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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ” 

Μία από τις συνέπειες της πανδημικής κρίσης ήταν να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή 
σειρά.

Αυτό που καταλάβαμε κυρίως είναι ότι αν η χώρα άντεξε, αν καταφέραμε να κρατηθούμε 
στην πιο σκοτεινή στιγμή, είναι πάνω απ' όλα χάρη σε εκατομμύρια εργαζομένους, γυναίκες
και άνδρες, Ιταλούς και μετανάστες.
Είναι η εργασία τους που έσωσε την Ιταλία και την Ευρώπη.

Το θάρρος και οι θυσίες, με τα οποία αντιμετώπισε κάθε εργαζόμενος και όλοι όσοι 
συνέχισαν να εγγυώνται βασικές υπηρεσίες και αγαθά ακόμη και σε περιόδους καραντίνας, 
όλοι οι εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στις «αλυσίδες εφοδιασμού της ζωής», στον 
αγροδιατροφικό τομέα, στα logistics, στις μεταφορές, στη διανομή, στην παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης.

Αν τα τελευταία χρόνια ελήφθησαν δύσκολες αποφάσεις χωρίς να υπονομευτεί η συνοχή, 
αν ξεπεράστηκαν τα εμπόδια που θα μπορούσαν να μας καταρρεύσουμε, ήταν χάρη στον 
υπεύθυνο, ενεργό και συνειδητοποιημένο ρόλο που έπαιξαν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις 
και κυρίως οι εκπρόσωποι των συνδικάτων.

Η πρόσφατη πανδημία έχει αναδείξει πάνω από όλα την ευθραυστότητα της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.
Ας σκεφθούμε επίσης ότι ολόκληρη η εθνική οικονομία έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό 
από την κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19, ειδικά ο αγροδιατροφικός 
τομέας, αν και δεν σταμάτησε ποτέ την παραγωγική δραστηριότητα, ο κλάδος αναγκάστηκε 
να αντιμετωπίσει οργανωτικά και διαχειριστικά προβλήματα που εκπήγασαν από τα μέτρα, 
που λήφθηκαν με στόχο τον περιορισμό της επιδημίας.

Ο κορυφαίος τομέας ολόκληρης της εθνικής οικονομίας είναι ασφαλώς ο αγροδιατροφικός 
τομέας.
Ο αγροδιατροφικός τομέας Made in Italy είναι σημαντικός τομέας: σύμφωνα με την Έκθεση 
του Ινστιτούτου Οικονομικών Μελετών (ISMEA), έχει συνολική αξία 171 δισεκατομμυρίων 
και έχει 1,4 εκατομμύρια εργαζόμενους.
Ολόκληρος ο κλάδος περιλαμβάνει περισσότερες από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις, 
γεωργικές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταποίησης και διανομής.



Παρά τη ζημιά, που προκάλεσε ο ιός σε ολόκληρη την εθνική παραγωγή, ο 
αγροδιατροφικός τομέας θα μπορούσε να αποτελέσει, λόγω του σημαντικού αριθμού και 
των διαστάσεών του, το κλειδί για την υπέρβαση της ίδιας της κρίσης.

Η εφοδιαστική αλυσίδα στην πραγματικότητα θεωρήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, στα 
διάφορα νομοθετικά διατάγματα, ως λειτουργία που διατηρείται κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους, κοινωνικούς και στήριξης του 
πληθυσμού.
Πρέπει να πούμε ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων δεν σταμάτησαν ποτέ την παραγωγή τους.

Οι ιταλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις μπόρεσαν επίσης να ανταποκριθούν με τεράστια 
επιτυχία, είτε να καθορίσουν τα εργαλεία πρόληψης είτε να συνεργαστούν με την 
επιστημονική κοινότητα είτε μέσω παρέμβασης, με διάφορες πρωτοβουλίες κινητοποιήσεις, 
εκστρατείες, καθώς και μέσω της υπογραφής τεράστιου αριθμού συμφωνιών, 
πρωτοκόλλων, διαβουλεύσεων, διαπραγματεύσεων, κοινωνικού διαλόγου με φορείς και 
εργοδοτικές οργανώσεις.
Ισχυρή και σημαντική συνεισφορά, που είχαμε ως συνδικάτο στην αντιμετώπιση και τον 
περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Covid-19 στους χώρους εργασίας, αποτέλεσε η 
υπογραφή των «Κοινών Πρωτοκόλλων» ξεκινώντας από το πρώτο που υπογράψαμε στις 
14 Μαρτίου. 2020, το οποίο ακολούθησαν τομεακές εδαφικές και επιχειρησιακές 
συμφωνίες.

