
Illegális

        
a MUNKAVÁLLALÓK

Mindenekelőtt    

Engedéllyel nem   
rendelkező bevándorlók

Okmányokkal

Törvénytelen

European Trade Union Confederation (ETUC)

nem rendelkező



Az ETUC megóvja  
minden munkavállaló 
alapvető jogait!

•  Tisztességes munkafeltételekhez való jog

•   Bármilyen szintű szerveződéshez, különösen a 
politikai, szakszervezeti és polgári-társadalmi 
célú egyesüléshez való jog

•  Oktatáshoz való jog

•  Tisztes megélhetéshez való jog

•  Családi élethez való jog

•  Testi és szellemi sértetlenséghez való jog

•  Menedékhez való jog

•  Egészségvédelemhez való jog

•   …és minden egyéb, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában és a nemzetközi 
megállapodásokban leírt jogok

A z ETUC az európai migráns 
munkavállalók tisztességes 
és egyenlő bánásmódban 

való részesítéséért harcol. Az ETUC 
meggyőződése, hogy a szakszervezeti 
szövetségeknek kulcsfontosságú 
szerepet kell játszaniuk az összes migráns 
munkavállaló védelméért és egyenlő 
bánásmódban való részesítéséért vívott 
harcban – függetlenül azok jogállásától –  
a szociális védelem biztosítása, a munkahely 
bizonytalansága és a kizsákmányolás elleni 
harc, valamint a munkához való jog és 
az alapvető társadalmi jogok biztosítása 
tekintetében.

Az ETUC-nak fenntartásai vannak  
a törvénytelen bevándorlókat „illegális” 
illetve egyéb, bűnözőkkel kapcsolatosan 
használt jelzőkkel való illetésével szemben, 
és ellenzi a munkavállalók megkülönböztető 
„megcímkézését”.

Az ETUC a migránsokkal szembeni 
intolerancia elterjedése elleni harc és 
a munkavállalók körében a szolidaritás 
előmozdítása mellet kötelezte el magát.

Az ETUC támogatja az okmányokkal nem 
rendelkező munkavállalók szakszervezetekbe 
való befogadását, ezáltal hatékonyabbá téve  
az összes munkavállaló védelmét.

Az ETUC a munkaügyi ellenőrzések 
szerepének megerősítését támogatja, így 
biztosítva az okmányokkal nem rendelkező 
munkavállalók számára a panaszok 
benyújtásának lehetőségét anélkül, hogy az 
elbocsátástól kellene tartaniuk.

Az ETUC különféle civil szervezetekkel 
együttműködésben újólag megerősíti  
a Migráns Munkások és Családtagjaik Jogainak 
Védelméről szóló Nemzetközi Egyezmény 
ratifikálásának szükségességét.

A „Mennyi a paradicsom?!” projekt célja  
a munkavállalók kizsákmányolása elleni harc és 
az okmányokkal nem rendelkező munkavállalók 

alapvető társadalmi jogainak biztosítása és 
védelme Európában szakszervezeti cselekvés által.

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

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