
53Р Е З И М Е  Н А  П Р Е Д И З В И Ц И Т Е  В О  С П РА В У В А Њ Е Т О  С О  Т Р Г О В И Ј АТА  С О  Л У Ѓ Е  З А РА Д И  Т Р У Д О В А 
Е К С П Л О АТА Ц И Ј А  В О  З Е М Ј О Д Е Л С К И О Т  С Е К Т О Р  В О  Р Е Г И О Н О Т  Н А  О Б С Е

АНЕКС 2: 
Примери на програми за  
сезонски земјоделски работници 

Австрија – Програма за помош при жнеење 

Воспоставена во мај 2000 година, програмата прима до 7.000 сезонски работници до шест седмици работа. Во 2004 
година, 5.300 сезонски работници и уште 1.400 други помагачи при жнеењето беа вработени во земјоделскиот и 
шумарскиот сектор. 

Канада – Програма за сезонски земјоделски работници 

Започната пред повеќе од 40 години, ПСЗР функционира врз основа на спогодби меѓу Канада и Мексико и некои 
карипски земји. Во 2006 година, 7.806 мексикански и 7.770 карипски работници дојдоа да работат во Канада. Фар-
мерите мора да потврдат потреба од работа и заложби за да најмат канадски земјоделски работници. На странс-
ките работници им се обезбедува бесплатно сместување а фармерите мораат да осигурат дека тие се опфатени 
со работничкиот надоместок и здравствено осигурување. 

Франција – Билатерални спогодби за сезонски работни договори (ПСЗР)

Франција потпиша билатерални спогодби за сезонски работници со Полска, Тунис и Мароко. Согласно договорите 
за работа, работниците се примаат за максимум од 6 или, во случај на одредени земјоделски активности, 8 месе-
ци. Условите на вработување, минималната плата и сместувањето мора да ги исполнат француските стандарди. 
Жалби можат да се поднесуваат до локалниот работнички оддел. Мароканските и туниските државјани мораат да 
потпишат документ во којшто се согласуваат дека ќе се вратат во своите змеји кога ќе им истечат работните дого-
вори и дека се согласуваат дека ќе се појават во Француските конзуларни служби во Казабланка или во Тунис за 
да се евидентира нивното враќање. Во 2005 година, имало 16.000 сезонски работници, од коишто половината биле 
од Полска. Националната агенција за добредојде на странци и за емиграција (АНАЕМ) е задолжена за плаќање на 
патните трошоци и за организирање на пристигнувањето на сезонските работници коишто доаѓаат од овие земји. 

Германија – Прогарама за сезонски странски работници 

Согласно билатералните спогодби потпишани со Полска, Романија, Унгарија, Словачка, Чешката Република, Хр-
ватска, Словенија и Бугарија, работниците се примаат до 3 месеци работа во земјоделството и во други сектори 
каде што постои кусок од работна рака. Поголемиот број од нив се полски земјоделски работници. Во 2006 година, 
имаше 270.000 полски работници на фармите во Германија. 

Шпанија – Проекти на циркуларна емиграција 

Шпанија има потпишано спогодби за програми за привремени работници со голем број земји, вклучувајќи ги Ко-
лумбија, Мароко, Еквадор и Романија. Циркуларната емиграција се однесува на систем во којшто лицата коишто 
престојуваат во трети земји доаѓаат привремено во ЕУ под услов, на крајот од периодот, да мораат повторно да го 
обноват престојот во сопствената земја на потекло. За да се врати легално во Шпанија следната година, гостински-
от работник мора се пријави во шпански конзулат во сопствената земја на потекло. Картаја, град во провинцијата 
каде што се одгледуваат јагоди, Уелва, разви програма за циркуларна емиграција со Мароко, помогната од 1,2 
милиони евра од ЕУ. Околу 5.500 Мароканки работеа како берачки на јагоди во текот на сезоната во 2007 година. 
Во јануари 2007 година ИОМ започна со имплементација на проект за циркуларна емиграција за земјоделските ра-
ботници меѓу Каталонија (Шпанија) и Колумбија, со помош н организацијата на земјоделски работодавачи Пахесос 
Солидарис (Pagesos Solidaris). 
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Обединето Кралство – Програма за сезонски земјоделски работници (ПСЗР)

ПСЗР започна во 1940-тите години со цел да им овозможи на фармерите и на одгледувачите во Обединетото Крал-
ство да најмуваат странски работници за краткотрајна земјоделска работа. Квотата за 2008 година беше 16.250 
работници и беше резервирана исклучиво за државјаните на Бугарија и Романија. На учесниците им е дозволено 
да работат во Обединетото Кралство до 6 месеци. Програмата ја спроведува еден од 9-те оператори коишто се 
задолжени за вработување работници и следење на условите за работа и живот. На работниците им се гарантира 
минималната земјоделска плата и им е обезбедено сместување, иако можат да се прават одбитоци за кирија. На 
работниците не им се обезбедува здравствено осигурување но им се пружа итна медицинска нега.

Соединети американски држави – Виза Х-2А     

Земјоделските работодавачи мораат да потврдат потреба од труд којашто не може да ја задоволи американски 
државјанин. Работниците Х-2А имаат законско право да примаат најмалку ¾ од вкупните часови ветени во дого-
ворот; да добијат бесплатно сместување во добри услови; да добиваат или бесплатни оброци или капацитети за 
готвење; да добиваат работнички надоместок за повреди поврзани со работата; да им се врати трошокот за пат 
од доило на работникот до работното место; да бидат заштитени со истите прописи за здравствено осигурување 
и безбедност како и другите работници; да бидат  подобни за федерално финансирани правни услуги за прашања 
поврзани со вработувањето; и, доколку работниците останат за времетраењето на договорот, работодавачот мора 
го плати превозот до дома. Во 2007 година, во земјата беа примени работници 76,818 Х-2А. 


