


Erru  koulz  an  hañv,  a  aotreo ul  lod  ac'hanoc'h  da  gaout  ul  labour 
rannvloaziat. A-bouez-bras eo seurt kevratoù evit a re a grog ganto, 
dre ma aotren anezho arc'hantañ ul lodenn eus o studioù pe c'hoazh 
derc'hel betek ar goañv.

Stadañ a reomp penaos e c'hoari kalz a implijerien gant melladoù Kod 
al Labour, e-tal implijidi rannvloaziat hag a vez alies titouret nebeut 
diwar-benn  o  gwirioù.  Ar  sturlevr-mañ  zo  dre-se  e  bal  reiñ  dit  da 
c'houzout  un  nebeut  kealioù  diazez  a-benn  lakaat  doujañ  ouzh  da 
wirioù.  Ma  teu  ganit  douetañs  ouzh  reizhder  da  saviad  e-pad  an 
hañvezh pe ma sav ur breud gant da implijer, na pez ket aon da vont e 
darempred ganeomp. Da aliañ ha da sikour a rimp.

1 - AR GEVRAT LABOUR
Ur gevrat termenet he fad (CDD) eo un implij rannvloaziat. Rankout a 
ra neuze an implijer lakaat dre skrid ar gevrat labour. Ar gevrat a rank 
bezañ kaset dit e-korf an 48e a heul an enfred.

Ar gevrat labour a rank bezañ enni :
• anv an implijer
• da anv ha da niverenn surentez sokial
• doare an implij da bleustriñ
• pad pemdeziek ha sizhunveziek al labour
• sammad ar gopr hag an arc'hoproù pe ar spletoù e traezoù
• deiziad deraouiñ ha dibenn ar gevrat
• anv ha chomlec'h  ar  c'hef  leve klokaat  pe,  diouzh  ma vez,  re  an 
aozadur ragevezh
• titl an emglev a-stroll dedalvezadus (ma vez)
• pad ar prantad esae diouzh ma vez

An implijer a rank leuniañ un disklêriadur digant an URSSAF a-raok 
enfredañ (1 skouerenn zo evidout).

P'eo echu ar gevrat e rank bezañ en da gerzh un testeni labour (ma 
n'eo ket bet roet dit e c'hellez er goulenn).



2 - AR GOPR
• Ar SMIC eo ar gopr izek a rank bezañ roet dit evit kement implij a 
vez (Gopr Izek Kresk; sellet outañ re alies gant an implijerien evel ar 
c'horvoder brasañ). Roet e vez muioc'h a dalvoudegezh dezhañ bep 
1añ a viz Genver.
• SMIC dre eur = 9,40€/e
• SMIC miziek gros = 1425,69€ evit ul labour amzer glok (151,67e ar 
miz pe 35e ar sizhun)
• Ar c'hopridi yaouank dindan 16 vloaz a c'hounez 80% ar SMIC d'an 
nebeutañ
• Ar c'hopridi yaouank dindan 17 vloaz  a c'hounez 90% ar SMIC d'an 
nebeutañ

AR FOLLENN-C'HOPR
An teul-mañ a rank bezañ roet dre ret bep 
miz, pe ur felladenn eo ! Pouezus-bras eo 
mirout  ar  follennoù-gopr  gant  aked  ken 
kaz  e  savfe  bec'h  pe  breud,  hollbouezus 
eo  an  titouroù  anezho.  Talvezout  a  raio 
ivez da brouiñ, mar bez ezhomm, ar skodennoù pa'z i war da leve.
Ar follenn-c'hopr a rank bezañ enni :
• anv ha chomlec'h an implijer (hag anvadur an embregerezh)
• dave ha niverenn an aozadur ma ro an implijer skodennoù surentez 
sokial dezhañ
• an  niverenn  SIRET  (evit  an  embregerezhioù  enskrivet  war  roll 
broadel an embregerezhioù)
• titl an emglev a-stroll dedalvezadus
• anv ha post an implijad
• pad  ha  niver  a  eurvezhioù  labouret  (dav  eo  diforc'hiañ  an 
eurvezhioù reizh diouzh an eurvezhioù ouzhpenn)
• doare ha sammad ar goproù (arc'hoproù, spletoù...)
• ar skodennoù sokial a-bep-seurt (CSG, CRDS...)
• ar gopr gros hag ar gopr rik roet
• 10 % a zigoll evit ehanoù paeet (d'an diwezhañ tout war ar follenn-
c'hopr diwezhañ da vare dibenn ar gevrat)



3 - PAD AL LABOUR

PENNAENN
35 eurvezh a ya d'ober anezhi en holl embregerezhioù.

