V Sloveniji je največ izkoriščanih delavcev v gradbeništvu, gostinstvu
in turizmu, avtoprevozništvu, gozdarstvu, trgovini, v čistilnih servisih,
agencijah za varovanje in pri gospodinjski pomoči na domu. V
takšne situacije, ki se mnogokrat prepletajo s trgovanjem z ljudmi,
lahko pademo vsi; najbolj ranljivi iskalci dela pa so migranti, ljudje
z ekonomsko in socialno šibkejšim statusom in mladi. Največjemu
tveganju so izpostavljeni sezonski, napoteni in agencijski delavci.
Dejavniki tveganja, ki jih Agencija EU za temeljne pravice navaja v
poročilu Severe Labour Exploitation: workers moving within or into
the European Union, so:
• prekarnost (sezonski, napoteni, agencijski in navidezno
samozaposleni delavci),
• osebni položaj delavca (neznanje lokalnega jezika, nizka
izobrazba),
• nadpovprečna moč delodajalca (delavcem ne zagotovi pisnih
pogodb v jeziku, ki ga razumejo; jih ne obvesti o njihovih
pravicah, zadrži njihove dokumente, jim sam zagotavlja in
zaračunava prevoz ter prebivališče),
• pravna in institucionalna ureditev (nadzorni in pravosodni sistem
ne delujeta, koruptivnost).
(vir: Delo)
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V Sloveniji je največ primerov grobega izkoriščanja delavcev na
področju gradbeništva, kjer v težkih razmerah in za nizko plačilo
delajo 6 ali 7 dni na teden po 12 ali celo več ur na dan. Ker je leta
2013 zaposlenost v Sloveniji najbolj upadla prav v gradbeništvu, so
mnoga prej velika gradbena podjetja postala neke vrste agencije
za zaposlovanje, ki migrantskim delavcem najdejo delo v tujini.
Tam je možnosti za izkoriščanje še več.
Napotitev v drugo državo je kmalu po stečaju Vegrada izkusil tudi
Amir. V Sloveniji je ostal brez dela in druge možnosti ni bilo. Žena
je bila v BiH brezposelna, hči se šola. »Obljubljali so devet evrov
na uro, redna izplačila, govorili so, da je v Nemčiji veliko dela in
da ne bo problemov. V resnici so tam razmere grozne. Delavce na
veliko ožemajo, spijo v kontejnerjih, jesti nimajo kaj, delajo pa po
petnajst ur na dan,« se spominja. Še danes mu je delodajalec, ki
ga je napotil, dolžen denar. Tudi Vegrad mu še vedno dolguje več
tisoč evrov. Zdaj se že več let iz meseca v mesec s priložnostnimi
deli prebija z okoli štiristo evri. Če jih dobi. Dela pa cele dneve.
(viri: Migrantski delavci v Sloveniji, M. Zabukovec, Delo 2015; Delavska svetovalnica)
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Inšpektorat za delo ima v zadnjem času največ dela s kršitvami
na področju gostinstva, od tega največ zaradi nezagotavljanja
predpisanega počitka. Natakarji in kuharji delajo tudi po 15 ur
na dan, ob nedeljah in praznikih ter celo ponoči. Kljub temu
zaposleni v gostinstvu ne zaslužijo niti dveh tretjin povprečne
plače. Več kot 40 % zaposlenih v gostinstvu dela prekarno
ali na črno. Na tem področju dela veliko mladih, predvsem
študentov, ki so bili v nedavnem primeru portoroških hotelov
pripravljeni delati že za 1 evro na uro.
Mnogi tujci delajo na črno, brez delovnega dovoljenja. Delavec
iz Bosne je bil samo eden od mnogih, ki so se prijavili na
oglas ljubljanske verige restavracij. V njem so iskali kuharje,
natakarje, pomočnike v kuhinji, picopeke in slaščičarje.
Obljubljali so jim vizum in delovno dovoljenje. Ko je prišel v
Slovenijo, je tri mesece delal brez dovoljenj. Ko je vprašal za
vizum, so ga poslali nazaj domov. Oddelal je okoli 400 ur, za
kar je dobil okoli 700 evrov plačila.
(vir: Delavska svetovalnica)

