
 
 
 

 
 
 
В периода 22-23 март 2010 г. в Алмерия, Испания се проведе годишната 

Генерална асмблея на EFFAT под мотото «За социална Европа и за по-добри 
работни места в селското стопанство». На тази конференция присъстваха 
представители на 29 синдикални организации-членки на ЕФФАТ от 34 
европейски страни и от страни-кандидатки.  
Тазгодишната асамблея мина под знака на дебата за Общата селскостопанска 
политика след 2013 година, който ЕФФАТ води отдавна.  
Асамблеята бе открита от президента на ЕФФАТ Бруно Ванони. Той приветства 
участниците с „Добре дошли!” и подчерта значимостта на участието на всички 
организации-членки за солидарни действия за развиване на социална Европа. 
Той очерта основните предизвикателства пред синдикатите в земеделието 
днес: икономическата криза, намаляването на работните места, намаляването 
на доходите, социалния дъмпинг, контролираното земеделие и опазването на 
околната среда, борбата с несигурната работа, борбата с бедността и 
социалното изключване. Призова за откровен дебат, в който всички участници 
да споделят своите виждания и опит, защото те са ключовите актьори, чийто 
глас трябва да бъде чут. На своя последен конгрес през октомври 2009г. в 
Берлин ЕФФАТ прие своите програмни документи и даде отговор на редица 
въпроси от дневния ред. Основен документ е Хартата срещу несигурната 
работа, която очертава дейността на ЕФФАТ в близките няколко години. Но 
дебат е нужен, за да се стигне до по-конкретни стъпки, които да доведат до 
конкретни резултати в работата на синдикатите за изграждане на справедлива 
социална Европа.  Пред ЕФФАТ стои да излезе със становище по редица 
важни въпроси от дневния ред на Европа – борбата срещу бедността, ОСП, – 
което ще отправи към европейските институции – ЕК, ЕП, Отраслов съвет по 
социален диалог.  
След това конференцията бе приветствана от Хуан Дюкс, представител на 
Секция Земеделие в местния парламент на Алмерия. Той говори за значението 
на селското стопанство за икономиката на района – провинция Андалусия и 
район Алмерия са най-селскостопанския регион в Испания – 93% от 
продукцията на плодове и зеленчуци в Испания се отглеждат именно тук, а 90% 
от оранжериите в Испания, заемащи 240 дка се намират в района на Алмерия. 
Днес икономическата криза поставя нови предизвикателства пред обществото 
в региона – намалява делът на земеделието за сметка на други отрасли и като 
цяло заетостта намалява, а провинцията се превръща от традиционна 
емигрантска във все повече имигрантска - 76 хил. безработни; външни 
работници, които тежат на социалните осигуровки. Въпреки това земеделието 
остава моторът на живот в областта и заслужава внимание и целенасочена 
работа – засилва се ролята на работата с младите хора.   
Хесус Гарсия Замора, Генерален секретар на Федерацията по земеделие към 
Обединената конфедерация на труда, Испания говори за работата на 
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синдиката в контекста на Общата селскостопанска политика след 2013г. и 
испанското председателство на ЕС и акцентира върху работата на синдиката 
особено с жените в селските райони, заплащането на труда, достойнството на 
работещите, условията на труд и целта да се развива стратегически отрасъла 
през социалните стандарти и силна социална политика.  
Последва презентация на Проф. Бенедикт Хаерлин, член на борда на 
Международната оценка на земеделското знание, наука и технологии за 
развитие (IAASTD), който представи интересен ракурс на темата като анализ на 
ситуацията през последните 50-60 години, съвременните предизвикателства и 
тенденции за бъдещето, свързани с преодоляване на бедността и глада.  
Ключовите послания бяха синтезирани така: 

• малките фермери са ключът в борбата с преодоляването на глада; 
• необходима е агроекологична революция, за да се справим с 

проблемите; 
• мултифункционалното земеделие трябва да бъде изведено на преден 

план – 60 % от площта на земята се обработва от фермери; 
• проблемът с изхранването трябва да се развива в синхрон с въпроса за 

безопасността на храните; 
• концепция за калориите – от къде идват ГМО;  
• инвестициите в жените са ключов въпрос - всеки 1 долар, който е 

инвестиран в жените е по-ефективен от 1 долар инвестиран в мъжете; 
• неравнопоставеността на жените – включването им в процеса на 

вземане на решения; 
• необходимост от повече обществени изследвания – поръчани от 

държавата инвестиции в знания и наука; 
• Бедността и глада в световен мащаб имат заплашителни измерения - 1 

млрд. души страдат от глад; 2/3 от гладуващите живеят в Азия, ¼ - в  
Африка; 1% - в САЩ. Факт е, че много малко правителства могат да се 
справят с този проблем. В същото време все повече хора страдат от 
преяждане /наднормено тегло/, а повече от 50% страдат от лошо 
хранене 

• дефектът на системата е свързан с производство и разпространение на 
храната. 

