Angajații din agricultură lucrează în cantonul Berna și Zürich în conformitate cu contractele cantonale normale de muncă (NAV) 55 de
ore pe săptămână - pe vânt și ploaie, căldură insuportabilă și ploaie
torențială. Acest program de muncă excesiv de lungi este depășite
de mult și trebuie aliniat la condițiile elvețiene obișnuite de muncă.
Solicităm guvernelor cantonelor Berna și Zürich și organelor responsabile pentru cantoane să revizuiască de urgență contractele cantonale de muncă pentru angajații agricoli și să adapteze următoarele
puncte:

De asemenea, facem apel la guvernele cantonelor Berna și Zürich și
organelor responsabile pentru cantoane, să introducă desfășurarea
activității agricole sub codul muncii.
Muncitorii agricoli sunt de neînlocuit pentru producția alimentară:
Fără muncitorii agricoli nu ar exista legume și cereale regionale
sănătoase, nici lapte și fructe proaspete!

Ilustrație : Nora Ryser

și este susținută de următoarele organizații:

1. Săptămânal: 45 de ore în medie anual cu limitarea orelor suplimentare
2. Introducerea unui salariu minim obligatoriu în valoare de 4.000
brut pe lună

Petiția a fost lansată pe 1. mai 2021 de către alianță «Widerstand am Tellerrand» (Rezistență pe marginea plăcii)
și platformă «Plattform für eine sozial nachhaltige Landwirtschaft» (Platforma pentru o agricultură durabilă social)
(ACSI; Bioforum Moeschberg; CEDRI; Forum Civique Européen; Jardins de Cocagne; l’autre syndicat; La semaine du
goût; Longo maï; Syndicat SIT; UNIA; Uniterre; Vita VerDura;
VKMB)
www.widerstand-am-tellerrand.ch
www.agrisodu.ch

55 de ore sunt prea mult!

Plattform für eine sozial
nachhaltige Landwirtschaft
Postfach 6503
1211 Genf 6

Vă rugăm să
ștampilați
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Petiția se formează cel târziu până la 1 octombrie (de asemenea, incomplet) pentru:
Plattform für eine sozial nachhaltige Landwirtschaft; Postfach 6503; 1211 Genf 6

Adresă și localitate

Semnătură

Peste 25 la sută din producția agricolă din Elveția este realizată de muncitori non-familiali. Industrializarea agriculturii necesită tot mai mulți
angajați, în special în sectorul legumicol. Lucrătorii sezonieri sunt în
mare parte migranți, iar condițiile lor de muncă sunt extrem de precare.

Nume/Prenume

Pentru guvernului cantonelor Berna și Zürich și pentru organele responsabile pentru cantoane.

Petiție: 55 de ore sunt prea mult!

De aceea, semnătura dumneavoastră este
importantă:

Cele mai multe cantoane permit 50 sau mai multe ore de lucru
săptămânale. Cu 55 de ore pe săptămână, Berna și Zürich sunt două
mari cantoane cu o producție agricolă substanțială. Îmbunătățirea
condițiilor de muncă în aceste două cantoane ar avea un impact uriaș
asupra tuturor celorlalte cantoane, deoarece condițiile de muncă sunt
reglementate cantonal, iar politicienii responsabili sau opus până acum
întotdeauna reglementării naționale.
Programul lung de lucru dăunează sănătății și crește riscul de accidente. Din aceste motive, în 2013, Cantonul Geneva a redus programul de
lucru în sectorul agricol la 45 de ore pe săptămână.
Salariul minim lunar actual, neobligatoriu și recomandat în majoritatea
cantoanelor este de 3.300 franci pe lună în agricultură. Acesta este
jumătate din salariul mediu elvețian (2018: 6.538 franci brut). Un salariu
minim de 4.000 de franci pentru lucrătorii agricoli este însă modest având în vedere munca grea și programul de muncă lung.
Agricultura este scutită de Codul muncii (la fel ca munca în gospodăriile
private), ceea ce privează lucrătorii agricoli de o protecție legală
semnificativă. Prin urmare, cerem: atât munca agricolă, cât și menajul
să fie supuse codului muncii.
Cerem ca fermierii și lucrătorii agricoli să fie corect remunerați.
Elveția a aprobat pe 17 decembrie 2018 declarația revoluționară a ONU
privind protecția drepturilor familiilor de fermieri și a altor persoane
care lucrează în mediul rural (UNDROP). Petiția respectă în totalitate
declarația ONU.