TURIZEM
Turizem je najhitreje rastoča panoga v Sloveniji, saj jo je od leta 2010
do 2017 po podatkih statističnega urada obiskalo 66 odstotkov več
turistov. Osupljivi rasti pa plače in zaposlovanje v turizmu niso sledili.
Delavniki so nemogoči, plače pa izjemno nizke, zato mnogi delavci v
turizmu raje delajo v sosednjih državah, kjer zaslužijo bistveno več.
Pri nas posledično delavcev kronično primanjkuje. Sobaric na primer
je tako malo, da trenutno ena sama opravlja delo štirih. Kljub temu
da se njihove plače ne višajo, pa se ves čas višajo norme, koliko sob
morajo pospraviti v enem dnevu. Če slučajno spregledajo delček
nereda, so za to kaznovane s trganjem od plače. Od 480 evrov neto,
kot povprečno dobi sobarica v Sloveniji.
Od delavcev se v mnogih hotelih zahteva, da delajo preko delovnega
časa, da si sami perejo službena oblačila in podobno. »Sem mati
samohranilka, za poln delovni čas in 45 nadur mesečno mi nakažejo
manj kot 850 evrov. Direktor nas sili, da delamo tudi po 12 ur dnevno,
ko pa sem zbolela in javila, da imam vročino, so mi rekli, da lahko kar
za vedno ostanem doma.«
V turizmu dela veliko sezonskih delavcev, ki so še posebej ranljivi,
ter mladih. Znana je zgodba o srbskih študentih visokih turističnih
šol, ki so opravljali obvezno prakso v slovenskih hotelih na obali,
Gorenjskem in Štajerskem. Njihova obvezna praksa se je namreč
spremenila v izkoriščanje: plačani so bili samo en evro na uro, delali
pa so brez omejitev delovnega časa in počitka. »Že prvi mesec sem
opravil 240 ur, s tem da sem en evro na uro dobil tudi za nočno in
nedeljsko delo.«
(viri: Delo, Večer, Delavska svetovalnica)

Kršitev na področju avtoprevozništva je ogromno. Izčrpani vozniki
tovornjakov nimajo rednih odmorov, vozijo slabo tehnično vzdrževana
vozila, poleg dolgotrajnih voženj pa morajo še sami nalagati in razlagati
tovor, za kar sploh niso plačani. Utrujeni na cesti ogrožajo svoja življenja
in življenja drugih udeležencev. Delodajalci jih goljufajo z izplačilom plač
in z delovnimi dovoljenji, odgovornost za poškodbe na cesti pa prelagajo
na voznike. Na Zvezi svobodnih sindikatov opozarjajo, da Slovenijo
obvladuje lobi avtoprevoznikov, ki je tako močan, da mu nobena od
inšpekcijskih služb ne more priti do živega. Tako lahko voznike dobesedno
silijo v prekrške.
Eden od izmučenih šoferjev je dve leti vozil pri slovenskem avtoprevozniku.
Šef se je do njega že od začetka obnašal poniževalno in ukazovalno. Prvi
mesec je vozil kot drugi šofer s svojim sodelavcem. Ker sta imela samo
eno ležišče, je več tednov spal na tleh kabine, kasneje pa je ugotovil, da
tega meseca nikoli ni dobil plačanega. Ko je začel voziti samostojno, so
mu dajali tehnično neustrezne tovornjake, celo takšnega, ki mu niso delale
zavore. Delodajalec ga je ves čas silil, da vozi brez zakonsko predpisanih
odmorov, in mu postavljal nemogoče roke. Zaradi neurejenih papirjev je
večkrat dobil različne kazni, za katere ni nikoli dobil denarja nazaj. Ko
je zahteval, da mu delodajalec vrne denar za kazen, ki jo je dobil zaradi
njegove napake, mu je le-ta zagrozil s smrtjo.
(viri: Radio Slovenija, Druga jutranja kronika, 2016; Šoferji pod pritiskom delodajalcev so tempirane bombe
na naših cestah, 24ur.com, 2014)

