34016622

W Y D A N I A

FOT. AGATA SZYMAŃSKA

P A R T N E R

2

Все буде добре!
Вроцлав може
пишатися своїми
українцями,
а українці
своїм Вроцлавом.
Александр Бондарь
Привіт Свої! Ой, я в газеті. Тоді Всім привіт, це »Привіт«.
Настрій дійсно чудовий, бо
нарешті, після цих місяців самоізоляції, обмежень та депресій ми повертаємося до нормального життя, так як каже
польській уряд це »нова нормальність« але тим не менш,
це нормальність з ресторанами, подорожами, зустрічами
і дотиками, з усіма атрибутами нормальної соціалізованої
людини. На щастя, найсумніші прогнози не справдилися,
економіка Польщі витримала
удар, а разом з нею і ми мігранти непогано собі порадили, хоча легко теж не було.
Поговоримо сьогодні, як ми
українці пережили ці місяці
карантину, як він відрізнявся
з точки зору різних професій.
Очевидно, я вважаю що знаюся
на всіх сферах життя але вирішив бути чесним з Вами і скерував свої питання до людей,
дійсно спеціалістів своїх галузей, котрі щодня виконують ті
чи інші професійні обов’язки.
Але перед цим трошки поділюся своїми враженнями і
спостереженнями, можливо
розвію деякі міфи. Отже міф
перший, що українці піддалися паніці і масово виїхали
з Польщі, кілометрові черги
на кордоні, під час карантину,
тому підтвердження. Подивіться на це під іншим кутом,
в нормальному житті до карантину, з аеропортів Польщі
вилітали десятки рейсів, тільки з Перемишля відправлялось чотири потяги денно, а
автобуси і буси вимірювалися
тисячами. Українська міграція
дихала на повну силу, до нас
приїздили гості, ми їздили в
гості, тимчасові працівники
по »безвізу« отримавши свою
винагороду щасливі (часами
не дуже) вертались додому,
на їх місця їхали нові. І тут в
одну мить все перервалося,
відмінили всі рейси, залишили лічені пункти пропуску і
звісно там виникли, шокуючі,
на перший погляд, черги, це
все вміло підігрівала »жовта
преса« і соціальні мережі. Категоричне ні, ми з Вами відповідальні мігранти, повернулась
тільки та частина людей, котра
мусила повернутися. Ми мусили екстрено »евакуювати«
своїх гостей, повернулись ті в
кого закінчились контракти,
поїхали ті хто не уявляв собі
такої довгої розлуки з рідними
та близькими. Натомість зараз
ми спостерігаємо напруження
в зворотному напрямку, українці поспішають заповнити
вакуум на ринку праці Польщі,

після »відмороження економіки«. Також багато з нас винесли урок з трудового права,
що «umowa zlecenia« може бути тільки часовим рішенням
і варто просити у працедавця
»umowa o prace« бажано na
»czas nieokreslony«, ця умова
набагато більше захищає права
працівника, що підтвердив карантин. А ще агенції праці недаремно називаються «agencja
pracy tymczasowej” і можуть
звільнити працівника практично в кожну хвилину. Окремо хочу сказати про ціну, котру
платить мігрант в першому поколінні, це відстань від рідних
та близьких, неможливість за
мить бути поруч з близькою
людиною, котра вимагає допомоги. Найбільша плата це
дзвінок або смс з дому про
смерть близької людини, карантин помножив цю ціну на
безкінечність, а для багатьох
українців, інспектори НВУ це
зробили і без карантину. Чув
про випадки, коли люди були
змушені робити трансляцію
похорону онлайн або надсилати фотографії.
А зараз як я і обіцяв ділюсь
враженнями моїх експертів.

Богдан Гошовський
– лікар в відділенні анестезіології та інтенсивної
терапії в WSSK Kamieńskiego
73a
Не можу сказати, що карантин
якось кардинально вплинув на
моє життя , але в професійній діяльності таки були певні
зміни. Ми завжди обережні,
оскільки кожен пацієнт може бути потенційно хворий
на якусь небезпечну інфекційну хворобу , але цього разу нас всіх чекав новий виклик , оскільки шлях передачі
COVID-19 , дозволяв цьому вірусу навіть у випадку контакту
з однією інфікованою людиною, виключити з роботи усю
лікарню або підрозділ. В зв’язку
з цим ми кардинально змінили
режим роботи, мінімізували
кількість анестезіологів, які
мають забезпечити діяльність
лікарні до 4 осіб, поділили
персонал на команди, які працювали по 24 години і міняли
одне одного без зайвого контакту між собою. Запровадили
багато нововведень в технічній
частині роботи: інтубація під
спеціальною плівкою ; безліч
матеріалів, які раніше могли
бути багаторазовими відтепер використовуються тільки раз ; обов’язкові регулярні
тестування персоналу і багато
іншого. Складно коротко описати як змінилася робота , але
важливо те , що ми гідно змогли протистояти виклику, який
перед нами постав, і отримали
безцінний досвід , який в майбутньому допоможе швидше
і якісніше реагувати на подібні проблеми. Не можу теж не
згадати, що протягом всього
часу , ми як лікарі відчували
величезну підтримку людей
, це були і безкоштовні обіди
з різноманітних закладів , за-

