Amina Diaby qua đời vào năm ngoái trong một tai nạn bên trong
một trong những nhà máy công nghiệp lớn nhất của GTA, nơi mà
công ty cho biết, an toàn lao động là mối quan tâm lớn nhất của
họ. Người 23 tuổi này là một trong số hàng ngàn người dân
Ontario đã chuyển sang các cơ quan việc làm tạm thời để tìm
những công việc thường đi kèm với mức lương thấp và ít được
đào tạo cho những công việc đôi khi nguy hiểm. Sara
Mojtehedzadeh của Star đã bị bí mật trong một tháng tại nhà máy
nơi Diaby làm việc.
Bởi Sara Mojtehedzadeh và Brendan Kennedy
Ngày 8 tháng 9 năm 2017
Tđây là hai chục chúng tôi tụ tập xung quanh một băng chuyền,
cơ thể xoắn để ăn cắp bột ra khỏi đường dây. Sàn nhà được rải
rác với bánh ngọt tươi mà dường như tích lũy nhanh hơn bất cứ
ai có thể quét chúng lên. Họ thu thập trong quần chúng cồng
kềnh dưới chân chúng ta.
Đây là ngày đầu tiên của tôi như là một nhiệt độ tại Fiera Foods,
một lò bánh công nghiệp mà rebec của men và đang sống với
chiếc máy móc thiết bị liên tục.
Chúng tôi đang hình thành và đóng gói bột thô, bột bánh ngọt tròn
vào các khay nhựa ẩm ướt - một công việc vai nghiền được gọi là
pinching. Đây có thể là bánh sừng bò bạn ăn vào bữa sáng.
Người giám sát hét lên với chúng tôi để thức dậy. Họ hét vào
chúng tôi để di chuyển nhanh hơn, pinch đẹp hơn, làm việc khó
hơn. Không ai nói chuyện qua tiếng ồn và kiệt sức.
Nhà máy phụ thuộc rất nhiều vào nhân viên làm việc tạm thời
giúp đỡ.Sức khoẻ và an toàn của nó là kỷ lục; ba giai đoạn tạm
thời đã chết ở đây hoặc tại các công ty liên kết của Fiera kể từ
năm 1999.
Trên khắp tỉnh, ngày càng có nhiều người đang dựa vào các cơ
quan tạm thời để tìm việc làm. Khi họ làm, thống kê cho thấy họ
có nhiều khả năng bị tổn thương trong công việc.
Tôi bí mật để điều tra lý do tại sao.

Trong suốt thời gian bí mật của cô tại Fiera Foods Sara
Mojtehedzadeh đã làm việc trên dây chuyền sản xuất bánh sừng
bò. Cô mô tả tốc độ của công việc như nghiền. Sara
Mojtehedzadeh
Khách hàng hiện tại của Fiera bao gồm một số thương hiệu lớn
nhất của lục địa bao gồm Dunkin 'Donuts và Sobeys; qua nhiều
năm nó đã làm bánh ngọt cho Costco, Tim Hortons, Metro,
Walmart, và Loblaw. Các nhà máy của họ sản xuất hàng bánh
nướng bằng tải trọng xe tải, dành cho các thị trường trên khắp
Bắc Mỹ và trên toàn thế giới. Họ có thể sản xuất 2 triệu bagel mỗi
ngày.
Fiera cho biết sức khỏe và an toàn là một "nguyên tắc cốt lõi", để
đáp lại các câu hỏi của Star. Nó nói rằng nó góp phần vào "phúc
lợi kinh tế" của Ontario với hơn 1.200 người đang làm việc tại các
cơ sở của họ trong GTA và tin tưởng vào việc giúp đỡ những
người nhập cư "tìm kiếm công việc và xây dựng tương lai của họ
tại Canada". tiêu chuẩn khi lựa chọn các cơ quan tạm thời để làm
việc với. Công ty cho biết đã đưa ra gần 1,5 triệu đô la cho các

sáng kiến chăm sóc sức khoẻ và các cộng đồng thiểu số trong
thập kỷ qua.
Nó cũng đã nhận được 4,7 triệu đô la Mỹ trong các khoản vay
của chính phủ và trợ cấp để mở rộng năng lực và tạo việc làm
tốt. Công ty cho biết tất cả nhân viên được đào tạo chuyên sâu và
Fiera đã đầu tư nửa triệu đô la cho các sáng kiến về sức khoẻ và
an toàn trong hai năm qua.
Quảng cáo
Tôi có được khoảng năm phút đào tạo trong một nhà máy đóng
gói với các thiết bị công nghiệp.
Tôi được trả bằng tiền mặt mà không có khoản khấu trừ hoặc chi
phiếu trả. Tôi nhận tiền lương của tôi từ một người cho vay trả
lương, đi xe buýt 35 phút từ nhà máy.
Fiera đã bị tát với 191 vụ vi phạm về sức khoẻ và an toàn trong
suốt hai thập kỷ qua, vì mọi thứ từ việc thiếu máy móc bảo vệ
thích hợp cho các bình gas bị lưu trữ không an toàn.
Ít nhất là một tá phụ nữ mà tôi gặp trên dây chuyền lắp ráp của tôi
tại Fiera, một công ty trị giá nhiều triệu đô la, được thuê qua các
cơ quan tạm thời.
Nhân viên làm việc tạm thời đang thay đổi bộ mặt của lao động ở
Ontario.
Tại nơi làm việc trên địa bàn tỉnh, việc sử dụng các cơ quan tạm
thời làm hạn chế trách nhiệm của công ty về tai nạn trong công
việc, giảm trách nhiệm về quyền của nhân viên và giảm chi phí.

Amina Diaby đã làm việc tại Fiera Foods chỉ trong hai tuần khi cô
ấy bị giết trong công việc. Bức ảnh gia đình
Khi tôi đi vào nhà máy, tôi thấy chủ yếu là những người có màu
sắc. Nhiều người Canada mới. Nhiều người nói với tôi rằng họ đã
lấy công việc này vì một lý do: để tồn tại.
Vào tháng 8, Fiera Foods đã đưa ra cáo buộc theo Đạo luật về
Sức khoẻ và An toàn cho Nghề nghiệp vào năm 2016 khi một
nhân viên cơ quan tạm thời tên là Amina Diaby. Hijab của cô bị
bắt trong một cái máy, bóp nghẹt cô.
Cô ấy đã 23 tuổi. Cô ấy là một người tị nạn đang cố gắng cứu cô
bé vào trường điều dưỡng. Cô đã làm việc hai tuần.
Việc thuê
Nhà máy Marmora St của Fiera Foods ở Bắc York nằm bên cạnh
một xa lộ và phía sau một phòng chơi Bingo, một sự hiện diện
rực rỡ trên một chiếc giếng khoan nhỏ rải rác với các nhà thờ mặt
tiền và các cửa hàng sửa chữa tự động.

Nhà máy Marmora St của Fiera Foods nằm trong một con đường
nhỏ dọc theo quốc lộ. Công ty cũng sở hữu một nhà máy khác
gần đó. Randy Risling
Một tấm bảng trắng tô điểm cho lối vào chính của nhà máy. Nó
chỉ đạo những người lao động có yêu cầu "việc làm tạm thời" bên
trong.

Fiera Foods được sáng lập bởi Boris Serebryany và Alex Garber
vào năm 1987. fierafoods.com
Fiera Foods là một công ty tư nhân được thành lập bởi Boris
Serebryany và Alex Garber vào năm 1987, sau khi hai người đàn
ông di cư từ Liên Xô cũ. Fiera có một nhà máy khác ở Norelco

Dr., cách nhà máy Marmora St. khoảng 15 phút. Boris và Alex
cũng là những quản trị viên của Tristar Bakers và Bakery Deluxe
Co., nằm trên Norfinch Dr.
Bên cạnh nhà máy Marmora St. của Fiera là Công ty Marmora
Freezing Corp., có các quản trị viên là Anna Garber và con gái
của Boris là Carmela Serebryany-Harris. Carmela cũng là một
trong những quản trị viên của CMS Ontario, cùng với Susin
Svetlana Garber. David Gelbloom là quản trị viên của Upper
Crust.
Fiera mô tả năm công ty này là "đối tác liên minh của họ."
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Theo trang web của công ty, công ty tiếp thị sản phẩm "đổi mới,
chất lượng và chi phí". Nó duy trì xếp hạng cao nhất có thể với
chương trình chứng nhận an toàn thực phẩm của Hiệp hội Bán lẻ
Anh và đã đạt được "tốc độ tăng trưởng hai con số trong 18 năm
liên tiếp".

