Salvaţi locuri de muncă – salvaţi viitorul!
Nu, distrugerii locurilor de muncă în sistemul Coca-Cola!

Alianţa Globală IUF a Lucrătorilor din Coca-Cola
Carta revendicărilor împotriva distrugerii locurilor de muncă
Noi, sindicatele din toată lumea unind lucrătorii din sistemul Coca-Cola,
membrii ai Alianţei Globale IUF a Lucrătorilor din Coca-Cola, consemnăm:
− din ce în ce mai mulţi lucrători îşi aduc contribuţia la activităţile de producţie,
distribuţie, marketing şi altele din cadrul companiei Coca-Cola, lucrând în condiţii
de lucru precare,
− aceşti angajaţi temporari lucrează în condiţii mult mai nefavorabile ca angajaţii
permanenţi, în multe cazuri fără a beneficia de securitate socială sau benficiind
doar de o securitate ineficientă,
− cele două grupuri de angajaţi sunt înorşi faţă în faţă, drepturile individuale şi
colective dobândite şi cuvenite ale lor fiind subminate pe termen lung de relaţiile
de muncă precare,
− aşadar, drepurile lucrătorilor sunt violate la scară mondială sub diferite forme
având consecinţe diferite.
− angajarea temporară este dăunătoare şi perspectivelor economice pe termen lung,
deoarece de multe ori influenţează negativ eficienţa, productivitatea, costurile
datorate pagubelor şi întreruperilor, motivaţia lucrătorilor, cifra de afaceri, etc.
Dorim să subliniem că, o afacere sustenabilă şi de succes poate fi întemeiată doar prin
relaţii de muncă constituite pe termen lung şi decente implicând lucrătorii şi
sindicatele independente şi democratice ca organizaţiile de reprezentanţă legitimă ale
lor. Sindicatelor trebuiie acordat dreptul să reprezinte toţi lucrătorii, inclusiv pe cei
temporari. Lucrătorii temporari nu trebuie împiedicaţi în a adera la sindicate.
Tocmai de aceea am decis să promovăm, susţinem şi pledăm următoarele
revendicări comune. Pentru a garanta condiţii de angajare decente în sistemul
Coca-Cola, vom educa membrii noştri astfel încât să spriijine aceste revendicări,
îi vom implica în procesul de negocieri la toate nivelurile corespunzătoare şi
facem totul să protejăm cât mai mulţi dintre ei prin contracte colective sau
acorduri cadru la nivel local, regional, naţional şi global.
1. Îmbuteliatorii din cadrul sistemului Coca-Cola să-şi menţină status quo-ul în
privinţa relaţiilor de muncă permanente existente. Să se pună capăt transferului
locurilor de muncă permanente la părţi terţe şi/sau la angajaţi temporari. Ne
împotrivim distrugerii locurilor de muncă permanente şi înlocuirii acestora cu relaţii
de angajare inferioare precare, ocazionale.
2. Să se interzică unele locuri de muncă temporare din cadrul operaţiilor din CocaCola. Printre acestea se numără relaţiile de muncă informale, pseudo-antreprizele, şi
lucrătorii zilieri. Lucrătorilor angajaţi în astfel de condiţii să li se ofere posibilitatea de
a intra în relaţii de muncă permanente cu îmbutelietorul/furnizorul Coca-Cola
respectiv.
3. Să se permită angajarea în relaţii de muncă ocazionale (cele care nu sunt
permanente) în sistemul Coca-Cola, doar în scopul de a acoperi lipsa forţei de muncă
tranzitorii şi de a face faţă necesităţilor suplimentare în materie de forţă de muncă pe
termen scurt.
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4. Ponderea muncii ocazionale (agenţie, lucrători temporari) nu poate depăşi nivelul
actual. Totodată rata muncii temporare nu poate depăşi 10% din efectivul total al
forţei de muncă sub nici o formă în viitor. Procente mai mici pot fi stabilite în cadrul
contractelor colective la nivel naţional sau nivel local. Sindicatele şi conducerea pot
conveni ca procentul lucrătorilor temporari/ocazionali să fie mai ridicat în vârf de
sezon şi mai scăzut când nu este sezon. Însă „vârful de sezon” nu poate depăşi 6 luni,
şi nu poate depăşi media de 10% pe an.
Dacă este nevoie de muncă temporară/ocazională într-o măsură care depăşeşte 10%
(sau sub acest procent stabilit de comun acord de către sindicate şi conducere) pe o
perioadă mai lungă de 6 luni, aceşti lucrători să fie angajaţi permanent de către
îmbuteliatorul Coca-Cola.
5. Părţile terţe care asigură forţă de muncă ocazională îmbuteliatorului sau
furnizorului Coca-Cola (agenţii de muncă, posibilii lor subcontractori, şi alţii) să
aplice standarde de muncă decente. Să dispună de contracte colective de muncă
încheiate cu sindicatele democratice independente. Totodată să asigure relaţii de
muncă permanente şi garanţii decente pentru lucrătorii lor. Agenţiile de muncă să
asigure lucrătorilor posibilitatea de a se întoarce la îmbuteliatorul Coca-Cola şi să se
angajeze ca lucrător permanent.
6. Să nu se utilizeze muncă prin agenţii, dacă munca poate fi executată de către
lucrătorii proprii. Angajaţii permanenţi să nu fie disponibilizaţi datorită utilizării
muncii de ocazie.
7. Dacă în condiţii definite clar este necesar să se angajeze lucrători temporari şi prin
agenţii în sistemul Coca-Cola, aceştia să fie trataţi egal cu lucrătorii îmbuteliatori
permanenţi Coca-Cola în ceea ce priveşte plata, beneficiile, orele de lucru, condiţiile
de muncă şi celelalte condiţii şi termeni. Lucrătorilor angajaţi prin agenţii şi temporari
să li se asigure drepturi sindicaledeplin şi să nu fie discriminaţi pe bază de sex,
rasă sau alte prejudecăţi.
8. În cazul în care principiile menţionate mai sus sunt violate, lucrătorii ocazionali
care sunt victimele acestor violări, să fie angajaţi de unitatea Coca-Cola respectivă.
În cazul în care este nevoie sporită pentru angajaţi permanenţi, lucrătorii angajaţi prin
agenţii de muncă să aibă prioritate la angajare.
Agenţia care violează principiul de a asigura condiţii de muncă decente pentru
angajaţii săi, să fie avertizată de către companie, şi în cazul în care continuă să
violeze aceste principii să fie notificat că relaţiile de afaceri vor fi întrerupte între
ea şi între companie.
9. În cursul unor conflicte de muncă să nu se folosească de lucrători din
agenţii/temporari pentru subminarea acţiunii.
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