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Evropska konfederacija 
sindikatov (ETUC)  
ščiti temeljne pravice  
vseh delavcev!

•  Pravica do poštenih delovnih pogojev

•   Pravica do organiziranja na vseh ravneh,  
zlasti na področju političnih, sindikalnih  
in državljanskih zadev

•  Pravica do izobraževanja in usposabljanja

•  Pravica do dostojnega standarda življenja

•  Pravica do družinskega življenja

•  Pravica do moralne in duševne celovitosti

•  Pravica do zavetja

•  Pravica do zdravstvenega varstva

•   … in vse druge pravice, opredeljene v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah in 
mednarodnih konvencijah

E TUC zagovarja pošteno in enako 
obravnavanje vseh delavcev 
migrantov v Evropi. Prepričani smo, 

da morajo sindikalne organizacije igrati 
ključno vlogo v boju za zaščito in enako 
obravnavanje vseh delavcev migrantov,  
ne glede na njihov status, glede dostopa 
do socialne zaščite, v boju zoper negotovost 
zaposlitve in izkoriščanje ter spodbujanje 
delavskih pravic in temeljnih socialnih 
pravic vseh migrantov.

ETUC je kritična do uporabe izrazov, 
kot je »nezakoniti«, in drugih kazenskih 
kategorij, s katerimi se opisujejo neredni 
migranti. ETUC prav tako nasprotuje 
diskriminacijskim oznakam za delavce.

ETUC si prizadeva za spodbujanje 
solidarnosti med vsemi delavci in za boj 
proti širjenju nestrpnosti do migrantov.

ETUC podpira včlanjevanje neprijavljenih 
migrantov v sindikate, kar bo omogočalo 
učinkovitejše delovanje za zaščito vseh 
delavcev.

ETUC želi, da se vloga delovne inšpekcije 
okrepi, ki bo zagotovila, da neprijavljeni 
delavci lahko vložijo tožbo brez strahu 
pred izgonom.

V sodelovanju z nevladnimi organizacijami 
ETUC znova potrjuje potrebo po ratifikaciji 
Mednarodne konvencijo o varstvu pravic 
vseh delavcev migrantov in njihovih 
družinskih članov.

Namen projekta »Kakšna je cena paradižnika« 
je boj proti izkoriščanju delavcev; projekt želi 

zagotoviti, da se temeljne socialne pravice 
neprijavljenih delavcev v Evropi priznajo  

in zaščitijo s sindikalnimi dejavnostmi.

Spletne strani:    
http://migration.etuc.org/en/index_en.htm;

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