apibrëþia 

Brazilijà kaip prezidentinæ federacinæ respublikà, suformuotà ið federaliniø apygardø. 

Sostinë Brazilija.

Teritorijà, kuri dabar sudaro Brazilijà, atrado Portugalijos ekspedicija, vadovaujama  

Pedro Alvares Cabral, 1500 metais. Regionas, kuriame iki tol gyveno indënai - 

tûkstanèiai skirtingø etniniø ir kalbiniø grupiø, tapo Portugalijos kolonija. Politinæ ðalies 

nepriklausomybæ paskelbë Dom Pedro I (pirmasis imperatorius). 1889 m. Brazilija tapo 

respublika.

Brazilijos ekonomika yra didþiausia Lotynø Amerikoje ir pietø pusrutulyje. Ji 

septinta pagal dydá pasaulyje pagal nominalø BVP ir septinta pagal perkamosios 

galios paritetà (PGP). Ekonomikos reformos davë naujà ðalies tarptautiná pripaþinimà 

regioniniu ir pasauliniu mastu. Ðalis yra viena ið Jungtiniø Tautø (JT), G20, Portugalø 

kalbos ðaliø bendrijos (PKÐB), Lotynø Sàjungos, Amerikos valstybiø organizacijos 

(OAS), Lotynø Amerikos valstybiø organizacijos (OEI), Bendrosios pietø rinkos 

(Mercosur) ir Pietø Amerikos Tautø Sàjungos (UNASUR)  steigëjø, be to, yra viena ið 

BRICS ðaliø. 
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Maria

Maria - 35 metø amþiaus iðtekëjusi moteris, augina du vaikus. Maria nebaigë 

mokslø, nes susilaukë kûdikio ir turëjo pradëti dirbti, kad pasirûpintø ðeima. Nuo tada 

ji dirba prekyboje.

Pradëjusi dirbti, po keletos metø ji kreipësi á savo profesinæ sàjungà, nes neturëjo 

privataus sveikatos plano. Profesinë sàjunga jai ir jos ðeimai suteikë sveikatos 

draudimà, taip pat padëjo Mariai gráþti á mokslus, nes turi sutartis su keletu privaèiø 

mokyklø, kurios taiko nuolaidas profesinës sàjungos nariams. Profesinës sàjungos 

padedama ji baigë teisës mokyklà ir ágijo antrà iðsilavinimà bei geresnës gyvenimo 

kokybës viltá.

Ðiandien ji - iðskirtiniø moteriðkø drabuþiø parduotuvës vadovë. Toje paèioje 

bendrovëje dirba jau 13 metø, kur pradëjo darbà kaip pagalbinë darbuotoja, tuomet 

pardavëja iki dabartiniø pareigø.

Jos teigimu, dirbti San Paule yra sunku, susisiekimas prastas, mieste pastovûs 

kamðèiai, autobusai bei metro perpildyti. Kiekvienà dienà jai tenka grûstis traukinyje, 

o atvykus á darbo vietà privalu atrodyti tvarkingai ir ðvieþiai. Jos uþdarbis tëra 600 

JAV doleriø, ir tai nepakankama suma tenkinti jos pareigoms keliamus reikalavimus.

Marios ir jos vyro pajamø neuþtenka sumokëti uþ vyriausiojo sûnaus mokslà, 

todël jis taip pat turi dirbti, kad galëtø susimokëti uþ studijas Teisës mokykloje.

Moters taip pat netenkina darbo laikas, ji dirba 6 dienas per savaitæ po 8 valandas 

per dienà, tad lieka labai maþai laiko pabûti su ðeima, faktiðkai tik sekmadieniai. 

Taèiau ji visø pirma turi apsipirkti, sutvarkyti namus ir pan. ir tik tada gali skirti laiko 

sau ir ðeimai.

Visgi Maria siekia ágyvendinti savo svajonæ, tapti federalinës policijos ðerife. 

„Að noriu kovoti su korupcija valdþioje. Manau, kad eiliniai gyventojai dël to labai 

kenèia. Privalu pagerinti gyvenimo kokybæ, sutrumpinti darbo laikà, uþtikrinti, kad 

sumokami mokesèiai bûtø panaudoti tikslingai - sveikatos sektoriui bei švietimui.”
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Carlos

Carlos - 36 metø vyras, vedæs, augina 14 metø sûnø bei 5 metø dukrà.

Jis gyvena ir dirba Taipas rajone (ðiauriau San Paulo). Carlos yra ðiukðliaveþës 

vairuotojas ir pagalbinis darbininkas San Paule. Nors jis dirba ir gyvena tame paèiame 

rajone, kiekvienà dienà á darbà tenka vaþiuoti nuosava maðina, nes vieðuoju 

transportu susisiekti tarp namø ir darbo vietos nëra patogu.

Carlos mëgsta savo darbà ir juo dþiaugiasi. Nepaisant smulkiø nepatogumø, jam 

patinka dirbti gryname ore. Jo teigimu, þmonës gyvenantys kaimynystëje, já jau 

paþásta ir sveikinasi.

Kiekvienà dienà jis atvyksta á mokyklà, kur vaikai jo vairuojamà ðiukðliaveþæ 

pasitinka su dþiaugsmu. Tai suteikia teigiamø emocijø ir Carlos.

Be malonumo dirbti gryname ore, jam tenka iðkæsti varginanèià ir kaitrià saulæ. 

Taip pat darbo specifika neigiamai átakoja ir jo sveikatà. Carlos ir pats patiria 

nelaimingø atsitikimø darbe, kuomet susipjausto á netinkamai supakuotas stiklo 

ðukes, ar pasitempia pakëlæs sunkius ðiukðliø maiðus. Dël to daþnai tenka atsipraðyti ið 

darbo, kad galëtø gydytis tiek pjautines þaizdas, tiek stuburo skausmus.

Taip pat Carlos susiduria ir su kitais sunkumais, pavyzdþiui, dël tualetø trûkumo 

ar negalëjimo pasiðildyti maisto pietums. „Sunku, kartais tenka gamtinius reikalus 

atlikti paèioje ðiukðliaveþëje, tuomet tiesiog uþdengiame plastikiniu maiðu ir 

paliekame.“

Carlos dþiaugiasi profesine s¹junga, kuri atstovauja jo profesinei srièiai. Tai San 

Paulo miesto tvarkymo ir prieþiûros paslaugas teikianèiø ámoniø profesinë sàjunga 

(SIEMACO). Ji yra pagrindinis partneris kovoje uþ paþangà. 

Carlos ir jo bendradarbiai per dienà nueina apie 35-40 km. Jis norëtø, kad 

sutrumpintø jo marðrutà, kad jis galëtø ðiek tiek maþiau dirbti bei anksèiau gráþti 

namo.

Vyras norëtø pagerinti savo gyvenimo sàlygas, taèiau negali tæsti mokslø, nes 

niekada neþino kada baigs darbà. Taèiau Carlos nelabai skundþiasi dabartine situacija, 

nes prie darbo uþmokesèio, kuris yra apie 500 JAV doleriø, jis gauna ðiek tiek grynøjø 

uþ virðvalandþius. Jam yra svarbiausia sudaryti geras gyvenimo sàlygas vaikams, kad 

ðie galëtø mokytis ir gyventi oriai. „Gráþæs namo, net ir koks pavargæs bebûèiau, 

visada skiriu laiko savo vaikams. Mes þaidþiame, bendraujame, tai nuostabu!“
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Orus darbas - pagrindinis profesiniø sàjungø 

tikslas

Kaip aktyvi TDO narë, CITUB vykdo aktyvià oraus 

darbo gynimo politikà projekto „Orus darbas - orus 

gyvenimas“ rëmuose.

Orus darbas - pagrindinë tema CITUB 2012 - 2017 

metø darbotvarkëje. Mûsø pagrindiniais prioritetais iðlieka 

ekonomikos augimas, kokybiðkos darbo vietos, teisingos 

pajamos ir socialinë apsauga. CITUB vykdo savo 

nacionalinæ ir tarptautinæ politikà remdamasi ðiais 

prioritetais.

Projekte vykdoma plataus spektro veikla: mokymai, 

seminarai, vizitai atstovø ið besivystanèiø ðaliø, kûrimasis 

12 organizacijø ið ðeðiø dalyvaujanèiø ðaliø (Bulgarijos, 

Rumunijos, Brazilijos, Lietuvos, Lenkijos ir Austrijos) 

tinklo. Visa tai padës siekti informacijos sklaidos efekto 

bendradarbiaujant  profes inëms sà jungoms i r  

nevyriausybinëms organizacijoms. Tokiu bûdu daugëja 

profesiniø sàjungø nariø ir aktyvistø, kurie geriau supranta 

ekonominiø ir politiniø procesø potencialà. Tai taip pat 

stiprina profesiniø sàjungø ir pilietinës visuomenës 

organizacijø potencialà plëtojant ir ágyvendinant politikà 

siekiant oraus darbo, darbo uþmokesèio ir dirbanèiøjø 

apsaugos ne vien Bulgarijoje, bet ir projekto partneriø 

ðalyse.         

Ðis projektas prisidës prie profesiniø sàjungø politikos 

formavimo dël darbo vietø iðsaugojimo ir naujø darbo vietø 

kûrimo, siekiant kokybiðko uþimtumo, lygybës, darbo ir 

asmeninio gyvenimo suderinimo, socialinës apsaugos 

plëtros.

CITUB lieka iðtikima savo idëjoms ir misijai siekti 

oraus, tinkamo darbo uþmokesèio ir oraus  gyvenimo 

vertybiø visiems darbuotojams. Esu ásitikinæs, kad ðis 

projektas taps pasaulinës profesiniø sàjungø strategijos 

dalimi siekiant  ágyvendinti ðias vertybes ir siekiant oraus 

darbo nacionaliniu ir pasauliniu lygiu.

Linkiu sëkmës dalyviams ir ðio projekto veiklai, bei 

siunèiu savo solidarumà.

