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Työelämän hyväksikäyttö
Suomessa työntekijöiden hyväksikäyttö ei ole pelkkä myytti. Työelämän hyväksikäyttöä ilmenee monin eri tavoin esim. kaltoinkohteluna, työajan- ja työsuojelun
laiminlyönteinä sekä tietenkin alipalkkauksena. Meillä pitää olla mahdollisuudet
puuttua asiaan, kun kutsumme itseämme hyvinvointi valtioksi. Hyvinvointi valtiossa ei voi mielestämme esiintyä työehtojen/olojen polkemista. Se on täysin anteeksiantamatonta. Ei voida automaattisesti olettaa, että uudet ulkomailta tulevat tai
suomalaiset työntekijät tietäisivät työelämän pelisäännöt. Siinä tulee tärkeäksi meidän kokeneempien työntekijöiden rooli opastamisessa ja neuvomisessa, jotta hyväksikäyttö tapauksiin päästään puuttumaan. Yleensä uhrit pelkäävät sen verran työnantajaansa, etteivät uskalla siitä mainita tai viedä yksinään asiaa eteenpäin. Tähän
on tultava muutos.
Hyväksikäytön uhreille on saatava selvä ratkaisumalli. Rikosilmoituksen tekemistä
on helpotettava. Jos tänne tuodaan ulkomaalaisia työntekijöitä, tulee heillä olla oikeus ilmaiseen tulkkipalveluun tarvittaessa. Tärkeä rooli hyväksikäytön selvittämisessä on viranomaisilla. Siksi onkin erittäin tärkeää, että viranomaiset tekevät laajasti yhteistyötä. Poliisin resurssit ovat rajalliset ja tarvitsevat apua muilta valtion
palveluksessa olevilta. Olisiko tässä mahdollisuus ottaa aluehallintovirasto mukaan. Heillä on hyvä tuntemus Suomen työoloista valvovana viranomaisena. Olisiko
mahdollista palkata ihan oma yksikkö aluehallintovirastoon tutkimaan työelämän
hyväksikäyttöä hyvinvointivaltiossamme. Kaikki työelän hyväksikäyttäjät tulee
viedä oikeuteen vastaamaan teoistaan. Meidän tulee myös varmistaa, etteivät hyväksikäytön uhrit jää vaille heille laillisesti kuuluvia palkkoja. Jos työnantaja tuomitaan rikoksesta, silloin tulee uhrin saada palkkasaatavansa, vaikka niitä ei olisi
muistettu erikseen oikeusprosessin kuluessa vaatia. Näin ei tällä hetkellä ole.
Parempi tulevaisuus kaikille, ei vain harvoille.
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Turun elintarviketyöntekijät 144 ry tuomitsi kevätkokouksessaan Venäjän
hyökkäyksen Ukrainaan
Meidän kaikkien tuki ja ajatukset ovat ukrainalaisten selviytymisessä Venäjän valtion järkyttävältä hyökkäykseltä Ukrainassa. Venäjän valtion teko on täysin tuomittava ja emme sitä hyväksy emmekä ymmärrä. Vaadimme Venäjän välitöntä poistumista Ukrainan valtion alueelta sekä korvaamaan aiheuttamansa tuhot. Venäjän
valtion johto on vietävä oikeuteen ja tuomittava sotarikoksista, joihin he ovat syyllistyneet. Tänä synkkänä aikana meidän kaikkien pitää tukea Ukrainaa ja ukrainalaisia. Auttaa heitä selviytymään ja säilyttämään kotimaansa. Ammattiyhdistysliikkeen yksi aate on solidaarisuus. Sitä me nyt tarvitsemme kaikkialla Euroopassa.
Yhdessä olemme vahvoja.
Turun Elintarviketyöntekijät 144 ry The spring meeting condemned the Russian invasion of Ukraine
All of our support and thoughts are with the Ukrainians and their survival, during
this shocking invasion by the Russian state.
The actions of the Russian state are completely reprehensible. We do not accept it
and neither do we understand it. We call for the immediate departure of Russia
from the Ukrainian state territories and for them to compensate the damage they
have caused. The leadership of the Russian state must be brought to justice and
convicted of the war crimes they have committed. In this gloomy time, we all must
support the country and the people of Ukraine to help them survive and preserve
their homeland. One of the ideas of the trade union movement is solidarity, which is
what we now need throughout Europe.
Together we are strong.
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