Po določilih EU voznik tovornjaka na sme voziti več kot devet ur na dan ali
56 ur na teden in vsak dan počivati najmanj 11 ur. Zato so v tovornjakih
tahografi, ki zapisujejo zgodovino vožnje. Delodajalci jim zato na spojno
os menjalnika namestijo magnet, ki prekine tok informacij do tahografa.
Tako lahko voznik vozi tudi 1200 kilometrov, tahograf pa kaže, kot da je
stal na mestu. Vozniki tako delajo več kot 300 ur na mesec, izplačane pa
dobijo minimalne plače ali pa še teh ne. Zaradi utrujenosti so ves čas v
nevarnosti za povzročitev prometne nesreče.
(vir: Delo za življenje, Mladina, 2013)

Vedno več izkoriščanja je tudi v čistilnih servisih. Čistilke za
minimalno plačilo delajo tudi po 16 ur na dan, in to nekatere kar
na črno, brez kakršnekoli pogodbe, zavarovanja ali pravice do
dopusta. Marsikaterega od teh čistilnih servisov so kot zunanjega
izvajalca najemale tudi državne in druge inštitucije, celo eden od
inšpektoratov za delo.
Ena od nekdanjih delavk v enem od čistilnih servisov je povedala,
da jo je delodajalec pripeljal iz Bosne in Hercegovine ter jo za eno
leto zaposlil za osemurni delavnik. Čistila pa je vsak dan (vključno
z vsemi vikendi), in to za 400 evrov na mesec. Ko je zbolela, jo je
delodajalec takoj odpustil.
(viri: Delavska svetovalnica; 24ur.com, 2016 )

