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Eiropas Arodbiedrību 
konfederācija (ETUC) 
aizsargā visu darba 
ņēmēju pamattiesības!

•  Tiesības uz godīgiem darba apstākļiem

•   Tiesības iesaistīties visos līmeņos, jo īpaši 
politiskajā, arodbiedrību un pilsoniskās 
sabiedrības jomā

•  Tiesības uz izglītību un apmācību

•  Tiesības uz pienācīgu dzīves līmeni

•  Tiesības uz ģimenes dzīvi

•  Tiesības uz garīgo un fizisko neaizskaramību

•  Tiesības uz patvērumu

•  Tiesības uz veselības aprūpi

•   …un visas pārējās tiesības, kas minētas  
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā  
un starptautiskajās konvencijās

E TUC atbalsta godīgu un vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem migrējošiem 
darba ņēmējiem Eiropā. Nav 

šaubu, ka arodbiedrību organizācijām 
ir jāuzņemas būtiska loma cīņā par 
aizsardzību un vienlīdzīgu attieksmi pret 
visiem migrējošiem darba ņēmējiem, 
neatkarīgi no viņu statusa, gan sociālās 
aizsardzības pieejamības ziņā, gan cīnoties 
par darba nestabilitāti un ekspluatāciju un 
veicinot darbinieku tiesības un sociālās 
pamattiesības visiem migrantiem.

ETUC kritiski vērtē tādu terminu 
lietošanu kā „nelegāls”, kā arī citas 
kriminālas kategorijas, kas attiecas uz 
nelegāliem migrantiem, un iestājas pret 
diskriminējošu nosaukumu piemērošanu 
darba ņēmējiem.

ETUC ir apņēmusies veicināt solidaritāti 
visu darba ņēmēju vidū un cīnīties pret 
neiecietību, kas vērsta pret migrantiem.

ETUC atbalsta migrantu, kuriem nav 
dokumentu, apvienošanos organizācijās, 
tādējādi panākot vēl efektīvāku visu darba 
ņēmēju aizsardzību.

ETUC vēlas panākt darbavietu inspekciju 
lomas nostiprināšanos, lai darba ņēmēji, 
kuriem nav dokumentu, varētu iesniegt 
sūdzības bez bailēm no atlaišanas.

Sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām 
ETUC atkārtoti apliecina nepieciešamību 
ratificēt Starptautisko konvenciju par visu 
migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes 
locekļu tiesību aizsardzību.

Projekts «Kāda ir tomātu cena?!» cenšas apkarot 
darba ņēmēju ekspluatāciju un nodrošināt,  

ka darba ņēmēju, kuriem nav dokumentu, sociālās 
pamatprasības Eiropā tiek atzītas un aizsargātas  

ar arodbiedrību aktīvu rīcību.

Tīmekļa vietnes:     
http://migration.etuc.org/en/index_en.htm;

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