Действия на терен, иновативни подходи и
ангажиране на заинтересованите страни за справяне
със склонността към недеклариран труд

Споделени усилия и отговорност
на ключовите партньори в България
Септември 2019г. София

Валентина Васильонова

Agreement number: VS/2017/0320

Целите

• Трансформиране на съзнанието – култура на доверие и съучастие в
противодействието
•Поставяме основите на целенасочено партньорство
•Търсим съгласие за Национален план за действие
•Набелязваме проблемни области за въздействие и интегративни политически
мерки и действия

•Холистичен - Ангажираност и диалог – привличане на съмишленици
•Изследване и непрекъснат сравнителен анализ
Подходът •Съществуващите добри практики в отделни страни на партньорството и извън него
Интегративни
провокират конкретни действия и прогрес
и в други страни.
И методите
Холистичен

подход

политически
мерки

Ангажираност
и мерки – принос към Европейската платформа за
•Пакет от интегративни
политически
недеклариран труддиалог
•Поне една от набелязаните мерки е изпълнена
Резултатите • Финален документ с предложения към Европейската платформа за НЗ

Секторът


Висока и устойчива недекларирана заетост - НЕПЪЛНА,
ДОПЪЛНИТЕЛНА, НЕФОРМАЛНА



Голяма част работещите в сектора работят без трудови
договори, единствено на устна договорка.



Заетите в селското стопанство в България са сред найуязвимите групи заради:
 Ограничена/никаква
 Лишаване
 Във

социалната защита

от трудови права

висок риск на бедност (работещи бедни)

 Работят

в сивата/черната икономика.

25 години аграрна реформа в България с тежки
социални последици - Динамика на заетостта в
сектора
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Средна работна заплата и среден
осигурителен доход в Селското стопанство
Година

Средна работна
заплата за
отрасъл Селско
стопанство,
СРЗ в лева

2010

492

Средна работна
заплата за
страната,
СРЗ в лева

648

Процентно
съотношение на
СРЗ в отрасъла
към СРЗ за
страната,

%

75,9

Среден осигурителен
доход в
Растениевъдство,
животновъдство и
спомагателни
дейности

Процентно
съотношение
на СОД в
отрасъла към
СОД за страна‐
та ‐ %
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Особеностите на сектора – оправдание за
недекларирания труд в него


Поляризация на стопанствата



Дребни, ниско специализирани



Преобладаващ дял на силно
уедрени стопанства



Едри и високоспециализирани
пазарно ориентирани стопанства



Голям относителен дял на
дребни стопанства



Семейна работна ръка



Сезонен характер



Монокултурно земеделие



Нискомотивирана работна ръка



Спад на производството на
традиционни за страната
селскостопански продукти



Икономическата реализация на
труда – съмнителен ефект



Селските райони и
демографската катастрофа



Селските райони и качеството на
живот в тях и миграционните
процеси



Липсва политика на инвестиции
в социалния капитал

Въпросите:


Недекларираната заетост – сезонният труд в земеделието и
работниците-мигранти?



Кои са движещите мотиви за нея?



Има ли общо разбиране и единна дефиниция за този феномен?



Доколко сме НЕ/ТОЛЕРАНТНИ като общество към недекларираната
работа?



Знаем ли какво печелим и какво губим от нея?



Недекларирана работа - сезонна работа в земеделието –
работниците-мигранти - ….
9-10 000 работнициX
Посредникът:
5E/ден = ?
Капорал,
mediatore,
mullo,
furgonietto…

В земеделието ИТ: 32% недекларирана работа (в
строителството – 15,4%)
В ЕС: наетите работещи в
земеделието се увеличават и са 10
млн. души, от тях 4 млн. са
сезонни работници мигриращи и
трансгранични.
В България: Земеделие и ХВП –
недекларирана заетост е често
срещана

Индексът на щастието …справедливост или кои са те - сезонните работници?


