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إنه ألمر مخز للشركة التي تنتج الخرسانة ومواد 
البناء الصلبة أن تهدر مصالح العمال وأرواحهم.

أعلنت شركة الفارج هولسيم مؤخًرا عن مدفوعات 
ضخمة للمساهمين لتحقيق نتائج مالية جيدة في عام 

2020. ولكن دون جهود االالف من العمال الذين يكدحون 
من أجل شركتهم كل يوم لم تكن لها أن تحقق أية أرباح. 

وفي ذات الوقت ال يتم االعتراف بالعديد من العمال 
كعمال في الشركة، ولكن يتم إخفاءهم كعمال متعاقدين من 

الباطن أو عمال متعاقدين بواسطة طرف ثالث.

كانت القوة العاملة المجمعة المقدرة لشركة الفارج 
هولسيم تزيد عن 140 ألف عامل متعاقد مباشرة مع 

الشركة قبل االندماج في عام 2015. وبعد أقل من ست 
سنوات بقليل، تدعي الفارج هولسيم أنها توظف 67 ألف 

عامل فقط. فاالستخدام المفرط لعقد العمل هو التفسير 
وراء هذا االنخفاض الكبير في القوة العاملة. ففي جنوب 

آسيا، هناك عامل واحد دائم مقابل ما يقرب من تسعة 
عمال يتم االستعانة بهم من مصادر خارجية.

وعلى الرغم من اإلعالن عن االستراتيجية الطموحة 
»الحد من الضرر«، بهدف حماية العمال من األضرار، 

ال يزال العمال في الفارج هولسيم غير آمنين ويفقدون 
حياتهم. والغالبية العظمى من الضحايا هم من العمال 

المتعاقدين من الباطن أو من طرف ثالث.

فيجب أن تتغير ممارسة العمل السيئة! ولذلك 
نطالب الفارج هولسيم بما يلي:

االعتراف باالتحادات النقابية العالمية كشركاء   
شرعيين مع بدء حوار حقيقي يهدف إلى 
توقيع اتفاقية إطارية عالمية بشأن حقوق 

العمال والصحة والسالمة المهنية.

احترام معايير الصحة والسالمة المعترف بها   
دولًيا لمنظمة العمل الدولية والتأكد من وصول 
النقابات إلى أماكن العمل والتفتيش مع وجود 

إمكانية رفض العمال للوظائف غير اآلمنة.

تنظيم االستعانة بمصادر خارجية في الشركة،   
والتأكد من أن العاملين المتعاقد معهم من 

الباطن والعاملين من األطراف الثالثة يتمتعون 
بالحماية الجيدة ال سيما خالل جائحة الكوفيد 

19 وكذلك في الفترة ما بعد الجائحة.

تضمين الُبعد االجتماعي في سياسات الشركة   
للتخفيف من آثار تغير المناخ والرقمنة 

وضمان توفير ظروف عمل الئقة وانتقال 
عادل.

الفارج هولسيم، 
عليك بااللتزام الفعلي 

لضمان حقوق 
العمال!