AN EURVEZHIOÙ OUZHPENN
En  tu  all  d'ur  pad  labour  sizhunveziek  a  35  eurvezh  e  vez  graet 
eurvezhioù  « ouzhpenn »  eus  an  eurvezhioù  labour.  An  eurvezhioù 
ouzhpenn a ro ar gwir kreskiñ ar gopr (nemet e vefe un emglev a-
stroll pe un emglev en embregerezh o rakwelout un diskuizh-digoll da 
gemer e lec'h) :
• eus ar 36vet d'an 43vet eurvezh = kresk eus 25%
• goude an 43 eurvezh = kresk eus 50%

Un  emglev  a-stroll  a  c'hell  lakaat  ur  feur  kreskiñ  an  eurvezhioù 
ouzhpenn brasoc'h pe bihanoc'h eget ar feur diouzh al lezenn, gant 
ma n'eo ket dindan 10%.

Al labourerien yaouank (adal 16 betek 18) hag an deskarded dindan 
18 vloaz na c'hellont ket  ober  en tu all  da 5  eurvezh ouzhpenn ar 
sizhun.

DISKUIZH PEMDEZIEK
Ne c'hell labourat goprad ebet en tu all da 6 eurvezh diouzh renk hep 
dezhañ gallout diskuizhañ e-pad 20mn d'an nebeutañ.

Ne c'hell labourat goprad ebet hep 
dezhañ gallout diskuizhañ e-pad 11 
eurvezh  d'an  nebeutañ  etre  2 
zevezh labour.

EHANOÙ
Peurliesañ :  2,5  devezh  ar  miz 
labour pe 10% eus ar gopr.



4 - PREDOÙ, LOJEIZ, TREUZDOUGEN

SPLETOÙ E TRAEZOÙ
Ar predoù hag al  lojeiz  a vez paeet ganit 
peurliesañ...  nemet hervez kevratoù 'zo,  a 
rank heuliañ reolennoù resis diwar-neuze.

Ar spletoù e traezoù (lojeiz, predoù) a vez 
sellet outo evel astennoù d'ar gopr, hag int 
brasjedet  en  ur  mod  treziadek  gant  ar 
surentez sokial pe gant Kod al Labour. An 
treziad-se a vez skodennoù sokial da baeañ 
diwarnañ.

ARC'HOPR TREUZDOUGEN
Ma kinnigez prouennoù e rank da implijer resteuler dit 50% eus da 
goumanant  d'an  treuzdougen  boutin  dindan  stumm  un  arc'hopr 
treuzdougen.

Ma  implijez  da  garr-tan  dit-te  n'eus  redi  ebet  gant  an  implijer.  
Memestra a c'hell digoll ac'hanout eus 200€ bep bloaz hep na vefe 
skodennoù da baeañ diwar-se.

5 - GENNADOÙ RANNVLOAZIAT

GENNAD AR GOUNEZEREZH
Kod ar Maezioù eo a zo e talvoudegezh er stalioù hag er c'hevelourioù 
labour-douar. Dav eo dit ober anaoudegezh gant an emglev a-stroll a 
sell ouzhit.

A-benn aesaat an difraeoù melestradurel enfredañ eo bet lakaet e 
pleustr  an  Tiked  Implij  Servij  al  Labour-douar  (TESA).  Diwar-se  eo 
deuet  an  MSA-où  (Kenwarez  Sokial  al  Labour-douar)  da  vezañ 
kendivizerien nemeto an implijerien.



GENNAD AR GOUNEZVOUEDEREZH
Pouezus-bras eo da c'houzout peseurt emglevioù a-stroll ha peseurt 
emglevioù  embregerezhioù  a  ya  da  glokaat  Kod  al  Labour  a-fed 
aozadur  al  labour  (azasadur)  en  da  embregerezh  (diwarno  eo  e 
c'heller jediñ an eurvezhioù ouzhpenn).

