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Kopniak w tyłek dla Parlamentu Europejskiego i Komisji od 4000
wzburzonych pracowników
Dziś (23.01.2013) 4.000 wzburzonych robotników branży budowlanej, transportowej i rolnictwa
zademonstrowało swój gniew na wyzysk ekonomiczny wielu zagranicznych pracowników w naszych
miejscach pracy i dumping socjalny. Korzystając ze znalezionych luk prawnych i operacyjnych nieuczciwi
pracodawcy i pośrednicy codziennie podburzają przeciwko sobie tysiące pracowników i wykorzystują ich
tak, jakby byli towarem na sprzedaż. Tak mami się pracowników z zagranicy pięknymi obietnicami,
sporządza fałszywe umowy o pracę i dokumenty, nie zapewnia się pracownikom ochrony socjalnej, nie
wypłaca wynagrodzenia za nadgodziny, nie przyznaje urlopów, potrąca z pensji wysokie koszty
przejazdów, mieszkania, wyżywienia itd. Ostatecznie to właśnie pracownik z zagranicy jest ofiarą
i pracuje za ułamek tego, co mu się normalnie należy.
Stosowane formy nadużyć są znane od wielu lat. Niestety politycy w UE (a w szczególności Komisja
Europejska) nie mają woli podjąć rzeczywistej walki z tymi problemami. Komisja Europejska
nieprzerwanie głosi swoje dogmaty rynku wewnętrznego (takie jak przedsiębiorczość, ograniczenie
obciążeń administracyjnych, wolną konkurencję...), mające być cudownym środkiem zwiększającym
konkurencyjność Europy i rozwiązaniem kwestii bezrobocia. Obecna unijna ortodoksyjna polityka wobec
rynku pracy zawodzi i niszczy wiarygodność przedsięwzięcia europejskiego. Zamiast obywatelstwa
europejskiego, mamy do czynienia z rosnącą dyskryminacją i rasizmem.
Pracownicy branży budowlanej, transportowej i rolnictwa chcą, aby unijni decydenci polityczni dostrzegli
istniejące problemy i faktycznie ‐ poza wszelką debatą ideologiczną ‐ się nimi zajęli. Oznacza to, że należy
zastosować konkretne i wymierne środki. W celu lepszej kontroli europejskiego rynku pracy związki
domagają się utworzenia Europolu socjalnego, europejskiego socjalnego dowodu osobistego,
europejskiej odpowiedzialności względem zleceniodawców i głównych wykonawców, jasnych definicji,
które rozróżniają osobę faktycznie pracującą na własny rachunek od pracownika, oraz surowych kontroli
krajowych o sprecyzowanych zadaniach. Wprowadzenie tych środków wymaga od naszych polityków
w UE odwagi i zdecydowania!

Kontakt:
Werner Buelen
EFBH, Sekretarz ds. branży budowlanej
wbuelen@efbh.be
+32 (0)475 84 06 48

EFBWW-FETBB
Rue de l’hôpital 31, boîte 1 (12ième étage)
B - 1000 Bruxelles

: 32-2-227 10 40
Fax: 32-2-219 82 28
E-mail: info@efbh.be
www.efbww.org

Bank: ING–1050 Brussel n° 310-1182547-09
IBAN: BE52 3101 1825 4709
BIC: BBRUBEBB
Ondernemingsnummer 0891.295.980

