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WHAT IS FIOM?
Fiom (Federation of Metallurgical Em-
ployees and Workers) is the trade union 
organization of all metalworkers. Fiom is 
part of Cgil, which is the most represent-
ative italian trade union.

Fiom was born on June 16th, 1901. In 
1906, after the call of some strikes at na-
tional level partially failed, Fiom fostered 
the birth of CGIL. The aim was to bring 
together in a single confederation all the 
workers (metalworkers, textile, construc-
tion, chemical workers), because UNITY 
MAKES STRENGHT!

In those years in Italy we didn’t have 
labour rights. There were no pay slips, 
no collective labour agreements, work-
places were often unsafe and unclean, 
the workday could last up to 14 hours, 
women were paid less than men and 
children’s exploitation was widespread. 
People who dared to strike got arrest-
ed. Gradually, after many sacrifices, 
workers began to gain rights and legal 
protection. Nevertheless the Fascist re-
gime, which was partially financed by 
the biggest national companies’owners, 
overturned all the results achieved and 
forced the unions to a underground ac-
tivity.

Only after the Second World War and the 
Liberation from Nazi-Fascism, which hap-
pened especially because of partisans 
fighting in the italian resistance move-
ment, the dignity of work was recognized 
by the Italian Constitution. 
Article 1: “Italy is a Democratic Republic 
founded on labour.”

UNITY MAKES STRENGHT
P E R I O D I C O  D E L L A  F E D E R A Z I O N E  I M P I E G A T I  O P E R A I  M E T A L L U R G I C I  D I  B O L O G N A

WHAT DOES FIOM DO?
FIOM main purpose is to improve working 
conditions. Collective bargaining is the way 
to achieve this goal. There are two levels 
of collective bargaining: the national level 
and the company level. 
National bargaining means that all workers 
(Italians and foreigners, women and men) 
are equal: they have equal rights and equal 
duties, and that means that there are no 
first-class and second-class workers. The 
national contract is important because it 
defends basic rights (in terms of wages, va-
cations, breaks, working hours, etc.) which 
are the same in the whole country and that 
can not be reduced. In some companies, 
where the union is particularly strong, 
there is also a company-level bargaining 
agreement, that improves the conditions 
ratified in the national contract.
Fiom also deals with workers individual pro-
tection. For example, it helps them in case 
of disciplinary actions, change of category, 
payslips control, and so on.

FIOM AND CGIL SERVICES
Fiom and Cgil provide workers with im-
portant services: 
•	 Foreigners Bureau, that organizes 

courses of Italian language and offers 
support for residence permit applica-
tions and all problems related to citi-
zenship;

•	 an Office that supports workers in case 
of applications for accident at work, 
disability, family allowances, law 104, 
maternity;

•	 a tax return office called Teorema that 
deals with tax returns, bankruptcies, 
etc.

WHY IS IMPORTANT TO JOIN US?
 - Because workers without trade unions 

are weaker and more blackmailed.
 - Because FIOM lives only through the 

voluntary contribution of its members.
 - Because in the companies where the un-

ion is strong, the workers are stronger.
 - Because together we are stronger.

UNITY MAKES STRENGHT

L’UNION FAIT LA FORCE!

UNIREA FACE PUTEREA!
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QU’EST-CE QUE LA FIOM
La Fiom (Fédération des travailleurs mé-
tallurgistes) est l’organisation syndicale 
de tous les travailleurs et de tous les mé-
tallurgistes. Fiom fait partie de Cgil, qui 
est le plus grand syndicat italien.
Fiom est né le 16 Juin, 1901. En 1906, 
après l’échec partiel de certaines grèves 
nationales, Fiom favorise la naissance de 
Cgil dans le bût de réunir tous les travail-
leurs (métallurgistes, textile, construc-
tion, produits chimiques, etc. ) dans une 
seule confédération parce que  L’UNION 
EST FORCE!
Dans ces années, les droits n’existaient 
pas. Il n’y avait pas de bulletins de salaire, 
il n’existait pas de contrats collectifs, les 
lieux de travail étaient souvent peu sûrs 
et non hygiéniques, la journée de tra-
vail pouvait durer 14 heures, les femmes 
étaient moins payées que les hommes et 
l’exploitation des enfants était à l’ordre du  
jour. Ceux qui ont fait grève furent arrêtés. 
Peu à peu, au prix de sacrifices énormes, 
les travailleurs ont commencé à conquérir 
les droits et protections, jusqu’au régime 
fasciste (financé par les patrons) qui effa-
çait presque tous les progrès accomplis, et 
obligeait souvent les syndicats à la clan-
destinité.
Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mon-
diale et la libération du nazi fascisme, en 

L’UNION FAIT LA FORCE!
raison de la lutte partisane, que la Consti-
tution italienne a reconnu la dignité du 
travail. Article 1) «L’Italie est une Répu-
blique Démocratique basée sur le travail».