Diwall ouzh ar reolennoù surentez : ur gennad ma c'hoarvez c'hoazh 
leun a wallzarvoudoù eo ar gounezvouederezh.

GENNAD AL LETIOÙ, TAVARNIOÙ, OSTALERIOÙ
An  eurvezhioù  labouret  en tu  all  da  35  eurvezh  eo  an  eurvezhioù 
ouzhpenn :
• eus  ar  36vet  d'an  39vet  =  10%  a  c'hopr  pe  a  brantad  diskuizh 
ouzhpenn
• eus ar 40vet d'an 43vet = 20%
• adalek an 44vet = 50%
• feurbarzh eurvezhioù ouzhpenn aotreet : 360 eurvezh ar bloaz pe 
90 eurvezh an trimiziad.

GENNAD AR PRETIEREZH PRIM
Diouzh an emglev a-stroll 3245 eo e vez gwirioù gopridi ar pretierezh 
prim ha kaset.

An amzer labour dre servij ne c'hell ket bezañ dindan 2 eurvezh ha 
mard  eo  en  tu  all  da  5e  e  ranker  kaout  un  ehan  bennak.  An  holl 
ehanioù  dindan  30  munutenn  a  rank  bezañ  gopret  evel  un  amzer 
labour.

Ar  prantad  diskuizhañ  sizhunvezhiek  zo  par  da  2  zevezh.  Mard  eo 
digor an embregerezh 7d/7 e rank an diskuizh sizhunvezhiek bezañ 
par da 2 zevezh diouzh renk.

Digoll ar predoù :
• Ma'z eus kemeret e karg ul lodenn eus koust ar predoù gant an 
implijer e rank bezañ merket war ar follenn-c'hopr.
• Mard eo bihanoc'h ar servij  eget 5 eurvezh e rank an implijer 
kemer e karg 1€15 eus talvoudegezh merkel an teul-predañ d'an 
nebeutañ, pe neuze reiñ un digoll ken bras ha se.
• Mard eo brasoc'h ar  servij  eget 5 eurvezh e rank an implijer 



kemer e karg 2€30 hervez an hevelep divizoù.

Ma rank ar  goprad  gwiskañ un dilhad-labour  e  ranko an  implijer  e 
bourchas ha ma chom ar c'hannañ war goust an implijad e ranko an 
implijer reiñ un digoll lousoni par da 0,11€/e.

Evit an degasadennoù, ne c'hell ket an degaserien bezañ paeet hervez 
an troioùa reont.

LETIEREZH DIDO, TACHENNOÙ-KAMPIÑLETIEREZH 
DIDO, TACHENNOÙ-KAMPIÑ
An domani-mañ zo aroueziet gant un oberiantiz sav-diskenn :

• Pa vezer eus ar c'hoskor hep kevatalded (paotr pe plac'h ar skotaj, 
implijad  melstradurel,  micherour  kempenn  perzhiek  e  aotren  an 
emglev a-stroll argeflenañ da eurioù diouzh an oberiantiz, betek 48e 
ar sizhun).

• M'eo gwan an oberiantiz n'eus staliet plañchod eurvezhioù labour 
ebet, da lavaret eo e rankez marc'hatañ anezhañ en da gevrat labour, 
a-raok sinañ anezhi.

Ar  gwir  zo  da  gaout  ur  prantad  diskuizh  sizhunvezhiek  un  devezh 
hanter, diouzh renk pe get, na gouezh ket dre ret d'ar Sul. An hanter 
zevezh labour na c'hell ket mont en tu all da 5 eurvezh hogen gallout 
a ra an hanter zevezh diskuizh bezañ paouezet kement ha teir gwezh 
e-pad mizioù Gouere hag Eost, gant ma vo kempouezet gant an amzer 
pe ar gopr.

GENNAD AL LUSKAÑ SOKIO-SEVENADUREL
Renet eo ar gennad-mañ gant emglev a-stroll ar buheziñ.

