SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS
IKEA: AS MESMAS DIFICULDADES, AS MESMAS LUTAS, RESULTADOS DIFERENTES
Recentemente emitimos um comunicado sobre a situação do CCT da APED que se aplica
aos trabalhadores da IKEA, por ser uma empresa filiada na Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição.
Na prática, as condições de trabalho da IKEA resultam de um instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável às empresas de distribuição de produtos alimentares e não
alimentares.
A associação patronal é dominada pelas grandes empresas nacionais e multinacionais que,
com o pretexto de representarem pequenas e médias empresas com menor capacidade, estabelecem mínimos que as beneficiam prejudicando os trabalhadores das grandes empresas
que poderão ter melhores condições. Depois, é o que sabemos: inventam alguns estímulos
para obterem a simpatia dos trabalhadores quando até poderiam melhorar globalmente as
suas condições de trabalho e não o fazem. O objectivo é sempre o aumento de lucros para
distribuição entre os accionistas.
No caso concreto da IKEA houve recentemente um encontro em Milão com a direcção
mundial da IKEA cujo motivo principal reside no estabelecimento de um acordo, à escala
mundial. Ainda não foi conseguido porque a empresa não reconhece em muitos casos os
direitos sindicais dos trabalhadores, tal como em Portugal em termos práticos. Há até uma
grande contradição entre o que subscreve (CCT APED) e os procedimentos anti-sindicais que
mantém.
Mas há boas notícias. Em alguns países os trabalhadores lutaram por estabelecer um
acordo directo entre a empresa e o sindicato. É uma situação muito melhor porque um acordo de empresa (AE) não só reflecte as condições de trabalho entre empresa e trabalhadores como pode melhorá-las.
Em Outubro, os trabalhadores da IKEA em França e Itália celebraram, através dos seus
sindicatos, acordos de trabalho (AE), após algum tempo de luta com apoio da UNI Europa.
Nós também poderemos caminhar para um acordo de empresa. O SITESE encontra-se em
condições de desencadear um processo que conduza a um AE.
Restabelecemos os apoios internacionais e só precisamos que os trabalhadores
estejam verdadeiramente dispostos a lutarem por melhores condições de trabalho e
de vida.
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