“Este nevoie de
întărirea solidarităţii
între muncitori, la toate
nivelurile.”
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Monalisa Monici este o femeie de 43 de ani, din Săcele, judeţul Braşov. În urma
divorţului are responsabilitate deplină în creşterea şi întreţinerea unui băieţel de vârstă
şcolară. Cei doi locuiesc într-un apartament de două camere, în condiţii normale.
Monalisa este confecţioner textil la SC ROULEAU GUICHARD SRL, cu calificare
obţinută la locul de muncă. Pentru că doar ea aduce bani în casă, se descurcă foarte
greu, salariul fiind de 600 RON (136 de euro). Este nevoită să facă multe ore
suplimentare care sunt plătite cu 200%, timp în care băiețelul stă nesupravegheat.
Firma din Franţa are comitet de întreprindere, dar sindicatul din România nu a fost
admis ca membru.
Sindicatul funcţionează din 2007, semnează anual contractul colectiv de muncă,
asigură asistenţă juridică membrilor de sindicat şi este afiliat Cartel ALFA, filiala Braşov.
În cadrul societăţii există Comitetul pentru Sănătate şi Securitate la locul de muncă,
impus de lege.
Federaţiile şi Confederaţia au relaţii internaţionale şi au realizat studii în domeniul
muncii, dar angajatorii nu ţin cont de ele. Sindicatul încearcă să fie parte în comitetul
de întreprindere şi, în acest sens, colaborarea este vitală. În textile se lucrează foarte
mult în sistem lohn, mobilitatea companiilor este foarte mare, iar angajaţii, de multe
ori sub ameninţarea că o să se închidă fabrica, acceptă aproape orice. Muncitorii, în
general, nu sunt prea uniţi. Ramura de textile nu a făcut niciodată o grevă la nivel
naţional, ele au fost doar spontane şi rare, fără amploare.
Exploatarea femeilor în cadrul marilor companii din industria textilă a fost deseori
semnalată de presă, dar solidaritatea nu s-a manifestat prea puternic.

”Cooperarea internaţională înseamnă să fim uniţi toţi muncitorii
pentru condiţii mai bune de viaţă. Sindicatul încearcă să aducă o
schimbare, dar sunt multe de făcut...”

