Keď človek pracuje,
mal by dostať aj zaplatené.
Firma Zepter to vidí inak
8. august 2013 * Vydala Priama akcia – slovenská sekcia
Medzinárodnej asociácie pracujúcich

Firma Zepter International s.r.o. v severočeskom meste Most dlhuje
svojej mandatárke Žanete G. provízie za tri mesiace predaja
firemných produktov. Jej nadriadený ich úmyselne presunul na účet
svoje príbuznej. Výsledkom je, že Žaneta sa dostala do veľmi
nepríjemnej finančnej situácie. Podporu našla v Mosteckej
solidárnej sieti (MSS) a spoločne požiadali o vyplatenie peňazí.
Vedenie firmy však celú vec ignoruje. Takéto konanie považujeme
za neakceptovateľné, preto sa pripájame ku kampani za vyplatenie
dlžných provízií Žanete.

Ako pomôcť

Vyjadriť nesúhlas s postojom firmy a podporiť Žanetu sa dá napríklad
takto:
• Poslať protestný e-mail. Vzor, ktorý sa dá ľubovoľne upraviť, nájdeš
v článku venovanom kampani na hlavnej stránke webu Priamej akcie.
• Rozširovať informácie o kampani a praktikách firmy.
• Nekupovať produkty Zepteru, kým sa spor nevyrieši v prospech
Žanety.
• Zatelefonovať do pobočky Zepteru na číslo 02 49 100 966 a vyjadriť
svoj nesúhlas s konaním českej pobočky v Moste.
• Ak si v kontakte s niekým zo Zepteru a uvažuješ o kúpe nejakého
produktu, môžeš s firmou prerušiť kontakt a informovať ich
o dôvode.
Dúfame, že aj s tvojou pomocou sa nám podarí dosiahnuť vyplatenie
provízií. Vyjadrenie solidarity Žanete dá firme zároveň jasne najavo, že
podobné kroky voči mandatárom v budúcnosti nezostanú bez odozvy.
Ak máš problémy na pracovisku či už v Zepteri alebo v inej firme,
prípadne poznáš niekoho takého, ozvi sa nám. Viac informácií o nás
a o kampani nájdeš na www.priamaakcia.sk.

Konanie firmy
Zepter predáva lekárske prístroje, kozmetiku, domáce potreby atď. Často
k tomu využíva tzv. mandatárov. Ide o ľudí, ktorí v podstate pracujú pre
firmu, nemajú však pracovné zmluvy, aby za nich firma nemusela
odvádzať zdravotné a sociálne odvody. Majú podpísané tzv. mandátne
zmluvy, ktoré ich oprávňujú predávať tovar v mene firmy. Vedenie firmy
odmieta riešiť Žanetin
problém
aj
po
viacerých protestných
aktivitách, ktoré sú
súčasťou prebiehajúcej
kampane. MSS sa preto
rozhodla
požiadať
o zapojenie
skupín
aj jednotlivcov nielen
z Českej republiky, ale
aj zo zahraničia. Na
Slovensku sa do kampane zapája Priama akcia, keďže dlhodobo
podporujeme úsilie pracujúcich a organizujeme nátlakové akcie za
dosiahnutie ich požiadaviek, a to bez ohľadu na krajinu.
***

Kto sme
Priama akcia (PA) sa sústreďuje na riešenie problémov na pracovisku
a v bydlisku, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich u nás aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej
asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny
pracujúcich zo 16 krajín sveta. Na webstránke www.priamaakcia.sk
informujeme o skúsenostiach z bojov u nás aj vo svete a o možnostiach zapojenia
sa do konkrétnych aktivít.
Mostecká solidárna sieť (MSS) je skupina pracujúcich, nezamestnaných
a študentov. Združujú sa, aby obhajovali svoje práva a záujmy prostredníctvom
kolektívnej akcie a vzájomnej pomoci.
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