PANAWAGAN SA

MGA MARINO
Kayo ba ay pilit na pinapagawa ng pagtatali at pagseguro
sa salansan ng mga konteyner na karga ng mga barko
habang nasa daungan?
May mga ulat na mas madalas na itong nangyayari dahil sa nais ng mga kumpanya sa pagbabarko na lalong
mapabilis ang oras sa paglulan at pagbaba ng mga kargamento. Ito ay upang makatipid sa gastos. Hindi na
kailangan ang mga estibador na may sapat na pagsasanay at kasanayan sa trabahong ito.
Karaniwan na hindi binabayaran, o kaya ay maliit at hindi tama ang sweldo sa mga marino sa paggampan ng trabaho
sa pagtatali at pagsalansan ng kargamento. Sila ay nakakaranas ng sobrang pagod at pagkabalisa dahil sa
napakahabang oras sa trabaho, at mahigpit na iskedyul sa paglalayag ng barko. Wala na silang oras sa pagbaba
ng barko upang magpahinga. Kulang na ang oras sa pagkontak sa pamilya at kaibigan sa sariling bayan. May mga
napipinsala, o kaya ay may namamatay sa aksidente dahil hindi tama ang kanilang pagsasanay sa pagtatali at
pagsalansan ng mga konteyner na kargamento. Pilit pa rin silang pinapagampan ng trabahong pang-estibador.
Napakadelikadong trabaho ang gawaing estibador. Dahil dito, nakasaad sa Artikulo 3 ng kolektibong kasunduan
ng ITF, o CBA na “hindi dapat ibigay sa mga marino ang trabahong pagtali at pagsalansan ng kargamento, na nauukol
sa mga estibeydor sa daungan, maliban kung may naunang pahintulot mula sa lokal na unyon ng mga estibador
ng ITF.” Naniniwala kami na dapat na saklaw ng kasunduang ito ng ITF ang lahat ng barko.
Nalalabag ang kasunduang ito kung walang naunang nakasulat na pahintulot ang lokal na unyon ng mga estibador, at kung
pilit kayong pinapagawa sa pagtatali at pagsalansan ng mga kargamento sa daungan ng inyong kumpanya, master o kaya ay
opisyal. Pakisabi at pakibigay alam lamang po kung ito ay nangyayari sa inyo. Maaari kayong magpadala ng kumpidensyal
na email sa amin na may detalye tungkol sa pangyayari, kung kailan, pangalan ng barko, at lugar ng kaganapan. Pakipadala
po ng inyong email sa adres na ito: reclaimlashing@itf.org.uk Nangangako kaming manatiling kumpidensyal ang inyong
mga detalye na nakasaad sa mensahe sa ITF. Hindi kami magsusumbong sa inyong employer o kumpanya.
Pangalagaan po ninyo ang inyong kaligtasan, at bigyan ng suporta at pakikiisa ang inyong mga kapatid sa daungan.
Huwag po kayong pumayag na gampanan ang trabahong pagtatali at pagsalansan ng kargamento sa mga daungan
na saklaw ng kasunduan sa ITF.

Ang ITF ay isang global na unyon, at kinakatawan nito ang
4.5 milyon na manggagawa sa transportasyon sa buong
mundo. Maaari po ninyong tingnan ang websayt na
www.reclaimlashing.org sa dagdag na impormasyon.