Να τονιστεί ότι το πρώτο Πρωτόκολλο της 14ης Μαρτίου 2020, εκτός από το ότι μοιράστηκε 
μεταξύ όλων των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών ενώσεων, υπογράφηκε κατόπιν 
πρόσκλησης και παρουσία της Κυβέρνησης, η οποία ευνόησε, στο βαθμό που είχε 
αρμοδιότητα, την πλήρη εφαρμογή του.
Στόχος του Πρωτοκόλλου ήταν να «παρέχει επιχειρησιακές ενδείξεις που στόχευαν στην 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, σε χώρους εργασίας, των προληπτικών μέτρων 
περιορισμού που υιοθετήθηκαν εκτός υγειονομικής περίθαλψης για την καταπολέμηση της 
επιδημίας Covid-19».
Δεδομένου ότι ο Covid-19 αντιπροσώπευε έναν βιολογικό κίνδυνο που απειλούσε όλους, 
για τον οποίο ίσχυσαν ίσα μέτρα για ολόκληρο τον πληθυσμό, το Πρωτόκολλο ήταν και είναι
το όργανο που υπαγόρευσε τα προληπτικά μέτρα στον χώρο εργασίας, ειδικά για όλες 
εκείνες τις επιχειρήσεις που συνέχισαν να λειτουργούν παρά την ακραία κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, εμείς ως συνδικάτο και Ομοσπονδία του Αγροδιατροφικού τομέα, 
αντιμετωπίσαμε την κατάσταση «υγείας» προβλέποντας ότι το Επικουρικό Ταμείο Υγείας, 
σε συνεργασία με Ασφαλιστικό Οργανισμό, θα εγγυώνται επιπλέον υγειονομική κάλυψη 
κατά του κορωνοϊού, για τους εργαζόμενους στους κλάδους τροφίμων.
Η κάλυψη με το όνομα «Ημερολόγιο του Covid -19», καθιερώθηκε ειδικά για να βοηθήσει 
τους εργαζόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα, που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και δεν 
συμμετείχαν στο εθνικό lockdown στη δύσκολη περίοδο.
Επιπλέον, μέσω του εθνικού πρωτοκόλλου που συμφωνήθηκε μεταξύ των κοινωνικών 
συνδικαλιστικών εταίρων, της εθνικής κυβέρνησης και των εργοδοτικών οργανώσεων, 
καθιερώθηκε η λεγόμενη «έξυπνη εργασία», που αφορά όλες εκείνες τις δραστηριότητες 
που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το σπίτι.



Η πανδημία, λοιπόν, μόνο επιβράδυνε τον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά επιβεβαίωσε τον 
αντικυκλικό του χαρακτήρα.
Δραστηριότητες, που σχετίζονται με τη γεωργία και την αλιεία υπέστησαν σε πολύ μικρό 
βαθμό τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις πιο δύσκολες στιγμές της υγειονομικής 
κρίσης, επειδή συγκαταλέχθηκαν μεταξύ εκείνων που θεωρήθηκαν απαραίτητες, παρά το 
γεγονός ότι αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες των υλικοτεχνικών αλυσίδων, 
με περιορισμούς στην ελευθερία της κίνησης και με τη γενικευμένη πτώση του εισοδήματος 
των καταναλωτών.

Τις αρνητικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης υπέστησαν προφανέστερα οι 
συμπληρωματικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα εκείνες που συνδέονται με τον τουρισμό.
Ως εκ τούτου, η κρίση ζημίωσε πάνω από όλα τις συμπληρωματικές γεωργικές 
δραστηριότητες όπως τον αγροτοτουρισμό.

Από την άποψη της αγροτικής εργασίας, το 2020 ήταν σίγουρα μια αρνητική χρονιά: η 
απασχόληση στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, μετρημένη σε μονάδες εργασίας, 
μειώθηκε κατά 2%, ενώ η μείωση της απασχόλησης ήταν ακόμη πιο εμφανής. στη 
βιομηχανία τροφίμων (-5,2%), γεγονός που οδήγησε σε συνολική μείωση κατά 2,8% της 
εισροής εργασίας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η οικονομική κρίση λόγω της έκτακτης ανάγκης για την υγεία, όπως δημοσιεύτηκε από το 
National Istitut of data report και η επακόλουθη αύξηση της ζήτησης στη φάση μετά την 
πανδημία, οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στα logistics και τις μεταφορές, οι 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, των απαραίτητων 
υλικών για την αλυσίδα της αγροδιατροφικής παραγωγής αποτελούν παράγοντες που 
έχουν δράσει συνδυαστικά, καθορίζοντας μια αναπόφευκτη ανοδική τάση στις τιμές των 
γεωργικών καλλιεργειών.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία καθιστά τώρα κάθε μελλοντική εκτίμηση εξαιρετικά περίπλοκη: η 
αυστηροποίηση των αυξήσεων των τιμών των ενεργειακών πρώτων υλών και οι νέες 
δυσκολίες στον εφοδιασμό των επιχειρήσεων, εκτός από τα προϋπάρχοντα σημεία 
συμφόρησης του εφοδιασμού, θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να επιφέρουν 
μακροχρόνιες συνέπειες στην ιταλική γεωργία.
Ως εκ τούτου, η πανδημία έχει θέσει τους κινδύνους και τις συγκεκριμένες ανάγκες της 
γεωργίας στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής. Οι αγροτικές εργασίες, μαζί με τα 
υγειονομικά επαγγέλματα και την παροχή περίθαλψης και βοήθειας, καθώς και ορισμένες 
δραστηριότητες στο λιανικό εμπόριο και τις μεταφορές, θεωρήθηκαν «αναγκαίες ουσιώδεις 
εργασίες».

