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PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper (PT. 
TEL), wielki indonezyjski koncern bran y pa-
pierniczej, znany jest z tego e jako jedyny 
na wiecie produkuje bielon  pulp  drzewn  
w cało ci z hodowanych na własnych plan-
tacjach drzew Acacia manginum. Te szybko 
rosn ce drzewa maj  dar przyspieszania cyr-
kulacji azotu w glebie, przez co przyczyniaj  
si  do zwalczania jej erozji. Z tego te  po-
wodu plantacje te mo na szybko odnawia . 
Koncern promuje ich rozwój jako swój wkład 
w hamowanie deforestacji obszarów równi-
kowych.

W odniesieniu do sytuacji pracowniczej jest 
troch  gorzej. Spo ród ponad 2500 osób pra-
cuj cych dla PT. TEL prawie 70% znajduje si  
w fi rmach outsourcingowych, wobec których 
koncern nie poczuwa si  do jakichkolwiek 

zobowi za  socjalnych. No, mo e u yjmy 
czasu przeszłego, bo wła nie to si  zmienia. 
W czerwcu 2018 r. zwi zki zawodowe FSP2KI, 
afi liowane w  wiatowej federacji IndustriALL 
Global Union przyst piły do strajku w pi ciu 
z  tych fi rm, w dwóch ró nych lokalizacjach, 

daj c podwy ek płac oraz gwarancji stabil-
no ci zatrudnienia. 

W jednym przypadku, pracodawca szybko 
na to przystał ‒ ju  po 5 godzinach, bo cho-
dziło o port w Lampung, który był kluczo-
wy dla eksportu produkcji całego koncernu. 
Ale tamtejszy przywódca zwi zkowy Ahmads 
Hafi s post pił prawie tak jak Wał sa na po-
cz tku strajku 1980 r. w Stoczni Gda skiej ‒ 
odmówił zako czenia akcji protestu dopóki 
nie zostan  spełnione tak e dania robot-
ników z fi rm outsourcingowych na południu 
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wyspy Sumatry. Wtedy si  zacz ło. Poniewa  
zablokowanie portu mogło zagrozi  kondycji 
całego koncernu PT. TEL, do negocjacji z po-
ł czon  reprezentacj  zwi zkow  zmuszony 
był przyst pi  tak e jego zarz d. Stawka tej 
rozgrywki poszła w gór  w sposób zasadniczy 
‒ zwi zki zawodowe za dały przej cia przez 
koncern odpowiedzialno ci za działalno  fi rm 
outsourcingowych wraz z gwarancjami socjal-
nymi dla pracowników, zapewnienia bezpie-
cze stwa pracy, swobody organizowania oraz 
przekształceniem trwaj cych ponad rok kon-
traktów tymczasowych w stałe umowy o pra-
c . I tak si  stało. 14 czerwca osi gni to przeło-
mowe porozumienie podpisane przez zwi zki 
zawodowe, fi rmy outsourcingowe oraz co naj-
wa niejsze ‒zarz d PT. TEL, który jest gwaran-
tem implementacji porozumienia.

Jak wypływa z tego morał? Taki, e w dobie 
globalizacji metod zarz dzania sił  robocz  
warto uczy  si  od innych, którzy s  w po-
dobnej jak my sytuacji, nawet je eli znajduj  
si  gdzie  za morzami. W Polsce trwaj  mało 
produktywne debaty na temat zapewnienia 
skutecznej gwarancji ochrony pracownikom 
trafi aj cym na niekorzystnych dla nich warun-
kach do podmiotów zewn trznych, które de 
facto s  dalej sterowane przez „fi rm  matk ”. 
A mo e czasem wystarczy troch  solidarno ci 
pracowniczej i ch ci do wykorzystania swo-
istej siły uderzeniowej która nazywa si : strajk?
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Fot. Strajkuj cy pracownicy w Lampung. - 
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