Serebryany và Garber đã từ chối phỏng vấn câu chuyện này,
nhưng theo một câu trả lời bằng văn bản cho các câu hỏi của
Star, Fiera cho biết "sự đa dạng sẽ không thể thực hiện được nếu
không có mối quan hệ với các cơ quan trợ giúp tạm thời", cung
cấp cho người lao động an toàn thực phẩm và an toàn hóa học
đào tạo, theo công ty. Các cơ quan tạm thời cũng giúp Fiera đáp
ứng nhu cầu thay đổi, theo lời của hãng.
Fiera không chỉ đơn thuần vì sự phụ thuộc vào các cơ
quan. Trong thập kỷ qua, số lượng các văn phòng đại lý tạm thời
mở cửa khắp Ontario đã tăng 20%, với khoảng 1700 hoạt động
trong bản GTA, các số liệu thống kê thu được từ chương trình
Star.
Các cơ quan tạm thời đã tăng 20% tại Ontario trong thập kỷ
qua
Nguồn: Hội đồng Bảo hiểm và An toàn Lao động
Các cơ quan tạo ra tiền của họ bằng cách đưa công nhân vào
các công ty theo tỷ lệ đã thỏa thuận, tính tiền cho khách hàng về
tiền lương tạm thời, cộng với một đánh dấu cho chính họ. Những
người ủng hộ nói rằng các cơ quan chức năng tạm thời giúp các
doanh nghiệp giữ được sức cạnh tranh bằng cách cung cấp cho
họ một lực lượng lao động "linh hoạt", đồng thời tạo ra cơ hội
việc làm cho những người có thể không kiếm được chúng.
Nhân viên làm việc tạm thời là một trong số những nhân viên "dễ
bị tổn thương và bấp bênh nhất trong tất cả các nhân viên", một
báo cáo dài 420 trang gần đây đã được biên soạn bởi hai chuyên
gia độc lập cho chính phủ Ontario.
Temps có thể được chấm dứt tại một thời điểm thông báo, báo
cáo ghi chú.Các công ty sử dụng chúng phải chịu trách nhiệm
cùng với cơ quan tạm thời của mình về các khoản lương chưa
trả, bao gồm cả lương làm thêm giờ và trả lương kỳ nghỉ, nhưng
không phải cho hầu hết các quyền tại nơi làm việc khác. Temps

thường được trả ít hơn các đối tác thường trú làm cùng một công
việc, và đôi khi làm việc trong một khoảng thời gian dài trong các
vị trí được cho là "tạm thời". Các cơ quan không bắt buộc phải
tiết lộ các khoản chênh lệch mà họ tính vào tiền lương của người
lao động. Luật pháp của tỉnh mới, được đưa ra lần thứ hai vào
tháng này, nhằm giải quyết một số vấn đề này.
Các nghiên cứu được thực hiện cho Viện nghiên cứu Sức khoẻ
và Công việc Toronto cũng cho thấy rằng các công ty có hợp
đồng với công việc nguy hiểm để tạm thời. Khi tạm thời bị tổn
thương, công ty không phải chịu trách nhiệm toàn bộ vì cơ quan
tạm thời chịu trách nhiệm bồi thường tại hội đồng bồi thường của
nhân viên - tiết kiệm cho khách hàng của họ tiền bảo hiểm. Đây là
động cơ tài chính quan trọng để sử dụng chúng.
Khi tôi tiếp cận một nhân viên an ninh tại Fiera hỏi về thay đổi,
anh ta nói với tôi rằng nhà máy không thuê trực tiếp. Ông đã vẽ
lại con số cho một cơ quan trợ giúp tạm thời tên là Magnus
Services.
Sara kêu gọi cơ quan tạm thời Magnus Services làm việc tại
Fiera Foods.
Tôi không thể áp dụng như một nhà báo đã viết nhiều về các cơ
quan tạm thời, vì vậy tôi đưa cho họ tên của Magnus và đặt mình
vào danh sách chờ đợi để làm việc.Cơ quan này hỏi tôi nếu tôi có
giày an toàn và về tình trạng nhập cư của tôi. Họ không hỏi tôi có
kinh nghiệm làm việc trong một nhà máy xung quanh máy móc.
Trong hai tuần, tôi không nghe gì. Sau đó, vào một buổi chiều thứ
hai, cơ quan gọi: có công việc có sẵn vào ngày hôm sau. Tiền
lương là $ 11.50 một giờ, tiền mặt, 10 xu trên mức lương tối
thiểu. Tôi được bảo là đem giày an toàn, và không được đeo
hijab hay đồ trang sức.
Tôi nhận được một email chứa bản đồ đến nhà máy và một bản
tổng kết chung về một trang về "Thực tiễn sản xuất tốt" như rửa

tay và cảnh báo người giám sát của bạn nếu bạn thấy bất kỳ loài
côn trùng hoặc loài gặm nhấm. Tất cả những gì tôi cần làm là trả
lời bằng một bản sao giấy tờ có ảnh và số bảo hiểm xã hội.
Tôi sẽ không bao giờ gặp ai từ cơ quan tạm thời.
Như tôi sẽ tìm hiểu sau đó, văn phòng của họ thậm chí không tồn
tại.
Ngày đầu tiên
Tôi vắt lên băng ghế dự bị với những nhân viên mới khác trong
phòng nghỉ đông đúc của Fiera. Đó là 2 giờ chiều, và chúng tôi sẽ
ở đây cho đến 10 giờ 30 chiều. Ở phía trước phòng, một đồng hồ
nói rằng THINK safeflecty bằng chữ màu đỏ trên mặt dây.
An toàn cho người lao động là mối quan tâm hàng đầu của bánh,
theo một email đầu tiên từ người phát ngôn công ty Ziggy
Romick. Điều này bao gồm hướng dẫn thực hành cho người lao
động, các cuộc họp hàng tuần với giám sát viên về sức khoẻ và
an toàn, các bản tin với các thông tin về các chính sách an toàn
và Uỷ ban Y tế và An toàn chung của nhà máy và các cuộc tập
trận lửa hàng năm.