Plamen Dimitrov

Bulgarijos profesiniø sàjungø

Konfederacijo CITUB pirmininkas
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BULGARIJA

Bulgarijos Respublika yra Rytø Europoje, Balkanø pusiasalyje, ribojasi su 

Rumunija, Serbija, Makedonija, Graikija ir Turkija. Pusiasalio vardas kilæs ið seno 

kalnø, skirianèiø Bulgarijà á dvi dalis, vardo.

Bulgarija - viena seniausiø ðaliø Europoje - ákurta 681-aisiais, kai buvo 

pasiraðytà taikos sutartis tarp Bizantijos imperatoriaus Konstantino IV Pogonato ir 

Bulgarijos chano Asparucho, kuris vedë bulgarø-slavø karius ir sutriuðkino Bizantijà 

680-øjø kare. Bulgarija yra seniausia Europos valstybë išlaikiusi savo vardà nuo 

ákûrimo.

Bulgarijos istorijà galima suskirstyti á tris pagrindinius laikotarpius. Pirmasis - 

Bulgarijos imperija - nuo 681 m. iki 1018 m., kai Bulgarija buvo okupuota Bizantijos 

iki 1185 m. IX-ame amþiuje Bulgarija buvo pirmoji šalis officialiai priëmusi kirilicà - 

abëcëlæ, sukurtà ðv. Kirilo ir patobulinta bulgarø apaðtalo ðv. Klimento.

Antroji Bulgarijos imperija buvo ákurta 1185 m., su Bulgarø pasiprieðinimu 

vadovaujamu broliø Petaro ir Aseno. 1396 m. Bulgarija buvo okupuota Otomanø 

imperijos. Treèioji Bulgarijos valstybë buvo sukurta po Rusijos - Turkijos karø 1878 m. 

Naujoji valstybë buvo Otomanø sultono duoklininkë iki 1908 m., kai paskelbë savo 

aukðèiausiàjà valdþià. Bulgarø iðsisklaidymas per keletà ðaliø ir noras susijungti á vienà 

ðalá buvo Bulgarijos dalyvavimo penkiuose karuose per maþiau nei ðeðiasdeðimt metø 

prieþastis. Nepaisant to, Bulgarijos ekonomika tuo metu vystësi sparèiai 1912 m. ji buvo 

penkta ekonomika Europoje.

Per Pirmàjá pasauliná karà Bulgarija buvo centriniø jëgø sàjungos pusëje, o per 

Antràjá - Aðies sàjungos pusëje. Dalyvavimas ðiuose karuose privedë prie dalies 

teritorijø netekimo, þalos padengimo laimëtojams ir ekonomikos sunaikinimo. Po 

Antrojo pasaulinio karo Bulgarija buvo dalis vadinamojo rytø bloko ir Varðuvos 

sutarties dalyvë. Po pasikeitimø 1989 m. ekonominë situacija buvo gana sunki, ir 

ástojimas á Europos Sàjungà 2007 m. kartu su Rumunija yra laikomas ðansu pasivyti ir 

mokytis ið pirmaujanèiø Europos ekonomikø.

Išskirtiniai faktai:

Bulgarai yra vieninteliai pasaulyje, kurie linksi sakydam „ne“ ir krato galv¹ 

sakydami „taip“.

Bulgarija pagamina 50% pasaulio roþiø aliejaus, kuris yra pagrindinis 

ingredientas prailginantis kvepalø gyvenimà.

Seniausias aukso dirbinys (5 000 metø prieð Kristø) buvo rastas ðalia Varnos 

miesto. 
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Yordanas

Yordanas - 49 metø vyras. Jis gyvena maþame miestelyje - Kostenetz, 74 km nuo 

Sofijos. 

Yordanas dirba elektriku - mechaniku Bulgarijos geležinkelio kompanijoje. 

Kiekvienà dienà keliauja á ir ið savo darbo vietos Sofijoje. Kelionë yra nemokama 

geleþinkeliu BDZ  kompanijos, kurioje jis dirba 29 metus.

Bulgarijos valstybinis geležinkelis (Balgarski Darzhavni Zheleznitsi - BDZ) yra 

valstybei priklausanti geležinkelio kompanija, kontroliuojanti vietines ir tarptautines 

traukiniø linijas. Ankstyvais 2002 metais Bulgarijos valdþia galutinai panaikino 

monopolá geleþinkelio transportà padalindama á dvi valstybines kompanijas - vienà 

tvarkanèià valstybinio geleþinkelio infrastruktûrà (Nacionalinë geleþinkelio 

infrastruktûros kompanija) ir kità - geleþinkelio veþëjus (BDZ EAD).

Yordanas baigë profesinæ mokyklà Sofijoje (specializuota profesinë mokykla 

geleþinkelio paslaugoms, eksplotacijai ir iðlaikymui). Jis 13,5 metø praleido 

edukacinëje sistemoje. 

Yordanas gyvena 74 m² 3 kambariø bute su þmona ir dviem suaugusiais vaikais. 

Jo vaikai dirba ir gauna atlyginimà.

Yordano šeima gyvena ið atlyginimo (1200 Bulgarijos levø arba 615 eurø 

visiems keturiems ðeimos nariams). Jo paskaièiavimu sumos uþtenka pagrindiniams 

poreikiams be brangiø pirkiniø. Sunku atidëti pinigø kultûriniams renginiams ar 

kelionëms (atostogoms). 

Yordanas yra vagonø priklausanèiø BDZ prieþiûros sektoriaus profsàjungos 

lyderis. Profsàjunga yra prisijungusi prie Geleþinkelio darbuotojø federacijos, kuri 

jungiasi á nacionalinæ konfederacijà CITUB. 

Nepriklausomø Bulgarijos profsàjungø konfederacija (CITUB), ásikûrusi 1990 

metais, yra didþiausia Bulgarijos profsàjungos organizacija, atstovaujanti maþdaug 

190000 darbuotojø. CITUB prisijungë prie ETUC ir ITUC nuo 1995 m. CITUB turi 

27 regionines tarybas ðalyje, ir jungia 35 federacijos sektorius (šakas).

Yordano manymu, tarptautinis profsàjungø solidarumas daro didelæ átakà 

daugeliui tarptautiniø konvencijø geleþinkelio sektoriuje. Anksèiau profsàjunga buvo 

ITF (Tarptautinës transporto federacijos) narë ið kurios gaudavo visokeriopà paramà, 

taèiau po streiko BDZ 2011 metais dël finansiniø sunkumø narystë ITF nebuvo 

atnaujinta.

Yordanas mano, kad 

tarptautinis profsàjungø 

bendradarbiavimas gali 

bûti efektyvus, jeigu tik yra 

gerø norø ið tarptautiniø 

profsàjungø struktûrø.
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Anonimas

Ji - 54 metø moteris, gyvena 

Sofijoje, Bulgarijos sostinëje. 

Sofija turi maþdaug 1,3 milijonus 

gyventojø. Moteris uþaugo 

kaimelyje, kuris yra maþdaug  70 

km nuo Sofijos, bet kai pradëjo 

savo mokslus Sofijoje, ten ir 

persikëlë. Ðvietimo sistemoje ji 

praleido 12 metø ir baigë 

profesinæ mokyklà. Pradëjo dirbti 

valstybinëje pieno produktø 

kompanijoje Sofijoje, 90-øjø 

metø pradþioje kompanija buvo 

nupirkta didelio tarptautinio 

pieno produktø gamintojo. 

Moteris dirbo kompanijoje visus ðiuos metus; jos atlyginimas yra vidutinio lygio.  

Darbas organizuotas pamainomis: 12 valandø pamaina, 2 darbo dienos, 2 laisvos.  

Mokami virðvalandþiai, laikomasi visø nacionaliniø ástatymø. Kompanijà siûlo 

mokymus, papildomà sveikatos draudimà be priklausomo; taip pat siûlo socialines 

naudas nutartas CBA (kolektyvinëje sutartyje) - papildomas atostogas dël 

nereguliariø darbo valandø, papildomas atostogas (dienas) dël darbo pavojingomis 

sàlygomis.

Darbuotoja gyvena su vyru ir dviem vaikais. Butas 3 kambariø, 84 m². Yra ðiltas 

vanduo ir šildymas.

Ðeimos gaunamos pajamos nepakankamos padengti iðlaidoms: elektros ir 

ðildymo mokesèiams, maistui, nëra galimybiø nusipirkti naujø rûbø. Neámanoma 

atidëti pinigø kultûriniams renginiams. Sunku padengti kredito iðlaidas.

Ši darbuotoja yra profsàjungos lyderë kompanijoje. Bendradarbiavimas tarp 

profsàjungos ir valdybos yra geras. Ji mano, kad darbe atmosfera yra átempta dël 

streso. Kaip profsàjungos lyderë, ji nori pakeisti uþmokestá ir poþiûrá á paprastus 

darbuotuojus. Profesinë sàjunga yra ðakinës federacijos narë, kuri yra CITUB narë. 

Profsàjunga kompanijoje buvo aktyviai ásijungusi á socialiná dialogà ir pasiraðë 

kolektyvinæ sutartá. Dël to, kad kolektyvinë sutartis galioja visiems darbuotojms, o ne 

tik profesinës sàjungos nariams, ji mano, kad tai demotyvuoja darbuotojus jungtis á 

profesinæ sàjungà. Profsàjungø nariai jauèia nepasitikëjimà, nes mano kad nebus gerai 

apsaugoti.

Moteris mano, kad tarptautiniø profsàjungø solidarumas gali tikrai prisidëti prie 

darbo sàlygø gerinimo. Dël atlyginimo jos negalëtø padëti, nes tarptautinës 

kompanijos gerbia gyvenimo standartus, ástatyminius rëmus ir situacijà kiekvienoje 

ðalyje. 



Liudmila

 Liudmila - 57 metø rusë ið Velikije Luki miesto su maþdaug 100 000 gyventojø, 

kuris ásikûræs netoli sienos su Baltarusija ir Latvija. Maskva ir Sankt Peterburgas yra 

nutolæ 470 ir 480 km.

Ji dirba vyriausia slaugytoja darþelyje ir gauna pensij¹. Rusijoje pensinis amþius 

prasideda nuo 55 metø moterims ir nuo 60 metø vyrams.

