
 

 

Аз съм Йозеф Трайбер и работя в австрийския синдикат PRO-GE.  

Ние се занимаваме с проблемите на наетите работници, в това число и сезонните работници, 
които идват да работят в нашето земеделие за събиране на реколтата. При нас във федерална 
провинция Бургенланд в Австрия работят много такива работници, включително и от България  
и за нас това е едно важна работна задача.  

Ние информираме работниците, които влизат в Австрия – през  различни акции по места - още 
на самата граница, на полетата, където те работят – за всички въпроси, които ги интересуват. 
По време на тези акции, нашият синдикат не само раздава информационни листовки, но и 
съветва работниците по теми, които ги интересуват. Разбира се работодателите не са много 
щастливи от това, но все пак го приемат.  

Важен резултат от тази наша работа е, че при проблеми сезонните работници знаят, че могат 
да разчитат на нас, да се обърнат към нашите офиси и там да получат съответно правна или 
друг вид помощ. Те стават краткосрочни членове на синдикатаи по този начин могат да бъдат 
защитени.  

Нашите успехи са, когато  работниците получават обезщетенията, на които имат право, 
допуснатите грешки се поправят и си получават изработената надница.  

Негативният ефект е, че те не остават за дълго членове на синдиката. Ние се опитваме и много 
искаме да ги задържим, защото за тях това би означавало не само правна закрила, но и много 
други допълнителни възможности – различни услуги, събития, на които могат да присъстват, 
възможности за пазаруване с намаление в определени магазини, достъп до много 
информационни събития, които не са с правна насока, но които разглеждат други важни теми 
от работната среда. Всичко това предлагаме ние синдиката PRO-GE и сме на разположение на 
работниците.  

В нашия офис в град Айзенщад работи д-р Лила Хайду, с която работниците могат да се 
свържат, да си уговорят среща и заедно да обсъдят, въпросите, които ги интересуват. За 
съжаление, в провинция Бургенланд за всичко това отговаря само тя, но имаме още хора, 
които се занимават с това в централата на синдиката във Виена. Там работниците могат да 
бъдат консултирани на техния майчин език – български, румънски или унгарски, както по 
телефона, така и лично на място.  

Това предлагаме ние от синдиката PRO-GEи се надяваме хората да се възползват от правата си.  