MLADI
Slovenija je, ko gre za razširjenost prekarnih oblik dela med
mladimi, v samem vrhu držav EU. Kakovostna delovna mesta so
mladim nedostopna in četudi imajo zaposlitev, so žrtve slabih
delovnih pogojev, različnih kršitev in nestalnih oblik dela, ki jim
ne nudijo varnosti in stabilnosti. Raziskava je pokazala, da je 77
odstotkov mladih pripravljenih sprejeti delo, ki zahteva nižjo raven
izobrazbe od njihove, da se jih 66 odstotkov boji, da ne bodo dobili
zaposlitve, da jih 57 odstotkov dela dlje, kot je zapisano v njihovi
pogodbi o zaposlitvi, da se jih je polovica v zadnjem letu soočila s
pomanjkanjem denarnih sredstev; zaradi finančne stiske se je kar
13 odstotkov mladih odpovedalo tudi nakupu hrane. O nakupu ali
najemu stanovanja pa lahko samo sanjajo.
Izpoved enega od študentov, ki je delal prek študentske napotnice:
“Eno leto delam kot redni študent v eni izmed slovenskih
farmacevtskih družb, natančneje v proizvodnji, kjer študentje
delamo tudi po dvanajst ur dnevno, odvisno od izmene, nekateri
več, drugi manj. Delamo vse dni v tednu, za vikende, praznike, vmes
tudi po več dni skupaj po dvanajst ur, saj moraš biti vedno na voljo.
Ko pa potrebuješ prost dan zaradi izpitov in drugih osebnih zadev,
se prijaznost delodajalca konča. Sam sem trikrat resneje zbolel
in bil odsoten skoraj mesec dni. Ko sem se po zadnji odsotnosti
vrnil na delo, so nadrejeni nad mano začeli izvajati mobing, kar
se je nato samo še stopnjevalo. Postal sem zagrenjen in celo
depresiven.”
(vir: Sindikat Mladi plus, 2017)
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V sektorjih, kjer so plače že tako ali tako najnižje, je izkoriščanja na področju
plačil največ. Izjemno pogosto je izplačevanja plač »na roke«, še posebej
v gradbeništvu in čiščenju. Delodajalci tako delavcem ne izdajajo pisnega
obračuna plač ter ne plačujejo prispevkov za zdravstveno zavarovanje in
davkov. Pogosto je tudi izplačevanje plač z zamudo, saj jih nekateri delavci
ne vidijo tudi po več mesecev. Plače delavcev migrantov so še mnogo nižje
od domačih. Najslabše od vseh so plačane delavke migrantke.
Delodajalci delavcem na »plačilnih listah« od že tako nizkih plač odštejejo
še stroške za pot, za delovna oblačila, hrano, delovno dovoljenje, sobo, na
nekaterih pa se pojavljajo celo bizarne izmišljene dajatve, kot je na primer
davek na recesijo, ki so ga od plač odštevali v enem od slovenskih gradbenih
podjetij. Na koncu delavcem ostane le še drobiž.
V podjetju Grep so delavci opravljali veliko število nadur, za katere niso bili
plačani, saj jim jih je podjetje izplačalo le toliko, kolikor jih je dovoljeno, torej
20 na mesec. Če so jih odklonili opraviti, jih je naslednji dan čakala knjižica.
Večina od skoraj 200 delavcev v lesarskem podjetju Marof v Loški dolini
je na mesec dobila borih 145 evro plačila, in to za 12-urno dnevno delo, za
životarjenje v slabih in nevarnih delovnih ter življenjskih razmerah.
Delavec iz drugega podjetja je povedal, da ni imel nikoli plačanega dopusta,
bolniške, regresa. Na mesec je opravil tudi do 350 ur dela. Plačilna lista, ki
jo je pokazal, je bila po informacijah predstavnice Zavoda za zaposlovanje
neveljavna in skopirana z zaposlitvenega portala. Na tej »plačilni listi« ni
bilo žiga podjetja in podpisa delavca. Denarja mu delodajalec ni nakazoval,
temveč ga dajal na roke.
V enem podjetju je prišlo celo do tega, da je delodajalec s spletne strani
Moje delo natisnil vzorec plačilne liste in le-to dal v roke inšpektorju za delo,
potem ko je ta prišel na inšpekcijski obisk.
(viri: Mednarodna organizacija dela; Delovne in življenjske razmere delavcev migrantov v Sloveniji,
Medica, Lukič, Kralj, 2010).
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Migrantski delavci imajo sicer v skladu s slovensko zakonodajo
enake delavske pravice kot domači, a so v praksi v večji
nevarnosti za izkoriščanje, saj njihov strah pred izgonom hitro
izkoristijo zviti delodajalci. Večina migrantskih delavcev zaradi
želje po boljših ekonomskih pogojih prihaja v Slovenijo iz držav
Balkanskega polotoka, doma pa za njimi dostikrat ostane družina,
ki je finančno popolnoma odvisna od njihovega zaslužka. Tu so na
milost in nemilost prepuščeni delodajalcem, ki jim mnogokrat ne
plačujejo regresa, zdravstvenega, invalidskega ter pokojninskega
zavarovanja, jih plačujejo minimalno ter jim ne omogočajo
dostojnih življenjskih razmer.
Dostikrat so tuji delavci v Sloveniji napoteni v tako imenovano
drugo tujino, največkrat v Nemčijo ali Avstrijo. Tam je izkoriščanja
še več. Delajo 12 ur na dan, delodajalci jih premeščajo z enega
gradbišča na drugo, celo v različne države. Zaslužijo od 100 do
200 evrov na mesec; ker jim ne priznavajo bolniške, pa delajo
