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EFS kæmper for  
de grundlæggende 
rettigheder for  
alle arbejdstagere!
•   Retten til rimelige arbejdsforhold
•   Retten til at organisere sig på alle niveauer, 

navnlig i forbindelse med politiske 
og faglige sammenslutninger samt 
medborgersammenslutninger

•   Retten til uddannelse samt efter- og 
videreuddannelse

•   Retten til en rimelig levestandard
•   Retten til et familieliv
•   Retten til moralsk og fysisk integritet
•   Retten til bolig
•   Retten til lægehjælp
•   …samt alle de øvrige rettigheder, der er 

beskrevet i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og i internationale 
konventioner

EFS kæmper for fair og lige 
behandling af alle vandrende 
arbejdstagere i Europa. EFS er 

overbevist om, at de faglige organisationer 
skal spille en central rolle i kampen 
for beskyttelse og lige behandling af 
alle vandrende arbejdstagere, uanset 
deres status, med hensyn til adgang til 
social sikring, i kampen mod udnyttelse 
og usikre ansættelsesforhold og for 
fremme af arbejdstagerrettigheder og 
grundlæggende sociale rettigheder for 
alle migranter.

EFS anser det for kritisabelt, at der 
bruges udtryk som “illegal” og andre 
kriminelle kategorier til at beskrive 
migranter, der ikke har reglementeret 
ophold, og er modstander af, at der 
sættes diskriminerende etiketter på 
arbejdstagere.

EFS vil fremme solidariteten mellem 
alle arbejdstagere og vil kæmpe 
mod udbredelsen af en atmosfære af 
intolerance over for migranter.

EFS støtter fagforeningsmedlemsskab til 
alle migranter uden papirer med henblik 
på at gennemføre en mere effektiv indsats 
i kampen for alle arbejdstagere.

EFS ønsker styrkelse af den rolle, tilsynet 
på arbejdspladserne spiller, for at sikre at 
arbejdstagere uden papirer kan indgive 
klage uden frygt for udvisning.

Sammen med NGOer bekræfter 
EFS behovet for ratifikation af den 
Internationale konventionen om beskyttelse 
af vandrende arbejdstagere og deres 
familiemedlemmers rettigheder.

Projektet «Hvilken pris tomaterne?!» søger at 
bekæmpe udnyttelsen af arbejdstagere og at 

sikre anerkendelsen og beskyttelsen af de sociale 
rettigheder for vandrende arbejdstagere uden papirer 

i Europa gennem de faglige organisationers indsats.

Websteder:    
http://migration.etuc.org/en/index_en.htm;

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