Su dviem pajamø ðaltiniais ji gauna 420 eurø, kas yra gera suma provincijoje ir 

daugiau nei vidutinis darbo uþmokestis (383 Eur) Pskovo regione. Ji naðlë, patenkinta 

savo darbo aplinka, kolegomis. Darbas suteikia nepriklausomybæ ir orø gyvenimà.

Liudmila yra Rusijos nepriklausomø profesiniø sàjungø federacijai 

priklausanèios profesinës sàjungos narë.

Jos nuomone, pagrindinë profesinës sàjungos veikla - organizuoti poilsio laikà, 

teikiant nemokamai arba labai pigiai ekskursijas. Liudmila keliauja su kitais nariais 

vidutiniškai du kartus per metus.

Bulgarijos profesiniø sàjungø konfederacijos pateikta informacija.
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LENKIJA

Lenkija yra Vidurio Europoje, ribojasi su Vokietija vakaruose, Èekija ir 

Slovakija pietuose, Ukraina ir Baltarusija rytuose bei Baltijos jûra, Kaliningrado 

sritimi (Rusijos Federacijos dalis) ir Lietuva ðiaurëje. Bendras Lenkijos plotas 

312,679 kvadratiniø kilometrø, tai 69-ojá pagal dydá ðalis pasaulyje ir 9-oji Europoje. 

Lenkijoje gyvena daugiau nei 38,5 mln. gyventojø, todël Lenkija yra 34-oji 

tankiausiai apgyvendinta ðalis pasaulyje ir ðeðtoji Europos Sàjungoje bei tankiausiai 

apgyvendinta pokomunistinë Europos Sàjungos narë.

2013 metais minimalus bruto darbo uþmokestis Lenkijoje buvo 383 Eur. 

Vidutinis darbo uþmokestis ámonëse apie 902 Eur. 

Didþiausios profesinës sàjungos Lenkijoje - „Solidarumas“, Visos Lenkijos 

profesiniø sàjungø aljansas (OPZZ) ir profesiniø sàjungø forumas (FZZ). Du pirmieji 

- Europos profesiniø sàjungø konfederacijos ir Tarptautinës profesiniø sàjungø 

konfederacijos nariai. Nepaisant istorinës profesiniø sàjungø Lenkijoje reikðmës 

(profesinë sàjunga „Solidarumas“ buvo viena ið pagrindiniø jëgø kovoje su 

komunistiniu reþimu Lenkijoje). Narystë profesinëse sàjungose sudaro tik 12% 

dirbanèiøjø, o tai vienas maþiausiø rodikliø Europoje.

Ðiuo metu viena ið pagrindiniø problemø, susijusiø su darbo pasauliu Lenkijoje, 

tai didëjantis skaièius sutarèiø nesuteikianèiø darbuotojams saugumo, teisës á orø 

darbà ir atimanèiø galimybæ jungtis darbuotojams á profesines sàjungas.
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Barbara 

Barbara - 65 metø moteris, druskos kasyklos Wieliczka (Pietø Lenkija) profesinës 

sàjungos pirmininkë. Ðiame mieste ji ir gimë. Ámonë daugiausia  gamino druskà, bet 

dabar tai pagrindinai turistinë vieta. Barbara ten dirba daugiau kaip 40 metø. Jos darbo 

laikas 40 val. per savaitæ, tai 8val. per dienà, 5 dienos per savaitæ. Ji labai patenkinta 

savo darbo sàlygomis ir teigia kad darbo atmosfera puiki. 

Barbara kartu su vyru gyvena 160 m² name, kuris anksèiau priklausë kasyklai, bet 

vëliau jie namà iðsipirko. Jie turi 2 suaugusius vaikus ir yra labai patenkinti savo 

situacija. Ðeimos grynosios pajamos yra 1936 Eur. Atskaièius mokesèius ir socialiná 

draudimà, jos grynosios pajamos yra 1089 Eur, o tai yra 350% ástatymais nustatyto 

minimalaus darbo uþmokesèio. Kaip papildomas pajamas ji taip pat gauna pensijà, 

nes jau yra sulaukusi 65 m.

Barbara turi viduriná techniná iðsilavinimà ir taip pat dalyvavo daugelyje ávairiø 

kursø ir mokymø. Ji buvo druskos kasyklos investicijø departamento vadovë 25 

metus, o ðiuo metu dirba tiesiogiai Ogólnopolskie Porozumienie Zwiàzków 

Zawodowych (OPZZ) profesinëje sàjungoje, kuri yra viena didþiausiø profesiniø 

sàjungø Lenkijoje. Moteris nuolat susiduria su darbuotojø problemomis kaip 

atleidimai, kalnakasiø privilegijos, kurias valstybë nori panaikinti ir t.t. Moterø 

darbuotojø situacija gana gera ir nesusiduriama su didelëmis problemomis, taèiau jø 

skaièius sektoriuje nëra didelis. Dabar profesinës sàjungos padëtis yra labai gera, 

taèiau prieð keletà metø, buvæs direktorius nenorëjo pripaþinti profesinës sàjungos, 

todël nariai turëjo daug problemø. Pagal nacionaliná darbo kodeksà, sveikatos 

draudimas dengiamas, bet profesiniø sàjungø nariai turi tam tikrà papildomà 

draudimà.

„Tarptautinis bendradarbiavimas yra labai svarbus. Galime palyginti mûsø ir kitø 

problemas. Mes bendradarbiaujame su profesinëmis sàjungomis ið Ispanijos, 

Prancûzijos ir Belgijos. Mes turime þinoti, kas vyksta visame pasaulyje. Krizë mûsø 

nepaveikë, bet mes beveik valstybinë ámonë... Mes taip pat dalyvavome bendruose 

mokymuose su profesinëmis sàjungomis ið Ispanijos ir turëjome galimybæ susipaþinti 

su jø situacija, kuri nëra gera, ypaè moterims... “
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Joanna

Joanna (36) gyvena Bytome, tai nedidelis miestelis pietø Lenkijoje. Ji gimë 
Vroclave (ðiaurës Lenkija), apie 500 km nuo vietos kur dabar gyvena ir dirba. Mokësi 
vidurinëje mokykloje (8 metus) ir profesinëje mokykloje (3 metus), ágijo 
prekybininkës specialybæ.

Jos butas yra maþdaug 300 m nuo darbovietës. Ji gyvena 34 m² dviejø kambariø 
bute su vyru ir dviem vaikais, kuriø amþius 11 ir 4. Bute yra karðtas, ðaltas ir geriamas 
vanduo.

Joanna turi nuolatinæ darbo sutartá (kaip ir visi ámonës darbuotojai), ir jos 
grynosios pajamos yra 281 Eur, o tai sudaro 100% juridinio minimalaus darbo 
uþmokesèio. Ávairiø regionø Tesco parduotuviø darbuotojø darbo uþmokestis nëra 
toks pats. Didesniuose miestuose darbuotojai gauna daugiau pinigø uþ tà patá darbà.

Ji dirba klientø aptarnavimo sferoje Tesco kompanijoje. Ámonëje nëra 
pakankamai darbuotojø, todël jie turi daryti dvigubus darbus - dirbti kasininkais ir 
salës darbuotojais. Vadovai pyksta, jei klientai palieka parduotuvæ, nes tenka palaukti. 
Kai vyksta auditas, visi dirba ir visos darbo vietos bûna užimtos. Naktiniø pamainø 
metu vadovai parduotuvëje sumaþina apðvietimà, todël þmonëms sunku dirbti. 
Darbuotojai patiria daug spaudimo ir tiek daug darbo reikia padaryti, kad kartais 
þmonës lieka ir po darbo. Jie bijo, kad, jei nebaigs vadovo duotø darbø, gali bûti 
nubausti.

Joanna yra „Solidarnoúã“ profesinës sàjungos pirmininkë savo padalinyje ir turi 
130 nariø parduotuvëje. „Solidarnoúã“ yra viena ið dviejø didþiausiø profesiniø 
sàjungø Lenkijoje.

„Manau, kad tarptautinis bendradarbiavimas yra labai gera idëja. Mes galime 
daug nuveikti kartu ir að esu ásitikinusi, kad „Tesco" darbuotojai Jungtinëje 
Karalystëje turi geresnes darbo sàlygas nei mes. Taigi að esu ásitikinusi, kad mes 
galëtume pasidalinti savo patirtimi. Ir „Tesco“ vadovai gali jausti, kad mes turime 
didelæ jëgà, jei galime susivienyti ir kovoti su jais kartu“.
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Projektas „Orus darbas - orus gyvenimas!“ tai 
pirmiausia puiki galimybë dirbti kartu ir mokytis vieniems ið 
kitø tarptautiniu lygiu bei skleisti „oraus darbo“ koncepcijà - 
galimybæ panaudoti kaip galingà áranká kovoje su neigiamà 
átakà daranèia realybe - GLOBALIZACIJA, FINANSINE 
K R I Z E ,  T A U P Y M O  P R I E M O N Ë M I S  a r  
TARPTAUTINIAIS FINANSINIAIS SUSITARIMAIS. 
Oraus darbo darbotvarkë yra pakankamai objektyvi ir 
lanksti, kad  bûtø pritaikyta pagal nacionalinius poreikius tuo 
paèiu ágalinant tarptautiná bendradarbiavimà.  

Ðis projektas turi istorijà, kuri turi bûti papasakota. 2009 
metais jauna entuziastinga Austrijos komanda (labai 
ásitikinusi dideliu „oraus darbo“ sàvokos potencialu) turëjo 
idëjà suburti profesines sàjungas ir nevyriausybines 
organizacijas á bendrà kovà uþ Oraus darbo skatinimà 
pasauliniu mastu. Taèiau, norint, kad ði kova bûtø tvirta, tai 
turëtø bûti grindþiama kasdieniu bendradarbiavimu ið 
apaèios á virðø (nuo nacionalinio á tarptautiná lygmená). 
Tiems, kurie galvoja, kad tai nebuvo pakankamai 
novatoriðka, primename, jog projekte dalyvavo tuo metu 
naujausios Europos Sàjungos narës - Rumunija ir Bulgarija. 
Projekto paraiðka gavo reikiamà bendrà finansavimà ið 
Europos Komisijos, suteikianèià galimybæ 6 partneriams ið 3 
Europos ðaliø pradëti bandomajá projektà. Pirmaisiais metais 
buvo labai sudëtinga: kaip koordinuoti vakarus ir rytus, kaip 
koordinuoti NVO su profesinëmis sàjungomis ir kaip 
apmokyti „naujas besivystanèias ðalis“ (susidurianèias dar 
su savo vystymosi klausimais) bendradarbiauti dël kitø 
vystymosi?