tudi, ko zbolijo. Če se želijo vrniti domov, se mnogokrat soočijo z
različnimi grožnjami ali celo nasiljem.
Eden od zelo pogostih scenarijev izkoriščevalskih delodajalcev
je, da tujega delavca nekaj mesecev plačujejo, potem pa ga več
mesecev prepričujejo, da ga ne morejo plačati zaradi finančnih
težav. Nazadnje delavec obupa in odide brez denarja, delodajalci
pa se lotijo nove »poslovne priložnosti« na enak način.
(viri: Amnesty International Slovenija; Migrantski delavci v Sloveniji, Delo, 2015;
Vseevropsko izkoriščanje delavcev, Dnevnik, 2015; Slovenska filantropija)
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Ko migrantski delavci pridejo v Slovenijo, jih delodajalci pogosto
naselijo v tako imenovanih delavskih domovih, kjer živijo v bolj ali
manj nehumanih razmerah. V sobah je navadno nastanjenih mnogo
več delavcev, kot je predpisano; v marsikaterem primeru si eno
posteljo celo delita dva delavca, ki delata v različnih izmenah. Sobe
so pomanjkljivo opremljene, oprema je starejša in poškodovana.
Prvi vtis, ki ga človek dobi, ko stopi v sobe, je, da jih nihče ne
vzdržuje. Stene niso prebeljene in so polne madežev, žimnice so
dotrajane, kabli električnih inštalacij pa pogosto nezaščiteni. Tudi
sanitarije so zelo slabo vzdrževane, poleg tega je za večje število
delavcev na voljo samo ena prha. Redko imajo na voljo uporabo
pralnega stroja, zato so primorani oblačila prati v umivalnikih ter
sušiti v spalnici. Uporabo hladilnika stanodajalec dostikrat posebej
zaračunava.
Kljub takšnim razmeram so najemnine na kvadratni meter višje
od tistih na trgu najemniških stanovanj. Dogaja se celo, da je
najemnina del dogovora med lastnikom nastanitve in delodajalcem,
ki jo delavcem preprosto odšteva od plače. Tako delavci dostikrat
ne vedo, koliko sploh plačujejo za svojo »kratko« posteljo.
(viri: Delovne in življenjske razmere delavcev migrantov v Sloveniji,
Medica, Lukič, Kralj, 2010; Slovenska filantropija).
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Zaradi finančne stiske imajo predvsem migrantski delavci (ki ne
živijo s svojimi družinami) izredno nezdrave splošne prehrambne
navade. Te so sestavljene iz dnevne suhe hrane (pašteta, kruh, mesni
narezek) ter večerne izjemno mastne hrane. Mnogi od njih pa vsak
dan preživijo ob samo kruhu in mleku. Da bi prihranili, kupujejo kruh
izključno malo pred zaprtjem trgovin, ker je takrat cenejši.
Zaradi kombinacije izčrpanosti na delovnem mestu in nezdravih
prehrambnih navad imajo delavci mnogokrat veliko zdravstvenih
problemov.
(vir: Delovne in življenjske razmere delavcev migrantov v Sloveniji, Medica, Lukič, Kralj, 2010)
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Pri delovnem izkoriščanju so ogrožene temeljne pravice delavcev
in ena od teh je neplačevanje prispevkov za zdravstveno in
pokojninsko zavarovanje ter neizplačevanje bolniških odsotnosti.
Pri tem v nekaterih delovnih panogah niso zagotovljeni niti
minimalni delovni standardi, zaradi česar prihaja do mnogih
poškodb na delovnem mestu. Migrantski delavci so mnogokrat
tudi prisiljeni živeti v zelo slabih življenjskih razmerah in zaradi
kombinacije slabega prehranjevanja ter fizične izčrpanosti
pogosto zbolijo.
Eden od delavcev v gradbenem podjetju je povedal, da je pri delu
izgubil prst. Ker zdravstveno ni bil zavarovan, ni dobil nadomestila
za bolniški čas. Ko se je vrnil na delo, je takoj dobil odpoved. Za
poškodbo ni dobil nobene odškodnine, delodajalec je ponarejal
njegove podpise. Ker ga je tožil, je od njega začel prejemati grožnje.
Drugi delavec je padel, ker se je spotaknil ob kabel. Na papirju, ki
ga je dobil ob knjižici, je pisalo: poškodba zaradi malomarnosti.
(vir: Delovne in življenjske razmere delavcev migrantov v Sloveniji, Medica, Lukič, Kralj, 2010)
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Neozaveščenost delavcev vodi v tiho sprejemanje izkoriščanja,
ki ga vodi tudi strah pred izgubo dela. Najranljivejši so tisti
delavci, ki imajo nizko izobrazbo in ki ne poznajo svojih pravic. Še
slabše se jim godi, če ne znajo slovenskega jezika oziroma jezika
države, v kateri delajo. V takih primerih ima lahko delodajalec
nadpovprečno moč nad delavci, tako da jim ne zagotovi pisnih
pogodb v jeziku, ki ga razumejo, jih ne obvesti o njihovih pravicah,
zadrži njihove dokumente in jim sam zagotavlja ter zaračuna
prevoz na delo in prebivališče.
Izčrpani in prestrašeni izkoriščani delavci se zato mnogokrat
obrnejo na organizacije, ki jim nudijo pomoč. Z njihovimi
pravicami se pri nas aktivno ukvarjajo Delavska svetovalnica,
Slovenska filantropija, Društvo Ključ, Sindikat Mladi Plus, Mirovni
inštitut, Gibanje za dostojno delo in nekatere druge organizacije.

