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ή εσσο υπερασπίζεται  
τα θεμελιώδη  
δικαιώματα όλων  
των εργαζομένων! 
•  Δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας

•   Δικαίωμα οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα κυρίως 
αναφορικά με πολιτικά, συνδικαλιστικά και θέματα 
κοινωνίας των πολιτών 

•  Δικαίωμα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

•  Δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο

•  Δικαίωμα σε μια οικογενειακή ζωή

•  Δικαίωμα σε μια ηθική και σωματική ακεραιότητα

•  Δικαίωμα σε κατάλυμα

•  Δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη

•   ...και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα που 
περιγράφονται στον Χάρτη Θεμελιωδών  
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
και τις διεθνείς συμβάσεις 

 HΕΣΣΟ προωθεί τη δίκαιη και ίση μεταχεί-
ριση για όλους τους διακινούμενους εργα-
ζόμενους στην Ευρώπη. Είναι πεπεισμένη 

ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να 
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη μάχη για 
την προστασία και την ίση μεταχείριση για όλους 
τους διακινούμενους εργαζόμενους, ανεξαρ-
τήτως της κοινωνικής τους θέσης, ως προς την 
πρόσβασή τους στην κοινωνική προστασία, την 
καταπολέμηση της ανασφάλειας στη αγορά 
εργασίας και εκμετάλλευσης του εργατικού 
δυναμικού και την προώθηση των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων και των θεμελιωδών κοινω-
νικών δικαιωμάτων για όλους τους μετανάστες.

Η ΕΣΣΟ κατακρίνει τη χρήση όρων όπως 
«παράνομος» και άλλες ποινικές κατηγορίες 
για να περιγράψει τους λαθρομετανάστες και 
αντιτίθεται στις «ετικέτες» των εργαζομένων που 
εισάγουν διακρίσεις.

Η ΕΣΣΟ δεσμεύεται να προωθήσει την 
αλληλεγγύη μεταξύ όλων των εργαζομένων 
και να καταπολεμήσει τη διάδοση της 
μισαλλοδοξίας προς τους εργαζόμενους. 

Η ΕΣΣΟ στηρίζει την οργάνωση των 
παράνομων μεταναστών σε συνδικαλιστικά 
όργανα με σκοπό να καταστήσει πιο 
αποτελεσματική τη δράση για τη διασφάλιση 
όλων των εργαζομένων.

Η ΕΣΣΟ επιθυμεί να ενισχύσει το ρόλο της 
επιθεώρησης στο χώρο εργασίας προκειμένου 
να διασφαλίσει ότι οι παράνομοι εργαζόμενοι 
μπορούν να υποβάλουν καταγγελία χωρίς το 
φόβο απέλασης.

Σε συνεργασία με τις ΜΚΟ, η ΕΣΣΟ 
επιβεβαιώνει την ανάγκη επικύρωσης 
της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία 
των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων 
εργαζομένων και των μελών της οικογένειάς τους.

Στόχος του έργου «Πόσο πάνε οι ντομάτες;» είναι  
η καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων 

και η διασφάλιση της αναγνώρισης και προστασίας 
των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των 
παράνομων εργαζομένων στην Ευρώπη μέσω  

των δράσεων των συνδικάτων. 

Δικτυακοί τόποι:                
http://migration.etuc.org/en/index_en.htm;

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