Po pirmøjø þingsniø iððûkiø 6 partneriams pavyko rasti 
bendrà kalbà, Oraus darbo kalbà, kuri leido jiems sukurti toká 
darnø bendradarbiavimà, kad 2012 m. jie turëjo dar vienà 
idëjà kartu: átikinti Europos Komisijà tæsti ðá puikø projektà 
su 3 papildomomis ðalimis partnerëmis: Lenkija, Lietuva ir 
Brazilija (kaip lygiaverèiu partneriu su panaðiomis veiklos ir 
autonomija projekto ágyvendinimo nacionaliniu lygmeniu).

Tokia buvo 18 mënesiø is tor i ja  pastovaus 
bendradarbiavimo tarp 6 ðaliø, 12 partneriø organizacijø bei 
nuostabiø þmoniø. Tai nelengva, taèiau tai verèia mus jaustis 
turtingesniais ir stipresniais kiekvienà dienà, nes Orus 
darbas gali bûti pasiektas tik per Tarptautiná solidarumà 
ir Globalø ðvietimà!

Raluca Manaila 
Projekto Europinë koordinatorë

Vykdanèioji direktorë
“AUR” - Nacionalinë þmogiðkøjø iðtekliø specialistø 

asociacija
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RUMUNIJA

Rumunija (România) - valstybë Juodosios jûros vakariniame krante. Ribojasi su 
Vengrija vakaruose, Serbija pietvakariuose, Bulgarija pietuose, Juodàja jûra 
pietryèiuose, ir Moldova rytuose Ukraina rytuose ir ðiaurëje.   

Rumunija driekiasi apie 300 myliø nuo ðiaurës iki pietø ir 400 myliø nuo rytø iki 
vakarø, uþimdama 238 391 km² teritorijà ir yra 8-toji pagal uþimamà plotà Europos 
Sàjungos valstybë. 

Bukareštas - Rumunijos sostinë, esanti toje paèioje platumoje, kaip ir Portlendas 
(Oregonas), Monrealis (Kanada), Venecija (Italija), Bordo (Prancûzija). 2014 metø 
duomenimis Rumunijos gyventojø buvo 19 651 000. Pagrindinës etninës grupës: 
rumunai: 89,4%, vengrai: 6,1%, romai: 3,1%, ukrainieèiai: 0,2%, vokieèiai: 0,2%. 

Per amþius ávairios tautos þengë per Rumunijos teritorijà. Istorinëse Valakijos ir 
Moldovos provincijose gyveno Osmanø turkai. Transilvanija buvo valdoma 
Habsburgø, Osmanø, Vengrø ar Valakijos, taèiau iðlaikë daliná autonominës 
provincijos statusà, o vëliau Austrijos - Vengrijos. 1881 metais, po Berlyno kongreso, 
Rumunija tapo karalyste. Komunistinës Rumunijos (po Antrojo pasaulinio karo) 
istorija yra labiau þinoma dël diktatoriaus Nikolajë Èauðesku, kuris 1989 m. gruodá 
buvo nuverstas kylanèio tautinio pasiprieðinimo. 1991 metø konstitucija Rumunijà 
paskelbë parlamentine respublika su rinkos ekonomika bei pagrindinëmis þmogaus 
teisëmis (þodþio, religijos bei privaèios nuosavybës). Rumunija yra demokratinë 
parlamentinë respublika, kurioje ástatymø leidþiamoji valdþia perduota dviejø rûmø 
parlamentui: Atstovø rûmams ir Senatui. Visi nariai yra renkami tiesioginiø rinkimø 
41 apskrityje metu. Nuo 1955 metø Rumunija yra Jungtiniø tautø, nuo 2007 metø 
Europos Sàjungos ir nuo 2004 metø NATO narë.

Daugelá metø Rumunijos ekonomikos pagrindas buvo þemës ûkis. 1930 metais 
Rumunija buvo viena didþiausiø kvieèiø, kukurûzø bei mësos tiekëjø Europoje buvo 
vadinama Europos „duonos krepðiu“. Nuo 1970 metø didþiàjà runkos dalá uþima 
sunkioji pramonë, nors þemës ûkis vis dar iðlieka svarbi sritis, kurioje dirba apie 
treèdalis Rumunijos darbo jëgos. Rumunija iðgauna anglá, gamtines dujas, geleþies 
rûdà bei naftà, taèiau didþioji þaliavø dalis yra importuojama. Þinomiausios pramonës 
ðakos yra chemijos (naftos chemijos, daþø ir lakø), metalo apdirbimo, pramoninës ir 
transporto árangos, tekstilës, medienos bei baldø.

Profesinës sàjungos jungia nuo treèidalio iki pusës visø dirbanèiøjø, nors skaièiai 
nëra tikslûs. Struktûros yra fragmentiðkos, egzistuoja 5 konfederacijos: Nacionalinë 
Rumunijos Laisvosios rinkos sàjungø konfederacija arba Nacionalinë Rumunijos 
laisvø profesiniø sàjungø konfederacija (CNSLR - Fratia), Nacionalinis profesiniø 
sàjungø blokas (BNS), Nacionalinë profesiniø sàjungø konfederacija (Cartel ALFA), 
Rumunijos Demokratinë profesiniø sàjungø konfederacija, Nacionalinë profesiniø 
sàjungø konfederacija Meridian. Kiekviena ið jø turi nemaþà skaièiø susijusiø 
federacijø.

Nacionalinio registro duomenimis, 2012 metø pabaigoje buvo 70 036 
áregistruotos visuomeninës organizacijos Rumunijoje, daugiau kaip 70% jø yra 
asociacijos, 25% fondai. Deja, aktyviø organizacijø skaièius yra þymiai maþesnis. 
Remiantis 2012 metø Socialinës ekonomikos atlasu, parengtu Socialinës ekonomikos 
instituto, tik 26 322 organizacijos yra aktyvios. Rumunijos visuomeninës 
organizacijos pastaraisiais metais susidûrë su daugeliu sunkumø, visø pirma 
ekonominë krizë sumaþino ðio sektoriaus finansiná stabilumà bei þmogiðkuosius 
iðteklius. Politinë situacija taip pat nebuvo pastovi, tai sukëlë sunkumø ne tik ásitraukti 
á  politikà bei átakoti jà, bet ir stiprinti savo, kaip „sergëtojo“ (watch dog) vaidmená.
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Mariana

Mariana - 31 metø amþiaus moteris, gyvenanti Barbesti Vilèos apskrityje 
(Barbesti, Valcea). Mariana ðiuo metu gyvena viena 32 m² bute studijoje su 
patogumais. Nors ji baigë vidurinæ mokyklà, ðiuo metu dirba kaip nekvalifikuota 
darbuotoja valymo paslaugas teikianèioje firmoje. Po baigimo ji netæsë mokslø, nes 
nenorëjo, o ir tëvai neturëjo galimybës mokëti uþ universitetiná iðsilavinimà. 

Marianos darbovietë nëra toli nuo gyvenamosios vietos, tik 15 minuèiø 
pësèiomis, taèiau ámonës, kurioms Marianos darbovietë teikia valymo paslaugas, yra 
iðsidësèiusios visame mieste. Moteris su kolegëmis neðinos darbo priemonëmis 
(valikliai, rankðluosèiai, ðluotos ir kt.) ðias vietas turi pasiekti pësèiomis. Mënesinis 
neto darbo uþmokestis siekia 800 Rumunijos lëjø (181 Eur). Skurdo rizikos riba 
Rumunijoje yra 105 eurø per mën. Taigi Mariana gyvena arti skurdo ribos.

Marianos darbo sàlygos yra sudëtingos - tenka dirbti aukðtyje, atvirose erdvëse 
bei su ávairiais chemikalais, su labai trumpomis pertraukomis pailsëti ir pavalgyti, 
kurios yra pasiskirstomos tarp darbuotojø, kad nenutrûktø darbø eiga.

Prie Marianos daþnai priekabiauja vadovybë, kolegës taip pat perëmë ðá áprotá.
Tarptautinis bendradarbiavimas: „Að nemanau, kad egzistuoja koks nors 

tarptautinis bendradarbiavimas tarp darbuotojø. Visgi profesinës sàjungos veikia. Að 
manau, kad reikalinga gerosios patirties sklaida.“
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Monalisa

Monalisa - 43 metø moteris ið Sacele, Brasov. Po skyrybø, ji visiðkai atsako uþ 

savo mokyklinio amþiaus sûnø. Jie dviese gyvena dviejø kambariø bute áprastomis 

sàlygomis. Bendrovë, kurioje ji dirba, vadinasi SC ROULEAU GUICHARD SRL. 

Kadangi ðeimoje motina yra vienintelë ðeimos maitintoja, viskas yra labai sunku; jos 

atlyginimas yra 600 Lei (~136 eurø), tiek gauna tekstilës srities darbuotojas ágijæs 

kvalifikacijà darbo vietoje. Ji daþnai turi dirbti virðvalandþius, kurie apmokami 

dvigubu tarifu. 

Bendrovë ið Prancûzijos turi darbo tarybas, bet rumunø profsàjunga nebuvo 

priimta kaip narys, nors ásikûrë daugiau nei prieð dvejus metus, taèiau nebuvo 

pakviesta á susitikimus. Profesinës sàjungos funkcija nuo 2007 m. pasiraðyti metinæ 

kolektyvinæ sutartá, teikti teisines paslaugas nariams ir ji prisijungusi prie Cartel 

ALFA regioninës organizacijos Brasov regione. Ámonëje yra saugos ir sveikatos 

komitetas, kaip reikalauja ástatymai. 

