
Saint-Nazaire, 31 ianuarie 2018 
 

 

intérim 
 

USM-CGT și CGT-Interim susțin și acționează pentru apărarea drepturilor 
muncitorilor de pe Șantierele Navale, indiferent de statutul sau de originea lor 

În acest început de an 2018, suntem aproape 10.000 de muncitori pe Șantierele Navale din 
Saint-Nazaire. Cele 15 nave care urmează să fie construite în următorii 10 ani garantează în 
același timp o stabilitate a sarcinii de muncă și o cantitate importantă de bunuri materiale 
produse. 

Totuși, situația muncitorilor continuă să se degradeze : salarii insuficiente, precaritate 
generalizată, ore suplimentare taxate de impozite (și mult prea des fără să fie majorate sau 
câteodată chiar neplătite). 

Împreună, noi putem să apărăm și să impunem: 
• salarii care să ne permită să trăim cu demnitate.  

• controlul și plata integrală a orelor lucrate. 

• securitate, condiții de muncă bune, protejarea sănătății: scule, fumuri de la sudură, spațiu 

de muncă, zgomot, risc de cădere, vestiar, restaurant… 

• respectarea libertăților și a drepturilor sindicale : aceleași pentru toți. Toți muncitorii de pe 

locație au dreptul să fie ajutați și reprezentați de sindicatul pe care îl aleg. CGT îi primește 

și îi îndrumă pe toți salariații, indiferent de naționalitatea sau de statutul lor. 

Muncitorii nu vor putea impune condiții de muncă mai bune, salarii mai 
bune și demnitate pentru toți numai dacă sunt uniți și prin luptă.  

 

UUNNIIUUNNEEAA  AA  LLUUCCRRĂĂTTOORRIILLOORR  
pentru ocuparea forţei de muncă, salarii 

şi drepturi egale pentru toţi 

 

LOC DE ÎNTÂLNIRE PENTRU MUNCITORII 
SUBCONTRACTANȚI ȘI INTERIMARI DE PE 

ȘANTIERELE NAVALE : 

Deschis : 
• în prima zi de joi din lună, 

de la 16:30 la 18:00, USM-CGT. 

• în fiecare sîmbătă, 
de la 10:00 la 12:00, CGT-Interim. 

Suburbie Penhoët 

12, rue Saint-Exupéry 

Saint-Nazaire. 

Tel : 02.40.22.23.21 

      Contact :  usm.cgt@orange.fr  

www.cgtnavalesaintnazaire.org 

 

Deoarece otrava diviziunilor ne face să fim mai slabi, deoarece lucrurile care ne unesc 
ne fac mai puternici, acest tract se adresează tututor muncitorilor de pe locație. 

Tractul este tradus în 13 limbi străine și difuzat. 