• Богдан Гошовський FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

• Александр Бондарь FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

• Анна Рябуха

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

1 WR

3

соби індивідуального захисту
подаровані меценатами, різноманітні знижки і бонуси. Така
суспільна солідарність однозначно відіграла ключову роль
, і допомогла гідно виконувати
свою роботу, коли фізично сил
вже трохи бракувало.
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Віталій Кірпічев
– власник будівельної фірми
На початку карантину, дві третини наших клієнтів (власники
помешкань та будинків) вирішили заморозити роботи через страх контакту з людьми.
Перші два-три тижні багато
наших колег з галузі будівництва і ремонтів мали труднощі з
роботою. Ми своїх співробітників, котрі залишилися без
роботи, швидко перевели на
наш великий об’єкт (комплексний ремонт кам’яниці в Лодзі), де роботи не забракло нікому. Також відкрили для себе
нові ринки, утеплення фасадів,

Yкраїнська
громада
Вроцлава
в цілому дуже
добре впоралась
з цим складним
періодом
пандемії
COVID-19.
Ми вчимося
користуватися
можливостями
і вирішувати
труднощі,
які виникають
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будівництво котеджів (bliźniaki,
szeregowki). Наша фірма вже
зараз готова взяти додатково
на роботу 30-40 спеціалістів
на дуже привабливих умовах.
Вважаю, що будівельна галузь
дуже швидко подолала кризові явища.
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Анна Рябуха
– агент з нерухомості
У зв’язку з карантином частина тимчасових працівників і
більшість студентів залишили місто, це значно зменшило
попит на оренду квартир, чим
змогли скористатися ті хто залишився. Хтось за ті самі кошти зміг знайти краще житло, а
хтось знизив вартість оренди.
Але це не буде тривати довго, після відкриття кордонів і
з початком навчального року,
попит і ціни знову підуть вгору.
Щодо нерухомості на продаж,
не було обвалу цін, як деякі того очікували. Карантин закінчиться, а Вроцлав і далі буде
привабливим містом для жит-

тя, навчання, ведення бізнесу
і туризму.

Олена Дем’янчук
– перукар-стиліст, власниця
салону краси
З початком карантину ми були змушені анулювати всі візити, при тому що зазвичай в
нас записуються на три тижні вперед. Найгіршими були
перші два тижні пандемії, була
невпевненість і страх за родину, близьких і повна невідомість в сфері бізнесу. Але після
перших оголошених урядом
антикризових програмах, я
зрозуміла, що п’ять років тому зробила правильний вибір,
обравши для еміграції Польщу.
Проаналізувавши всі можливості для підприємців від уряду,
додавши нечувану людяність
мого орендодавця, я зрозуміла
що з цією кризою ми впораємось, сидячи вдома і не наражаючи своїх працівників. Зараз
в нас вже звична черга з резервацій. Так що голова до гори!
Тримайтеся, друзі!
Інна Іванова
– з родиною відкрила
власну піццерію в розпал
карантину
Як не дивно, карантин позитивно вплинув на моє життя. Після відпочинку я змогла
розставити пріоритети і кинути виклик карантину. Так з’явилась наша піццерія, котрої
не мало бути, якби не це потрясіння всього світу. Нашою
піцею поласував навіть Мер
Яцек Сутрик. Так що все в наших руках, шукаємо можливостей в кожній ситуації, якою б
тяжкою вона не здавалась.
Віталій Шатура
– шеф-кухар одного
з ресторанів Вроцлава
Я сам особисто скептично
ставлюсь до всіх тих заходів,
які задіяла держава, хоча визнаю існування самого вірусу.
На час карантину наш заклад
був змушений закритись, тому
довелось підшукати для себе і
родини більш дешевше житло.
І тепер, після відкриття, доходи ще далекі від тих що були до карантину. Зараз охоче
змінив би роботу на адекватну,
тільки в закладі з розвиненою
доставкою їжі або »кейтерінг«,
щоб під час повторення ситуації не залишитися з родиною
без засобів існування. Чекаю на
відкриття кордонів, коли місто
наповниться туристами і ми
також зможемо подорожувати.
Сергій Чулков
– директор поліцеальної
школи
У нас, в цілому, все добре. Виникають деякі проблеми, такі
як організація дистанційного
навчання (не всі учні мають потрібні гаджети або стабільний
інтернет), фінансування нашої
філії в Ополі, відсутність можливості стратегічного планування (в цьому році ми хотіли
значно розширитися і закласти технікум). Також
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з сумом можемо констатувати, що частина учнів
залишила територію Польщі і
відповідно - навчання, на щастя
це дуже маленький відсоток.
Але всі проблеми стараємося
одразу вирішувати, не втрачати
темпів розвитку та оптимізму,
котрим охоче ділимося з нашими учнями і громадою міста.

