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EXPLOATAREA ROMÂNILOR PE PIAŢA MUNCII DIN GERMANIA
CUM POT FI PROTEJAŢI ACEŞTIA
PROGRAM
Mii de români vin an de an la lucru în Germania. Speranţa lor,
că vor beneficia de condiţii bune de muncă şi că vor fi plătiţi
cum trebuie, este deseori spulberată de realitate. Ajungând aici,
lucrătorii nu-şi primesc uneori salariile, sunt concediaţi de
pe o zi pe alta sau sunt cazaţi în condiţii inumane şi proaste.
Situaţia acestora s-a înrăutăţit şi mai mult în timpul pandemiei.
Numeroşi muncitori români nu aveau o asigurare de sănătate corespunzătoare. Astfel, s-au întâlnit deseori cazuri în care
lucrătorii fuseseră obligaţi să plătească pentru spitalizare mii
de euro. Alţii au fost obligaţi să intre în carantină, uneori fără să
primească în acest timp niciun ban şi fără să aibă voie să iasă
din spaţiile de cazare decât pentru a merge la lucru.

10:30

CUVÂNT DE ÎNTÂMPINARE
Marius-Constantin Budăi, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale
Dumitru Costin, Preşedinte Blocul Național Sindical (BNS)

10:45

INTRODUCERE
Dominique John, Reţeaua de centre de consiliere Faire Mobilität

11:00

		SITUAŢIA LUCRĂTORILOR ROMÂNI DIN GERMANIA
Muncile sezoniere în agricultură | Marius Hanganu,
Faire Mobilität
Situaţia din sectorul construcţiilor | Raluca Gheorghe,
Faire Mobilität
Situaţia din industria cărnii | Szabolcs Sepsi, Faire Mobilität
Serviciile internaţionale de consiliere din reţeaua
“Network for Fair Posting”, Mirela Caravan, Blocul Național
Sindical (BNS)

Sindicatele din România şi Germania, alături de centrele
pro-sindicale de consiliere şi-au unit forţele între timp, creând o
reţea internaţională de centre de consultanţă. Scopul acesteia
este de a oferi un sprijin mai bun lucrătorilor români veniţi în
Germania la muncă.
La acest eveniment dorim să vă prezentăm reţeaua respectivă
şi să analizăm mai atent situaţia muncitorilor români de pe
piaţa muncii din Germania. Pentru aceasta o să recurgem
exemplificativ la trei sectoare economice: agricultura,
construcţiile şi industria cărnii. Vom aborda unele situaţii
inacceptabile care apar periodic în aceste domenii. Vom
discuta despre modul în care lucrătorii din România s-ar putea
feri mai bine de astfel de abuzuri săvârşite în Germania.

12:15 		ÎNTREBĂRI ADRESATE DE PUBLIC ŞI DISCUŢII
12:50

CONCLUZII ŞI PERSPECTIVE
Annika Wünsche, DGB Bildungswerk BUND

(Programul Educațional Sindical al Confederației Germane a Sindicatelor)

Evenimentul va avea loc în limba română şi va fi tradus
simultan în germană. Vă rugăm să vă înscrieţi pe adresa
office.romania@fes.de

13:00

SCHIMB DE INFORMAŢII
bufet, discuţii individuale cu reprezentanţii centrelor de consiliere
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