Rankout  a  ra  bezañ  meneget  war  argevrat  ha  gallout  a  reer 
marc'hatañ  anezhañ  a-raok  ma  vo  sinet.  Roet  ez  eus  un  diskuizh 
sizhunvezhiek eus 2 zevezh diouzh renk. Etre daou zevezh labour e 
vez un amzer diskuizhañ eus 11 eurvezh d'an nebeutañ, pe neuze e 
vez roet dit un diskuizh kempouez.

Bod ha boued : ma chomez war al lec'h dalc'hmat e rank an implijer 
kemer e karg hollad ar pourchasoù bod ha boued. N'int ket spletoù e 
traezoù.



6 - TORR AR GEVRAT
Ar gevrat CDD na c'hell bezañ torret nemet e-pad ar prantad esae pe 
ma'z eus :
• ur fazi grevus a-berzh ar goprad
• un degouezh meur

Ma tivizez kuitaat da implijer, ha te en ur saviad all, e c'hellez bezañ 
kondaonet gant al lez-varn da reiñ dezhañ ur sammad diouzh ar gaou 
gouzañvet gantañ.

Ar c'hontrol zo boutinoc'h. Ma n'eus fazi grevus ebet eus da gostez e 
c'hellez  goulenn  dic'haouioù  par  d'ar  gopr  az  pije  gounezet  betek 
dibenn da gevrat d'an nebeutañ.

7 – STAJOÙ
Ar stajoù n'o deus ket da vezañ un doare evit an implijer da enfredañ 
tud  marc'hatmat.  Evit-se  eo  berzet  d'an  embregerezhioù  enfredañ 
stajidi evit ac'hubiñ un implij pad, erlerc'hiañ ur goprad, ober diouzh 
kresk an oberiantiz pe c'hoazh ac'hubiñ un implij rannvloaziat.

Diwar an abegoù-se n'o deus ar stajidi nag ar statud a c'hoprad nag ur 
gevrat labour.  O flas en embregerezh a rank bezañ spisaet gant ur 
c'hendivizad staj,  un teul trizu sinet  gant ar  stajiad,  ar  skol  hag an 
embregerezh a zegemer anezhañ. Ne c'hellez ket kaout ur staj hep 
aotre  da  lise  pe  da  skol-veur,  a  sello  ma  klot  pal  da  staj  gant  da 
stummadur pe da raktres micherel.

KENDIVIZAD STAJ
Ar c'hendivizad staj a rank menegiñ :
• despizadur an oberiantizoù a vo fiziet er stajiad
• deiziad deraouiñ ha dibenn ar staj
• an eurvezhioù labour hag ar pad sizhunvezhiek brasañ ma c'hell ar 
stajiad  chom  en  embregerezh  (n'eo  aotreet  nag  an  eurvezhioù 
ouzhpenn nag al labour Sul)
• an ezvezañsoù aotreet evit ar stajiad, a vez diouzh redioù ar skol 
peurvuiañ



• anv an heñcher e-barzh an embregerezh
• diferadennoù ar reoliadur diabarzh, gant ma c'hellont talvezout (ha 
diouzh ma vez)
• sammad  ar  gratadur  pe  c'hoazh  ar  spletoù  e  traezoù,  evel  an 
teulioù-predañ da skouer.

GRATADUR
Ur redi eo ar gratadur evit ar stajoù a bad en tu all da 2 viz diouzh renk  
(pe 40 devezh bezañs e-korf pad ar staj). Evit ur staj amzer glok e vo 
roet dit 436,05 € ar miz d'an nebeutañ.

Roet e vez ar gratadur-se bep miz ha n'eus netra a vir ouzh an implijer  
da reiñ muioc'h eget ar sammad bihanañ.

Ar gratadur a vez ouzhpenn d'ar restaoladur ar mizoù dispignet evit 
ober ar staj hag ouzhpenn d'ar spletoù roet (evit ar boued, ar bod hag 
an treuzdougen).

EVIT MONT E DAREMPRED
postel

darempred@slb-sindikad.org
pellgomz

06.86.36.32.39



Abaoe 2001 e vod SLB - SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH, 
ur  sindikad etremicherel,  kantvedoù  bennak a  izili  war 
diriad Breizh (al Liger-Atlantel ennañ).