„Tarptautinis bendradarbiavimas yra naudingas, siekiant pagerinti darbo sàlygas 

ir atlyginimà. Manau, kad gerai þinoti, koks darbo uþmokestis tekstilës ðakose kitose 

ðalyse, taip pat kokios darbo sàlygos ten. Federacijos ir konfederacijos 

bendradarbiauja tarptautiniu mastu ir daro darbo tyrimus, taèiau darbdaviai nenori 

atsiþvelgti á juos. Tekstilës pramonës ámonës labai mobilios, o mes daþnai sutinkame 

su daug kuo dël grësmës uþdaryti gamyklà.

Darbuotojai paprastai yra ne per daug vieningi net nacionaliniu lygiu. Tekstilës 

ðaka niekada neorganizavo streiko ðalies mastu, o buvo tik reti spontaniðki maþo 

masto streikai. 

Moterø iðnaudojimas tekstilës pramonëje daþnai minimas spaudoje, bet mes 

nematome daug solidarumo. Reikia stiprinti darbuotojø solidarumà visais lygiais.”
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Cristina

Cristina - 27 metø amþiaus moteris, gimusi ir gyvenanti Seitin, Murešo apskrityje, 

Rumunijoje (Seitin, Mures), 47 km. nuo Arado. Ðioje teritorijoje gyventojø sudëtis 

yra tokia: 93,7% rumunø, 0,9% vengrø, 3,9% romø, 0,7% ukrainieèiø ir 0,3% kitø 

tautybiø ar neþinomø asmenø. 

Cristina baigë 11 klasiø: 8 vidurinëje ir 3 profesinio ugdymo mokyklos techniniø 

mokslø departamente. Ðiuo metu ji nuomojasi 51 m² dviejø kambariø namà be 

patogumø.

Ji dirba nuo 18 metø. Jau pakeitë tris darbus ir dabartinëje darbovietëje dirba 2 

metus, kaip nekvalifikuota darbuotoja, pagal 8 valandø darbo sutartá. Firmos metinë 

apyvarta yra 200 tûkst. Eur, tai viena pirmaujanèiø Italijos tarptautiniø buitinës 

technikos ir finansø srities firmø, kuri dirba Europos rinkai.

Cristinos darbovietë yra uþ 46 km. nuo jos gyvenamosios vietos, ir kiekvienà 

dienà ji su kolegëmis autobusu vyksta á darbà. Kelionë trunka 48 minutes, uþ autobusà 

apmoka darbovietë. Cristina gauna minimalià algà, kuri uþtikrina tik pragyvenimà. 

Cristina nedrásta kurti ðeimos, nes mano, jog jos gaunamø pajamø nepakaktø tinkamai 

pasirûpinti vaikais ar ásigyti nuosavam bûstui.

Kompanija nesiekia kelti savo darbuotojø kvalifikacijos, nes tai yra papildomos 

iðlaidos. Mokymai atliekami darbo vietoje vyresniøjø darbuotojø. Darbo sàlygos yra 

sudëtingos, pastoviai tvyro baimë prarasti darbà, tad atmosfera yra átempta. Taip pat 

jauèiamas vadovybës spaudimas, kuris atgraso nuo savo nuomonës iðsakymo.

Cristina yra profesinës sàjungos narë, kuri yra federacijos ir konfederacijos bei 

tarptautinës partnerystës dalis. Jos darbo sutartis yra perþiûrima kiekvienais metais, 

taèiau dël didelio nedarbo lygio ir ekonominës krizës ji negali tikëtis iš to didelës 

naudos.

Ámonë neturi savo ambulatorijos, kuri 

patvirtintø ðeimos gydytojo skirtas 

atostogas dël ligos, taèiau yra ámonës 

gydytojas, kuris labai nenoriai patvirtina 

nedarbingumo atostogas, suteiktas kito 

gydytojo. Kasmetinës atostogos yra 23 

dienos, jeigu reikia papildomai laisvø 

dienø, yra galimybë imti neapmokamø 

atostogø, bet darbuotojø maþinimo atveju 

ji bûtø iðkart átraukta á atleidþiamø sàraðà.

Tarptautinis bendradarbiavimas 

reiðkia, kad visi darbuotojai turëtø bûti 

vieningi siekdami geresniø darbo ir 

gyvenimo sàlygø. Profesinë sàjunga 

stengiasi keisti situacijà, bet dar daug darbo 

reikia padaryti.
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Vasil

Vasil - 36 metø ir dirba su plienu ir dailide 

2,5 m. kompanijai CRJE. Prieð tai dirbo 

paprastu darbuotoju, bet jo atlyginimas buvo 

labai maþas, todël nusprendë dalyvauti ðeðis 

m ë n e s i u s  t r u n k a n è i u o s e  m o k y m u o s e  

profesinio rengimo centre, kuriam vadovauja 

Darbo ministerija. Ðiuo metu Vasil yra 

komandos vadovas, atsakingas uþ 29 þmones. 

Kaip komandos vadovas, jis turi keliauti po visà 

ðalá nuo vienos statybø aikðtelës prie kitos. 

Kitas sustojimas bus  Mwanza, kuris nutolæs 

1300 km nuo jo faktinës darbo vietos.

Kartu su þmona ir trimis vaikais (10, 8 ir 3m) 

jis gyvena name Mjimwema,  200 m nuo statybø 

aikðtelës. Jis atsikraustë á ðá kaimà dël darbo, nors 

gimë Taboroje -  900 km á vakarus. Namà pats 

pasistatë, bet jis dar nebaigtas. Name neturi 

vandens ir elektros, taèiau turi elektros generatoriø.

Vasil dirba nuo pirmadienio iki sekmadienio ir turi tik vienà laisvà dienà per 

mënesá. Gauna savo atlyginimà kas savaitæ, 13.500 TTH per dienà be virðvalandþiø - 

apie 200 Eur per mënesá (tai yra minimalus darbo uþmokestis). Jis sako, kad jam 

patinka jo darbas, bet tai buvo tuo paèiu vienintelë galimybë.

Jis yra TAMICO profs¹jungos narys.
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Aidan

Aidan - 23 metø amþiaus vyras, kuris jau metus dirba padavëju bare skirtame 

turistams. Jis gimë Singidoje (Tanzanija), taèiau turëjo iðvykti á Nungwi (Zanzibaras, 

pusiau autonominis Tanzanijos regionas) ieðkodamas darbo. Atstumas iki jo gimtojo 

miesto, kur vis dar gyvena Aidan ðeima, yra 60 km. sausuma Zanzibare, tuomet 1,5 

val. laivu ir daugiau nei 700 km. sausuma Tanzanijoje. Kelionë namo kainuoja apie 3 

vidutinius Aidano mënesio darbo uþmokesèius.

Jis dirba bare kiekvien¹ dien¹ nuo 6 valandos ryto iki 10 valandos vakaro, uþ 

darbà gaudamas 100000 TSH (tai yra apie 50 eurø). Tai nedidelë alga. Aidan „bosas“ 

yra ið Zanzibaro ir nenori kelti atlyginimo, nes èia mokesèiai yra dideli, o verslas 

sunkiai sekasi. Aidanui patinka jo darbas, taèiau jis norëtø uþdirbti daugiau, nes jam 

sunku ásigyti naujø drabuþiø ar net susimokëti uþ kambará. Jis nuomojasi maþà 

kambará su vonia, taèiau viduje nëra vandens. Uþ kambará jis moka 30000 THS (apie 

15 eurø), dalá uþdirbtø pinigø siunèia namo. Aidan norëtø vesti, bet prieð tai jis turëtø 

„iðsipirkti“ nuotakà, tai kainuoja 3 karvës (vienos kaina apie 300000 THS), ir jam tai 

per brangu.

Aidan neturi darbo sutarties, jeigu jis kreipiasi á savo „bosà“ ðiuo klausimu, ðis 

atsako, kad atsirastø labai daug laimingø ir dëkingø jeigu uþimtø jo vietà. Egzistuoja 

labai didelë darbo jëgos pasiûla. Kadangi jis neturi darbo sutarties, neturi nei 

sveikatos, nei socialinio draudimo. Jeigu jis suserga maliarija, gydosi uþ savo lëðas. 

Jeigu jauèiaisi ypaè blogai, gali neiti á darbà ir gauti visà darbo uþmokestá.

Aidan bosas su darbuotojais elgiasi atsakingai ir yra jiems malonus, tiesiog 

kartais ant darbuotojø ðaukia. Jeigu klientai palieka arbatpinigiø, darbuotojai gali juos 

pasilikti sau.

Zanzibare egzistuoja profesinës sàjungos, bet jos yra korumpuotos. Jeigu jø 

veikla susijusi su privaèiu verslu, jos priima kyðius. Jeigu profesiniø sàjungø atstovas 

apsilanko Aidan darbovietëje, jo virðininkas sumoka, kad ðis daugiau nebeateitø. 

„Gyvenimas sunkus, bet viskas yra gerai.“ 
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Milijonø vartotojø mobilizacija po siuvimo fabriko Bangladeðe griûties

2013 m. geguþës 16 d. pasaulá sudrebino þinia apie siuvimo fabriko Rana Plaza 

griûtá. Daugiau nei 50 globaliø mados þenklø ásipareigojo tuoj pat pasiraðyti 

Susitarimà dël prieðgaisrinio ir pastatø saugumo Bangladeðe. Susitarimas, kuris dabar 

apima per 1000 siuvimo fabrikø, buvo pasiraðytas dalyvaujant tarptautiniø ir vietiniø 

profsàjungø bei NVO (tokiø kaip Clean Clothes Campaign) atstovams. Taip pat 

vykdanèiajame komitete buvo Tarptautinës darbo organizacijos atstovas. Maþiau nei 

per 3 savaites po Rana Plaza griûties, kuri nusineðë daugiau nei 1130 þmoniø gyvybes, 

daugiau nei milijonas pasaulio pilieèiø pareiðkë radikalø nepritarimà, kad pasaulio 

þymiausi drabuþiø þenklai gamina savo produkcijà tokiomis nepaprastai 

pavojingomis sàlygomis. Jie visi pasiraðë peticijà, kurià iniciavo Clean Clothes 

Campaign. Ji buvo adresuota drabuþiø didþiosioms kampanijoms. Profesinës 

sàjungos ir organizacijos  IndustriALL, United Students Against sweatshops, War on 

Want, People and Planet, Sum Of Us, Change ir Avaaz tuo pat metu paraleliai rinko 

parašus. Rana Plaza  didþiausia tragedija pasaulyje tekstilës pramonëje. Taèiau dar 

prieð ðià nelaimæ buvo kilæ keletas gaisrø ir nedideliø nelaimingø atsitikimø kituose 

Bangladeðo fabrikuose. Nuo 2005 metø juose daugiau nei 1700 þmoniø prarado 

gyvybes.

