Delo na črno
Vegradu očitajo črnce
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Vegradovi "uvoženi" delavci trdijo, da jih pošiljajo na delo na črno na Hrvaško.
  
Irfan Bečirović obtožuje velenjski Vegrad, da vozi svoje delavnce na delo na črno na Hrvaško, kjer gradijo hotel verige Kempinski. © Nik Rovan


Kdo so IWW - nevidni delavci sveta 
. Nevidni delavci sveta so projekt aktivistov socialnega centra Rog, ki je prvi začel opozarjati na položaj migracijskih delavcev v Sloveniji; na njihove delovne razmere, kot tudi vse druge vidike življenja. Nevidni jim pravijo zato, ker jih nihče ne vidi - na gradbišča se odpravijo že pred zoro, v skromna začasna bivališča se vračajo proti večeru. Nevidni so zato, ker so iz socialnega okolja tako rekoč povsem izključeni.
Na , aktivista in soustanovitelja organizacije IWW (Invisible Workers of the World - nevidni delavci sveta), so se obrnili nekateri delavci velenjskega Vegrada (javno se zaradi strahu pred maščevanjem delodajalca ne upajo izpostaviti) in opozorili na problem dela na črno, ki naj bi ga na Hrvaškem prakticiralo omenjeno gradbeno podjetje." ," razlaga Beširović. 

 
Vegrad trdi, da tak način zaposlovanja zanje ni sprejemljiv. "  ," so poudarili. Vegrad se je sicer te dni že znašel v medijih zaradi do bosanskih gradbincev žaljivega obvestila vodstva, v katerem so jih opozorili, da v Sloveniji veljajo pravila (predvsem vedenja), ki so na višji ravni, kot so je vajeni. 


74,45 
evra stane upravna taksa za izdajo delovnega dovoljenja, brez katerega delavci iz tujine pri nas ne bi smeli delati. 
Delovno dovoljenje da pravice 
" " pove tiskovni predstavnik ajdovskega Primorja . " ," pa so nam povedali na koprskem zavodu za zaposlovanje. 
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user , 14. 11. 2008, 14:06
Odgovori  
sa
Vegrad je podjetje, ki izkorišča emigrante, ki imajo doma slebe možnosti zaslužka imajo doma pa vec dostojanstva. V sloveniji jih imamo za manj vredne, za pripadnike manj vredne kulture, za potrošno blago in za vsesplošne reveže. To jim tudi radi povem zadnje čase, tega se ne sramujemo in naši državniki nas tiho podpirajo. Sploh nimamo nobene hvaležnosti do ljudi, ki nam pridno zidajo hise in zgradbe, ki redno umirajo in se poskodujejo na nasih gradbiscih. Emigrantski delavci, ki prihajajo iz bivse juge niso hitro zamenljivi, kot slovenci mislijo. Na zalost nam oni tega ne morejo kmalu dat vedt.


Mehmet od SCT-ja , 14. 11. 2008, 10:13
Odgovori  
-
SCT je zakon!!!


kumina, 13. 11. 2008, 17:03
Odgovori  
tuji delavci
se strinjam, so nepotrebni dokler imamo svoje državljane prijavljene na borzi. Prekvalifikacija in denarne kazni za domače lenuhe, pa bo olajšana socialna blagajna.Kdor noče delat naj izgubi vse bonitete.


mike007 , 13. 11. 2008, 05:26
Odgovori  
NAŠI DELODAJALCI-KAPITALISTI BREZ VZORA!!
Irfan je legenda. Sam Zaposleni v vegradu pa so zelo ne vljudni in celo žaljivi. Pa prevarajo te lahko tik tak.


, 13. 11. 2008, 05:13
Odgovori  
-
"Invisible Workers of the World" :), Irfan je legenda... 







