ĮVADAS IŠ SANTA MARTA GRUPĖS
Vienas rimčiausių iššūkių žmonių
vergovės srityje Anglijoje ir Velse yra
tų žmonių išnaudojimas, kurie dirba
sezoninius žemės ūkio darbus. Todėl, Šv.
Mortos grupė, padedant Tarptautiniam
jos departamentui, penkiose vyskupijose
kuria programą, kurios tikslas:
1.

Identifikuoti vietoves (parapijas),
kuriose pasireškia moderni
vergovė.

2.

Skatinti bažnyčios ir vietos
bendruomenes, kad daugiau 		
sužinotų apie vergovę žemės ūkio
srityje.

3.

4.

Apmokyti vietinių parapijų 		
darbuotojus, galinčius išklausyti, 		
patarti ir palaikyti tuos žmones, 		
kurie patyrė arba yra sužeisti 		
šiuolaikinės vergovės formų.
Šviesti žemės ūkio darbuotojus 		
apie žmogaus teisės pagrindus.

5.

Bendradarbiauti su vietos 		
valdžios institucijomis,
vietinėmis žemės ūkio
bendrovėmis, „Gangmasters and
Labour Abuse Authority“
(GLAA), [Gaujų ir
piktnaudžiavimo žmonėmis
tarnyba], vietos policija ir
vietinėmis bažnyčiomis, didinti 		
supratimą apie vergovę, kad
Bažnyčia būtų geriau pasirengusi
suprasti ir reaguoti į aukų
poreikius.

Prašau jūsų nuolatinio palaikymo
nustatant vietoves, kuriose žemės ūkio
darbuotojai patiria vergovę. Kviečiu
kunigus, vienuolius ir pasauliečius, kurie,
galėtų būti paruošti padėti šioje veikloje.
Nuoširdžiai Jūsų,

Vyskupas Patrick Lynch, SSCC
„Santa Marta“ grupės pirmininkas, JK

SEZONINIS ŽEMĖS ŪKIO
DARBUOTOJO PROJEKTAS
Migrantų darbo jėga yra svarbi bene visose
žemės ūkio srityse. Kai kurios žemės ūkio
šakos, pvz. paukštynai pastoviai įdarbina
migrantus, Paprastai migrantai dirba
keletą metų. Darbymečio laikotarpiais
(per Kalėdas ir Velykas) jiems talkina
atsitiktiniai, trumpalaikiai darbuotojai.
Sezoniniai darbuotojai dirba po keletą
mėnesių per metus pvz. jie atvyksta į
ūkį sėjai nuo kovo mėnesio ir dirba su
komanda iki pat derliaus nuėmimo rugsėjo
mėnesį. Dalis šių darbuotojų atvyksta
ilgesniam derliaus nuėmimo sezonui ir
dalyvauja pasėlių tvarkyme iki derliaus
nuėmimo. Tai itin populiaru mažų vaisių,
sodininkystės ir šiltnamių pramonėje, kur
augalai reikalauja daugiau priežiūros.
Pasibaigus vaisių skynimo sezonui,
nemažai darbuotojų dirba ruošiant dirvas
kitam sezonui. Galiausiai yra rinkėjai,
kurie paprasčiausiai renka derlių. Jie gali
būti įdarbinti keletui dienų ar savaičių,
arba tik pagal poreikį.

Standartinio migranto tipo nėra, migrantai
atvyksta iš bet kur ir dirba įvairiose
pramonės srityse. Daugumą jų įsidarbina
trečiųjų šalių žemės ūkio bendrovėse
Europoje. Darbuotojai paprastai gyvena
vietoje, o kartais būna apgyvendinami
įdarbinimo agento, kuris juos išnaudoja.
Kai kurie darbininkai yra įdarbinami kaip
padieniai darbuotojai ir kasdien dirba vis
skirtingose vietose. Tokie darbuotojai
taip pat gali būti įdarbinti perdirbimo
pramonėje, pvz. rūšiavime, pakavime ir
t.t.
Naujausi duome nys rodo, kad JK turi
apie aštuoniasdešimt tūkstančių (80 000)
sezoninių darbuotojų, iš kurių 70–80%
atvyko iš Rytų Europos.

SOME INDICATORS OF ABUSES IN THE
AGRICULTURAL WORK
•

•
•
•
•

•

Nėra tinkamos darbo sutarties, 		
mokamas mažesnis nei
minimalus atlyginimas, 		
slepiamas/sulaikomas darbo
užmokestis arba sumažnti 		
atlyginimai.
Dirbama neįprastai ilgas darbo 		
valandas, be pertraukų.
Dokumentų (paso, tapatybės 		
kortelės) atėmimas.
Judėjimo apribojimai, pvz. 		
darbuotojų sekimas darbe ir
gyvenamosiose patalpose.
Nuo darbdavio malonės priklauso
išleidimas susitvarkyti
socialinius poreikius pvz.: 		
išėjimas pas gydytoją.
Darbdavys nenori arba negali 		
pateikti reikiamų dokumentų.

•
•
•
•
•
•
•

Darbas siekiant sumokėti skolą 		
arba gražinti paskolą.
Grasinimas fiziniu susidorojimu 		
arba sumušimas.
Grasinimai valdžios institucijoms
atskleisti apie darbininko 		
nelegalų buvimą šalyje.
Prasti arba neegzistuojantys 		
sveikatos ir saugos standartai.
Reikalavimas sumokėti už 		
įrankius ir maistą.
Priskirta apgyvendinimo vieta už 		
kurią esate priversti atsiskaityti iš
atlyginimo.
Melagingi pažadai dėl darbo 		
pobūdžio ir sąlygų.

KONTAKTAI
Policija: 999
„Crimestoppers“: 0800555111
www.crimestoppers-uk.org

INFORMACIJA APIE
SANTA MARTA GROUP
Svetainė: www.santamartagroup.com

MALDA PRIEŠ VERGOVĘ ŽEMĖS ŪKIO
SEKTORIUJE
Viešpatie,
Tu sukūrei vyrą ir moterį pagal savo
paveikslą ir panašumą ir pakvietei juos
dalintis meile. Tu suteikei jiems galią
tvarkyti ir ir valdyti žemę. Tu kvieti
mus priglausti nepažįstamą ir padėti
kenčiančiam ar išlaisvinti belaisvį. Atverk
mūsų akis, protus ir širdis, kad galėtume
pamatyti, suprasti ir atpažinti vergiją, kurią
šiandien patiria žemės ūkio darbuotojai.
Suteik mums jėgų teikti užuojautą ir šiltai
priimti mūsų bendruomenėse esančias
žemės ūkio išnaudojimo aukas ir duok
joms drąsos prabilti už savo žmogaus
teises. Paliesk visų širdis, kad galėtumėme
gerbti ir branginti ūkininkus nuoširdžiai
ir teisingai. Paliesk išnaudotojų širdis,
kad jie pamatytų tavo paveiklą ūkininkų,
kenčiančių nuo vergijos veiduose.

Prašome per mūsų Viešpatį Kristų, amen.
Šv. Juozapina Bakhita, melski už mus.
Šventasis Izidoriau, melskit už mus.

Pasitikėdami žemdirbių globėjo Šv.
Izidoriaus ir nukentėjusių dėl vergystės
globėjos Šv. Juozapinos Bakhitos
užtarimu, prašome suteikti malonę visiems
žmonėms geranoriškai prisidėti skatinant
ir saugant žemės ūkio darbuotojų orumą.
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