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA FIOM?
Le but de Fiom est donc d’améliorer les 
conditions de travail. La négociation col-
lective est le moyen d’atteindre cet ob-
jectif. Il y a deux niveaux de négociation 
collective: la négociation nationale et la 
négociation commerciale. La négocia-
tion nationale signifie que tous les tra-
vailleurs (Italiens et étrangers, femmes 
et hommes) sont égaux dans les entre-
prises: avec des droits égaux et des obli-
gations égales, c’est-à-dire qu’il n’y a pas 
de travailleurs A et B. 
Ce contrat national est important car il 
garantit un minimum de droits (en termes 
de salaires, de vacances, d’heures, etc.) 
au dessous desquels - dans toute l’Italie 
- les entreprises ne sont pas autorisées 
à traiter. Dans certaines entreprises, où 
le syndicat est particulièrement fort, il 
existe également une convention collec-
tive qui permet d’améliorer le contrat na-
tional. Fiom offre également à l’ouvrier 
une protection individuelle. Par exemple, 
il vous aide en cas de conflit disciplinaire, 
de changement de catégorie, de contrôle 
de la paie, etc.

FIOM ET SERVICES CGIL
Fiom se concerte avec Cgil pour fournir 
des services importants aux employés. Il 
existent plusieurs services au:
• Centre  pour les étrangers qui orga-

nise des cours d’italien et fournit un 
soutien pour les permis de séjour et 
tous les problèmes liés à la citoyenne-
té;

• un Patronage pour les blessures, l’in-
validité, les allocations familiales, la 
loi 104, allocation de maternité; 

• un service fiscal appelé Teorema qui 
traite des déclarations fiscales, des 
faillites, etc.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT
DE S’INSCRIRE?
 - Parce que les travailleurs isolés sont 

plus faibles et plus exposés au chan-
tage.

 - Parce que la FIOM ne vit que grâce 
aux contributions volontaires des 
membres.

 - Parce que dans les entreprises où le 
syndicat est plus fort, les travailleurs 
acquièrent une meilleure qualité du 
travail.

 - Parce que l’union fait la force.



twitter: @FiomBolognafacebook: Fiom-Cgil Bologna

3

CE ESTE FIOM
Fiom (Federaţia Angajaţi Muncitori din 
Metalurgie) este o organizaţie sindicală 
a tuturor muncitoarelor şi muncitorilor 
încadraţi în sectorul prelucrării metale-
lor. Fiom face parte din Cgil care este cel 
mai mare sindicat italian.  
Fiom a fost înfiinţat în data de 16 iunie 
1901. În 1906, după insuccesul parţial 
al câtorva greve pe teritoriul naţional, 
Fiom a promovat înfiinţarea sindicatu-
lui Cgil cu obiectivul unirii tuturor mun-
citorilor (din domeniul prelucrării me-
talelor, textile, construcţii, etc.) într-o 
singură confederaţie deoarece numai 
UNIREA FACE PUTEREA! 
În acei ani, drepturile nu existau. Nu 
existau ştatele de plată, nu existau 
contractele colective, locurile de muncă 
erau adesea nesigure şi lipsite de igienă, 
ziua lucrătoare putea să dureze chiar şi 
14 ore, femeile era plătite mai puţin de-
cât bărbaţii şi era curentă exploatarea 
copiilor. Cine făcea grevă, era arestat. 
Treptat, cu preţul unor mari sacrificii, 
muncitorii au început să obţină drep-
turi şi tutele, până când regimul fascist 
(finanţat de patroni) a şters aproape 
toate progresele făcute constrângând 
sindicatele să intre până ce şi în clan-
destinitate.  
Numai după cel de al doilea război 

UNIREA FACE PUTEREA!
mondial şi după eliberarea de nazism - 
fascism, datorită luptei partizane, dem-
nitatea muncitorului a fost recunoscută 
de Constituţia Italiană.
Articolul 1) “Italia este o Republică 
democrată, fundată pe muncă.”

CE FACE FIOM?
Scopul sindicatului Fiom este deci acela 
de a îmbunătăţii condiţiile muncitori-
lor. Negocierea colectivă este mijlocul 
pentru a atinge acest scop. Există două 
nivele de negociere colectivă: negoci-
erea naţională şi negocierea la nivelul 
întreprinderilor. Negocierea naţională 
face astfel încât toţi muncitorii (italieni 
şi străini, femei şi bărbaţi) să fie egali 
în cadrul întreprinderilor:  cu aceleaşi 
drepturi şi aceleaşi îndatoriri, adică 
să nu existe muncitori de categoria B.  
Acestea sunt motivele pentru care ne-
gocierea naţională este importantă, de-
oarece garantează un minim de drepturi 
(în termeni de salariu, concediu, pro-
gram de lucru, etc.) sub care – în toată 
Italia – nu este permis să se coboare. În 
anumite întreprinderi, unde sindicatul 
este deosebit de puternic, există şi o 
negociere la nivel de întreprindere care 
are scopul de a îmbunătăţii contractul 
naţional. Fiom oferă muncitorilor şi o 
tutelă individuală. De exemplu, îl ajută 