Основна тема в дебата на асамблеята на ЕФФАТ бе ОСП след 2013 г., 
бъдещето на земеделието и мястото на работещите в отрасъла – синдикати и 
представители на малките фермери, като носители на разнообразието в 
селскостопанското производство.  
В края на 2010 г. ЕФФАТ ще представи своята обща позиция за ОСП пред 
Европейските институции. Доколкото ОСП е един политически инструмент,  а 
отправните позиции на страните-членки и организациите-членки на ЕФФАТ са 
много, трябва да извървим пътя на различните мнения и да стигнем до обща 
позиция още сега, като поемем отговорност за климатичните промени, за  
бъдещето, за да постигнем стабилност на сектора и защита на правата на 
работещите в него. ЕФФАТ изразява категорично несъгласие с либерализация 
на пазара чрез ОСП, и застава зад търсене на нови ефективни модели, а 
социалният аспект да не бъде жертван в името на модернизацията. 
Субсидиите трябва да бъдат трансформирани с ясно изразен социален принос 
в тях – плащане не на декар земя, а на брой наети работещи при ясни правила 
и спазени социални стандарти. В документа на ЕФФАТ е залегнало и развиване 
на семейните ценности, на традицията, което е положителен принос на 
синдикатите. Секретарят на ЕФФАТ по земеделието А. Спан насърчи този 
дебат да се води и на национално ниво, а обсъждания документ, който се явява  
първия основен документ на секторните синдикати ще може да бъде ревизиран 
до края на 2010 г., а работещите ще бъдат включени в ОСП, за да не се 
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нарушава чл. 33 от Лисабонския договор и да се спази деморатичния принцип в 
Европейската общност. Опорните точки на тази обща позиция са:  

• овластяване на работниците през Първия стълб на ОСП или през ЕСФ; 
статута на сезонните работници да бъде различен от този на 
нелегалните работници; търсене на финансови инструменти за 
осъществяване на политиката и прилагането на социалните стандарти 
за качествени работни места; 

• подкрепа за регионите за насърчаване на качеството на живот 
навсякъде и намаляване на депопулацията на Европа; 

• мерки за учене през целия живот; обучение, квалификация, като се 
ползва опита натрупан по ЕИФ; да се засилят професионалните 
компетенции и управление на квалификацията на заетите в сектора с 
оглед прилагане принципа на равнопоставеността; да се изгради 
обсерватория  за наблюдение на професиите. 

Бернард Левашер, председател на работодателската организация СОРА и 
социален партньор на ЕФФАТ говори за позицията на работодателите в дебата 
за бъдещето на земеделието след ОСП 2013г. и даде пример с френския 
социален модел, прилаган в отрасъла и подкрепата за социалния диалог в 
новите страни-членки. Сред акцентите им са още професионалната 
квалификация на работната сила, комуникации, конфликти, реагиране на 
икономическите и социални предизвикателства, развиване на мрежа за 
информация. Той сподели своите опасения, че в хода на икономическата криза 
проблемите на селското стопанство трудно ще бъдат чути. 
Генералният секретар на ЕФФАТ Харалд Виденхофер акцентира върху 
същността на отрасъла, който има ключова роля за устойчивостта на 
икономиката на Европа. Той подчерта, че урокът за ЕС от казуса Гърция е, че 
има необходимост от координиране на икономиките на държавите-членки в 
Европа. За развиване на стратегията ЕС - 2020 Общата селскостопанска 
политика трябва да е  един от първите документи. 
Социалният диалог е ключът към дългогодишните усилия за овластяването на 
работниците и синдикатите трябва ясно да осъзнават своята роля в този 
процес днес, когато развитието на пазарите на труда предлага все по-голяма 
нерегламентираност, когато атипичните работни места, сега стават типични, 
дерегулацията на пазара придобива ужасяващи размери. Секторът страда от 
тази нерегламентираност. Затова ЕФФАТ разработи Харта срещу несигурната 
работа, в която има конкретни предложения  как да се овладее и контролира 
това явление. Тези насоки са съобразно насоките на ЕК и се основават на  
основните принципи на равнопоставеност, социална справедливост и 
сътрудничество и борба срещу социалния дъмпинг.  

 
Как ще работи социалният диалог в криза? - остава въпрос, който тепърва 
ще търси отговори. 
  
Във връзка със стачката на румънските фермери и селскостопански 
производители Асамблеята декларира своята подкрепа за румънските 
стачкуващи. 
Част от работата на Асамблеята бе посветена на целенасочената работа на 
ЕФФАТ в региона на Югоизточна Европа, който е  важен и има стратегическо 
значение за Европа.  
Това е един регион с неясни граници, различни скорости в икономическо и 
социално развитие, различен статут по отношение на членството си в ЕС, но в 
същото време с добре развити връзки между отделните организации-членки, 
характеризиращи се с чудесно общуване и кооперация. Бяха разгледани 
организационни и структурни въпроси, както и финасови инструменти за 
организиране на работата в региона и бе прието да се засили работата, 
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сътрудничеството, двустранните и многостранните проекти в името на 
развиване на социалния диалог и силни синдикати в региона. Бе отчетено, че 
такива примери има  от няколко години, сега обаче е нужен структуриран план 
за действие.  
 
30.03.2010 г. 
гр. София          
         /В. Васильонова/
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