Friedrich-Ebert-Stiftung România, Ambasada Germaniei Bucureşti și Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice vă invită la:

Drepturile lucrătorilor români în Germania
Conferință de presă și lansare a ghidului „Ești informat, ești protejat!”
19 februarie 2014, orele 09.30-11.00,
Hotel Intercontinental, sala Opera, București

De la 1 ianuarie 2014, odată cu eliminarea restricțiilor de pe piața muncii, cetățenii români au
dreptul de a desfășura o muncă la alegere, fără restricții, în Germania. Deși cel mai adesea
cetățenii români sunt bine integrați pe piața muncii, există și cazuri în care munca se desfășoară
în condiții inacceptabile. Experiența centrelor de consiliere și a sindicatelor germane arată că au
crescut simțitor cazurile de exploatare și chiar trafic de persoane a lucrătorilor proveniți din
România, în special în anumite sectoare. Motivele exploatării sunt adesea legate de lipsa
cunoașterii limbii germane și a drepturilor de care lucrătorii dispun, precum și de lipsa organizării
sindicale a lucrătorilor mobili.

Pentru a preveni exploatarea și abuzurile de pe piața muncii, DGB (Federația Sindicatelor din
Germania) prin proiectul Fair Mobility și cu sprijinul Friedrich-Ebert-Stiftung lansează un ghid ce
conține informații menite să ajute lucrătorii români să presteze în Germania o muncă legală în
condiții echitabile. Proiectul Fair Mobility își propune să asigure respectarea condițiilor de muncă
și asigurarea unor salarii decente pentru muncitorii din Europa Centrală și de Est, fiind coordonat
de către Comitetul Executiv al DGB. Cu ocazia sosirii unei delegații din partea DGB în România,
vă invităm la conferința de presă și lansarea ghidului: „Ești informat, ești protejat – ce trebuie
să știi pentru a putea lucra cu succes în Germania”.

Program
19 februarie 2014, orele 09.30-11.00,
Hotel Intercontinental, sala Opera, București

Cuvânt de deschidere:
-

Matthias Jobelius, Reprezentant al Friedrich-Ebert-Stiftung în România

-

Julia Gross, Chargée d´Affaires, Ambasada Republicii Federale Germania în România.

Intervenții:
-

Annelie Butenbach, Comitetul Executiv Federal, Federația Sindicatelor din Germania

-

Mariana Câmpeanu, Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice

-

Doina Pană, Ministrul delegat pentru Dialog Social
Moderare: Victoria Stoiciu, FES România

Sesiune de întrebări

Limbile de discuție ale evenimentului vor fi româna și germană, cu traducere simultană.

În speranța participării dumneavoastră la eveniment, vă mulțumim anticipat!

R.S.V.P: Victoria Stoiciu, victoria.stoiciu@fes.ro, telefon 021 2110982.