Be paraðø rinkimo, aktyvistai ið viso pasaulio surengë nemaþai ávairiø akcijø, 

siekdami átikinti populiariø þenklø vadovybes uþtikrinti saugumà gamyklose, 

kompensuoti praradimus þuvusiøjø ðeimoms. Ðie solidarumo veiksmai vyko 

ávairiomis formomis, tai simbolinës laidotuvës, piketai, deganèios þvakës prieðais 

prekiniø þenklø gaminanèiø Bangladeðe bûstines, ir taikios demonstracijos 

parduotuvëse. Be to, daug kompanijø sutarë pasiraðyti Susitarimà dël prieðgaisrinio ir 

pastatø saugumo Bangladeðe. Taèiau, kai kalba pasisuka apie kompensacijas, tik 

penki prekiø þenklai, áskaitant Airijos Primark, nusprendë tai padaryti. Ðios 

kompensacijos yra labai svarbios aukoms  daug moterø, dirbusiø gamykloje, patyrë 

nepataisomà þalà. Jos prarado rankas, kojas, ávyko nugaros lûþiai. Kai kurios jø 

negalës dirbti ateityje.

Rana Plaza tragedija garsiai nuskambëjo Lenkijoje dël to, kad lenkiðko prekës 

þenklo Cropp kainø þymekliai buvo rasti ant Rana Plaza pastato pelenø. LPP -  

savininkas tokiø þeklø kaip Cropp, Reserved, House, MOHITO ir Sinsay - tai 

didþiausia drabuþiø kompanija Lenkijoje, jos produkcija yra parduodama 12 ðaliø 

Centrinëje ir Rytø Europoje. Jos akcijos muða kainø rekordus Varðuvos vertybiniø 

popieriø birþoje. Perkeldama gamybà á Azijà, daugiausia Kinijà ir Bangladeðà, LPP 

dubliuoja drabuþiø pramonës pasauliniø gigantø strategijà. Taèiau, prieðingai nei jos 

Vakarø konkurentai, ji nesiima matomø veiksmø, susijusiø su atsakomybe uþ darbo 

sàlygas savo tiekimo grandinëje.

Remiantis gautomis naujienomis apie prekës þenklo Cropp ásipainiojimà á 

Bangladeðo tragedijà, Clean Clothes Campaign Lenkijos filialas, kuris apima 

Lenkijos Green Network, Karat koalicijà ir Lenkijos humanitarinæ organizacijà, 

pradëjo veikti. Buvo skubiai kreiptasi  á LPP vadovà kvieèiant já pasiraðyti Susitarimà 

dël prieðgaisrinio ir pastatø saugumo Bangladeðe ir iðmokëti kompensacijas. Taèiau 

tuo metu LPP grupë nusprendë nedaryti jokiø veiksmø, kad pagerintø darbuotojø 

Bangladeðe situacijà. Penktadalis LPP produkcijos pagaminama Bangladeðe. 
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Kokie yra pagrindiniai ásipareigojimai, atsirandantys ið Susitarimo dël 
prieðgaisrinio ir pastatø saugumo Bangladeðe?

- nepriklausomas saugumo auditas gamyklose, kurá atliks kvalifikuoti 
specialistai;

- patikrinimo ataskaitø paviešinimas;
- gamyklø remontas ir renovacija, finansuojama savininko arba uþsakymus 

teikianèiø prekiniø þenklø (bet su sàlyga, kad pinigai skirti remontams gamykloje 
negali sukelti darbo sàlygø pablogëjimo);

- profesiniø sàjungø nariø ir kitø darbuotojø atstovø dalyvavimas ágyvendinant 
susitarimo tikslus.

Prekybiniai þenklai, kurie pasiraðë susitarimà:

Abercrombie & Fitch
Auchan
Benetton
Bonmarché
C&A
Camaieu
Carrefour
El Corte Ingles
Esprit
G-star
H&M
Inditex (Zara, Bershka)
Kik
Lidl
Loblaw
Mango
Marks&Spencer
Metro
Mothercare
New Look
Next
Primark
Puma
PVH (Tommy Hilfiger, Calvin Klein)
St Olivier
Sainsbury
Tchibo
Tesco

Kompanijos, kurios vis dar atsisako pasiraðyti susitarimà:

 LPP (Cropp, Reserved, House, MOHITO, Sinsay)
Wal-Mart
GAP (Banana Republic, Old Navy)
The North Face
Foot Locker
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TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Pirmas atvejis

Tikslai
Norëdama pasiekti savo instituciniø tikslø, nevyriausybinë organizacija 

„Patronato ACLI“ nustatë, kad Rumunijos profesiniø sàjungø konfederacija „Cartel 
ALFA“ bûtø tinkama organizacija bendradarbiauti.

Rumunijos profesiniø sàjungø konfederacija „Cartel ALFA“ buvo ákurta 1990 
metais, siekiant sukurti realià ir tikrà darbuotojø atstovavimà Rumunijoje. CNS 
„Cartel Alfa“ prisidëjo prie Rumunijos profsàjungø judëjimo transformacijos kartu su 
patyrusiais profesiniø sàjungø aktyvistais, kurie gali laisvai reikðti savo nuomonæ ir 
realiai atstovauti darbuotojø interesus.

Krikðèioniðkosios vertybës - teisingumas, solidarumas ir rûpestis artimu siûlo 
spræsti esamas socialines problemas. Savo programoje CNS „Cartel ALFA“ paverèia 
ðias vertybes á tris tikslus: solidarumà, veiklà ir stabilumà. Solidarumas neskirsto 
pagal rasæ, lytá, amþiø, iðsilavinimà ar socialinæ padëtá. Solidarumas uþ namø, ámoniø 
ir net valstybiniø sienø. CNS „Cartel Alfa“ nori visuomenës, kurioje pilieèiai 
dalyvautø socialiniuose ir darbo procesuose.

Tikslinë grupë

Rumunijos pilieèiai ir darbuotojai, kurie dirbæ kurá laikà Italijoje, siekia 
socialinës apsaugos garantijø á kurias ágijo teisæ Italijoje. 

Panaðiai CNS „Cartel ALFA“ gali padëti Patronato ACLI kontroliuojant 
laikotarpius tø Rumunijos darbuotojø, kurie persikelë á Italijà  ir jiems bûtina 
uþsiregistruoti per  Patronato ACLI be bûtinybës siøsti darbuotojus á ðalá.

Veiklos

Patronato ACLI ir CNS „Cartel ALFA“ sukurs bendrø iniciatyvø bei informacijos 
sklaidos apie socialinæ apsaugà programà tarp ðiø institucijø.

Bus sukurta kompiuterizuota duomenø bazë, kuri suteiks galimybæ gauti 
informacijà apie mokesèiø mokëtojø situacijà Rumunijoje ir Italijoje, kad bûtø galima 
tiksliai nustatyti jø situacijà.

Jei laikotarpio áraðas (CNPAS) iðduotas Rumunijos gyventojui dirbanèiam 
Italijoje ir Patronato ACLI paslaugø gavëjui, neatitiks CNS „Cartel Alfa“ duomenims, 
bus teikiamos teisinës konsultacijos su ta sàlyga, kad apdraustam darbuotojui bus 
suteikta daugiau teisiø.

Abi organizacijos ásipareigoja pagaminti informacinius bukletus abiem kalbomis 
ir juos dalinti skleidþiant informacijà apie teikiamas paslaugas.
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Antras atvejis

Rumunijos profesiniø sàjungø konfederacija „Cartel Alfa“ ir Bulgarijos 
nepriklausomø profesiniø sàjungø konfederacija paklojo pamatà tarptautiniam 
bendradarbiavimui, siekdamos sukurti tarpregionines teisinës ekspertø konsultacijos 
paslaugas ir teikti praktinæ paramà darbuotojams ið Rumunijos ir Bulgarijos bei 
sukurti tarpregionines tarybas ir konsultavimo centrus, teikianèius vienodai naudingà 
informacijà darbuotojams abiejose ðalyse.

Rumunijos profesiniø sàjungø konfederacija „Cartel Alfa“ ir Bulgarijos 
nepriklausomø profesiniø sàjungø konfederacija mano, kad tarpvalstybinë 
partnerystë yra naudinga ir uþmezgami kontaktai vertingi bendram uþimtumui 
regionø ir nacionaliniu lygiu.

Ðie konsultantai teiks specialistø patarimus ir rekomendacijas dël teisiø ir 
pareigø darbuotojams, kurie gyvena vienoje ðalyje, o dirba kitoje. Pagrindiniai tikslai 
yra ðie:

- informuoti, patarti ir teikti konsultacijas potencialiems mobiliems 
darbuotojams apie laisvas darbo vietas, apie gyvenimo ir darbo sàlygas Europos 
ekonominëje erdvëje;

- padëti darbdaviams, norintiems ádarbinti darbuotojus ið kitø ðaliø;
- teikti konsultacijas ir rekomendacijas darbuotojams ir darbdaviams pasienio 

regionuose.