Олена Воровченко
– співзасновниця Фундації
„Ptach”, Senior Oracle DBA
Карантин кардинально змінив плани Фундації „Ptach”: ми
змушені були відмінити 2 табори(весняний і літній), зараз
намагаємось спланувати хоча
б осінній. До того ж ми зустрілися з новими викликами: ряд
підопічних родин опинився на
межі: дорослі люди втратили
роботу і засоби для існування.
Завдяки підтримці небайдужих
вроцлав’ян ми змогли підтримати коштами на оренду житла
і продукти харчування кризові
родини переселенців. Дякуємо! Також, ми не гаяли часу і
під час карантину разом з ініціативною групою випускників
УКУ(Український Католицький Університет) запустили
пілотний проект „Англійська
на Схід”. Ми знайшли найкращих менторів з різних країн, які
гарно володіють англійською
мовою, а також на конкурсній
основі відібрали дітей з кризових родин зі Сходу України,
які бажають поглибити знання
англійської мови. Заняття проводитимуться на платформі
Zoom раз на тиждень протягом 3 місяців. Перший місяць
вже минув: діти демонструють
велику зацікавленість і мають
перші успіхи!
Валентина Ватутіна
– вокалістка, вчитель
перших класів
Як вокалістка - не було можливості грати для публіки, в
присутності слухачів. Це був
поштовх креативно підходити
до того, шо є вдома - я провела
значну частину карантину із сестрою, у зв’язку з чим ми записали 3 дуети разом (а востаннє
це було добрих 15 років тому).
Мої карантинні враження стосовно музики не найкращі загалом. Від цього тижня я знову на
сцені. Це дуже добре відчуття.
Це справжній обмін. Це музика.
Як вчителька першого класу
у міжнародній школі, я відчула
деякі зміни у моїй діяльності насамперед те, що таки можна
працювати з дому навіть виконуючи професію зі сфери освіти! Мій клас мав найвищі показники відвідування під час карантину і деякі теми справді було
легше пояснити саме завдяки
тому, як влаштований додаток
ZOOM і які широкі можливості користування він пропонує.
Кількість фізичних годин роботи дещо скоротилася, як і час на
доїзд до і з роботи. Загалом, я
цим періодом дуже задоволена
- робота виконана якісно, діти і
я у постійному необхідному їм
і мені контакті, можна трошки
довше спати і ще маленький секрет щодо дрес-коду
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Сергій Павлов
– будівельник, сантехнік
Мені ще до карантину не дуже
подобалася фірма у якій я працював, ставлення, робота не за
фахом тощо. З початком карантину, велику кількість працівників скоротили, тим хто залишився поставили незрозумілі
вимоги, до того ж знизили зарплату, я тримався через документи, які не хотілося переробляти
для НВУ але і так був змушений
звільнитися. У Вроцлаві з легкістю знайшов роботу за фахом і
на кращих умовах, зараз чекаю
папери і не терпиться на роботу.

Родина Бедряків: Євген, Анна
та їхня донька Анжеліка –
нові мешканці Вроцлава
Родом з Бахмута (Донецька обл.)
ця родина переїхала до нас з
Переяслава (Київська обл.) на
переломі 2019/2020 років. Як
справжні батьки, Євген і Анна
спочатку приготували »плацдарм«, а потім забрали до себе
доньку Анжеліку, котра саме в
перші дні карантину мусила піти до своєї нової школи. Але не
сталося, як гадалося: Анжеліка
познайомилась зі своїми однокласниками і вчителями онлайн.
З більшості предметів вчителі
високо оцінюють знання та старання дитини і це практично без
знання мови (розкажіть мені після цього про складнощі школи
онлайн). Враховуючи дистанційну роботу Анни, у сім’ї виникла
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проблема з другим комп’ютером в родині, котру люб’язно
вирішила директор початкової
школи №23, надавши шкільний
ноутбук. Використовуючи поради спільноти Всі Свої Wroclaw,
юридичні консультації ЦУКРу та
корисні комунікати WroMigrant,
родина Бедряків спритно вирішує питання легалізації та інтеграції в польське суспільство.