100 000 Българи работят в Италия – ½ от тях в земеделието – 96% са сезонни работници



150 000 - в Испания



120 000 – в Гърция



40 000 – във Франция



9 000 - берачи на боровинки в Швеция



300 000 в Германия



300 000 във Великобритания



40 000 в Австрия



30 000 в Холандия



……в България

Разпределение на хората с българско гражданство в
страните от ЕС към 2016 г.
Източник: Евростат
Страна

Брой; %

Страна

Брой; %

Испания

122130

18%

Австрия

15323

3%

Гърция

75426

11%

Холандия

15037

3%

Германия

71250

32%

Белгия

18726

5%

Великобритания

48260

9%

Франция

18231

3%

Италия

43701

8%

Други

46378

8%

Проектът RAISE UP – една отворена писта за
целенасочена работа за “трансформиране на
съзнанието…”:


Партньорството с ГИТ, НОИ, НАП – от ключово значение



Поредица от работни срещи и съвместна работа на различни нива – институции,
социални партньори, заинтересовани НПО, медии – Лист на съратниците



Ситуационен секторен анализ “Сектор земеделие – как си подхождат
икономическият ръст и несигурната работа – или има ли противоотрова за
недекларирания труд в България?”



Информационна брошура за недекларирания труд и калкулатор

Конференциите на високо ниво:


Май 2018 – Пловдив



Юли 2018 – Таранто



Октомври 2018 – Скопие



Октомври и януари - Брюксел



Март 2019 - София



Април 2019 - Бари

Холистичен
подход

Кампанията“Ancora in campo” – трета поредна година на терен - юли 2018 - Таранто

Кампанията – юли - август 2017 – Пулия, Фоджа

Трафик на хора, тежка трудова
експлоатация, бедност, зависимости,
никакви права…

Кампанията – май - юли 2016 или как започна всичко?

След Гетото Борго Медзаноне, юли 2017

Гетото Картая, Хуелва, юни 2016

Кампаниите на терен в България и Македония –
цената на информацията преди и след това

Look at me, please!!! – кампания за българските
работници-мигранти


www.fnsz .bg – полезна информация за

сезонна работа в 10 страни от ЕС


Активни политики и конкретни мерки за честно земеделие с
достойни работни места – в България и в ЕС.



Споделена отговорност и ангажименти - МТСП – АЗ – ГИТ –
Работодатели и Синдикати



Програми за заетост на българи (50% субсидирана заетост)



Пилотни програми за целево дуално обучение на заети в
земеделието.



Социални инвестиции и социално предприемачество за хора, които
се връщат в Бълагария



…….

Цената на
интеграцията
Информационен пункт за
обслужване на румънски
работници в Джиноса, Таранто
цена 1600 евро
В процедура сме за такъв пункт
и за българските работници!


В отговор на горещите въпроси – споделена
отговорност на ключовите партньори
Съвместна работа през мрежата на
EFFAT – повече от 10 години
 Споразумение на европейските
секторни социални партньори за
действия срещу недекларирания
труд и работа с ЕОТ
 2015 – Съвместно споразумение
между ФНСЗ и FLAI- CGIL
 2018-2019 – RAIZE UP













ФНСЗ – ГИТ
FLAI- CGIL – ИТ
Социален протокол за регион Пулия, юли
2016
Закон срещу капорали (в Италия), ноември
2016
Мрежа за качество на земеделския труд INSP
Съвместна работа на терен
Съвместни действия по социалната сигурност
на сезонните работници
Съвместните ни действия с Fair Mobility
С PRO GE
3F и Comunal

Засилен натиск върху политици и
общество за:






0 – толерантност към
трудовата
експлоатация в
земеделието
Трудово аташе в
Италия – обещано за
2020
Информационни
офиси за българи в
чужбина







Социални стандарти в ОСП –
няма пари за фермери, ако
няма видими и сигурни работни
места
Работеща Европейска
платформа срещу НТ и в
България
Ангажиране на Националния и
Европейския парламенти с
тежката трудова експлоатация
на сезонни работници в
земеделието

Синдикалното ни аташе във Пулия – в
полза на българите

Българският клас в училището
в Сера каприола – инвестиция
образованието –
път към итеграцията

Погледни ме, моля!!! – кампания за българските
работници-мигранти - и… поглед напред
…а резултатите мерим с тези показатели:



Промяна на нагласите в обществото и
нетърпимост към експлоатацията
 По-осъзнати и информирани за
рискове, права, задължения движещи
се в Европа.
 Повече българи към нашия трудов
пазар
 Към Европейската платформа и след
нея…
 Европейският орган на труда – какво
ново за работниците?

Мобилен офис – ФНСЗ – 2019
и VOX – КНСБ – в дигиталното пространство

Благодаря Ви!
В. Васильонова
ФНСЗ