Bûsimos veiklos
- sudaryti abiejose pusëse kvalifikuotø patarëjø tinklà, kurie teiktø informacijà 

ir konsultacijas apie darbo teisæ, gyvenimo ir darbo sàlygas bei ásidarbinimo 
galimybes pasienio regione;

- organizuoti informacinius seminarus darbo ieðkantiems asmenims ir 
darbuotojams;

- sudaryti informacinius dokumentus, skirtus pasienio darbuotojams (socialinës 
iðmokos, mokesèiø sistema, darbo teisë, diplomø ir kvalifikacijos pripaþinimas, 
gyvenimo sàlygos ir t. t.);

- iðtirti mokymø poreiká ir patobulinti galimybæ dalyvauti mokymuose;
- darbo rinkos duomenø surinkimas ir analizë, darbuotojø judëjimo ir tarp-

valstybinio judëjimo kliûèiø stebëjimas. Partneriø organizacijø bûstinëse bus laisvai 
gaunamos naudojimui dokumentø ir atliktø tyrimø kopijos kartu su kita informacija.
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Treèias atvejis

2012 metais balandþio 20d. Madride buvo pasiraðytas susitarimas tarp:

Rumunijos profesiniø sàjungø konfederacijos „Cartel Alfa“, ásikûrusios 

Bukareðte.

FEDROM (Rumunø Ispanijoje asociacijø federacija) - ne pelno organizacija, 

ásikûrusi Madride.

FEDROM pagrindinë veikla - gerinti rumunø bendruomenës ávaizdá Ispanijoje, 

integracijà, tarpininkauti, teikti informacijà ir koordinuoti kai kurias bendruomenës 

veiklas.

Rumunijos profesiniø sàjungø konfederacija „Cartel Alfa“ - profesiniø sàjungø 

organizacija atstovauja darbuotojams ávairiose srityse Rumunijoje ir uþ jos ribø.

Bendradarbiavimo sutartis

Ðio bendradarbiavimo susitarimo tikslas yra pasiûlyti pagalbà Rumunijos 

bendruomenei Ispanijoje, ir apskritai nustatyti tam tikrus bendrus socialinius 

projektus rumunams ðalyje ar uþ jos ribø bei ginti ir gerinti materialines sàlygas bei 

socialines ir kultûrines Rumunijos pilieèiø teises.

Bendradarbiavimo sutarties trukmë 

Ðis bendradarbiavimo susitarimas ásigalioja nuo jo pasiraðymo dienos ir galioja 

neribotà laikà. Siekiama sukurti ðio Susitarimo stebësenos ir vykdymo uþtikrinimo 

komitetà, kurá sudarys po du narius ið kiekvienos organizacijos. Komitetas nustatys 

tvarkà, turiná ir konkreèias bendradarbiavimo formas.
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Sëkmingo bendradarbiavimo tarp profesiniø sàjungø ir NVO pavyzdys:

Profesinës sàjungos solidarumo projektas - Solidarumo klinika

Graikija tapo ekonominës ir socialinës krizës Europoje simboliu. Didþiuliai 

taupymai socialiniame ir sveikatos sektoriuje nemaþà dalá graikø pastûmëjo link 

skurdo ir nepritekliaus, kuomet darbuotojø bei profesiniø sàjungø teisës buvo 

apribtos.

Neoliberalioji grieþto taupymo politika ypaè palietë sveikatos apsaugos sektoriø. 

Treèdalis Graikijos gyventojø neturi sveikatos apsaugos. Þmonës gauna vaistus tik uþ 

grynuosius, ligoninëse trûksta tvarsèiø bei vaistø.

Ambulatoriniø paslaugø departamentas Salonikuose (Ðiaurës Graikija) buvo 

ákurtas sveikatos ir socialinës apsaugos sektoriaus profesiniø sàjungø 2011 rudená. 

Solidarumo klinika yra politinis projektas. Jis kovoja prieð socialinius „karpymus”, 

deðinyjá ekstremizmà bei rasizmà.

Ambulatorinë klinika veikia GSEE (Visuotinë Garikijos darbuotojø 

konfederacija) patalpose ir ji yra administruojama paèiø gydytojø bei slaugytojø. 

Apie 100 pacientø kasdien kreipiasi á klinikà. Dël susidarusios situacijos Graikijoje 

pacientø skaièius kiekvienà dienà auga. Taip pat klinika siûlo vakcinacijà vaikams bei 

turi vaistinæ, kur klinikos pacientai gali gauti vaistø nemokamai. Visi klinikoje 

dirbantys þmonës yra savanoriai. Visi darbuotojai mano, kad gydymo paslaugos yra 

teisë, o ne produktas.

Nuo 2013 kovo mënesio Austrijos profesinë sàjunga ÖGB and weltumspannend 

arbeiten renka pinigus bei prisideda prie Solidarumo klinikos veiklos finansavimo 

(per 8 mënesius buvo skirta apie 22000 eurø). Taip pat jie uþsiima ðios problemos 

vieðinimu Austrijoje.

„Mes suvokiame, kad Graikija negali bûti iðgelbëta tik piniginëmis dotacijomis. 

Pinigai negali pakeisti kovos uþ geresnæ Europà. Mes nusprendëme remti ðá projektà, 

nes tai yra galimybë parodyti mûsø susirûpinimà, neteisingu prioritizavimu ir rodo tai, 

kur neteisingi politiniai sprendimai nuveda. Jeigu nevyks pokyèiai, ði ekonominë ir 

socialinë krizë sukels politinæ krizæ Europos Sàjungoje. Ekonomikos atsigavimas, 

kurio buvo siekiama grieþtomis priemonëmis nevyksta.” Wolfgang Greif, GPA 

tarptautinis sektorius. 

„Nepaisant esminiø þmogiðkøjø poreikiø bei desperacijos, sunkiausia matyti, 

kad buvusi sveikatos apaugos ir socialës gerovës sistema yra sugriauta. Ir panaðu, kad 

nëra vilties jà atstatyti. ” Katerina Notopolou, psycologist in Thessaloniki. 

2013 metø lapkritá ávyko Austrijos profesinës sàjungos bei Graikijos atstovø 

susitikimas, kurio metu buvo planuojamos tolimesnës veiklos ir bendradarbiavimas. 

Carmen Janko, susitikimo dalyvë: „ Salonikuose daþnai buvo kartojama, kad Graikija 

yra Europos ateitis. Yra ypaè svarbu, kad Austrijos profesiniø sàjungø nariai domëtøsi 

Graikijos padëtimi ir mokytøsi ið ðios situacijos”.
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Didþiausias Europos þiemos sodas

Bendradarbiavimas:

Biosuisse, Europäisches BürgerInnenforum ir SOC Almeria

Organizacijos: SOC (Sindicato de Obreros del Campo de Almería), forum 

civique, Biosuisse

Daugiau kaip 360 m² Almeria Andalûzijos provincijoje Ispanijoje yra padengta 

plastiku. 3 milijonai darþoviø ir vaisiø yra uþauginama kiekvienais metais ðiame 

regione (70 % jø skirta eksportui). Prieð 30 metø El Ejido buvo varganas miestelis 

Pietø Ispanijoje, taèiau ðiandien tai svarbiausias vaisiø ir darþoviø auginimo centras. 

50-aisiais ûkininkai pastebëjo, kad darþovës geriau auga smëlio ir tràðø miðinyje. 80-

aisiais buvo pradëta árenginëti vandens pompas bei ðiltnamius. Ðiuo metu drëkinimas 

yra automatizuotas.

Almerijoje daugiau kaip 130 000 þmoniø dirba ðioje srityje. Dauguma jø 

nelegalûs imigrantai ið Afrikos bei Rytø Europos ar netgi Pietø Amerikos. Daþnai jø 

darbo uþmokestis yra maþesnis nei nustatytas minimumas, jie neturi darbo sutarèiø ar 

draudimo. Dauguma jø gyvena vadinamuosiuose „chabolas“, tai ið medþio bei 

plastiko suræsti nameliai, kurie yra uþmiestyje, be patogumø ar net gëlo vandens. 

Daþnai jie dirba tik keletà dienø per mënesá.

2013 metais Ispanijoje nedarbo lygis buvo 27%, tad imigrantø padëtis dar 

blogesnë. 

2011 m. 25 moterys, kelerius metus dirbusios pakavimo srityje, buvo atleistos ið 

BioSol neiðmokëjus iðeitiniø kompensacijø. Ádarbinimo metu jos pasiraðë tuðèius 

blankus. Taèiau bendradarbiaujant SOC, þurnalistams, COOP ir Bio-Suisse keletas 

moterø buvo vël priimtos á darbà, kitoms buvo iðmokëtos iðeitinës iðmokos. 

Bendradarbiaujant su Weltumspannend arbeiten ir Austrian solifond 

profesinëmis sàjungomis buvo ádarbintas SOC darbuotojas atsakingas uþ pakuotojø 

teises. 

2012 m. Weltumspannend arbeiten organizavo paþintiná vizità Almerijoje. 15 

profesiniø sàjungø, darbo tarybø ir NVO atstovø savaitæ bendravo su SOC profesine 

sàjunga, lankësi ðiltnamiuose bei „chabolas“ ir bendravo su NVO, uþsiimanèiomis 

migrantais. Susitikimø metu buvo kalbama apie darbuotojø problemas bei galimybes 

jas spræsti.

Austrijoje buvo sukurtas trumpametraþis filmas apie Almeria (Darþoviø 

kaina…Migracija, iðnaudojimas ir agrokultûra Almerijoje). Ávairiø renginiø metu 

buvo vieðinama ði problema, pristatomas filmas. 
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TUSM profesiniø sàjungø mokykla Moldovoje

Dalyvaujanèios organizacijos: 
Weltumspannend arbeiten (Globalus ðvietimas, Austrijos profesiniø sàjungø 

federacijos ðvietimo plëtros projektas) 
CNSM Moldovos profesiniø sàjungø konfederacija 
Institutul Muncii CNSM ðvietimo institutas

Pagrindiniai projekto tikslai:
 
- Stiprinti profesiniø sàjungø narystæ ámonëse
- Naujos profesiniø sàjungø nariø kartos mokymai ámonëse
- Ryðio tarp teorijos ir praktikos sukûrimas, pasiruoðimo veiklai stiprinimas 
- Skatinti pilietiná aktyvumà per aktyviø profesinës sàjungos nariø mokymus ir 

profesiniø sàjungø stiprinimà
- Skatinti funkcinius, socialinius ir profesinius profesinës sàjungos nariø 

ágûdþius 
- Stiprinti besimokanèiøjø pilietiná aktyvumà 
- Stiprinti besimokanèiøjø sprendimø priëmimo gebëjimus

Tai buvo didelis iððûkis - daug metø átikinëjimo ir planavimo, siekiant ákurti 
Austrijos profesiniø sàjungø mokyklos praktiná modelá Kiðiniove. To prieþastis - 
audringa politinë ir ekonominë Moldovos istorija, kuri yra nepriklausoma nuo 1998 
m. Ðiandien Moldovos Rupublika yra viena ið skurdþiausiø Europos ðaliø.