+++

Отже, підсумовуючи враження
моїх експертів від карантину і
повернення до »нової нормальності«, можу констатувати, що
українська громада Вроцлава в
цілому дуже добре впоралась
з цим складним періодом пандемії COVID-19. Ми вчимося
користуватися можливостями
і вирішувати труднощі, які ви-

никають, робимо висновки на
майбутнє. Також нам в цьому
допомагає наш Вроцлав, котрий через чисельні громадські
організації (CUKR, WroMigrant,
тощо) дає широку пропозицію
всіляких консультацій, тренінгів, вебінарів та інтеграційних
заходів. Краще звісно попереду,
але до труднощів ми теж готові.
Все буде добре! +

1 WR
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Невидимі. Українці
працюють як раби
Обдурений, а іноді
битий та ув’язнений.
Українець в Польщі
та Німеччині
мовчки страждає.
Після 90 днів
дозволу на легальне
перебування в
Польщі, доводиться
вертатись додому
без зароблених
грошей і ця схема
повторюється
тисячі разів.
PASCALE MÜLLER,
AGATA SZYMAŃSKA,
EUGEN SZACHOWSKOJ
Журналісти, які працюють для німецької редакції сервісу BuzzFeed
протягом року вели розслідування в справі експлуатації працівників з України в Німеччині
та Польщі. Оскільки сервіс не
має редакції в Польщі, зібраний матеріал було надано газеті
“Wyborcza”, яка, в свою чергу, зважаючи на те що в Польщі мешкає
та працює понад 1 млн. українців,
вирішила надрукувати статтю,
зокрема, в газеті “Привіт”.

1 WR

Шеф припиняє виплачувати
зарплату
14 zł / день. На ці гроші Ярослав
Ігнатів повинен придбати все необхідне. Їжу - краще за все тости
та заморожене мелене м’ясо. Мінімальне поповнення телефонного рахунку, щоб дзвонити до
доньок в Україну. Іноді цигарки,
бо без них часами неможливо.
Ігнатів працює у ґданській
будівельній фірмі вже дев’ятий
місяць. Раптом, шеф припиняє
виплачувати йому зарплату. Він
згадує цю розмову:
– Шеф, коли буде зарплата?
– Ярек, в п’ятницю буде задаток. Ну, може в суботу...
– А коли зарплата буде? � випитує працівник.
У відповідь мовчання.
Ігнатів працює та чекає. Минає місяць.
Я писав йому смск-и, постійно
дзвонив. Пройшло два місяці.
Він спить у дешевих хостелах,
або у знайомих. Припиняє надсилати гроші дітям. Минає третій місяць.
Починаються невпинні головні болі, проблеми зі сном. Проходить чотири місяці. Ігнатів все ще
будує полякам будинки 6 днів на
тиждень, 12 годин на день.
У його рідному селі, на заході
України, ніхто не знає про те, що

• Ярсолав Ігнатів на будівельному майданчику свого нового роботодавця
FOT. AGATA SZYMAŃSKA

відбувається. Сім’я лише помітила, що більше не надходять гроші.
Ігнатів сидить у маленькій
квартирі, в Ґдині та розповідає
про ці місяці. Спогади все ще
живі - в мене досі болить голова,
тому мені важко говорити - пояснює. Фірма, у якій він працював майже два роки, називається Euromurbet.
Протягом восьми місяців все
було в порядку, а потім Ярослав вирішив отримати дозвіл на
тимчасове перебування, після
якого, в перспективі, можна було б скласти внесок на дозвіл на
постійне проживання. Відтоді він
не отримав ані однієї зарплати.
Шеф заборгував йому близько 13
тис. зл. Ігнатів також дізнався, що
в нього не було страхового полісу, тобто працював він напівлегально.
BuzzFeed News отримав копію
контракту, який фірма підписала
з Ігнатівом у червні 2017 р. Там
немає інформації про термін дії
контракту, або величину заробітної плати. Фірма Euromurbet не
відреагувала на наші питання та
прохання прокоментувати звинувачення, висунуті працівником.

Робота в катастрофічних
умовах
Зараз Ярослав працює у іншій будівельній фірмі. Він радий, що його новий шеф - чесна людина. Він
вже отримав від нього задаток за
відпрацьований випробувальний
термін, автомобіль, щоб їздити на
роботу та квартиру, де він мешкає
з дружиною. – я приїхав на роботу в понеділок, а в четвер в мене