în cazul contestărilor disciplinare, trece-
rea de categorie, controlul ştatelor de 
plată, etc

SERVICIILE SINDICATELOR FIOM ŞI CGIL
Fiom cooperează cu Cgil pentru a fur-
niza muncitorilor servicii importante. 
Există un
•	 Centru pentru străini care organizea-

ză cursuri de limba italiană şi furni-
zează un suport pentru permisele de 
şedere şi pentru toate problemele le-
gate de cetăţenie; 

•	 Asistenţă pentru practicile pentru ac-
cidentări, invaliditate, alocaţii de stat, 
pentru cele prevăzute de legea nr. 
104, maternitate; 

•	 un serviciu fiscal ce se numeşte Teo-
rema şi care se ocupă de declaraţia 
veniturilor, falimente, etc.

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ VĂ ÎNSCRIEŢI?
 - Deoarece muncitorii singuri sunt 

mai slabi şi şantajabili. 
 - Deoarece FIOM trăieşte numai da-

torită contribuţiilor voluntare ale 
celor înscrişi.

 - Deoarece în întreprinderile unde 
sindicatul este mai puternic, munci-
torii stau mai bine.

 - Deoarece împreună suntem mai pu-
ternici.
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االتحاد قوة                                                                
              

                                                                                                                            FIOM ل ماهي  
 

.كل العمال و العامالت في المجال الصناعينقابة ,  صناعة الصلب في قطاع فدرالية الموضفين و العمال           FIOM 
                                                                          

            
                                                             LIGCر نقابة وطنية  ش ج ل   تنتمي الى اكب 

  
        من أجل توحيد صفوف عمال  LIGC ش ج ل  سدعمت تأسيس, يمية بعد عدم نجاح اضرابات إ قل.  1091.سنة  نشأ ت

                                                                                         .........إلخ القطاع الصناعي و قطاع النسيج و المعمار
                                                                   

                                          
            أ ماكن الشغل غير امنة, دمة كانت عقود الشغل منع,ر مقننة ينت الرواتب غكان. كانت الحقوق منعدمة    
       اهرةأجور الرجال و كانت ظأ جور النساء كانت منخفضة بالمقارنة مع , ساعة  11 وم الشغل يصل الىي كان,  

                                                                                                                        .إستغالل األطفال منتشرة 
                                                                                                                                    

                                                                                                           
                                                    بالسجن                                          ضراب يعاقب كان كل من يشارك قي إ

 يكتسبون بعض الحقوق الى مطلع النضام الفاشي المدعم من طرف أرباب الشركات  تدريجيا بعد تضحبات كثيرة بدء العمال
                                         .   جبر النقابة على أن تستمر في السرالشيء اللذي أ . ملغيا كل الحقوق المكتسبة, الكبرى 

 تم االعتراف بكرامة الشغل في , الد من النضام الفاشي النازي بفضل المقاومة ة الحرب العالمية الثانية و تحرير البنهايبعد 
                                                     . على الشغل إيطايا جمهورية ديموقراطية مبنية. الفصل األول . الدستور الجديد 

.كاترتتجلى في تحسين وضعية العمال عن طريق التعاقد الوطني و التعاقد على مستوى الش   أهداف لفيوم  
    رجاال و نساء ذاخل مقر الشغل, التعاقد الوطني يشتغل على تحقيق نفس الحقوق و الواجبات للعمال اإليطايين و األجانب 

                                                            ...........       رواتب محترمة و عطل و تحديد توقيت العمل إلخ  بضمانة  
                                                                            

دفه تحسين           يتم فيها الحصول على عقد جماعي ذاخل الشركة ه, دية قدفي الشركات التي تتواجد بها النقابة بقوة تعا  
                                                                   .                                                           العقد الوطني للشغل

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                    

   مراجعة الرواتب الشهرية إلخ, يةطلب الترق, توفر حماية فردية مثال في حالة إحتجاج من طرف الشركة   MGIF لفيوم           
       

 
                                                                   LIGC   ج لو ش    MGIF   خدمات لفيوم

 
                      للعمال    دمات مهمة لتقديم خ     LIGC   ج لتنسق مع ش         MGIF   لفيوم

 
     يقدم المساعدة على    . مجانبالينظم دروس في اللغة اإليطالية   LIGC  ليوجد مركز الأل جانب ل ش ج 

األمومة                          قانون, الشغل  ادثمن حووحماية العامل  مرافقة ,طلب الجنسية, تقديم طلب رخسة اإل قامة      
                                                                                                                                       ..... ...إلخ

 
                                                          MGIF لماذا أنخرط في لفيوم 

 
                                               رضون للتهديدعألن العمال في الشركة بذون نقابة يت

                                              تعيش بمساهمة العمال المنخرطين  MGIFألن لفيوم 
 ألن اإلتحاد قوة                                                                       

  مقر النقابة                                                                           
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