Một tấm bảng trắng tô điểm cho lối vào chính của Fiera Foods,
chỉ đạo những người lao động có yêu cầu "việc làm tạm thời" bên
trong. Randy Risling
Trả lời một loạt các câu hỏi tiếp theo từ Star, David Gelbloom người ngoài vai trò là quản trị viên của Upper Crust, là cố vấn
tổng hợp của Fiera và quản lý nhân sự - nói rằng người giám sát
của tôi đã đưa ra một hướng về sức khoẻ và an toàn và nói với
tôi địa điểm của lối thoát hiểm.
Gelbloom nói: "Anh ấy nhớ bạn một cách cụ thể. "Ông ấy nói với
chúng tôi rằng không có lúc nào anh ấy cảm thấy bạn không hiểu
bạn đang nói gì ... cũng không phải bạn cho biết rằng bạn đang
gặp khó khăn trong việc hiểu các hướng dẫn của mình hoặc bạn
không hài lòng với định hướng của bạn."
Trên thực tế, tôi đã được đào tạo bởi một phụ nữ.
Cô ấy cho tôi một chiếc áo khoác và áo choàng lông mượt, được
kiểm tra kỹ lưỡng trong suốt thời gian của tôi tại nhà máy. Cô ấy
hỏi tôi có giày an toàn và lau dọn một danh sách các hướng dẫn,
bảo tôi đừng mặc đồ sơn móng tay, giả móng tay hay lông mi giả.
Cô ấy nói với tôi rằng tôi có quyền từ chối làm việc không an
toàn. Nếu không có gì tôi cảm thấy an toàn là có sẵn, cô ấy nói tôi
có thể về nhà và đợi cơ quan tạm thời gọi lại. (Theo Bộ Lao động,
người lao động từ chối làm việc không an toàn có nghĩa vụ phải ở
lại gần nơi làm việc cho đến khi vấn đề được giải quyết hoặc một
thanh tra viên đến. Việc từ chối làm việc là việc bất hợp pháp.
Không ai nói với tôi nơi có bình chữa lửa hoặc lối ra. Một phụ tá
khác khẳng định rằng cô không mua giày an toàn, có giá bằng
tiền lương của một ngày. Cô ấy làm cho nó thông qua sàng lọc
anyway.
Không có hướng dẫn thực hành. Tôi được hiển thị một sơ đồ của
một máy và nói không để đưa bàn tay của tôi trong di chuyển các

bộ phận.
Từ đầu đến cuối, quá trình mất khoảng năm phút.
Tốc độ trên dây chuyền sản xuất đang nghiền nát. Đàn ông cho
thức ăn vào máy chạy dọc theo chúng tôi, nhổ những loại bánh
ngọt có hình dạng một phần. Một nửa số phụ nữ trên đường lấy
các đầu kết hợp lại để tạo hình tròn. Phần còn lại của chúng tôi
nhấm nhào nhiều cục bột như chúng ta có thể giữa các ngón tay
của chúng tôi, đóng gói chúng càng nhanh càng tốt vào khay
nhựa. Chúng ta cần đảm bảo chúng được đặt đúng cách, hoặc
biến dạng trong lò và bị lãng phí.
Người lao động tại nhà máy Marmora St của Fiera Foods làm
việc theo vai để định hình và đóng gói bột bánh nguyên chất. Tác
phẩm này, theo phóng viên bí mật Sara Mojtehedzadeh, là một
hành động giằng vai. Sara Mojtehedzadeh
Công việc quá chậm hí hí hí. Công việc quá cẩu thả gợi lên tiếng
hót. Tay dẫn của chúng ta bắn ra một tiếng rì rầm của các lệnh
ngớ ngẩn để đẩy tiến độ.
Sự châm biếm tiếp tục trong bảy giờ và 15 phút. Chúng tôi nhận
được nửa giờ ăn trưa nghỉ, theo yêu cầu của pháp luật. Đó là
chưa thanh toán. Chúng tôi cũng nhận được nghỉ giải lao 15 phút.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng mình quay lại ăn trưa. Vai
tôi đang cháy. Tôi lộn xộn vào phòng nghỉ và nhìn háo hức với
đồng hồ THINK an toàn. Chỉ có ba giờ đã trôi qua. Một đồng
nghiệp nhìn tôi sụp đổ lên băng ghế dự bị.
"Nó trở nên khó hơn," cô ấy gọi.
Những cái khay mỏng, nhựa dẻo dai tay chúng tôi. Chúng ta cần
phải xin phép sử dụng phòng tắm, nơi mà mặt sau nhà vệ sinh
được che phủ bởi lớp vỏ màu đen. Chúng tôi không đeo găng tay
hoặc mặt nạ, mà Fiera nói không bắt buộc.

Người lao động cần phải xin phép sử dụng phòng tắm, nơi mà
mặt sau nhà vệ sinh được che phủ bởi lớp vỏ màu đen.Sara
Mojtehedzadeh
Gelbloom nói rằng công nhân rửa tay trước khi vào khu vực sản
xuất và nhân viên được dựa vào để "giúp chúng tôi duy trì các
tiêu chuẩn cao của chúng tôi."
"An toàn thực phẩm là điều tối quan trọng tại Fiera Foods, và
Fiera tuân thủ các chính sách nghiêm ngặt về an toàn thực
phẩm", ông nói.
Một phụ nữ trên đường dây khéo léo khắc phục những sai lầm
vụng về của tôi; Tôi tiếp tục đóng gói bánh ngọt sai lên. Cô đã
từng làm việc tại nhà máy vài tháng, cũng thông qua một cơ quan
tạm thời.
"Em có thích ở đây không?" Tôi hỏi cô ấy.
"Không ai thích công việc này," cô nói bằng tiếng Anh do
dự. "Nhưng tiền."
Trong suốt tháng của tôi tại nhà máy, tôi kiếm được 1.552 đô la nằm dưới chuẩn nghèo của Ontario cho một người lớn. (The Star

đã hiến tặng thu nhập cho Ngân hàng Thực phẩm Harvest Food
North York.)
Theo nghiên cứu của Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan và các nước khác,
nhìn vào ngành công nghiệp tạm thời như một toàn thể, nhân
viên cơ quan có nhiều nguy cơ bị thương tích và có nhiều khả
năng bị phơi nhiễm với điều kiện làm việc nguy hiểm hơn so với
nhân viên thường trú.
Thống kê Canada ngừng thu thập dữ liệu về nhân viên làm việc
tạm thời một thập kỷ trước, làm cho nó khó khăn để vẽ một bức
tranh về lực lượng lao động ở đây. Để lấp đầy khoảng trống đó,
Ngôi Sao đã gửi nhiều yêu cầu về Tự do Thông tin đến Hội đồng
An toàn Lao động và Bảo hiểm Lao động và thu thập dữ liệu từ
Hiệp hội Bồi thường Lao động Công đoàn Canada (AWCBC).
Trong khi các cơ quan tạm thời thường liên quan đến công việc
văn phòng thông thường, số liệu thống kê của WSIB cho thấy
phần lớn thời gian tạm thời hiện đang được đặt trong các ngành
khác - bao gồm cả văn phòng không, văn phòng, xây dựng, nhà
hàng và các công việc lái xe.
Phần lớn công việc tạm thời không còn trong văn phòng nữa
Khác
Thư ký
Nguồn: Hội đồng Bảo hiểm và An toàn Lao động
Ngôi sao cũng yêu cầu WSIB về các dữ liệu chấn thương của các
cơ quan tạm thời không phải là giáo sĩ - những người hoạt động
trong các lĩnh vực như sản xuất, lưu kho và chăm sóc sức khoẻ và các nơi làm việc tương đương. Các số liệu thống kê cho thấy
các nhân viên văn phòng không phải là nhân viên tạm thời đã có
nhiều khả năng bị làm tổn thương trong công việc hơn hai lần vào
năm 2016 dưới dạng các đối tác không phải là tạm thời.
Trên thực tế, tỷ lệ thương tích của các nhân viên tạm thời ở
những nơi làm việc không phải là giáo sĩ liên tục tăng gần gấp đôi
so với các ngành khác so sánh trong 10 năm qua. Tuy nhiên, từ

