Para acabar com a escravatura
Solidariedade com os assalariados grevistas de Arcade


Arcade é uma sociedade práticamente desconhecida. No entanto, ela exerce em subempreitada na maioria dos hoteis franceses do grupo ACCOR (Atria, Coralia, Etap, Formule 1, Frantour, Ibis, Libertel, Mercure, Motel 6, Novotel, Parthenon, Sofitel, Thalassa…).Assim, são os seus assalariados quem se ocupam de ordenar e limpar os quartos. O pessoal é sobretudo formado por mulheres vindas do terceiro mundo e com grandes dificuldades para lêr e escrever, muitas vezes sem papeis, e por isso particularmente fragilizadas frente aos exploradores que as empregam.

Oficialmente essas mulheres são pagas 7,16 euros brutos à hora, o que se eleva a um pouco mais que o salário mínimo. Mas na realidade, são-lhes imposto um sistema de cotas, forçando-as dessa maneira a um real trabalho de empreitada. Atribuindo-lhes um número determinado de quartos a limpar e estipulando um tempo de 17 minutos para cada quarto, mas se o tempo é ultrapassado – o qu é frequente e inevitável tanto mais que o controle é feroz – o tempo de trabalho extraordinário não é pago. E quando não há trabalho, esse tempo é declarado em horas de ausência. Os contratos a tempo parcial são impostos, mas na prática elas trabalham mais de 35 horas por semana.

Arcade pensava ter empregado um pessoal disposto a aceitar tudo sem reagir, porque na incapacidade de se defender (nem sempre em regra no que diz respeito a documentos, conhecendo mal o direito, falando pouco o francês),não se privando de os explorar até a medula, e rejeitá-los logo que o cansaço acumulado e as doenças da coluna vertebral os tenha desgastado. Tudo isso, evidentemente com a complicidade activa do grupo ACCOR, que reduz os seus gastos impondo condições drásticas às subempresas.

Mas desde o dia 7 de março uma parte das trabalhadoras puseram-se em gréve e lançaram um certo número de acções contra as direcções de Arcade e de ACCOR para revendicar condições de trabalho normais e salários decentes. As suas revendicações são as seguintes :

·	Um subsídio de fin de ano de 305 euros para todos
·	O fim das ameaças e pressões sobre o pessoal e o respeito dos horários previstos nos contratos
·	Contratos a tempo completo para todos os assalariados (151 horas)
·	Anulação das sanções contra o pessoal e em particular os 8 despedimentos
·	Uma redução das cadências de trabalho a 2,5 quartos para os hoteis tres estrelas e 3 para os 2 estrelas.


Ajudai-os a ganhar contra estes negreiros modernos. Não durmam num hotel do grupo ACCOR. Fazei saber à vossa volta, no vosso país, o que se passa hoje no coração da rica Europa.
Protestem junto da recepção e da direcção do vosso hotel ; escrevam-lhes exprimindo a vossa oposição a essas formas de exploração e a vossa solidariedade a favor da luta dos assalariados de Arcade.


Colectivo de solidariedade com os assalariados de Arcade em gréve

Contact : 01.42.43.35.75 ou bien : sud-rail@wanadoo.fr – Chèques à l’ordre de Sud Propreté et services, à envoyer à Sud Rail, 17 Bld de la Libération, 93200 Saint Denis, en indiquant au dos du chèque : "grève Arcade". Des nouvelles de la grève sur le site : http://www.ras.eu.org/arcades