вже був свій кадровий номер і
прописка – говорить Ігнатів – я
сподіваюсь, що все буде добре.
За приблизними підрахунками, в Польщі живе та працює
понад мільйон українців. Це найбільша національна меншина в
Польщі. Від червня 2017 р., завдяки безвізу, з’явилась можливість перебувати тут 90 днів без
додаткових документів. Після
цього суттєво збільшилась загальна кількість людей, які їдуть
до Польщі в пошуках роботи - легально чи нелегально. Деяким з
них доводиться працювати у катастрофічних умовах.
У Німеччині подібні історії
неозброєним оком відслідкувати важко, вони краще приховуються. Розслідування сервісу
BuzzFeed розповідає про одну з
таких, що відбулась у передмісті Гамбурга. в Польщі відбулось
принаймні два приголомшливих випадка.
Василь Чорний в липні 2019
р. втратив свідомість під час роботи на фабриці з виробництва
трун. Замість того, щоб викликати швидку, шеф вивіз його в ліс.
Чорний помер, а його тіло знайшов лісничий.
Оксана Харченко в січні 2018
р. отримала сонячний удар на
роботі. її роботодавець - фермер
та постачальник овочів, що працював для великого супермаркету, завіз її на автобусну зупинку.
Тільки звідти він викликав швидку, вдаючи випадкового перехожого. Незважаючи на реабілітацію, жінці не вдалось відновити
здоров’я. Вона померла на початку цього року.

Нікому не розповідай
Смерть двох українців це моторошний приклад того, що може зустріти іноземців у Польщі.
BuzzFeed News спілкувався з
трьома іншими працівниками,
які розповідають, що в Польщі їх
не тільки експлуатували, а навіть
ув’язнювали й били. Вони не хочуть ділитись тим що пережили
навіть зі своїми близькими, тому
на прохання оповідачів, ми змінили їхні імена.
Марія розповідає журналістам
BuzzFeed про свою роботу на збиранні вишень. Вона жила разом з
іншими українцями у наметах,
з постійною нестачею їжі. В них
відібрали паспорти. Коли Марія,
разом з іншими, почала скаржитись на умови роботи, їх зачинили у підвалі, де навіть не було
відра щоб сходити в туалет. Вона
розповідає, що на фермі знаходились охоронці, які повинні
були бити людей кийками за непослух. – Куди мені було тікати?
Там кругом щире поле, а в них
машини. Все одно повернуть назад. В тебе немає нічого - грошей,
цигарок. Тікати нікуди - говорить
Марія. Наталя сортувала вживані речі на складі неподалік міста
Ланьцут. Полька, яка працювала
там забрала в неї паспорт, нібито
для виготовлення робочої візи та
оформлення медичного страхування. – Ніхто не подумав про те,
що це підозріло – говорить Наталя. Вона спала в великих ангарах
разом з іншими, на протязі, без
постільної білизни, без обігріву.
В мене забрали телефон, припинили виплачувати зарплату,

тому, після православного різдва, вони припинили працювати.
Тоді до них на машині приїхали
якісь чоловіки. Вони не привезли
грошей, замість цього - побили
працівників. – Ми боялись, що не
вирвемося звідти – говорить Наталя. – Я приїхала до Польщі під
кінець листопада 2015 р. і тільки
на початку лютого 2016 р. нам
дозволили піти.
Михайло, так само як Ярослав
Ігнатів, працював на будівництві.
В лютому 2017 р. він жив у наметі.
Він досі пам’ятає цей нестерпний
холод. Їм не платили цілий місяць, приносили лише їжу та цигарки. Коли Михайло та його колеги почали говорити про зарплату, до них прийшли чоловіки зі
зброєю. – Будьте вдячні, що у вас
є їжа і місце для ночівлі, поки не
закінчите роботу – сказали вони.
Коли Михайло йшов, то отримав попередження: – Нікому
нічого не говори, бо ми розберемося з твоїми близькими.

Робота без зарплати
BuzzFeed News не зміг перевірити
достеменність історій Михайла,
Наталі та Марії, бо ніхто з них не
отримав контракту. Крім того, вони не змогли надати ніяких інших
доказів – фотографій або повідомлень. Натомість консультанти
української інфолінії, яка займається протидією торгівлі людьми, до якої ці троє звернулись,
визнали легітимність історій. Інфолінія співпрацює безпосередньо з Міжнародною організацією
до справ міграції (ІОМ) в Україні.
Майже одна п’ята ідентифікованих жертв торгівлі людьми в 2018
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Невидимі. Українці працюють як раби
р., згідно з даними цієї організації, потрапила в руки
експлуататорів саме в Польщі. Їхня кількість постійно зростає.
Після більш ніж місяця роботи без зарплати, Ярослав Ігнатюк
також задзвонив на гарячу лінію.
Після декількох розмов і огляду
його справи, радники визначили
його як потенційну жертву торгівлі людьми і примусової праці.
„Його історія типова”, говорить
консультант гарячої лінії Оксана
Слюсар. Згідно з даними ІОМ, переважну більшість жертв торгівлі
людьми змушують працювати.
Більша половина з них - чоловіки, багато хто з них працює на будівництві. Ярослав Ігнатів прибув
до Польщі без візи. Для того, щоб
працювати легально, він повинен
був знайти такого роботодавця,
який заповнить документи для
Воєводського Управління. Він не
може просто змінити роботодавця, тому що його депортують. Це
дає роботодавцю велику владу.
Співробітників часто шантажували. „Ви стаєте залежними від
вашого роботодавця, який може виявитися шахраєм”, говорить Ярослав.