năm 2010, nhân viên cơ quan tạm thời đã mất ít ngày nghỉ việc
do tai nạn thương tích, theo số liệu của hội đồng bồi thường.
Dữ liệu AWCBC cho thấy trong khi các cơ quan tạm thời hoạt
động trong các lĩnh vực phi văn phòng và xây dựng chiếm ít hơn
2% lực lượng lao động, họ xếp hạng trong top 10 về số thương
vong cao nhất trong vòng một thập kỷ qua. Đó là so với hơn một
nghìn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Theo AWCBC, các nhân viên tạm thời và temps làm việc trong
xây dựng đã báo cáo những thương tích do thương tích cùn như
bị tấn công bởi một vật thể hoặc bị bắt hoặc bị nén bởi thiết
bị. Hơn 40 phần trăm những người tự nhận là thương tích dưới
30 tuổi.
Do thiếu dữ liệu Thống Kê Canada nên rất khó để tính được số
lượng nhân viên làm việc tạm thời ở Ontario. WSIB định lượng số
lượng nhân viên "toàn thời gian tương đương", đã tăng lên đều
đặn từ năm 2008, và hiện đang ở khoảng 120.000.
Nhưng con số đó không phản ánh số lượng thực tế của những
người vượt qua các cơ quan tạm thời. Theo thống kê của
Canada, ở Ontario, các công việc tạm thời - bao gồm nhưng
không giới hạn ở các công việc của cơ quan tạm thời - đã tăng
gấp bốn lần tỷ lệ công việc vĩnh viễn kể từ cuộc suy thoái năm
2008. Trong công việc sản xuất thực phẩm, các công việc tạm
thời đã tăng vọt lên 110 phần trăm ở Toronto trong 10 năm
qua. Những người vĩnh viễn đã tăng ít hơn 3 phần trăm.
Nhân viên làm việc tạm thời thường không được đào tạo. David
Michaels, cựu giám đốc của Cơ quan An toàn và Sức khoẻ Nghề
nghiệp, đã ghi nhận vào năm 2014 rằng ở Mỹ, hầu hết các nhà
tuyển dụng không coi các công nhân tạm thời là cách họ đối xử
với nhân viên thường trực của họ - họ không không cung cấp cho
họ những bài tập cần thiết. "
Ngay cả khi họ bị thương, nhiều nhân viên tạm thời không nộp
đơn bồi thường vì họ sợ mất việc.
Ellen MacEachen, giáo sư tại Đại học Waterloo, nói: "Sau khi bị
thương, người ta có thể dễ dàng nhận ra rằng" bạn không được
bảo vệ bởi công nhân 'comp' hoặc 'chúng tôi không có nhiều việc

làm cho bạn " và chi nhánh của Viện nghiên cứu Sức khoẻ và
Công việc Toronto.
Việc ngăn chặn yêu cầu bồi thường được xác định là một vấn đề
trong tất cả các lĩnh vực trong một nghiên cứu năm 2013 cho
WSIB. Nó phát hiện ra rằng trong số 100 tệp thực thi được phân
tích, 48 chứa các chỉ dẫn của các nhà tuyển dụng trực tiếp cố
gắng chặn hoặc ngăn cản người lao động nộp đơn yêu cầu bồi
thường thiệt hại.
MacEachen nói rằng vấn đề đặc biệt cấp bách đối với những
người tạm thời, những người có thể được cho đi không có lý do.
"Ngay cả khi họ nhận thức được quyền của họ, họ sẽ không mạo
hiểm công việc của họ bằng cách nói lên."
Trong công việc
Biệt thự Forest Hill trang nhã của Boris Serebryany là một minh
chứng cho sự thành công của Fiera. Trên đường đi vào nhà máy,
đôi khi tôi vượt qua Bentley đậu bên ngoài.

Biệt thự Forest Hill trang nhã của Boris Serebryany là một minh
chứng cho sự thành công của Fiera.Randy Risling

Công ty nói rằng câu chuyện của Fiera là "câu chuyện về người
nhập cư" và nó duy trì "cam kết là điểm xuất phát cho những
người mới tới Canada."
Ngoại trừ một số thợ cơ khí có vẻ như là Nga và một số người
giám sát, đa số công nhân tôi thấy là những người có màu sắc,
với các quốc gia ở Châu Phi, Trung Đông và Caribê.
"Hầu hết họ, đó là công việc đầu tiên của họ ở đất nước này,"
một cựu nhân viên sau đó nói với tôi. "Bạn chỉ cần bị khóa vào
nó. Mọi người không biết có tốt hơn. "
Tầng nhà máy tôi đang làm việc là lộn xộn với thiết bị công
nghiệp, hộp, kệ kim loại; sàn nhà cực kỳ trơn trượt. Đồng nghiệp
của tôi cảnh báo tôi về họ nữa.
Cô ấy nói: "Đừng giết mình vì một công việc 11 giờ một giờ. (Tôi
thực sự trả 11,50 đô la, trong khi một số thuê bao được thuê qua
các cơ quan khác được trả 11,4 đô la).
Dây chuyền sản xuất của chúng tôi rất đông đúc mà chúng tôi
đang liên tục elbowing nhau và tôi phải squeeze của rack bột cao
để đi đến bên cạnh của tôi băng tải. Một người phụ nữ đặt một
cái khay bằng nhựa trên một thiết bị quay ở phía sau của một
quạt; cô ấy lo lắng quần áo của cô ấy sẽ bị bắt.

Một công nhân, lo lắng quần áo của cô có thể bị bắt, đặt một cái
khay nhựa trên một phần của máy móc quay ở khuỷu tay của
cô. Sara Mojtehedzadeh
Người giám sát sàn của chúng tôi đi kèm khoảng hai lần một lần
thay đổi và thận trọng đảm bảo hijabs hoặc áo len baggy được
nhét vào, cảnh báo chúng tôi rằng họ là một mối nguy hiểm. (Cơ
quan tạm thời của tôi bảo tôi không đeo hijab, nhưng một số phụ

nữ thì làm.) Chúng tôi không bao giờ có "cuộc họp hàng tuần"
Fiera nói là thực tế thông thường.
Tại một điểm, một băng chuyền mới được lắp đặt. Đối với tôi, nút
dừng khẩn cấp không thể đạt được mà không cần leo xuống dưới
một băng tải khác. Luật sư của Fiera Gelbloom nói công ty "kiểm
tra các khu vực làm việc liên tục để đảm bảo rằng chúng ta có cả
hai nút dừng khẩn cấp và kéo dây."
Không có thêm đào tạo nào khi tôi tình nguyện một ngày để làm
việc trên sàn "cứng", nơi mà một đồng nghiệp nói với tôi rằng phụ
nữ đôi khi bị đưa ra làm hình phạt vì nói quá nhiều. Tốc độ thậm
chí còn điên cuồng hơn ở đây. Các doanh số anh đào gloopy sẽ
tắc nghẽn máy, vì vậy chúng tôi điên cuồng contort cơ thể của
chúng tôi để lấy tất cả chúng trước khi họ đến cuối của dây
chuyền lắp ráp. Nhìn thấy tôi, một đồng nghiệp - một người tị nạn
từ Đông Phi - chạm tay tôi.
"Hãy bình tĩnh," cô nói. "Tôi đang giúp cậu."
Tôi bị cuốn hút bởi những món bánh ngọt mà tôi không để ý đến
những chiếc xe nâng hàng rung lên ngay cạnh tôi cho đến khi tôi
bị giật mình bởi tiếng còi lớn. Một đường sắt bảo vệ bao gồm một
phần của đường nhưng không phải nơi tôi đang đứng. Tôi làm
một ghi chú tinh thần không để bước sang bên phải của tôi.

Ivan Golyashov, 17 tuổi, đã bị giết năm 1999 tại nhà máy Norelco
của Fiera, khi một máy trộn bột đã được kích hoạt trong khi ông
đang làm sạch nó.
Ba công nhân tạm thời đã qua đời tại Fiera và các công ty liên
kết. Năm 1999, một người đàn ông 17 tuổi tên là Ivan Golyashov
đã bị giết tại nhà máy Norelco của Fiera, khi một máy trộn bột đã
được kích hoạt trong khi anh ta đang làm sạch nó. Trong năm
2011, Aydin Kazimov 69 tuổi bị một xe chở hàng bên ngoài FDA
Foods và Marmora bị kết án trong mỗi trường hợp theo Đạo luật
Sức khoẻ và An toàn Lao động và mỗi lần phạt 150.000 đô la.
Vào tháng Tám, Bộ Lao động cũng đã buộc tội Fiera vì cái chết
của Amina Diaby, người đã bị giết sau hai tuần làm việc. Một
cuộc điều tra của cảnh sát về vụ án đang được tiến hành.
Gelbloom thừa nhận rằng Fiera đã được ban hành với nhiều lệnh
về sức khoẻ và an toàn từ Bộ, nhưng cho biết họ đã luôn luôn
làm việc để giải quyết ngay và áp dụng các biện pháp thích hợp
để bảo vệ Diaby. Ông nói Fiera vẫn "buồn" vì những cái chết đã
xảy ra "tại hay gần" cơ sở của nó.
"Chúng tôi tin rằng sức khoẻ và sự an toàn của lực lượng lao
động là mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi và chúng tôi tiếp tục
phấn đấu để cải tiến", ông nói.
Trong năm 2013, Fiera nhận khoản vay thương mại 3,2 triệu đô
la. Năm sau, Fiera được Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông
thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp một khoản
trợ cấp trị giá 1,5 triệu USD để mở rộng công suất. Vào thời điểm
đó, công ty được Thủ tướng Kathleen Wynne ca ngợi vì đã cung
cấp "công việc tốt" cho Torontonians.

