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EOK chrání základní  
práva všech  
pracujících!

•   Právo na spravedlivé pracovní podmínky

•   Právo organizovat na všech úrovních, zejména 
pokud jde o politické, odborové a občanské 
záležitosti

•   Právo na vzdělání a odbornou přípravu

•   Právo na slušnou životní úroveň

•   Právo na rodinný život

•   Právo na morální a fyzickou integritu

•   Právo na azyl

•   Právo na zdravotní péči

•   ....a všechna ostatní práva, která jsou uvedena  
v Listině základních práv Evropské unie  
a v mezinárodních úmluvách

E OK podporuje spravedlivé a 
rovné zacházení pro všechny 
migrující pracovníky v Evropě. 

Je přesvědčena, že odborové organizace 
musí hrát klíčovou roli v boji za ochranu 
a rovné zacházení se všemi migrujícími 
pracovníky, bez ohledu na jejich status, 
pokud jde o přístup k sociální ochraně,  
boj proti pracovní nejistotě a zneužívání a  
o prosazování pracovních práv a základních 
sociálních práv pro všechny migranty.

EOK kritizuje používání výrazů jako je 
„ilegální“ a jiných označení z trestněprávní 
oblasti k popisu neregulérních migrantů 
a je proti používání diskriminačních 
„nálepek“ pro označování těchto 
pracovníků.

EOK se zavázala podporovat solidaritu 
mezi všemi pracovníky a bojovat proti 
šíření netolerance vůči migrantům.

EOK podporuje sdružování migrantů 
bez dokumentů do odborů s cílem umožnit 
vzniknout účinnějším opatřením na ochranu 
všech pracovníků.

EOK by uvítala, kdyby byla posílena 
funkce kontroly pracoviště tak, aby 
pracovníci bez dokumentů mohli podat 
stížnost, aniž by se museli obávat vyhoštění.

Ve spolupráci s nevládními organizacemi 
EOK znovu zdůrazňuje potřebu ratifikovat 
Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech 
migrujících pracovníků a jejich rodinných 
příslušníků.

Projekt „Jakou cenu mají rajčata?!“ se snaží bojovat 
proti zneužívání pracovníků a má za cíl zajistit, 

aby byla v Evropě uznávána a chráněna základní 
sociální práva pracovníků bez dokumentace 

prostřednictvím opatření odborových organizací.

Webové stránky:    
http://migration.etuc.org/en/index_en.htm;

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