
Не на насилието на работното място
Вие или колегите Ви сблъсквате ли се с насилие или заплахи на работното място?
Ако отговорът е да, може да допринесете за прекратяването му.

Навсякъде по света насилието на работното място става все по-често срещано
явление, защото конкуренцията оказва все по-голям и по-голям натиск върху
хората на работното място. Работниците в сферата на транспорта са особено
уязвими към физическо и нефизическо насилие. Това включва нападки свързани с
пола, расата или религията на работника.

Насилието може да бъде извършено от различни хора, включително пътници,
хора, които искат да извършат престъпление, други транспортни работници,
началници, мениджъри, работодатели или влиятелни хора, които работят за
правителството. Насилието може да бъде еднократно или продължително.

Тормоз
Хора чакат автобуса да ги закара на работа. Те стоят на дъжда, защото няма
подслон. Ако закъснеят за работа, ще загубят част от надницата си – но
автобусът не пристига навреме. Доста по-късно, няколко автобуса подминават
спирката, защото вече са препълнени. Най-накрая един автобус спира. До
този момент пътниците вече са ядосани и започват да заплашват персонала. 

Сексуално насилие
Работниците в гише за продажба на билети се опитват да избягват
мениджъра, защото той постоянно прави непристойни намеци и се опитва
да остане насаме с представителките на нежния пол. Говори се, че е
предлагал по-добри работни условия в замяна на услуги. Дори старшият
мениджър знае за този проблем, но не е направил нищо, за да го разреши.

Унижаване
Всеки път, когато Джон работи нощна смяна, груповият ръководител го
унижава пред колегите му. Джон не е виновен, че куца, може да понася
подигравките, но не му харесва липсата на подкрепа от колегите, които се
смеят заедно с груповия ръководител.



Какво можете да направите?

• Докладвайте всеки инцидент
Насилието не е проблем, с който трябва да се справяте сами, затова веднага
докладвайте всеки инцидент на своя работодател или профсъюз.

• Говорете за насилието
Важно е да говорите за насилието на работното място с колегите си. Заедно
можете да споделяте знанията и опита си и да помогнете на профсъюзa си да
намери начини за справяне с проблемите, с които се сблъсквате.

• Кампания за справяне с проблема
Включете се в кампанията на профсъюзa Ви за справяне с проблема, ако има
такава, или помолете профсъюза Ви да започне такава кампания, за да може по
този начин да се намери разрешение на проблема. Това може да включва
изискване от работодателя за сключване на договори с него, с които да се осигури
защита на работниците и да се въведат мерки за безопасност, както и лобиране на
правителството да се направят промени в законодателството.

• Работете колективно
Станете член на активен профсъюз. Това е най-добрият шанс за работника да
подобри условията си на работното място. Ако няма профсъюз в работата Ви,
проверете дали други работници не са членове на добър профсъюз – можете да
помогнете на този профсъюз като набирате нови членове на работното Ви място.
Ако няма профсъюз, можете да се обърнете към местната асоциация на
работниците, за да проверите дали те не могат да Ви подкрепят.

Проблемът с насилието на работното място
трябва да бъде адресиран. Заедно можем да
намерим разрешение.
Международната федерация на транспортните работници (ITF) издаде
наръчник за активисти за справяне с насилието на работното място. Ако искате
да подкрепите кампанията „Не на насилието на работното място”, се свържете с
представител на Вашия транспортен профсъюз. 
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За повече информация за регионалните офиси на Международната
федерация на транспортните работници (ITF), вижте:
www.itfglobal.org/about-us/region.cfm