Năm 2013, Fiera được Thủ tướng Kathleen Wynne ca ngợi vì đã
cung cấp "công việc tốt" cho Torontonians. Chính phủ Ontario
Fiera tặng 2.500 đô la cho Đảng Bảo thủ Tiến bộ Ontario năm
2007 và đã tặng 25.000 đô la cho Đảng Tự do Ontario từ năm
2010, cho thấy các tiết lộ về tài chính bầu cử cho thấy. Năm
2016, công ty đã được đưa vào một phái đoàn thương mại cấp
tỉnh đến Ấn Độ.
Chuyến đi đã đến chỉ hai tháng sau khi Diaby qua đời.
Không ai tôi nói chuyện với nhà máy biết tên của Diaby. Nhưng
vẫn có những lời thì thầm của tai nạn đã giết chết cô. Một lần, khi
bắt đầu một trong những ca của tôi, một nhóm chúng tôi nhảy
xuống dưới ánh sáng màu tím của một ngọn đèn điều khiển dịch
hại để rửa tay.
"Chỉ cần chắc chắn rằng bạn không làm tổn thương chính mình,"
một đồng nghiệp nam gọi ra đi.
"Họ sẽ đưa bạn về nhà và mang theo một cái mới."

Amina Diaby cùng chồng, Sanunu Jabbi, vào ngày cưới của
họ. Bức ảnh gia đình
Phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động được tính toán một
phần theo tỷ lệ thương tật và do sự gia hạn nhằm phản ánh sức
khoẻ và an toàn tại nơi làm việc.
Mặc dù các lệnh của Bộ LĐTB đã được Fiera Foods ban hành,
nó vẫn là một nhà tuyển dụng mô hình trong mắt WSIB. Tại một
cơ sở nơi có hàng trăm người làm việc suốt cả ngày, chỉ có một
yêu cầu bồi thường thiệt hại do mất thời gian đăng ký vào năm
2016.
Công ty đã nhận được nhiều khoản bồi hoàn từ WSIB vì mức bồi
thường thương tật thấp trong thập kỷ qua. Năm nay, hội đồng bồi
thường đã không đưa ra một khoản giảm giá vì cái chết của
Diaby. Cuộc điều tra của họ cho thấy công ty "đã không có biện
pháp phòng ngừa đầy đủ để ngăn chặn sự cố."
Nhưng những thương tích không gây tử vong cho nhân viên cơ
quan tạm thời - nếu họ thậm chí còn tuyên bố - sẽ không ảnh
hưởng đến phí bảo hiểm của Fiera.
Tại WSIB, cơ quan tạm thời được coi là chủ nhân của người lao
động. Nếu họ bị thương trong công việc, cơ quan này sẽ phải
chịu ảnh hưởng về tài chính chứ không phải là nơi họ thực sự bị
thương.

Do đó, hệ thống bồi thường "không thực sự phản ánh sự an toàn
tại nơi làm việc", MacEachen của Đại học Waterloo cho biết. "Nó
không giữ (các công ty) có trách nhiệm đúng cách."
Ngôi sao đã nói chuyện với ba nhân viên cũ của Fiera Foods,
người đã yêu cầu không được đặt tên vì sợ bị trả thù. Họ nói rằng
công nhân không được báo cáo những thương tích cho
WSIB. Trong một số trường hợp, họ nói rằng người lao động
được cho biết là họ có thể ở nhà và vẫn được thanh toán, miễn là
họ không nộp đơn.
"Đây là một lực lượng lao động vô hình", Deena Ladd thuộc
Trung tâm Hành động Lao động tại Toronto nói về thời gian tạm
thời. "Điều đó bắt đầu cung cấp một sự hợp pháp hóa các tiêu
chuẩn thấp hơn và cách điều trị ít hơn."
Các vi phạm về an toàn lặp đi lặp lại được phát hiện bởi Bộ
Thanh tra Lao động cũng không ảnh hưởng đến phí bảo hiểm
của Fiera.
"Không ai chịu trách nhiệm. Không ai chịu trách nhiệm ", Chris
Buckley, thuộc Liên đoàn lao động Ontario cho biết. "Họ đã xây
dựng một doanh nghiệp thành công trên lưng của công nhân."
Quảng cáo
Ngày trả tiền
Mặc dù tôi đang ở nhà máy sản xuất toàn thời gian, tôi là một
nhân viên của Magnus Services. Nhưng tôi không bao giờ gặp ai
từ cơ quan tạm thời, và tôi thậm chí không trả tiền cho họ.

Có hai địa chỉ doanh nghiệp liên kết với Magnus; một là một văn
phòng ảo tại tòa nhà văn phòng ở Bắc York. Loại khác, ở trên, là
một đơn vị rỗng trong một khu mua sắm dải. Sara Mojtehedzadeh
Cơ quan này thuộc sở hữu của Aleksandr Ostrovsky, người sống
trong một biệt thự kiểu dáng đẹp ở Richmond Hill. Có hai địa chỉ
doanh nghiệp liên kết với Magnus; một là một văn phòng ảo tại
tòa nhà văn phòng ở Bắc York. Khác là một đơn vị rỗng trong một
khu mua sắm.
Trong email ban đầu tôi nhận được từ Magnus, nó nói để lấy tiền
của tôi ở đâu đó được gọi là "Việc làm GTA", một địa chỉ trên
Steeles Ave. W.
Trên đầu trang làm việc tại nhà máy, nhiều đồng nghiệp của tôi
đang chăm sóc trẻ em hoặc đi học, đã đi công tác xa bằng
phương tiện công cộng để đến khu vực. Do đó, một số phụ nữ đã
không có thời gian để có được lương của họ trong nhiều
tuần. Một khi một đồng nghiệp gọi cho tôi, quẫn trí. Ví của cô đã
bị đánh cắp gần như ngay lập tức sau khi cô nhận được hàng
trăm đô la tiền lương.
Khi tôi xuất hiện tại Steeles Ave. địa chỉ, tôi phát hiện ra nó thực
sự là một người cho vay payday tên Cashmania. Có vẻ như
không có bất kỳ dấu hiệu của một văn phòng GTA việc làm. Tôi

cho biết nhà máy của tôi với người đàn ông đằng sau một cửa sổ
Plexiglas, người bàn giao một số tiền hóa đơn và đồng tiền. Tôi
xin cúp phí, nhưng người đàn ông nhún vai; ông chỉ trả tiền mặt,
ông nói.

Trong một email mà cô nhận được từ Magnus Services, cơ quan
tạm thời, Sara Mojtehedzadeh được yêu cầu lấy tiền của cô ấy ở
đâu đó gọi là "GTA Employment", một địa chỉ trên Steeles
Ave. W. Nó trở thành một người cho vay trả tiền gọi là
Cashmania. Randy Risling
Tôi gọi cho Magnus để đặt câu hỏi tương tự. Một người phụ nữ
đứng lên.
Sara phát hiện ra việc thu tiền của cô ấy là phức tạp.
"Chúng tôi không cung cấp cùi phí," cô ấy nói với tôi."Bạn được
trả 11,50 đô la tiền mặt mỗi giờ. Bạn không có bất kỳ khoản khấu
trừ nào. "
Tôi gọi lại một lần nữa khi tôi rời khỏi nhà máy, lần này để hỏi hồ
sơ tuyển dụng của tôi.

