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W Rzymie w dniach 2-3 kwietnia br. 
odby³ siê XVIII Kongres jednej z 
najwiêkszych organizacji zwi¹z-

kowych sektora budownictwa i pokrewnych 
bran¿ - w³oskiej FILLEA. Federacja ta nale¿y 
do lewicowej centrali CGIL. W Kongresie, w 
którym uczestniczy³o ponad czterystu piêæ-
dziesiêciu delegatów, udzia³ wziêli tak¿e liczni 
goście zagraniczni, w tym reprezentanci BWI i 
Europejskiej Federacji Pracowników Budow-
nictwa i Drzewiarstwa, oraz wielu krajowych 
zwi¹zków budownictwa – g³ownie z Europy 
Po³udniowej i krajów Afryki Pó³nocnej. 

„Pó³noc” na Kongresie FILLEA reprezen-
towali przedstawiciele Zwi¹zku Zawodowego 
„Budowlani”: przewodnicz¹cy Zwi¹zku i 
jednocześnie wiceprzewodnicz¹cy EFBWW 
Zbigniew Janowski oraz sekretarz Zwi¹zku 
Jakub Kus.

W Kongresie uczestniczyli tak¿e przed-
stawiciele pozosta³ych w³oskich zwi¹zków 
budownictwa i pokrewnych bran¿: FILCA 
CISL, z przewodnicz¹cym EFBWW Domenico 
Pesentim i FENEAL UIL.

Kongres FILLEA odbywa³ siê w szczególnie 
trudnym dla w³oskiego budownictwa okresie. 
Kryzys bran¿y, zwi¹zany z ograniczeniem 
inwestycji i ciêciami wydatków socjalnych, 

jest szczególnie dotkliwy dla pracowników. 
Bran¿a budowlana straci³a w ci¹gu minionych 
kilku lat kilkaset tysiêcy miejsc pracy. Wzrost 
bezrobocia jest przy tym nierównomierny. 
W niektórych regionach (np. na Sardynii) 
bezrobocie w budownictwie wzros³o nawet o 
kilkadziesi¹t procent. 

W³oskie zwi¹zki staraj¹ siê broniæ korzyst-
nych dla pracowników rozwi¹zañ socjalnych z 
minionych lat, w tym tych, które s¹ zapisane 
w porozumieniach parytetarnych, ale by³o to 
bardzo trudne w okresie oszczêdności bud¿eto-
wych forsowanych przez ostatnie rz¹dy. 

Pewne nadzieje zwi¹zki wi¹¿¹ z nowym rz¹-
dem – ale i on znajduje siê pod presj¹ Komisji 
Europejskiej z powodu wysokiego deficytu bu-
d¿etowego W³och. Równie trudno przebiegaj¹ 
negocjacje nowego uk³adu zbiorowego pracy 
dla budownictwa.

Walter Schiavella, sekretarz generalny 
FILLEA i od niedawna wiceprzewodnicz¹cy 
BWI ds. europejskich w swoim programowym 
wyst¹pieniu ostro skrytykowa³ europejsk¹ 
politykê oszczêdności i wskaza³, ¿e nie daje ona 
oczekiwanych efektów we W³oszech, bo hamuje 
popyt, nie przyczynia siê do wzrostu inwestycji 
i wp³ywa na redukcjê miejsc pracy. Walter Schia-
vella wezwa³ swój zwi¹zek do przeprowadzenia 

niezbêdnych zmian strukturalnych, takich, 
które pozwol¹ dostosowaæ siê mu do nowej 
rzeczywistości gospodarczej i nowych wyzwañ 
politycznych. (fragment wyst¹pienia poni¿ej)

Sekretarz BWI ds. europejskich Marion 
Hellman mówi³ o sytuacji budownictwa w 
wymiarze globalnym. Zwraca³ uwagê na bardzo 
trudna sytuacjê pracowników i zwi¹zków na 

Ba³kanach i ostatnio na Ukrainie. Bardzo 
zdecydowanie odniós³ siê do praktyk FIFA 
i w³adz Kataru w trakcie realizacji inwestycji 
budowlanych na Mistrzostwa Świata w pi³ce 
no¿nej w 2022 roku. (fragment wypowiedzi 
poni¿ej)