Робота як тюрма
Ігнатів не єдиний співробітник,
який стверджує, що його використовувала фірма Euromurbet.
BuzzFeed знайшли ще чотирьох
людей, які також отримали неповну зарплату або взагалі її не
отримали. Один з них – Віталій,
який не хоче розкривати своє
справжнє ім’я. Він повідомив, що
працював у Euromurbet з лютого
2018 по лютий 2019 разом з Ярославом. Фірма заборгувала йому
більше двох місячних зарплат.
- Моє перше враження від будівельного майданчика: він нагадував...в’язницю. Не знаю...Таке
от в мене було жахливе відчуття - говорить він у телефонному
інтерв’ю з новинами BuzzFeed.
Він повинен був вручну тягати
будівельні матеріали, які поляки переносили використовуючи
кран. Це було не по-людськи скаржиться він. Спочатку, шеф
Euromurbet затримував виплати за передбачувані порушення правил охорони здоров’я та
безпеки (BHP). Наприклад, коли
співробітники забули одягнути захисні окуляри. У певний
момент виплати повністю припинились. Потім шеф запитав
у Віталія, для чого йому взагалі
потрібні гроші. Віталій спробував
сповістити про це адміністративні органи.
Euromurbet відмовився коментувати його ситуацію.
Експлуатація
З трьома колишніми співробітниками фірми Euromurbet ми
зустрілися в парку, в околиці
Гданська в серпні 2019. Двоє з
них: Олег та Богдан це батько і
син. Вони працювали в компанії протягом чотирьох місяців.
Euromurbet винна їм кілька сотень євро.
Батько Олега працював у пожежній бригаді протягом 20 років і пішов у відставку у віці 54
років. Він отримує близко 90 євро
пенсійних, а цього не достатньо,
щоб вижити.

• Район у Гданську, де живуть Олег та Богдан FOT. AGATA SZYMAŃSKA

• Ярослав Ігнатів та його дружина в квартирі робітників у Гданську FOT. AGATA SZYMAŃSKA

• Віктор каже, що будував будівлі для великих німецьких мереж супермаркетів у Німеччині
FOT. AGATA SZYMAŃSKA

Олег теж був пожежником.
Він приїхав до Польщі з сином
- Богданом. Богдан розповідає, що в певний момент вони
просто навідались до державної інспекції праці. Звідти вони
подзвонили до голови фірми
Euromurbet. Вони погрожували
повідомити, що фірма не платить їм зарплату. Копії контрактів Олега та Богдана є у власності редакції BuzzFeed і там не
вказано конкретного робочого
часу. Ми також маємо доступ

до робочих планів для індивідуальних змін, які є доказом того,
що вони працювали в фірмі у
вересні 2018.
Представник Euromurbet
прийшов негайно. Він віддав їм
близько 1 000 злотих і обіцяв,
що незабаром вони отримають
решту. Але цього не сталося
– врешті-решт минуло 90 днів
від в’їзду, і Олегу з Богданом довелося повернутися в Україну.
Ця схема повторюється тисячі
разів у Польщі.

Euromurbet не відреагував на
детальні питання BuzzFeed про
звинувачення, зроблені чоловіками. Польська інспекція праці
повідомила, що досі не провела
інспекцію цієї компанії.

Порожні обіцянки
Українська гаряча лінія, яка приймає звіти про торгівлю людьми, знає цей механізм: спочатку люди отримують авансовий
платіж, а потім лише порожні
обіцянки. «В такому випадку в