Người phụ nữ trả lời: "Chúng tôi không làm điều đó."Chúng tôi
không làm hồ sơ việc làm, không có thư xin việc, và không có chi
phiếu lương."
Ostrovsky, giám đốc của Magnus Services, đã từ chối phỏng vấn
câu chuyện này. Luật sư của ông, Leo Klug, trả lời một số câu hỏi
của Star bằng văn bản.
"Magnus là một cơ quan có trách nhiệm làm việc với các tập
đoàn hàng đầu thường xuyên được các quan chức chính phủ
kiểm tra và nó tự hào cung cấp lao động cần thiết và thuê các cá
nhân có thể không có việc làm", Klug viết.
Klug nói rằng "dài hạn" nhân viên tại cơ quan này được thanh
toán bằng séc với khoản khấu trừ thích hợp, và được phát hành
phiếu T4 và hồ sơ việc làm theo yêu cầu. Chỉ có những công
nhân "lẻ tẻ" mới được thanh toán bằng tiền mặt bởi một người
cho vay trả tiền, bởi vì "không thể tính toán các khoản khấu trừ
thích hợp".
Nhân viên, không kể số giờ của họ lẻ tẻ, được hưởng một khoản
tiền lương và hồ sơ về việc làm. Nhà tuyển dụng là bắt buộc phải
khấu trừ theo luật định. Theo luật Ontario, nếu nhân viên được trả
bằng tiền mặt, họ phải được thanh toán tại nơi làm việc của họ
hoặc ở một nơi "dễ chịu" với người lao động.
Klug đã không xác định làm thế nào công ty phân biệt nhân viên
"dài hạn" với "lẻ tẻ", và cũng không giải thích lý do tại sao nhân
viên được gửi đến Cashmania để nhận tiền lương của họ.
Sau khi tôi mô tả cách sắp xếp thanh toán của tôi cho Fiera, cố
vấn tổng quát của công ty Gelbloom cho biết Fiera không biết
Magnus đã trả tiền lương cho nhân viên bằng tiền mà không có
khoản khấu trừ, tiền chuyển về hoặc hồ sơ lao động.
"Theo các cáo buộc của bạn, Fiera hiện đang trong quá trình
tham gia vào một bên thứ ba để kiểm tra Magnus và chúng tôi sẽ
mở rộng quy trình này cho tất cả các cơ quan làm việc tạm thời
mà chúng tôi ký kết hợp đồng nếu chúng tôi nhận thức được các
tình huống tương tự", Gelbloom nói.
Khi chúng tôi đối đầu với Cashmania, một người xác định mình
chỉ là "Kim", nói rằng ông ta phụ trách.

Kim Baranov là người phụ trách Cashmania, một người cho vay
trả lương, nơi nhân viên của Magnus Services, kể cả phóng viên
của Star, Sara Mojtehedzadeh, đã nhận tiền lương của họ bằng
tiền mặt. Baranov nói các cơ quan tạm thời như Magnus không
có bảo đảm để xử lý tiền mặt, vì vậy họ làm điều đó cho họ. Sự
thiếu thấu chi lương không phải là vấn đề của ông, ông nói.Randy
Risling
Sau đó chúng tôi xác định tên đầy đủ của mình là Kim
Baranov. Trong năm 2011, ông bị Cơ quan Cảnh sát khu vực
York điều tra trong vòng điều tra $ 10.000.000 tiền rửa tội và gian
lận bảo hiểm, bị cáo buộc liên quan đến hộ chiếu giả mạo và tai
nạn xe hơi được tổ chức.Baranov bị buộc tội sở hữu một hộ
chiếu giả. Các cáo buộc chống lại Baranov được rút sau đó để
đổi lấy một trái phiếu hòa bình, theo hồ sơ tòa án.
Ostrovsky, chủ sở hữu của Magnus, đã hai lần bị buộc tội vi
phạm gian lận liên quan đến, nhưng ông chưa bao giờ bị kết
án. Năm 2007, ông bị buộc tội với 10 tội danh gian lận trên $
5.000 trong quan hệ với một gian lận bảo hiểm bị cáo buộc liên
quan đến kiểm tra giả mạo. Những chi phí sau đó được thu
hồi. Năm sau, ông bị buộc tội lừa đảo bảo hiểm Wawanesa
Mutual ít hơn $ 5,000. Những chi phí sau đó được ở lại theo yêu
cầu của Crown.

Baranov cho biết cơ quan tạm thời sử dụng cho vay payday để
xử lý tiền mặt bởi vì cơ quan không có an ninh để làm điều đó
bản thân. Ông nói rằng ông cung cấp các dịch vụ tương tự cho
nhiều cơ quan, mà cuống lương và các khoản trích không phải là
vấn đề của mình.
“Họ trả cho chúng tôi (a) khoản phí nhỏ và chúng tôi cung cấp
cho họ phong bì cho người dân,” ông nói. "Đó là tất cả những gì
tôi biết."
Ông đã nghe nói về Ostrovsky, Serebryany và Garber, nhưng nói
rằng ông cá nhân không có gì để làm với chàng trai “lớn” như
họ. Ông chỉ tay ra tiền bỏ ra trong một chiếc xe tải mỗi tuần, ông
nói.

Chủ sở hữu dịch vụ Magnus Aleksandr Ostrovsky sống trong một
ngôi biệt thự kiểu dáng đẹp ở Richmond Hill. Randy Risling
Trở lại tại nhà máy, tôi trò chuyện với một số phụ nữ trong phòng
nghỉ về tiền lương của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng tính toán nếu
chúng ta đã được thanh toán số tiền phải, và tự hỏi tại sao giao
dịch rất kỳ quái.
“Đó là lạ,” một người nói. “Tôi đang làm việc ở đây. Không nên tôi
chỉ được trả tiền đây?”

Nơi Sara phù hợp
Làm việc tại 50 Marmora St.
đội ngũ nhân viên
Áp dụng cho
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CASHMANIA
(AKA GTA VIỆC LÀM)
PAYDAY CHO VAY
Thanh toán bằng tiền mặt không phải là bất hợp pháp nếu khấu
trừ thích hợp được thực hiện và thanh toán khai được ban hành nhưng thực thi chính phủ nghiêm ngặt là điều cần thiết, nói Regini
David Tây Scarborough Dịch Vụ Pháp Lý Cộng đồng.
nhiệm vụ mà đang trở thành khó khăn hơn.
The Star thu được tên và địa chỉ của 2.588 tài khoản cơ quan tạm
Ontario của đăng ký tại WSIB. Sử dụng Google Earth, chúng tôi
nhìn lên hơn 450 trong số họ trong GTA.
GTA là quê hương của cơ quan tạm thời hơn bảy tỉnh của
Canada kết hợp

