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Het EVV verdedigt  
de grondrechten  
van alle werknemers!

•  Het recht op billijke arbeidsvoorwaarden

•  Het recht op vereniging op alle niveaus, met name 
op politiek, vakbonds- en burgerlijk vlak

•  Het recht op onderwijs en opleiding

•  Het recht op een fatsoenlijke levensstandaard

•  Het recht op gezinsleven

•  Het recht op morele en fysieke integriteit

•  Het recht op woning

•  Het recht op medische verzorging

•  ….en alle andere rechten die in het Handvest  
van de Grondrechten van de Europese Unie en in  
de internationale verdragen opgenomen zijn.

H et EVV behartigt een rechtvaardige 
en gelijke behandeling voor alle 
migrerende werknemers in Europa. 

Het is ervan overtuigd dat de vakbonds-
organisaties een centrale rol dienen te 
spelen in de strijd voor de bescherming en 
de gelijke behandeling van alle migrerende 
werknemers, ongeacht hun statuut, inzake 
toegang tot sociale bescherming, bestrij-
ding van uitbuiting en kwetsbaarheid van 
de arbeidskrachten, bevordering van de 
arbeidsrechten en sociale basisrechten voor 
alle migranten.

Het EVV staat kritisch tegenover het 
gebruik van termen als “illegaal” en andere 
criminele categorieën om naar migranten 
met een ongeregeld statuut te verwijzen en 
verzet zicht tegen de discriminerende bena-
mingen die men de werknemers geeft.

Het EVV verbindt zich ertoe de solidariteit 
tussen alle werknemers te bevorderen en de 
verspreiding van gevoelens van onverdraag-
zaamheid tegenover migranten te bestrijden. 

Het EVV steunt de vakbondsaansluiting 
van migranten zonder verblijfsvergunning 
om op een meer doeltreffende wijze actie 
te kunnen voeren ter verdediging van alle 
werknemers.

Het EVV wil een sterkere rol toebedeeld 
zien aan de inspectie op de werkplaatsen om 
ervoor te zorgen dat de werknemers zonder 
verblijfsvergunning klacht kunnen indienen 
zonder angst voor uitzetting. 

In partnerschap met NGO’s bevestigt het 
EVV opnieuw de noodzaak van de ratificatie 
van het Internationaal Verdrag ter Bescherming 
van de Rechten van alle Arbeidsmigranten en 
hun Familieleden.

Het project “Welke prijs voor de tomaten?!”  
heeft tot doel de uitbuiting van de werknemers 
te bestrijden en ervoor te zorgen dat de sociale 
grondrechten van de migrerende werknemers 

zonder verblijfsvergunning in Europa door de actie 
van de vakbonden erkend en beschermd worden. 

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

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