
Nereguliarūs

        
  svarbiausia –  

DARBININKAI

Pirma ir   

Neteisėti
 migrantai

Be dokumentų

Nelegalūs

European Trade Union Confederation (ETUC)



EPSK gina pagrindines  
visų darbininkų teises!

•   Teisę į teisingas darbo sąlygas

•   Teisę vienytis įvairiais lygiai, ypač politinių, 
profesinių sąjungų ir pilietinių–visuomeninių 
reikalų srityse

•   Teisę į mokslą ir mokymą

•   Teisę į parodų gyvenimo lygį

•   Teisę į šeiminį gyvenimą

•   Teisę į psichinę ir fizinę neliečiamybę

•   Teisę į prieglobstį

•   Teisę į sveikatos priežiūrą

•   ...ir visas kitas teises, išdėstytas Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje bei 
tarptautinėse konvencijose

E PSK propaguoja teisingą ir 
vienodą požiūrį į visus darbininkus 
migrantus Europoje. Ji įsitikinusi, 

kad profesinių sąjungų organizacijos 
privalo atlikti pagrindinį vaidmenį kovoje 
už apsaugą ir vienodas sąlygas visiems 
darbuotojams migrantams, nepriklausomai 
nuo jų statuso, kalbant apie prieigą prie 
socialinės apsaugos, kovą prieš darbuotojų 
nesaugumą bei išnaudojimą ir visų 
migrantų darbo teisių bei pagrindinių 
socialinių teisių skatinimą.

EPSK kritikuoja tokių terminų kaip 
„nelegalus“ ir kitų nusikalstamų kategorijų 
naudojimą neteisėtiems migrantams 
apibūdinti ir prieštarauja darbininkams 
klijuojamoms diskriminuojančioms 
„etiketėms“.

EPSK įsipareigojusi skatinti visų 
darbininkų solidarumą ir kovoti su 
netolerancijos migrantų atžvilgiu plitimu.

EPSK remia dokumentų neturinčių 
migrantų būrimąsi į profesines 
sąjungas, kad suteiktų galimybę imtis 
veiksmingesnių veiksmų, siekiant 
apsaugoti visus darbininkus.

EPSK norėtų matyti sustiprintą darbo 
vietoje tikrinimo vaidmenį, siekiant 
užtikrinti, kad dokumentų neturintys 
darbininkai galėtų teikti skundus, 
nebijodami būti išsiųsti iš šalies.

Kartu su NVO EPSK dar kartą patvirtina 
poreikį ratifikuoti Tarptautinę konvenciją 
dėl visų darbuotojų migrantų ir jų šeimos 
narių teisių apsaugos.

Projektu „Kas sudaro pomidorų kainą?!“ 
siekiama kovoti su darbininkų išnaudojimu  

ir užtikrinti, kad Europoje pagrindinės 
socialinės darbininkų be dokumentų teisės 

būtų pripažįstamos ir ginamos imantis 
profesinių sąjungų veiksmų.

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

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