Nguồn: An toàn Lao động và Hội đồng quản trị Bảo hiểm
Hơn một trăm dường như là địa chỉ cư trú, trong đó có ngôi nhà ở
ngoại ô hoặc các tòa nhà căn hộ. Khoảng một chục là chỉ đơn
giản là một hộp PO hoặc đã được đăng ký một dịch vụ hộp thư
UPS. Chúng tôi đến thăm hai địa chỉ, trong đó có một 13 tầng trên
phòng tin tức của sao tại Một Yonge St., đó là “văn phòng ảo”

nhận thư cho một chục cơ quan. Ít nhất một địa chỉ được liệt kê là
một âm mưu trống đất.
David nói rằng có thể là tin xấu đối với người lao động.
“Khi có nợ lương, đó là thực sự khó khăn đối với họ để có được
(các cơ quan này tạm thời). Các số điện thoại thay đổi, thậm chí
thay đổi địa điểm. Và ngay cả khi họ đang có, họ không có. văn
phòng của họ không mở cửa,”David nói.
Nó cũng có nghĩa rằng chính quyền mất đòn bẩy của họ khi cố
gắng thực thi pháp luật, lưu ý các Đại học Katherine Lippel
Ottawa, người chuyên về các vấn đề pháp lý sức khỏe và an toàn
và bồi thường cho người lao động.
Ví dụ, WSIB cuối cùng có thể nắm bắt một nhà máy nếu nó
không nộp phí bảo hiểm của nó. Nhưng điều đó không làm việc
khi chỉ có tài sản thực của cơ quan tạm thời có thể là một điện
thoại di động.
“Bởi vì các tổ chức này trong tầng hầm của ai đó, các công cụ
thông thường để cung cấp các ưu đãi để tôn trọng pháp luật
không làm việc rất tốt,” Lippel nói.
Trong một cuộc phỏng vấn với Star cho chủ đề này, Bộ trưởng
Bộ Lao động Kevin Flynn nói ông cũng lo ngại về cách ngành
công nghiệp đang phát triển - và làm thế nào để giữ diễn viên xấu
chịu trách nhiệm.
“Là một Bộ, chúng tôi sẽ lo ngại rằng ai đó có thể gói lên rất
nhanh chóng, tránh bất kỳ trách nhiệm pháp lý mà họ có, và mở
ra xuống đường vào ngày hôm sau.”
Ai là ông chủ?
Ngay cả sau khi tôi rửa áo phòng thí nghiệm trắng của tôi, một
van lơn, mùi men bám vào nó. Một huy hiệu trên ngực trái của áo
có “Fiera Thực phẩm” trang trí phù hiệu in nghiêng tím trên đó.
Người lao động ở đây đã được tuyển dụng bởi áp phích tại các
trạm xe buýt Toronto bắc, hoặc gọi cho các cơ quan tạm thời bởi
bạn bè. Một số trường tài chính, những người khác cần một tiêm
tiền mặt.
Nhưng lý do phổ biến nhất mà tôi nghe rất đơn giản: người lao
động đang ở đây để tồn tại.

Nhiều nhân viên Fiera là người da màu, nhiều trong số họ những
người nhập cư mới. Một số trong số đó là lao động trẻ để dành
tiền cho các trường học, trong khi những người khác chỉ đơn giản
là cần một paycheque. Sara Mojtehedzadeh
Ít nhất, ghi nhận một người phụ nữ tôi làm việc với, bạn không
cần phải chờ đợi bởi điện thoại vào mỗi buổi sáng hy vọng cho
một sự thay đổi - không giống như biểu diễn cơ quan tạm thời
khác. Một số đã ở Fiera thường xuyên hàng tháng trời như
“temps”, một trong hơn một năm.
Các bậc thang để việc làm ổn định, trong đó sẽ có nghĩa là lương
và các quyền lợi cao hơn, có vẻ trơn. Tại một thời điểm, người
giám sát sàn của tôi nói với tôi có công ăn việc làm có sẵn cho
“những người như tôi.” Khi tôi hỏi HR nếu có bất kỳ khe hở, tôi
nói có “không có gì cụ thể” có sẵn. Cá nhân tôi không đáp ứng
bất kỳ nhân viên chính thức trừ tay dẫn của tôi, mặc dù tôi đang
nói với một số những người phụ nữ giải tỏa chúng tôi trên phá vỡ
cũng có thể là vĩnh viễn.
Theo Fiera, việc làm đại lý tạm thời cho công nhân sự linh hoạt
để “phù hợp gia đình và nghĩa vụ đời sống khác.”

Chúng tôi không trả tiền khi chúng ta bị bệnh. Chúng tôi không
nói nếu chúng ta đang làm việc cuối tuần qua cho đến phút cuối
cùng. Một đồng nghiệp nói với tôi cô ấy là khổ sở trên một dây
chuyền sản xuất mới; giám sát của cô sẽ không để cô ấy đi vào
phòng tắm.
Mặc dù chúng tôi bắt đầu làm việc lúc 2:30 giờ chiều, nhiều phụ
nữ đến ít nhất nửa giờ sớm. Bắt một nơi tốt trên dòng là rất quan
trọng. Chúng tôi ăn trưa từng người một bắt đầu vào khoảng
4:30, có nghĩa là những người đi đầu tiên sau đó phải đại diện
cho hầu hết các phần còn lại của sự thay đổi.
Làm việc tại Fiera là có còn hơn không, một trong những người
phụ nữ nói với tôi, nhưng trong đất nước của mình, các nhà máy
không được như thế này.
“Họ muốn thoát bạn ở Canada này,” bà nói.

Nhà máy được đóng gói với các thiết bị công nghiệp, hộp, kệ kim
loại và các tầng rất trơn. Sara Mojtehedzadeh
Máy ảnh được đặt trong hành lang và các phòng nghỉ, và được
đào tạo trên tất cả các dây chuyền sản xuất, mà Fiera nói là một
biện pháp an toàn. Một đồng nghiệp cảnh báo tôi không phải là
quá hay nói hoặc lấy điện thoại của tôi ra kẻo nó được ghi lại trên
video.
Tôi làm để ngồi trong một căn phòng nghỉ nhỏ, mà một số phụ nữ
thích bởi vì nó là yên tĩnh hơn và có ít nam giới. Có một phòng
thay đồ ở đây, trong đó lao động thường xuyên xuất hiện để sử
dụng. Các phòng tắm là sạch hơn, mặc dù tất cả các cửa ra vào
nhưng một là bị hỏng. Temps không nhận được tủ khóa, vì vậy
chúng tôi tiếp tục có giá trị của chúng tôi trong túi áo khoác phòng

thí nghiệm của chúng tôi và để lại phần còn lại của điều chúng tôi
trên kệ mở túi.
Khi máy mứt lên và sản xuất dừng, phụ nữ chà vai hoặc crouch
của nhau trên sàn nhà. Một ẩu đả nổ ra giữa những người đàn
ông vì một tranh chấp về kệ bột. Vào một đêm nữa, một trận đấu
la hét bùng nổ vì một người đàn ông cáo buộc khác không làm
việc chăm chỉ đủ.
Sara cố gắng gọi bệnh.
“F --- bạn,” người đàn ông hét lên trở lại. “Tôi phá vỡ cơ thể của
tôi.”
Một lo lắng tạm thời trẻ cho phụ nữ lớn tuổi trên dòng; những giờ
dài quá nhiều, và người có nghĩa vụ gia đình. Sau đó, cô lắc đầu.
“Người ta làm những điều tuyệt vọng,” bà nói, “khi họ không có
sự lựa chọn.”
Trong tháng này, luật mới nhằm bảo vệ người lao động bấp bênh
sẽ đi đến bài đọc thứ hai tại Queen Park. những người ủng hộ
Lao động đã được chiến đấu cho một số các đề nghị thay đổi trong đó có một mức lương tối thiểu cao hơn và những ngày bị
ốm trả tiền cho tất cả các công nhân - trong nhiều năm.
biện pháp Bill 148 bao gồm nhiều nguồn lực cho việc thực thi, và
sự bảo vệ tốt hơn cho người lao động cơ quan temp. Nếu thành
công, nó sẽ làm cho nó dễ dàng hơn cho họ để đoàn kết và cấm
các công ty từ trả tiền cho họ ít hơn các đối tác thường xuyên làm
công việc tương tự.
“Tôi nghĩ có lẽ là số 1 điều mà thực sự đi ra khỏi nó là bảo vệ
những người này ít sẽ có và khuyến khích sử dụng lao động giúp
đỡ tạm thời ở nơi đầu tiên,” Flynn, Bộ trưởng lao động, nói. “Tôi
nghĩ rất nhiều của nó sẽ biến mất.”
Nhưng những người ủng hộ một số công nhân nói rằng dự luật
không đi đủ xa về cơ quan tạm thời.
“Hiện có rất nhiều sơ hở mà bạn có thể lái xe một chiếc xe buýt
qua chúng,” Deena Ladd của Action Center Lao Động nói.
Thứ nhất, Ladd cho biết lương bình đẳng cho ngôn ngữ làm việc
bình đẳng là quá yếu. Dự luật chỉ ủy nhiệm trả công ngang nhau

