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Germania: Romanii ii inlocuiesc pe polonezi la
cules de capsuni
Muncitorii sezonieri romani ii inlocuiesc pe polonezi la cules de capsuni sau
sparanghel in Germania, acestia din urma beneficiind, din 1 mai, de
deschiderea pietei muncii din Republica Federala, in timp ce romanii mai au
de asteptat pana la finalul lui 2013, informeaza, miercuri, Deutsche Welle.
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Anul trecut, doua treimi dintre muncitorii sezonieri care lucrau pe camp in Germania erau din
Polonia. Dupa deschiderea pietei muncii din Republica Federala pentru cetatenii tarilor care au
aderat in 2004 la Uniunea Europeana, situatia s-a schimbat in mod radical, informeaza Gandul.
Polonezii sunt cautati in domenii mult mai profitabile. in estul Germaniei, unele firme organizeaza
chiar si campanii speciale menite sa-i atraga pe tinerii din Polonia.
"in 2004, imaginea instalatorului polonez le rapea multor germani somnul, speriati ca isi vor
pierde locurile de munca din cauza concurentei din estul continentului. Culmea ironiei: instalatorii
polonezi sunt cautati in fosta RDG, care sufera de pe urma migratiei populatiei tinere spre
regiunile bogate din vestul tarii. Astfel, polonezii nu prea mai sunt interesati sa munceasca in
Germania pe camp, unde ar castiga doar 6,40 euro pe ora - extrem de putin in comparatie cu alte
domenii. Agricultorii din Republica Federala au prevazut aceste evolutii si au cautat deja de anul

trecut muncitori sezonieri din Romania si Bulgaria", noteaza Deutsche Welle.
Potrivit sursei citate, in jur de 95.000 de muncitori sezonieri romani lucreaza in aceasta vara in
Germania, reprezentand la ora actuala cel mai mare grup etnic intre muncitorii sezonieri straini.
Leonhard Palm este unul dintre fermierii germani care i-a inlocuit pe lucratorii polonezi cu romani.
Familia Palm nu a invatat inca expresii sau cuvinte romanesti din simplul motiv ca se inteleg
foarte bine in germana si engleza.
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