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екП гарантира 
основните права на 
всички работници!

•  Право на справедливи условия на труд

•   Право да се организират на всички нива,  
особено що се касае до политически, синдикални 
и граждански въпроси

•   Право на образование и обучение

•   Право на приличен жизнен стандарт

•   Право на семеен живот

•   Право на морален и физически интегритет

•   Право на подслон

•   Право на здравни грижи

•   …и всички други права, упоменати в Хартата  
на основните права на Европейския съюз  
и в международните конвенции

 EКП се застъпва за справедливо  
и равностойно отношение към всички 
работници-мигранти  

в Европа. Конфедерацията е убедена,  
че профсъюзните организации трябва да 
играят ключова роля в борбата за закрила 
и равностойно отнасяне към всички 
работници-мигранти, независимо от техния 
статут, по отношение на достъпа им до 
социална защита, борбата с несигурността 
на работното място и експлоатацията  
и насърчаването на трудовите права  
и основните социални права за всички 
мигранти.

ЕКП се отнася критично към използването 
на термини като „незаконен“ и други 
категории от наказателното право, за да 
се описват нередовните мигранти, и се 
противопоставя на дискриминационните 
„етикети“, слагани на работниците.

ЕКП ангажирано насърчава солидарността 
сред всички работници и борбата срещу 
прояви на нетолерантност към мигрантите.

ЕКП подкрепя създаването на профсъюзни 
организации за мигрантите с нередовни 
документи, което ще позволи по-ефективни 
действия за закрила на всички трудещи се.

ЕКП би желала засилване на ролята 
на трудовите инспекции, с което да се 
гарантира, че работниците с нередовни 
документи имат възможност да подадат 
оплакване, без да се боят от експулсиране.

В партньорство с неправителствените 
организации ЕКП препотвърждава 
необходимостта от ратифициране на 
Международната конвенция за защита  
на правата на всички работници-мигранти 
и членовете на техните семейства.

Проектът „Колко струват доматите?!” има за 
цел борба с експлоатацията на трудещите се 

и признаване и спазване на основните социални 
права на работниците с нередовни документи  

в Европа чрез профсъюзни действия.

Интернет страници:             
http://migration.etuc.org/en/index_en.htm;

http://www.etuc.org/r/49
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