Sam Hagglund, sekretarz generalny 
EFBWW w zdecydowany sposób skrytykowa³ 

politykê Unii Europejskiej wobec kryzysu. 
Stwierdzi³, ¿e polityka ta prowadzi do za³a-
mania europejskiego modelu spo³ecznego 
i podwa¿a jednocześnie konkurencyjnośæ 
europejskich gospodarek. W ostry sposób 
skrytykowa³ równie¿ prowadzon¹ przez Ko-
misjê Europejsk¹ politykê migracyjn¹. (frag-
ment wyst¹pienia poni¿ej)                       (sag)

Kongres FILLEA CGIL

Fragment wyst¹pienia Waltera Schiavella:
Drogie  przy ja -

ció³ki i drodzy przy-
jaciele.

Przeciwności s¹ 
czêści¹ naszej istoty 
l u d z k i e j ,  t a k  j a k 
wszystko inne. Moja 
rola i moja odpowie-
dzialnośæ podpowiada 
mi: jeśli mam jeszcze 
energiê i entuzjazm, to 
tylko dlatego, ¿e mam 
j¹ od Was, dziêkujê za to, ¿e uda³o mi siê dzieliæ z Wami 
te pracowite lata, tê pe³n¹ przygód podró¿. To tylko nasi 
mê¿czyźni i kobiety s¹ zdolni, by coś zmieniæ.  Jak mówi 
Walter Bonatti:

„Wielkie góry maj¹ wartośæ ludzi, którzy je pokonuj¹, 
w przeciwnym razie to nic wiêcej ni¿ stos kamieni.”…

…Nie mo¿emy d³u¿ej czekaæ z odnow¹ konfede-
racji, a wraz z ni¹ ka¿dej z naszych organizacji, daj¹c 
ka¿dej z nich mo¿liwości obrony swojego stanowiska i 
skoncentrowania siê na projekcie obrony miejsc pracy. 
Mamy struktury oparte na modelu produkcyjnym, 
który nie odpowiada wyzwaniom rzeczywistości, mamy 
zbyt wiele federacji, a tak¿e mamy strukturê, która nie 
reaguje w³aściwie na rozwi¹zania instytucjonalne i 
ma nadmiern¹ liczbê ró¿nych struktur spo³ecznych. 
Szczególnie podwójny zarz¹d (CGIL Regionalne/
Struktury krajowe) to forma, która jest nieefektywna z 
punktu widzenia organizacji i utrudniaj¹ca koordynacjê 
na szczeblu politycznym. Dzia³amy powoli, gdy świat 
idzie szybko...

Ale wci¹¿ mamy niezwyk³¹ witalnośæ, jesteśmy 
zakorzenieni w regionach oraz w miejscu pracy. Musimy 
koniecznie zacz¹æ od nich i musimy to zrobiæ szybko.

FILLEA nie chce robiæ tego sama, ale nie mo¿emy 
d³u¿ej czekaæ. To dlatego, ¿e planujemy przesuniêcia i 
zmiany, a na co dzieñ mamy do czynienia z ró¿nymi 
problemami, które zas³uguj¹ na odpowiedź. Z tego po-
wodu chcieliśmy rozpocz¹æ nasze dzia³anie, zmieniaj¹c 
regulamin struktur w prowincjach, określaj¹c nowe 
sposoby wspó³pracy i integracji miêdzy nimi…

…To s¹ nasze wyzwania organizacyjne w najbli¿szej 
przysz³ości.

Fragment wyst¹pienia Sama Hagglunda:
…Ostatnie 4 lata 

dla nas, zwi¹zkowców 
to pozytywne podej-
ście do integracji 
europejskiej. Mo¿na 
by³o jednocześnie 
odnieśæ wra¿enie, 
¿e decydenci w UE 
robi¹ wszystko, aby 
podwa¿yæ zaufanie 
obywateli Europy do 
projektu europejskie-

go. W polityce UE mog¹ byæ zidentyfikowane dwa ogólne 
trendy w ci¹gu ostatnich lat, które mog¹ byæ ³¹czone z 
kryzysem gospodarczym, ale g³ównie wyp³ywaj¹ z neo-
liberalnych idei dotycz¹cych efektów gospodarczych. 
Ironi¹ tej polityki jest to, ¿e bêdzie ona podwa¿aæ nie tylko 
fundamenty spo³eczne Europy, ale bêdzie równie¿ os³abiaæ 
konkurencyjnośæ gospodarki europejskiej. Pierwszy trend 
chcia³bym nazwaæ: „W poszukiwaniu taniej si³y robo-
czej”, a drugi: „W poszukiwaniu taniego prawa”…