них майже немає вибору: вони
змушені працювати і знаходяться під контролем роботодавця», – каже консультант Оксана
Слюсар. „Вони не можуть повернутися, нічого змінити, крім
того: грошей за свою роботу вони не отримують”.
Чоловіки, з якими я розмовляю з на лавці в парку, працюють за кордоном роками. Вони
не в повній мірі усвідомлюють
несправедливість, яку пережили, тому що звикли до таких умов.
У Росії було гірше. У порівнянні з цим в Польщі все добре
– говорить Віктор. Власники
Euromurbet нелегально відправляли своїх людей на роботу
в Німеччині. - Це була досить
гарна споруда на німецькому
кордоні – розповідає він. Віктор
працював нелегально, тому не
погоджується на використання
його справжнього імені.
Віктор працює за кордоном
вже кілька років - в Польщі, Чехії, Росії, Німеччині. - Хто один
раз поїде, той поїде ще раз. Це
майже у всіх так. Ви кажете собі,
що „наступного разу буде інакше”, - каже Віктор. Він оцінює
ймовірність того, що за кордоном станеться щось погане як
50:50. Його син навчається в
КПІ. - Життя в Києві дуже дороге, сину треба орендувати квартиру. Мені довелося виїхати, бо
моєї української зарплати не вистачало, - пояснює Віктор. Йому
майже 50 і він відчуває, що вже
занадто старий для таких поїздок. Половину життя він працював за кордоном - у Польщі, Німеччині, Чехії та Росії. Коли він
про це говорить, майже випадково звучать фрази, які дають
уявлення про те, що йому довелося пережити: „З Німеччини
нам, по суті, довелось тікати”.
„В Чехії мене побили”.
„В Польщі запізнення з виплатами це норма. З цим нічого не вдієш” У Німеччині він
працював близько двох тижнів
на Euromurbet, у Баварському
Фойхтвангені та поблизу Берліна. Він будував об’єкти для
великих німецьких мережевих
супермаркетів. Співробітники
не завжди отримували зарплату, а потім, врешті й він раптом
почув: „З вашими документами
щось не так. Залишайтеся вдома.
Він не з’являвся на майданчику протягом кількох днів, а коли
прийшов, роботодавець сказав:
„Тобі доведеться піти, або тебе депортують” - От і все. Нам
сказали, що платіж затримали
німецькі митники. Я думаю, що
схема була стандартна: вони виплачують дві зарплати, а третю
- ні», – згадує Віктор.
Вони повернулися до Польщі
на службовій машині, хоча деякі з тих, хто їхав з ним, боялися
арешту. Паспорти були фальшиві. Але ніхто їх не перевірив.
Віктор не боявся, тому що це для
нього був далеко не перший раз.
Euromurbet відмовився коментувати й цю ситуацію.
Як це відбувається?
Ігнатів стоїть на балконі маленької квартири в Гдині і курить. Він живе тут зі своєю дру-
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• За приблизними підрахунками, в Польщі живе та працює понад мільйон українців

• Автобуси часто мають затримку на кілька годин
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• Автовокзал у Варшава-Західна: Сюди прибуває багато автобусів з України

• Болізуби, рідне місто Ярослава
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жиною та іншими працівниками нової компанії, для якої він
працює. Вони спокійні - обидва
виглядають втомлено, схудли. Вони повертаються додому
ввечері, затемна; у них є трохи
часу, щоб поїсти і відразу ж піти спати.
Лілія, дружина Ярослава,
прибула до Польщі, як тільки
дізналася про неприємності, які
відбулись з її чоловіком.
„Як це можливо, що в Польщі
стільки аферистів і ніхто з цим
нічого не робить?” Вони закривають не одне око, а обидва. Я
зіткнувся з великою кількістю
випадків шахрайства і з жодною
компанією, жодним роботодавцем ніколи нічого не сталось.
Ніхто не отримав повістки до
суду чи штрафних санкцій - дивується Ігнатів.
Після Euromurbet він працював у двох інших будівельних
компаніях, які йому не платили.
Аби заробити хоч що-небудь, він
хапався за будь-яку роботу.
Його дружина приносить каву.
Вони з Ярославом родом з того
самого села на Західній Україні,
знають одне одного з дитинства.
Кажуть, їхній дім невеликий. Гріється від печі, тому взимку буває
дуже холодно, а коли падав сніг,
не можна було їздити автомобілем. Ігнатів брав участь у війні з
Росією в Криму у 2014 і був поранений міною. З балкона він вказує на ліс неподалік і додає, затягуючись папіросою: „фронт був
настільки ж близько”. Вполювати
і використати
Зараз його діти живуть з бабусею, його тещею. Ярослав та
Лілія намагаються щодня спіл-

куватися з ними по телефону,
але це важко - в будинку бабусі часто немає покриття. Друга
проблема - різниця у часі. Дружина Ігнатіва працює в клінінговій компанії і часто повертається додому лише об одинадцятій
за польським часом. В Україні
вже північ, діти давно сплять.
Це парадокс. Польща сильно
покладається на працівників з
України, представники роботодавців давно закликають уряд
Польщі покращити імміграційну політику. Однак мало що
було зроблено, щоб допомогти
таким людям, як Ігнатів. Міжкультурний консультант, з яким
ми спілкуємось, резюмує це так:
- Український працівник - як заєць у полі, навколо якого стоять
лише вовки. Усі намагаються
його вполювати і використати.
Ольга Добровольська - юрист
і працює в неурядовій організації «Асоціація правового втручання» у Варшаві. Організація
підтримує біженців та мігрантів
в справах легалізації свого перебування в Польщі. - Про працівників багато говорять, але ніхто
не говорить про те, що польські
роботодавці працевлаштовують
їх без належних документів нелегально. Наче у працівників
був вибір, - каже він. І додає, що
немає інформаційних кампаній
та пропозицій допомоги, орієнтованої на працівників. Зазвичай вони несуть відповідальність, а не роботодавець.