Dar svarbiau yra gerinti darbuotojø situacijà ðalyje, kur vienas ið keturiø þmoniø 
palieka ðalá tam, kad galëtø siøsti pinigus ðeimoms á Moldovà. Migrantø perlaidos yra 
didesnës nei visas Respublikos BVP.

Kitas didelis iððûkis buvo nelanksèiø ir hierarchiniø struktûrø pralauþimas. Ðis 
procesas taip pat buvo labai svarbus dalyviams, nes profesiniø sàjungø mokykla yra 
ákurta remiantis kolektyviais veiksmais.

2012 metø rugsëjá prasidëjo pirmi vienø metø kursai Profesiniø sàjungø 
mokykloje (PSM), kurie buvo surengti Institul Muncii Kiðiniove. Dalyviai atvykdavo 
du vakarus per savaitæ ir kartais savaitgaliais á mokymus. 2013 birþelá 18 dalyviø ið 
septyniø skirtingø profesiniø sàjungø uþbaigë pirmus PSM mokymus.

Dalyviø atsiliepimai buvo iðsskirtinai teigiami ir daugelis ið jø rekomenduotø 
ðiuos mokymus savo kolegoms. 

Projekto tikslas buvo átvirtinti PSM ðvietimo programoje, kurià vykdo Institul 
Muncii ir Moldovos profesiniø sàjungø konfederacijos noras finansuoti ðià programà 
nuo 2014 m., taip garantuojant ilgalaiká tæstinumà.

Pirmieji PSM metai buvo labai sëkmingi, ypaè Institul Muncii komandai, kuri 
juos turëjo organizuoti. Sëkmës veiksnys buvo, kad daugelis þmoniø yra pasirengæ 
investuoti energijà, siekiant pasikeitimø savo ðalyje.

Ðiek tiek faktø apie Moldovà:

3,5 mln. gyventojø
1 mln. pilieèiø gyvena uþsienyje
Minimalus atlyginimas - 60  Eur per mënesá
Vidutinis atlyginimas  - 100 - 300 Eur per mënesá
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Sëkmingas profesiniø sàjungø ir NVO tarptautinio 
bendradarbiavimo pavyzdys:

Vanduo ir sanitarinës paslaugos yra þmogaus teisë!

Tai Europos pilieèiø iniciatyva (ECI) - siûlanti ástatymais 

pripaþinti þmogaus teisæ á vandená ir sanitarines paslaugas. Ji buvo inicijuota Europos 

vieðøjø paslaugø profesiniø sàjungø federacijos EPSU. EPSU atstovauja 275 

profesinëms sàjungomss ir daugiau kaip 8 mln. darbuotojø visuose vieðøjø paslaugø 

sektoriuose Europoje. 

Kitos Europos ir tarptautinës organizacijos, kurios palaikë iniciatyvà:

Europos kovos su skurdu tinklas (EAPN)

Europos visuomenës sveikatos sàjunga (EPHA)

Europos aplinkos biuras (EEB) 

Moterys Europoje uþ bendrà ateitá (WECF)

EPSU giminingos organizacijos. 

Nacionaliniu lygiu daug organizacijø prisijungë palaikydamos ðià iniciatyvà. 

ECI tikslas

ECI tikslas ástatymais pripaþinti þmogaus teisæ á vandená ir sanitarines paslaugas. 

Kreipiamasi á Europos komisijà siûlant parengti ástatymà, ágyvendinantá Jungtiniø 

Tautø pripaþintà þmogaus teisæ á vandená ir sanitarines paslaugas, kurio dëka 

aprûpinimas vandeniu bei sanitariniø paslaugø tiekimas bûtø laikomi bûtiniausiomis 

visuotinëmis vieðosiomis paslaugomis. „ES ástatymas turi ápareigoti vyriausybes 

uþtikrinti pakankamà visø gyventojø aprûpinimà ðvariu geriamu vandeniu bei 

sanitariniø paslaugø tiekimà“, — teigiama ECI rëmuose parengtoje peticijoje. Taip 

pat reikalaujama, kad ES institucijos bei ðalys narës bûtø ápareigotos uþtikrinti visø 

gyventojø teisæ á vandená ir sanitarines paslaugas, o vandens tiekimui ir vandens 

iðtekliø naudojimui negaliotø vidaus rinkos taisyklës, vandens tiekimo paslaugos 

nebûtø liberalizuojamos.

Ði iniciatyva „Vanduo yra þmogaus teisë“ buvo pradëta reaguojant á numatomus 

planus liberalizuoti vandens tiekimo paslaugas. Specialiai ðiai akcijai buvo sukurta 

internetinë svetainë www.right2water.eu ir duomenø bazë elektroninëms paraðø 

rinkimo formoms, kurios iki 2013 m. geguþës pabaigos padëjo surinkti per 1 mln. 

Europos pilieèiø paraðø tam, 

kad vanduo bûtø pripaþintas 

þmogaus teise ir visuomenine 

gërybe. ECI „Vanduo yra 

þmogaus teisë” iki akcijos 

pabaigos surinko per 1,8 

milijono paraðø 28 ES ðalyse. 

Tai pirmoji ECI ávykdþiusi 

reikalavimà surinkti reikiamà 

paraðø skaièiø.



Tarptautinë profesiniø sàjungø jaunimo mokykla

N u o  2 0 0 5  m .  L i e t u v o j e  
o r g a n i z u o j a m a  T a r p t a u t i n ë  
profesiniø sàjungø jaunimo vasaros 
mokykla, kurià remia ávairios 
t a r p t a u t i n ë s  o r g a n i z a c i j o s .  
Pagrindiniai rëmëjai — Friedrich 
Ebert Stiftung (Vokietijos ne pelno 
politinis fondas) ir Tarptautinë 
profesiniø sàjungø konfederacija - 
ITUC. Mokykla organizuojama 
bendradarbiaujant su ITUC regiono 
PERC (Visaeuropinio regiono 
taryba) organizacijomis. Finansø krizë turëjo labai didelá poveiká visiems 
darbuotojams, o ypaè jaunimui ðiose ðalyse. Profesiniø sàjungø jaunimui reikia bûti 
gerai informuotam apie dabartinæ situacijà kaimyninëse ðalyse ir veiklà jaunimo 
uþimtumo srityje. Todël mokykla labai reikðminga kaip bendradarbiavimo platforma 
aktyviam profesiniø sàjungø jaunimui.

Bendri tikslai ir veiklos

Tikslas — suteikti galimybæ jauniems profesiniø sàjungø aktyvistams (bûsimiems 
profesiniø sàjungø lyderiams) keistis patirtimi ir planuoti bendrà veiklà. Mokykla 
kasmet sukvieèia apie 50 jaunø profsàjungieèiø ið Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos. Ðios ðalys yra parenkamos, nes problemos 
yra daugiau ar maþiau panaðios ir gerosios praktikos þinios gali bûti pritaikytos kitose 
ðalyse.  

Mokykloje per keletà dienø praleistø kartu (renginys vyksta 5 iðtisas dienas) 
dalyviai artimiau susipaþásta, atsipalaiduoja ir nebebijo iðreikðti minèiø. Kiekvienà 
dienà vyksta 4 sesijos su pertraukomis, bet organizuojama ir vakarinë veikla — 2 
nacionaliniai vakarai, kur dalyviai gali pristatyti savo ðalá, jos istorijà, þaidimus, 
ðokius, maistà ir t.t. Taip pat organizuojami teminiai vakarai pagal dalyviø 
pageidavimus (filmø vakaras, protø mûðiai, futbolo rungtynës ir t.t.) Kiekvienas gali 
parodyti iniciatyvà ir organizuoti ádomià veiklà.

Mokykloje aptariamos pagrindinës temos priklauso nuo tø dienø aktualijø ir 
bendros svarbios temos (darbuotojø teisiø paþeidimai, jaunimo nedarbas, profesiniø 
sàjungø atsinaujinimas ir t.t.). Vienà dienà lankomasi vietinëje ámonëje, kur 
susitinkama su profesiniø sàjungø aktyvu ir vadovybe, apþiûrima ámonë ir darbo 
sàlygos, vyksta diskusijos. Mokykloje vyksta ir praktinës uþduotys,  mokomasi kaip 
bendrauti su þmonëmis gatvëse. Akcija vadinasi „Vasaros patrulis“ ir apima tiesioginæ 
komunikacijà su þmonëmis, darbuotojais ir t.t.

Visi mokyklos dalyviai, kurie naudojasi socialiniu tinklu „Facebook“, yra 
átraukiami á uþdarà grupæ, kurià sudaro visø vasaros mokyklø dalyviai. Vyresnieji gali 
patarti, pasiûlyti naujas veiklas, ávardyti problemas, praðyti tarptautinës paramos, 
dalytis idëjomis.

Mokyklos dalyviai yra atrenkami pagrindiniø nacionaliniø organizacijø kaip 
aktyvistai ir tie, kurie gráþæ galës pasidalinti savo þiniomis. 

Tikslinë grupë: profesiniø sàjungø nariai, jauni profesiniø sàjungø lyderiai; 
Veiklos forma: konferencija, mokymai, seminaras;
Dalyviø skaièius: apie 50.
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Projektà "Multiplying Decent Work - Decent life!" DCI-NSA-ED/2012/279-811
remia Europos Komisijos Vystomojo bendradarbiavimo programa (EuropeAid).
Ðio leidinio turinys nebutinai atspindi Europos Komisijos nuomonæ arba pozicijà.
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WWW.DECENTWORK.INFO

PARTNERIAI:

LIETUVA

AUSTRIJA

BRAZILIJA

BULGARIJA

LENKIJA

RUMUNIJA
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