Največ poškodb pri delu nastane v tovarniški proizvodnji in
gradbeništvu ter pri vzdrževanju in čiščenju stavb. Delavci v
gradbeništvu pri nas so, kar se tiče varnosti pri delu, v bistveno
slabšem položaju, kot je povprečje EU; zelo slabo je tudi v Španiji,
Romuniji, na Poljskem in Madžarskem. Največjo nevarnost
predstavlja padec z višine, ki je vzrok za slabo polovico vseh žrtev
v gradbeništvu. Neustrezna varnostna oprema ali neuporaba
varnostne opreme je lahko nevarna zlasti v kombinaciji z
izčrpanostjo delavcev migrantov, ki so prisiljeni v dolge delavnike
in intenzivno delo. V mnogih primerih so nesreče prikazane kar
kot posledica malomarnosti delavcev, s čimer se delodajalci
izognejo odškodninski odgovornosti. Če so poškodbe resne, so
delavci migranti velikokrat poslani nazaj domov.
Nedjat Betoski je oktobra 2011 delal na gradbišču v Kranju.
Oder se je zlomil in padel je štiri metre globoko. Obležal je s
polomljenimi rebri in hrbtom, oblit s krvjo. Delodajalec ni dovolil,
da bi poklicali rešilca. Naložili so ga v kombi in odpeljali v
stanovanje, kjer so ga za cel dan zaklenili v sobo. Bolečine so
se stopnjevale in na koncu ga je delodajalec prisilil, da podpiše
izjavo, da je padel po stopnicah. Zvečer so ga vendarle odpeljali v
bolnišnico. Tam je ugotovil, da mu šef ni plačeval zavarovanja. Ko
je dobil račun, ni vedel, kaj naj stori. Delodajalec pa je zanikal, da
je sploh kadarkoli delal pri njem. Nedjat hodi le s pomočjo bergel,
dolgotrajno sedenje in stanje pa mu povzročata bolečine.
Dejstvu, da so poškodbe pri delu pogostejše med migranti, botruje
tudi problem izobraževanja delavcev, ki imajo slabo znanje jezika
in kulturnih posebnosti. Pomemben dejavnik pa je tudi vprašanje,
ali je za delavca pomembnejše, da poskrbi za svojo varnost ali da
izvrši delodajalčeve ukaze. Številni tuji delavci se namreč bojijo,
da bodo izgubili službo, če se bodo pritoževali zaradi nevarnih
delovnih pogojev, in da bodo deportirani nazaj domov.
(viri: Dnevnik, ZVD, Mladina)
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Delavska svetovalnica
080 14 34
01 434 12 93

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
01 434 12 00
01 434 12 90

Sindikat Mladi plus
01 434 12 68

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
031 752 580

Društvo Ključ
080 17 22

Slovenska filantropija
01 430 12 88
01 433 40 24

Slovenska Karitas
01 300 59 60

Inšpektorat RS za delo
Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana
01 280 36 60

gp.irsd@gov.si