…I jakie bêd¹ d³ugofalowe skutki tego modelu 
biznesowego taniej si³y roboczej dla UE? Có¿, na pewno 
nie bardziej efektywna i konkurencyjna Europa. Gdy 
my chcemy zasad i mechanizmów egzekwowania prawa 
w celu zagwarantowania równego traktowania, jesteśmy 
krytykowani, ¿e UE nie „staæ na to”. Ale jak jest w rzeczy-
wistości? Jeśli tylko siê przyjrzymy krajom europejskim, 
znajdujemy przeciwn¹ zale¿nośæ ni¿ ta, której oczekiwa-
³oby neoliberalne lobby: najbardziej równościowe kraje 
w Europie, te z najwy¿szymi wydatkami socjalnymi, s¹ 
w rzeczywistości krajami najbardziej konkurencyjnymi. 
Postêp spo³eczny jest postêpem gospodarczym i nie s¹ 
one sprzeczne ze sob¹.

Drugi trend, o którym wspomnia³em - „W poszukiwa-
niu tanich regulacji” - zosta³ uzasadniony w ró¿ny sposób 
przez UE, ale wspólne dla tych uzasadnieñ jest za³o¿enie, 
¿e regulacje s¹ drogie. Tzw. Agenda REFIT jest inspirowana 
kampani¹ brytyjskiego premiera Camerona przeciw „biu-
rokracji” i myślê, ¿e wszyscy jesteśmy przeciwko zbytniej 
biurokracji, niepotrzebnej biurokracji. Ale gdy europejskie 
przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa, zdrowia i ochrony 
pracowników s¹ uwa¿ane za „biurokracjê”, UE wesz³a na 
niebezpieczn¹ drogê...

Fragment wyst¹pienia Mariona Hellmanna:

…BWI prowa-
dzi kampaniê prze-
ciwko niewolniczym 
warunkom pracy pra-
cowników migruj¹-
cych w Katarze. Ka-
tar jest najbogatszym 
krajem na świecie, 
dziêki wydobyciu 
ropy naftowej i gazu. 
Populacja kraju to 
2,1 mln.  Ale wiêcej ni¿ 90 % pracowników stanowi¹ 
nisko op³acani imigranci, z czego prawie po³owa z 
Nepalu. Pi³karski turniej Pucharu Świata FIFA w 2022 
r. jest budowany na krwi i nêdzy armii pracowników - 
niewolników.

Katar jest oskar¿ony o doprowadzenie do śmierci 

1200 migrantów, od czasu przyznania mu w 2010 roku 
organizacji Pucharu.  I s¹dzimy, ¿e szokuj¹ca liczba ofiar 
śmiertelnych mo¿e siêgn¹æ nawet 4000, zanim w fina³ach 
zostanie pierwszy raz kopniêta pi³ka. 

Kiedy w zesz³ym roku odwiedzi³em Katar, nepalski 
pracownik powiedzia³ mi: „Nie traktuj¹ nas jak ludzi i 
nasza śmieræ jest tania. Maj¹ nasze paszporty, wiêc nie 
mo¿emy wróciæ do domu. Jesteśmy uwiêzieni.”

Pracownikom z krajów takich jak Indie i Nepal, 
wyp³aca siê zaledwie 70 centów na godzinê. Czasami 
te nale¿ności nie s¹ wyp³acane przez wiele miesiêcy. S¹ 
bici i maj¹ paszporty skonfiskowane przez brygadzistów. 
W ramach feudalnego systemu kontroli „kafala” wpro-
wadzonego w Katarze, importuje siê do niewolniczej 
pracy 1,2 mln pracowników migruj¹cych, którzy nie 
mog¹ opuściæ miejsca pracy lub emiratu bez zgody 
pracodawcy. Zwi¹zki zawodowe s¹ zakazane, a prawo 
jest z regu³y  lekcewa¿one…”


