NOUL INDICE AL CONFEDERATIEI INTERNATIONALE A SINDICATELOR REFERITOR
LA RESPECTAREA DREPTURILOR IN INTREAGA LUME

Cu ocazia Congresului Mondial al CIS la Berlin, a fost facut public un
clasament general al tarilor din perspectiva respectarii drepturilor lucratorilor. CIS
analizeaza 139 de tari plecand de la 97 de indicatori recunoscuti la nivel
international, pentru a determina locul in care drepturile lucratorilor sunt cel mai
bine protejate, atat prin lege cat si in practica.
« Tari ca Danemarca si Uruguay se afla in fruntea clasamentului datorita
puernicelor lor legislatii in domeniul muncii, dar poate parea surprinzator faptul
ca tari precum Grecia, Statele Unite si Hong Hong sunt mult mai indepartate de
aceasta pozitie », a spus Sharon Burrow, Secretarul General al CIS. « S-a
constatat ca nivelul de dezvotare al unei tari este un indicator al respectului fata
de dreptul de negociere colectiva, dreptul de a face greva pentru a obtine
conditii de munca decente, sau mai simplu, dreptul de a adera la un sindicat ».
Confederatia Internationala a Sindicatelor culege, de 30 ani incoace, date
referitoare la incalcarile drepturilor sindicale din intrega lume. Astazi, pentru
prima data, indicele CIS al respectarii drepturilor in intreaga lume are un format
care faciliteaza citirea informatiilor verificate, date culese in ultimele 12 luni,
pentru ca fiecare guvern sa poata vedea unde se situeaza legislatia sa.
In Cambodgia, legislatia muncii exclude mai multe categorii de functionari,
restrictii nejustificate ce aduc atingere dreptului de a alege reprezentantii
sindicali, iar in 2013 guvernul a reprimat cu forta manifestatiile in care se cereau
salarii si conditii de munca decente. Lucrul acesta se traduce prin clasarea
Cambodgiei in categoria 5 al indicelui drepturilor, cel mai rau dintre clasamente,
cu exceptia tarilor in care nu exista statul de drept.
In Orientul Mijlociu, Qatar nu autorizeaza constituirea sindicatelor pentru
numerosii sai lucratori migranti, in timp ce in America Latina, Guatemala este
unul dintre cele mai defavorabile locuri din lume pentru lucratori, drepturile
nefiind garantate.

Principalele concluzii :
 In cursul anilor care tocmai s-au scurs, puterea publica din cel putin 35 tari a
interpelat sau arestat lucratorii pentru faptul ca s-au opus revendendicarilor
care afectau drepturile democratice, salariile decente, conditiile de munca
sigure si salubre, securitatea si locurile de munca ;
 In 9 tari cel putin, asasinatele si disparitia lucratorilor au constituit practici
curente de intimidare ;
 In 53 de tari cel putin, lucratorii au fost concediati sau suspendati pentru ca au
incercat sa-si negocieze conditii de munca mai bune ;
 Legile si practicile din cel putin 87 tari exclud anumite categorii de lucratori de
la dreptul de a face greva ;
 In conditiile in care intreprinderile nu au fost niciodata atat de puternice,
aceste rezultate arata ca practic toate tarile ar putea sa-si amelioreze modul
de tratament al lucratorilor. Doar Danemarca a primit nota perfecta de 0,
ceea ce semnifica faptul ca aceasta tara respecta cei 97 de indicatori relativi la
drepturile fundamentale ale lucratorilor. Sondajul de opinie mondial 2014 al
CIS a aratat ca aproape doua treimi din persoanele interogate ar dori ca
autoritatile publice sa intervina mai mult pentru a ingradi puterea
intreprinderilor.
« Recentul raport ‘Doing Business’ al Bancii Mondiale adera intr-un mod
mult prea simplist la ideea conform careia guvernele ar trebui sa aspire la
reducerea normelor de lucru », a spus Sharon Burrow. « Noul indice al
drepturilor avertizeaza guvernele si intreprinderile ca sindicatele din intreaga
lume vor actiona in mod solidar pentru ca drepturile fundamentale la munca sa
fie garantate ».
Indicele CIS al drepturilor in lume arata ca plecand de la cei 97 indicatori si in
functie de rezultatul lor, sunt clasate urmatoarele 5 categorii :
1) Incalcarea sporadica a drepturilor : 18 tari, printre care Danemarca si
Uruguay ;
2) Incalcarea repetata a drepturilor : 26 tari, intre care Japonia si Elvetia ;

3) Incalcarea in mod regulat a drepturilor : 33 tari, intre care Chile si Ghana;
4) Incalcarea sistematica a drepturilor : 30 tari, intre care Kenya si Statele
Unite;
5) Drepturile nu sunt garantate : 24 tari, intre care Belarus, Bangladesh si
Qatar ; Drepturile nu sunt garantate din cauza absentei statului de drept :
8 tari, intre care Republica Centrafricana si Somalia.

