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Jak wiadomo, aktualny prezydent USA jest 
bardzo krytyczny wobec podpisanego 
24 lata temu układu NAFTA dotycz cego 
wolnego handlu mi dzy jego krajem oraz 
Kanad  i Meksykiem, uwa aj c (troch  bez-
podstawnie), e doprowadził on do zdziesi t-
kowania działalno ci przemysłowej w USA. 
Z tego te  wzgl du postanowił zapropono-
wa  s siadom nowe reguły gry. Wci  nie 
wiadomo, co na to powie Kanada, ale Meksyk 
nie miał specjalnego pola do manewru - war-
to  dóbr eksportowanych do USA to pra-
wie jedna czwarta PKB tego kraju. W sierpniu 
2018 r. prezydent Peña Nieto ogłosił przyst -
pienie do nowego układu. 

Okazuje si , e forsowane przez administra-
cj  Trumpa propozycje nie sprowadzaj  si  
wył cznie do kwestii handlowych i nios  za 
sob  ciekawe implikacje dla meksyka skie-
go wiata pracy. Otó  Meksyk zobowi zał si  
do wprowadzenia ustawodawstwa zapew-
niaj cego stosowanie uznawanych przez 
USA mi dzynarodowych standardów pracy. 
Co ciekawsze - dotyczy to tak e zapewnienia 
pracownikom posiadania realnej reprezenta-
cji zwi zkowej. A z tym jest powa ny problem 
- w kraju rozprzestrzeniony jest „kacykowski” 
(caciqismo) model zwi zkowy, w którym lide-
rzy organizacji zwi zani silnie z władz  poli-
tyczn  ró nego szczebla, prowadz  na własn  
r k  negocjacje płacowe bez ogl dania si  na 

 Trump odnowicielem 

 meksykańskich związków 

 zawodowych? 
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opini  dołów zwi zkowych. Jak ocenia Wall 
Street Journal, 90% układów zbiorowych pod-
pisywanych jest bez uzyskania zgody pracow-
ników. Nowa regulacja prawna wprowadzana 
w ramach dostosowa  do przyszłego traktatu, 
zapewni aby tego typu umowy zatwierdzane 
były w tajnym głosowaniu przez 30% ogółu 
pracowników, których to dotyczy. Co wa ne 
sami liderzy zwi zkowi maj  by  wybierani 
w tajnym głosowaniu.

Zapewne przyczyni si  to do odnowienia 
zwi zków zawodowych jako rzeczywistego 
reprezentanta pracowników. A b dzie to nie-
w tpliwie potrzebne. Kolejny element przy-
gotowywanego traktatu odnosi si  do szcze-
gólnie dra liwego obszaru w relacjach mi dzy 
obu krajami - bran y samochodowej. Uzgod-
niono, e 40% pojazdów eksportowanych 
z Meksyku do USA ma by  wyprodukowa-
nych przez pracowników opłacanych stawk  
godzinow  w wysoko ci co najmniej 16 USD. 

Problem w tym, e jest to trzykrotno  mini-
malnej płacy w Meksyku, tylko e dziennej. 
Oczywi cie pracownicy bran y samochodo-
wej zarabiaj  znacznie wi cej, ale i tak ocenia 
si , e w wielu przypadkach musiałoby do  
do o miokrotnej podwy ki płac, aby spełni  te 
kryteria. Trudno oceni  czy jest to w ogóle re-
alne, ale odnowione dzi ki Trumpowi zwi zki 
zawodowe b d  raczej niezb dne by czuwa  
nad t  kwesti .

Nale y tak e podkre li , e 20 wrze nia br. 
meksyka ski Senat podj ł decyzje o ratyfi kacji 
konwencji fundamentalnej nr 98 MOP doty-
cz cej prawa do zrzeszania si  i rokowa  zbio-
rowych. 

Obserwator subiektywno-obiektywny 

Zdj cie: AP Photo/Guillermo Arias


