Pe data de 19 iunie 2017, la sediul CNSLR- FRATIA , a avut loc intalnirea dintre delegatia oficiala a FLAI- CGILItalia ( Federatia Lucratorilor din Agricultura, afiliata la Confederatia Generala a Lucratorilor din Italia- cea mai mare
organizatie sindicala din Itlaia) si reprezentantii CNSLR- FRATIA.
Delegatia din Italia a fost condusa de doamna Ivana Galli- secretar general al Federatiei Italiene a Lucratorilor
din Agricultura, iar din partea CNSLR- FRATIA a participat domnul Leonard Barascu- presedinte, domnul Vasile Stroepresedinte Fedearatia “ Agro- FRATIA”, precum si alti reprezentanti din structura executiva a confederatiei.
Scopul acestei vizite de lucru a fost acela de a consolida relatia de colaborare dintre organizatiile noastre,
pentru a veni in sprijinul lucratorilor migranti români din Italia, care lucreaza in agricultura.
Se stie ca cea mai numeroasă comunitate de lucratori migranti din Italia este comunitatea română, fiind înregistrati
oficial 1.251.00 lucratori, dintre care peste 100.000 lucrează in domeniul agricol; insă, in afară de aceştia, care sunt in
evidentele autoritatilor italiene , sunt mult mai numeroşi cei fără forme legale, care lucrează la negru, si care sunt tinta
exploatarii prin muncă.
In aceste conditii, dat fiind faptul ca organizatiile noastre au drept scop apararea si protejarea tuturor
lucratorilor, indiferent de cetatenie, se doreste o colaborare cat mai strânsa , care va consta in actiuni concrete de
informare largă, atât a cetătenilor români din Italia, cat si a cetătenilor români care intentionează să emigreze in Italia;
informarea are drept scop familiarizarea cu drepturile pe care muncitorii le au in Italia, cu privire la prevederile
legislative din domeniul muncii, cu prevederile contractului colectiv la nivel national care exista in Italia, precum si cu
prevederile specifice ale contractului de ramura, in scopul evitarii exploatarii prin muncă a lucratorilor migranti.
Pentru aceasta, in Italia s-a demarat déjà organizarea de intâlniri cu lucratorii migranti, in care sunt clarificate
problemele cu care se confruntă, si se intentionează crearea de Info-point-uri, precum si implementarea unor
programe de formare a migrantilor cu scopul de a-i integra pe piata muncii. Aceste programe de formare vor avea o
componentă teoretica de 50 de ore si o componenta de practică de 100 de ore. Meseriile cele mai cautate in agricultura
italiana sunt : conducator masini agricole, taietor ramuri copaci, altoire pomi si gradinari. Avantajul acestor formari
constă in faptul că, pe de o parte se va răspunde cerintelor pietei muncii din agricultură dar, pe de altă parte, in
eventualitatea in care acesti migranti se vor intoarce in România, vom beneficia de forta de munca deja calificată.
Urmare a demersurilor organizatiilor sindicale din Italia, s-a reusit adoptarea Legii nr. 199, legea impotriva
caporalato ( exploatatorilor de forta de munca). Aceasta lege a inceput sa dea roade: au fost dezmembrate retele de
exploatatori si chiar au fost facute arestari. Ca exemplu , am fost informati ca pentru o zi de lucru de 6 ore si jumatate,
conform reglementarilor in vigoare se plateste suma de 52 EURO ziua de lucru; carporalato platesc 20 EURO ziua de
lucru de 10, 12 sau chiar 14 ore.
In cadrul colaborarii CNSLR- FRATIA- Federatia Ago- FRATIA si FLAI- CGIL, in viitorul imediat, sunt preconizate
urmatoarele actiuni:
 Vizita de lucru in regiunea Bari,in perioada 5-7 iulie 2017, a unei delegatii din Romania, in cadrul careia sunt
organizate intalniri cu muncitorii romani, cu ONG-uri locale de profil dar si cu reprezentanti ai Consulatului
Român.
 Participarea unei delegatii române, la nivel inalt, la o conferinta care se va desfasura in luna octombrie la
Paris, in vederea stabilirii unui document care va fi prezentat Parlamentului European, cu propuneri pentru
politica comuna la nivel european, in domeniul agricol, in perspectiva strategiei Europa 2020.
Urmatoarele activitati vor fi stabile de comun acord in cadrul partenerialtului dintre organizatiile noastre.