Фікційні інспекції
- Усі формальності на плечах роботодавця, - каже Добровольська,
- тому, грубо кажучи, мало не ціле

життя іноземця залежить саме
від шефа.
Ще одна проблема: Державна
інспекція праці (PIP) попереджає
про дату проведення інспекції.
Люди скаржилися, що начальство говорило їм: „Не приходьте
на роботу в цей день!”
PIP пояснює, що, окрім декларованих засобів контролю,
він також проводить інспекції
без попередження, які відбуваються в будь-який час дня або
ночі. Особливо, якщо чиновники
підозрюють когось в порушенні
закону. Інспекція додає, що вона
попереджає про плановий візит
тільки тоді, коли це не вплине на
результат перевірки.
Ярослав Ігнатів згадує такий
контроль влітку 2019 року у свого
попереднього роботодавця. Шеф
сказав йому, аби той залишався вдома. Там він теж намагався
влаштуватись легально, але роботодавець постійно відповідав:
“Давай поговоримо про це завтра”
- Ось чому так важливо посилити контроль та захист, - каже
Добровольська. Її організація отримує так багато прохань про допомогу, що вона не може відповісти всім. Крім того, організація
не фінансується державою. Все
більше проблем, все менше грошей.
Винна також політика. Анна
Татар, активістка антирасистської організації “Ніколи Знову”
(пол. Nigdy Więcej), звертає увагу
на антиукраїнський націоналізм,
який сприяє трудовій експлуатації. Його підживлюють деякі праві
політики. Дехто з них - незважаючи на дуже низьке безробіття в

Польщі - стверджує, що українці
забирають роботу у поляків. Антиукраїнські демонстрації під
гаслом „Ні - для імміграції зі сходу” відбулися у 2016-17 роках. За
словами Анни Татар, націоналісти часто говорять про українців,
ніби вони люди другого сорту,
хоча працівники з України зараз складають важливу частину
польської економіки.

Немає на що жити
Автобуси в Україну відправляються кожні 15 хвилин з польських
станцій. Гражина Клепацка продає квитки вже 17 років у маленькому приміщенні на автовокзалі в
Гданську. Вона часто розмовляє з
мандрівниками, особливо жінками, які сидять у залі очікування. Якщо говорити трохи довше п’яти
хвилин, на очах з’являються сльози. Я захоплююся цими людьми,
тому що залишати власних дітей
- це, мабуть, жахливо. Вони цього
не роблять для того, щоб купити
новий автомобіль. Вони приїжджають лише тому, що їм нема на
що жити, - каже вона. І додає: Жінки хоробрі. Але жінки скрізь
хоробрі ...
Варшава Західна. Щодня тисячі українців приїжджають сюди і
від’їжджають.
Коли автобус прибуває з України, виходять втомлені пасажири.
У багатьох пластикові пакети і дешеві валізи на колесах. Вже на автовокзалі їх зустрічають величезні білборди та барвисті листівки
з номерами агентств зайнятості.
Коли Ігнатів та його дружина
заощадять достатньо грошей, вони сядуть до одного з цих автобусів. З Гданська до Тернополя він

буде їхати близько 20 годин. Це
майже 900 кілометрів.
Більшість людей їздить вночі.
Одинаки вже звикли до незручних крісел, пари подорожують,
притулившись одне до одного.
Автобуси часто мають затримку
на кілька годин, всередині душно і жарко, опалення зазвичай
ввімкнене, радіо грає тихо. Пейзаж за вікном зникає, коли темніє. У темряві можна побачити
лише освітлені вивіски борделів
та закладів Арома Кави.
Автомобілі пробиваються через прикордонні пости. Це швидше на польській стороні, але на
українській стороні час йде повільніше і чекати доведеться довше.
Автобусна зупинка, зразу ж
після кордону.

Вимерле село
З Тернополя до рідного села їхати 40 хвилин. Є кілька будинків,
фонтан, синя церква на пагорбі; у
дворі ґиґотять гуси. В селі проживає близько 300 людей, більшість
з них виїхала. - Село вмирає. Скоро нічого не залишиться, - зітхає
Василь Ігнатів, батько Ярослава.
Там лишаються лише літні
люди та діти. Після від’їзду сина
батьки Ярослава продали частину городу та корів. Вони більше
не мають сил доглядати за ними,
але все одно встають о шостій,
щоб доглядати за козами, котами,
собаками, індиками та голубами.
Василь Ігнатів отримує 2000
грн пенсії, а це 66 євро на місяць.
Це замало, аби допомогти синові.
„Я не знаю, як він там вижив”, - каже батько. +
Передрук з газети “Wyborcza”
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