GRUPA SANTA MARTA
- WPROWADZENIE
Jednym z największych wyzwań w
dziedzinie walki ze współczesnym
niewolnictwem w Anglii i Walii jest
wyeliminowanie wyzysku sezonowych
pracowników rolnych. Grupa Santa Marta
działając pod patronatem Departamentu
Międzynarodowego
Konferencji
Biskupów Katolickich Anglii i Walii,
wprowadziła w pięciu diecezjach
program, który ma na celu:
1.

Zidentyfikowanie obszarów 		
(parafii), w których występuje 		
zjawisko niewolnictwa.

2.

Zwiększenie świadomości w 		
Kościele i wśród lokalnej
społeczności na temat problemu 		
niewolnictwa w sektorze rolnym.

3.

Szkolenie świeckich pracowników
lokalnych parafii, aby potrafili 		
przyjmować, wspierać i doradzać
osobom, które doświadczyły lub
są narażone na tę formę 		
niewolnictwa.

4.

Edukowanie pracowników rolnych
w zakresie podstawowych praw 		
człowieka.

5.

Stworzenie współpracy z 		
lokalnymi władzami, lokalnymi 		
firmami rolniczymi, rządowa 		
agencją do zwalczania nadużyć
w pracy (GLAA), lokalną 		
policją i lokalnymi kościołami,
w celu podniesienia poziomu
świadomości o zjawisku 		
niewolnictwa, w taki sposób,
by przygotować Kościół katolicki
do pomocy ofiarom niewolnictwa.

Proszę o nieustające wsparcie w
rozpoznawaniu
obszarów
sektora
rolnego, w których zaistniał problem
współczesnego niewolnictwa. Proszę
o pomoc księży, zakonników oraz
świeckich, którzy dzięki odpowiedniemu
przeszkoleniu będą mogli wesprzeć nasze
działania.
Z poważaniem

Biskup Patrick Lynch, SSCC
Przewodniczący grupy Santa Marta,
Wielka Brytania

PROJEKT W SPRAWIE SEZONOWYCH
PRACOWNIKÓW ROLNICZYCH
Wyzysk imigrantów w sektorze rolniczym
może przybierać wiele form. W niektórych
działach rolnictwa, np. przy produkcji
drobiu, pracują ludzie, którzy na ogół
pozostają w tej pracy przez okres kilku lat.
Dodatkowi pracownicy zostają zatrudnieni
podczas tak zwanych szczytowych sezonów,
takich jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc.
Pracownicy sezonowi tworzą wtedy ze stałą
kadrą jeden zespół. Pracownicy sezonowi
z reguły pozostają w jednej pracy przez
okres kilku miesięcy. Na przykład do pracy
nad uprawą chmielu, pracownicy przybędą
na miejsce uprawy w marcu, będą częścią
zespołu zajmującego się zbieraniem plonów
i pozostaną tam aż do zbiorów we wrześniu.
Część
pracowników
przyjedzie
na
przedłużony okres zbiorów i
będzie zaangażowana w zarządzanie plonami
do czasu zbiorów. Jest to bardzo powszechne
przy zbiorze drobnych owoców w produkcji
ogrodniczej i szklarniowej, gdy rośliny
dojrzewają i wymagają więcej uwagi. Wielu
pracowników jest też zatrudnianych po
zakończeniu sezonu zbierania owoców, aby
przygotować teren uprawy na kolejny sezon.

Wreszcie są także zbieracze, którzy po prostu
przybywają na teren uprawy i zbierają plony.
Tacy pracownicy mogą być zatrudnieni na
czas określony, na okres od kilku dni do kilku
tygodni. Nie ma wzoru odzwierciedlającego
proces rekrutacji do pracy migrantów,
przybywają oni z różnych krajów i pracują
w różnych branżach. Większość z nich jest
rekrutowana w imieniu gospodarstw rolnych
lub firm rolniczych, za pośrednictwem
agencji znajdujących się w Europie.
Niektórzy z pracowników mieszkają na
miejscu, podczas gdy inni przebywają
w
mieszkaniach
wynajętych
przez
rekruterów, za pośrednictwem których są
wykorzystywani. Niektórzy są rekrutowani
jako robotnicy, którzy codziennie podróżują
do innych miejsc pracy. Mogą być również
zaangażowani w proces przetwórczy, np.
sortowanie, pakowanie itp. Najnowsze dane
wskazują, że w Wielkiej Brytanii przebywa
około osiemdziesięciu tysięcy (80 000)
pracowników sezonowych, z czego 70-80%
pochodzi z Europy Wschodniej.