cho “đáng kể” công việc tương tự, mà Ladd nói có thể cho phép
các công ty để giới thiệu công việc lận để duy trì sự mất cân bằng
lương giữa người lao động tạm thời và vĩnh viễn.
Trong trường hợp của dây chuyền sản xuất của tôi tại Fiera,
những thay đổi sẽ không tạo sự khác biệt. Trừ những người có
vai trò giám sát, không ai dường như là vĩnh viễn. Luật mới
không bao gồm bất kỳ mũ trên có bao nhiêu nhân viên cơ quan
tạm thời một công ty có thể thuê hoặc thời hạn trên bao lâu họ có
thể được thực hiện để làm việc trong cùng một công việc tại nơi
làm việc giống như một “tạm thời.”
Dự luật cũng không trực tiếp giải quyết trách nhiệm chấn thương
- một trong những ưu đãi tài chính quan trọng nhất để sử dụng
các cơ quan temp. Các biện pháp mới không rõ ràng làm cho các
công ty khách hàng và các cơ quan tạm thời cả hai chịu trách
nhiệm nếu một công nhân bị thương trong công việc.
Khi được hỏi về cách pháp luật hiện hành thực sự tạo động lực
cho các công ty sử dụng các cơ quan tạm thời để tránh trách
nhiệm đối với tai nạn, Flynn nói: “Chúng tôi biết đó không phải là
cách đúng đắn để làm việc đó trong thời gian dài và chúng tôi cần
phải làm việc với WSIB, tôi nghĩ , để có được một hệ thống tốt
hơn tại chỗ.”
Một số thay đổi đã được tiến hành. Trước đây, ngành cơ quan
tạm thời có tỷ lệ bảo hiểm của riêng mình tại WSIB, mà là thấp
hơn so với nhiều ngành công nghiệp có nguy cơ cao. Đó là, các
nhà phê bình cho biết, với điều kiện các công ty có động cơ để
phân công công việc nguy hiểm cho temps và giải quyết việc làm
an toàn hơn để thuê lâu dài, có vết thương sẽ có tác động tốn
kém tại các hội đồng bồi thường.
WSIB sẽ loại bỏ rằng lỗ hổng mà họ nói sẽ “đi một chặng đường
dài vượt tuyến tới đảm bảo mỗi doanh nghiệp ở Ontario mất an
toàn nghiêm túc.” Tuy nhiên, thay đổi này sẽ không có hiệu lực
cho đến năm 2019. Thậm chí sau đó, cơ quan tạm thời sẽ vẫn sử
dụng lao động theo pháp luật lao động cho mục đích của tuyên
bố chấn thương.
Một số chuyên gia đặt câu hỏi về lý do tại sao.

“Cơ quan Temp từng là chỉ môi giới lao động,” Đại học Waterloo
MacEachen cho biết. “Họ không thực sự sử dụng lao động. Họ đã
chiến đấu răng và móng tay để có được danh hiệu này bởi vì nó
có một số lợi thế cho họ.”
“(Nhưng) họ không có quyền kiểm soát các điều kiện làm việc. Đó
là kỳ quái.”
'Họ biết bạn có thể thay thế'
Sau khi bí mật tháng, tôi gặp Sam Byjoo - một cựu nhân viên của
Marmora Freezing Corp, một công ty liên kết hoạt động trên cùng
một trang web như Fiera.
Ông bắt đầu có như một temp tối thiểu lương trong năm 2013,
nhặt tiền của mình như tôi đã làm ở một người cho vay payday,
ông nói. Sau chín tháng hoặc lâu hơn, ông đã được thực hiện
thường xuyên, được trả trực tiếp của công ty, và đã nhận được
bảo hiểm y tế đầy đủ. Tuy nhiên, ông vẫn mô tả nơi làm việc như
một tai nạn đang chờ để xảy ra.
“Nó thực sự xấu đó,” ông nói. “Tôi thậm chí không biết chữ để sử
dụng.”
Trong Guyana quê hương ông, Byjoo mất các khóa học kỹ thuật
và nói rằng ông đã không ngần ngại gọi ra người giám sát của
mình khi nhìn thấy một cái gì đó không an toàn. Ông cũng dẫn
đầu một ổ đĩa thành công một thời gian ngắn tại Marmora
Freezing Corp để tạo thành một liên minh, nhưng nó đã nhanh
chóng tan rã. Byjoo đã chấm dứt do để “tái cấu trúc doanh
nghiệp” vào đầu năm nay, ông nói.
Ông nói rằng ông đã không nhận được bất kỳ đào tạo, thay vào
đó dựa trên kiến thức nền của riêng mình. Ông mô tả nói quản lý
của mình rằng tài xế xe nâng sẽ nhận được chứng nhận và được
thông báo rằng ông chỉ nên có đủ kinh nghiệm để tránh chúng.
“Không có sản phẩm có thể bị hư hỏng khi nó đi ra cửa,” ông
nói. Nhưng Byjoo cảm thấy những gì xảy ra cho người lao động
là ít hơn của một mối quan tâm.
Quảng cáo

“Khi bạn là một nhân viên cơ quan, họ có thể bắn bạn vì lý do
nào,” ông nói. “Họ biết bạn có thể thay thế.”
động sức mạnh của nhà máy không đi không được chú ý ngay cả
khi họ không được thử thách một cách cởi mở. Vào một ngày đặc
biệt điên cuồng, mà cảm thấy như một torrent bất tận của la hét,
tôi tình cờ nghe được một người phụ nữ lẩm bẩm với chính mình.
“Tôi là một con người”, cô nói. “Không phải là một robot.”
Khi Sara bỏ, cô biết rằng Magnus không 'làm hồ sơ tuyển
dụng'
Tôi nhìn xung quanh phòng nghỉ trên sự thay đổi cuối cùng của
tôi. Một số công nhân đang kêu gọi nhà. Một số cơ học nhai thức
ăn, kiệt sức. Những người khác có tai nghe vào - chết đuối ra một
đoạn video Fiera thương hiệu mà chơi trên một vòng lặp.
“Bạn là lý do cho sự thành công của chúng tôi,” văn bản trên màn
hình cho chúng ta biết. “Nhân viên của chúng tôi là như một gia
đình.”
Mọi người khác đã được nhắc đến trong ngày hôm sau, một ngày
thứ Bảy. Tôi cảm thấy một làn sóng chìm trong cảm giác tội lỗi
mà tôi sẽ không có mặt ở đó. Tôi gọi một đồng nghiệp về việc
chậm trả nhà ổ đêm để nói với cô ấy tôi không nghĩ rằng tôi sẽ
được quay trở lại.
“Bạn sẽ làm gì?”, Cô hỏi.
Tôi lẩm bẩm điều gì đó mơ hồ. Tôi mệt mỏi của nói dối với tất cả
mọi người. Nó cảm thấy như cơ hội mà tôi có thể lựa chọn rời
khỏi, dù sao. Không có sự khác biệt giữa công việc khó khăn của
cha mẹ tôi, những người nhập cư làm việc trong một nhà máy
quá, và rằng người bên trong Fiera. Nhưng bố mẹ tôi xây dựng
cuộc sống của họ trong một thời đại khác, trước sự trỗi dậy của
việc làm bấp bênh.
Người phụ nữ trên điện thoại lấp đầy sự im lặng của tôi. Nhẹ
nhàng, khi cô có tất cả tháng, cô thúc giục tôi đi học trở lại.
“Bạn còn trẻ,” bà nói. "Nhận một công việc tốt."
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