SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

AOS TRABALHADORES DA IKEA

Depois de todos estes meses, o SITESE ainda não obteve uma resposta positiva por parte
dos Recursos Humanos e da gestão da IKEA em Portugal. Isto é, oficialmente não nos foi dada a
possibilidade de entrarmos nas lojas e falar diretamente com os trabalhadores.
Porém, não baixamos os braços nem nos resignamos. Comunicámos à nossa federação
sindical europeia o que está a acontecer na IKEA PORTUGAL.
Da parte desta associação sindical já obtivemos uma resposta de esperança, pelo que
podemos confirmar que o assunto está a ser tratado com a sede da multinacional IKEA.
Por sua vez, na passada semana, solicitámos aos Recursos Humanos da empresa o
agendamento de uma reunião, demonstrando a nossa total disponibilidade. Mas, uma vez mais,
também não foi possível. Desta vez, porque a IKEA está sem representante dos RH em Portugal.

Face

a

estes

comportamentos,

solicitamos

aos

trabalhadores

que

nos

relatem,

individualmente, casos gravosos de assédio moral ou situações discriminatórias que tenham
vivido ou presenciado, para possamos preparar a possibilidade de intervenção da ACT e
constituam também argumentos que possam ser utilizados pela nossa federação internacional.
Da nossa parte garantimos sigilo, protegendo a identidade dos trabalhadores que se nos
dirigiram.

PELO TRABALHO DIGNO!

PELA DEFESA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES!
Lisboa, 13 de abril de 2015
A Direção
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