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CES apără drepturile 
fundamentale  
ale tuturor 
lucrătorilor!

•  Dreptul la condiţii de muncă echitabile

•   Dreptul de asociere la toate nivelurile, în special  
în domeniile politic, sindical şi civic

•  Dreptul la educaţie şi formare profesională

•  Dreptul la un nivel de trai decent

•  Dreptul la o viaţă de familie

•  Dreptul la integritatea morală şi fizică

•  Dreptul la o locuinţă

•  Dreptul la îngrijiri medicale

•   …şi toate celelalte drepturi prevăzute în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi  
în convenţiile internaţionale

C ES militează pentru un tratament 
just şi egal pentru toţi lucrătorii 
migranţi din Europa. CES este 

convinsă că organizaţiile sindicale trebuie 
să joace un rol central în lupta pentru 
protecţia şi egalitatea de tratament a tuturor 
lucrătorilor migranţi, indiferent de statutul 
lor, în ceea ce priveşte accesul la protecţia 
socială, combaterea exploatării şi a situaţiei 
precare a forţei de muncă, promovarea 
drepturilor muncii şi drepturilor sociale 
fundamentale pentru toţi migranţii.

CES critică utilizarea unor termeni ca 
„ilegal” şi a unor termeni aparţinând altor 
categorii criminale pentru a desemna 
migranţii neautorizaţi şi se opune 
apelativelor discriminatorii aplicate 
lucrătorilor.

CES se angajează să promoveze 
solidaritatea între toţi lucrătorii şi să 
combată răspândirea intoleranţei faţă  
de migranţi.

CES susţine sindicalizarea migranţilor 
fără acte pentru o acţiune mai eficientă de 
apărare a tuturor lucrătorilor.

CES doreşte consolidarea rolului 
inspecţiilor la locul de muncă, pentru  
a garanta că lucrătorii fără acte pot înainta  
o plângere fără a se teme că vor fi expulzaţi.

CES, în colaborare cu ONG-urile, 
reafirmă necesitatea ratificării Convenţiei 
internaţionale privind protecţia drepturilor 
tuturor lucrătorilor migranţi şi ale membrilor 
familiilor acestora.

Proiectul „La ce preţ roşiile?!” are drept obiectiv 
combaterea exploatării forţei de muncă şi asigurarea 

recunoaşterii şi protecţiei drepturilor sociale 
fundamentale ale lucrătorilor migranţi fără acte din 

Europa datorită acţiunii sindicatelor.

Site-uri web:         
http://migration.etuc.org/en/index_en.htm;

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