Σε πολλές χώρες, η γεωργία επωφελείται από πολλές επιδοτήσεις. Αυτές οι επιδοτήσεις θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση και την εξασφάλιση καλύτερων 
συνθηκών εργασίας για τους εργάτες της γεωργίας αντί για να τους πληρώνουν μόνο για 
την παραγωγή. Οι μετανάστες εργαζόμενοι αποτελούν βασικό μέρος αυτού του τομέα και, 
ως εκ τούτου, θα πρέπει να επωφεληθούν από τις αυξήσεις των μισθών και άλλες 
διασφαλίσεις στην εργασία.
Η πανδημία θα πρέπει να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία για επανασχεδιασμό μέτρων για 
την εποχική εργασία των μεταναστών.
Για αυτό είναι απαραίτητο:



- Πρέπει να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς κοινωνικού διαλόγου και εκπροσώπησης: να 
συμβάλουμε στην ανάπτυξη και στη διάχυση της πρακτικής του κοινωνικού διαλόγου στον 
τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις εμπλεκόμενες 
χώρες, υποστηρίζοντας τη διάδοση και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων.

Η παρούσα πανδημική κρίση έχει επιταχύνει και έχει εντείνει τη δυναμική αποσύνθεσης που
είχε ήδη ενεργοποιηθεί λόγω της παγκοσμιοποίησης, δίνοντας ώθηση στην αύξηση των 
διάφορων ανισοτήτων μεταξύ χωρών, γεωγραφικών περιοχών και κοινωνικών ομάδων. Θα 
πρέπει να επιταχυνθεί η τεχνολογική, βιομηχανική, ενεργειακή, περιβαλλοντική και  
δημογραφική μετάβαση.

Ο μόνος τρόπος να ανταποκριθούμε σε αυτές τις δυναμικές είναι να καινοτομήσουμε ως 
προς τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να 
ασκήσουμε καλύτερα τον ρόλο μας επεκτείνοντας την εκπροσώπηση περιλαμβάνοντας 
τους εργαζόμενους με νέες μορφές ψηφιακής εργασίας και εργασίας μέσω ηλεκτρονικής 
πρατφόρμας, τους νέους κοινωνικούς μετανάστες, τις γυναίκες.

Κάθε είδος εργασίας πρέπει να αποκλείει την επισφάλεια, την παράνομη πρόσληψη και 
παράνομη εργασία, την εκμετάλλευση των πιο αδύναμων κοινωνικών κατηγοριών, των 
γυναικών, των μεταναστών και δεν μπορεί να περιλαμβάνει διακρίσεις, παρενόχληση και 
βία εις βάρος των εργαζομένων, εντός και εκτός των χώρων παραγωγής. .
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να επενδύσουμε στην κατάρτιση με την εισαγωγή στα 
σχολικά προγράμματα αντικειμένων όπως η πρόληψη, η ασφάλεια και η υγεία και η 
τεχνολογική καινοτομία.
Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών για την ενθάρρυνση της 
επαγγελματικής κατάρτισης και της ποιοτικής εργασίας στη γεωργία, για την κοινωνική και 
πολιτιστική ένταξη, την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας, αλλά κυρίως να 
αυξηθούν τα εκπαιδευμένα συνδικαλιστικά στελέχη, ικανά να αναλάβουν την ευθύνη 
στήριξης του εργαζομένου και της οικογένειας.

Για το λόγο αυτό, ότι η Fai Cisl έχει οργανώσει διάφορες εκστρατείες για παράδειγμα «Κάνε 
περισσότερα», που προώθησε μαζί με το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης της 
Συνομοσπονδίας Cisl, για τη διαχείριση της ανεργίας στον αγροτικό τομέα το 2019. 
Θεμελιώδης στόχος μας είναι να παρέχουμε στους ανθρώπους που έρχονται σε εμάς 
περισσότερη προστασία, περισσότερη βοήθεια, περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής στις 
δραστηριότητές μας.