Fellout a ra da SLB kinnig d'ar c'hopridi o vevañ e Breizh 
un  doare  sindikadelezh  a  renkad  nevez  a-benn  en  em 
aozañ  e  sell  STOURM,  LABOURAT,  BEVAÑ  E  BREIZH ha 
divizout a-gevret eus hon dazont boutin.

Meur a bennaennoù a zeu da harpañ palioù SLB : difenn 
GWIRIOÙ  SOKIAL  HA  BROADEL an  dud a  vev war diriad 
Breizh,  brudañ  ha  mirout  sevenadur  Breizh  hag  he 
YEZHOÙ,  reiñ  sikour  da  Vreizhiz  a  garfe  distreiñ  da 
LABOURAT ER VRO,  stourm evit ma vo par ar merc'hed 
ouzh ar baotred, SEVEL A-ENEP D'AR FASKOURIEZH hag a-
enep d'an doareoù all a vez da zispartiañ al labourerien, 
stourm evit ar gwir bevañ en un ENDRO YAC'H ha disaotr. 
Doareoù stourm SLB zo enebet ouzh ar pleustr sindikadel 
mod Pariz arc'hus nebeut ha kreizennet-kenañ.

Abalamour  d'ar  pouez  a  lakomp  war  an  darempredoù 
etrebroadel e labouromp gant kamaraded LAB euskarat, 
an  STC  korsat,  an  UGTG  gwadeloupat,  an  USTKE  a  vro 
Ganaky, an UGTM a vro Vartinik, an UTG a vro Wiana pe 
c'hoazh  sindikadoù  all  a  vez  dindan  beli  ar  Stadoù 
spagnol  hag  italian.  Al  labour  boutin-se  a  vez  kaset  e 
stern  SAVENN  SINDIKADOÙ  AR  BROADOÙ  HEP  STAD, 
PSNSE,  ma nac'h kement ezel anezhi ar poell frankizour 
koulz  ha  mac'homerezh  ur  Stad  suj  d'ar  pennoù 
embregerezhioù.

www.slb-sindikad.org



Depuis  2001,  SLB  -  SYNDICAT  DES  TRAVAILLEURS  DE 
BRETAGNE (en  langue  bretonne,  Sindikad  Labourerien 
Breizh), syndicat interprofessionnel, rassemble plusieurs 
centaines d'adhérents sur l'ensemble du territoire breton 
(Loire-Atlantique incluse).

L'ambition de SLB est de constituer, pour les travailleurs 
de  Bretagne,  une  unité  syndicale  de  classe  pour 
s'organiser  afin  de  LUTTER,  TRAVAILLER  ET  VIVRE  EN 
BRETAGNE et de décider d'un avenir commun.

Plusieurs  principes  viennent  appuyer  les  objectifs  de 
SLB :  défendre les  DROITS SOCIAUX ET NATIONAUX des 
personnes  vivant  en  Bretagne,  promouvoir  et 
sauvegarder la culture de la Bretagne et en premier lieu 
ses  LANGUES,  aider  les  Bretons  qui  le  souhaitent  à 
revenir  TRAVAILLER  AU  PAYS,  lutter  pour  l'ÉGALITÉ 
HOMME-FEMME,  COMBATTRE LE RACISME et toute forme 
de division des travailleurs, lutter pour le droit de vivre 
dans un  ENVIRONNEMENT sain et non pollué. Les luttes 
de  SLB  s’inscrivent  ainsi  en  rupture  avec  une  pratique 
syndicale  parisianiste  peu  revendicative  et  ultra-
centralisée.

Le combat internationaliste de SLB mène nécessairement 
à  des  actions  communes  avec  des  camarades  d'autres 
syndicats  tels  LAB  au  Pays  basque,  le  STC  en  Corse, 
l'UGTG en Guadeloupe, l'UGTM en Martinique, l'USTKE en 
Kanaky ou l'UTG en Guyane ou encore des syndicats de 
nations sous domination des États espagnol ou italien. Ce 
travail commun se fait dans le cadre de la  PLATEFORME 
DE SYNDICATS DE NATIONS SANS ÉTAT, PSNSE où chacun 
refuse la  logique libérale  tout  autant  que l'oppression 
d'un État aux ordres du patronnat.