WSKAŹNIKI
NADUŻYĆ W PRACY ROLNEJ
•

•

•

•

•
•

Brak odpowiedniej umowy o 		
pracę, zarobki poniżej
najniższej stawki krajowej, 		
firma wstrzymuje wynagrodzenie
lub nadmiernie obniża płace.
Imigranci pracują wiele godzin 		
dziennie, w nietypowych porach,
z nielicznymi i krótkimi 		
przerwami na odpoczynek.
Odbieranie i przetrzymywanie 		
dokumentów tożsamości,
takich jak paszport i karta
ubezpieczenia społecznego.
Ograniczenie możliwości 		
swobodnego poruszania się, np.
w miejscach pracy i / lub
zamieszkania
Pracodawca nie jest w stanie
udostępnić wymaganych od
niego dokumentów.
Pracodawca używa różnych 		
metod aby złapać pracownika w
pułapkę niekończących się

•
•
•
•
•

•

zadłużeń które nigdy nie mogą
zostać spłacone.
Zagrożenie lub faktyczna szkoda 		
fizyczna.
Groźba ujawnienia władzom
nielegalnego statusu 		
imigracyjnego.
Brak lub złe standardy BHP
Przymuszanie do zapłaty za 		
materiały, narzędzia i jedzenie na
miejscu pracy
Zmuszanie do określonego
miejsce zakwaterowania (i
potrącanie za to z wynagrodzenia
za pracę).
Rekrutowanie poprzez fałszywe 		
obietnice dotyczące charakteru i
warunków pracy.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
Policja: 999
Crimestoppers: 0800555111
www.crimestoppers-uk.org

INFORMACJE O
GRUPIE SANTA MARTA
Strona internetowa: www.santamartagroup.com

MODLITWA O POMOC DLA
OFIAR NIEWOLNICTWA
W SEKTORZE ROLNYM
Panie,
Ty stworzyłeś mężczyznę i kobietę na
swój obraz i podobieństwo i podzieliłeś
się z nimi Twoją miłością. Nakazałeś
im, by czynili sobie Ziemię poddaną.
Ty wzywasz nas, aby przygarniać
nieznajomych i uwolnić tych, którzy
cierpią i są zniewoleni. Otwórz nasze
oczy, umysły i serca, abyśmy mogli lepiej
dostrzegać, rozumieć i pomagać ofiarom
niewolnictwa w sektorze rolnym. Obdarz
nas współczuciem i otwartością, abyśmy
mogli ciepło powitać ich w naszych
wspólnotach. Daj nam mądrość, dzięki
której będziemy zdolni udzielić wsparcia
ofiarom wyzysku w rolnictwie, i dodaj
nam odwagi w walceo godność i prawa
człowieka. Dotknij serca tych wszystkich,
którzy pomagają wykorzystywanym
pracownikom, aby odnosili się do nich
z szacunkiem i troską pielęgnowaną w
szczerości i prawdzie. Dotknij serc tych,
którzy biorą udział w nieludzkim handlu
ludźmi, aby umieli zobaczyć Twój obraz
w ludziach cierpiących z powodu jarzma
niewolnictwa.

Dzięki przykładom i wstawiennictwu
św. Izydora, patrona rolników i św.
Józefiny Bakhity, patronki niewolników,
spraw proszę, by wszyscy ludzie mogli
stanowczo i odważnie wspierać i
propagować ochronę godności ludzkiej
pracowników rolnych. Prosimy w tej
modlitwie przez Chrystusa, Pana naszego,
Amen.
Święta Józefino Bakhita, módl się za nami.
Świętym Izydorze, rolniku, módl się za
nami.

Catholic Trust for England and Wales
39 Eccleston Square, London SW1V 1BX
company no. 4734592 registered charity no. 1097482