Άλλο παράδειγμα είναι η εκστρατεία "ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΧΩΡΙΣ ΓΗ", μια 
συγκεκριμένη δέσμευση για μια πράσινη αλλαγή που θέτει τον κόσμο της εργασίας στο 
επίκεντρο ενός νόμου για την κατανάλωση γης: ο πρωτογενής τομέας που πλήττεται 
περισσότερο από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, καθώς και από τις λάθος πολιτικές 
που οδήγησαν στην εξαφάνιση 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων γεωργικής γης ετησίως. Με 
αυτό το σύνθημα ζητήσαμε από την Κυβέρνηση να ολοκληρώσει την κοινοβουλευτική 
διαδικασία για έναν ισορροπημένο, σαφή νόμο, αποδεκτό από όλους τους κοινωνικούς 
εταίρους.



Επίσης η εκστρατεία «PORT SAFELY», μια πρωτοβουλία που δραστηριοποιείται κυρίως 
στο ιταλικό ναυτικό, παρέχοντας μόνιμη επαφή, για την παροχή βοήθειας στους 
εργαζόμενους του κλάδου. Τα στελέχη μας θα συζητήσουν με τους εργαζομένους 
θεμελιώδεις πτυχές, όπως η επίπονη εργασία, τα δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας, η εφαρμογή
του ενοποιημένου νόμου για την ασφάλεια, την ευημερία, τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και, επίσης, θα αποτρέψουν κάθε μορφή 
παράνομης μίσθωσης στην αλιεία και θα συλλέξουν τυχόν αναφορές εκμετάλλευσης, 
ιδιαίτερα των εργαζομένων. ξένης καταγωγής.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχαμε τη «Σκυταλοδρομία της Νομιμότητας» με αφορμή την 
τριακονταετή επέτειο από τις σφαγές στο Capaci και στη Via D’amelio. Με τη 
σκυταλοδρομία μεταφέρθηκε ένα φυτό από αυτές τις Πλατείες και φυτεύθηκε σε σχολείο στα
βόρεια της χώρας. Ήταν μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία που ένωσε συμβολικά τις πόλεις του 
Παλέρμο, του Μιλάνου και του Λέκκο για να θυμηθούν τις αξίες της δικαιοσύνης, της 
πολιτικής δέσμευσης και του θάρρους που κληροδότησαν σε όλους μας, χωρίς κανέναν 
αποκλεισμό, οι δικαστές Falcone και Borsellino. Με αυτήν τη «σκυταλοδρομία» η Fai Cisl 
θέλησε να ενισχύσει την κουλτούρα της νομιμότητας, της ειρήνης και της αλληλεγγύης, 
καθώς καθημερινά η Ομοσπονδία μάχεται ενάντια στην παράνομη εργασία, την 
εκμετάλλευση και την κακοποίηση, που πλήττουν ιδιαίτερα τις πιο αδύναμες κοινωνικές 
ομάδες.

Η καμπάνια μας «Sos Caporalato (Σταματήστε την παράνομη εργασία και στρατολόγηση)» 
μαζί με την αναφορά «Όχι άλλα γκέτο», για την οποία έχουμε συγκεντρώσει περισσότερες 
από 20.000 υπογραφές, αντιπροσωπεύουν ορισμένες από τις ενέργειες που έγιναν για την 
εξασφάλιση περισσότερων δικαιωμάτων και για την προστασία των εργατών μεταναστών.
Επίσης το "Rights in move" ένα κινητό γραφείο παροχής βοήθειας που προωθήσαμε μαζί 
με άλλους Κοινωνικούς φορείς.
Το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο βρίσκεται καθημερινά σε κίνηση και κατά τις μετακινήσεις του
κάνει στάση σε καταυλισμούς μεταναστών, εργατών και μη, στην περιοχή, στην πράξη στα 
χωράφια όπου υπάρχει μεγάλη παρουσία αλλοδαπών εργατών, ιδιαίτερα εποχιακών, 
κάποιοι από τους οποίους είναι μη νόμιμοι.
Αυτό το γραφείο «Rights in Movement» προσφέρει ιατρική, νομική και συνδικαλιστική 
βοήθεια και παρέχει στους αλλοδαπούς εργαζόμενους: πληροφορίες για τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις του εργαζομένου, ιατρική και υγειονομική βοήθεια, νομικές συμβουλές, 
υπηρεσίες γλωσσικής και πολιτιστικής διαμεσολάβησης, πληροφορίες για μαθήματα 
ιταλικής γλώσσας , επαγγελματική κατάρτιση, κοινωνική ασφάλιση, φορολογική ενημέρωση 
και προσανατολισμό στις τοπικές υπηρεσίες.


