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EFS tryggar de  
grundläggande  
rättigheterna  
för alla arbetstagare!

•   Rätt till skäliga arbetsförhållanden

•   Rätt att organisera sig på alla nivåer, särskilt rörande 
politiska, fackliga och det civila samhällets frågor

•   Rätt till utbildning och yrkesutbildning

•   Rätt till en anständig levnadsstandard

•  Rätt till ett familjeliv

•  Rätt till etisk och fysisk integritet

•  Rätt till husrum

•  Rätt till hälso- och sjukvård

•   ... och alla andra rättigheter som föreskrivs  
i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och i internationella konventioner.

E FS förespråkar rättvis och jämlik 
behandling av alla migrerande 
arbetstagare i Europa. Vi är 

övertygade om att fackliga organisationer 
måste spela en central roll i kampen 
för skydd och likabehandling av alla 
migrerande arbetstagare, oavsett status, 
avseende tillgång till socialt skydd, kämpa 
mot otrygga arbeten och exploatering och 
främja arbetstagares rättigheter och  
grundläggande sociala rättigheter för  
alla invandrare.

EFS är kritiskt mot att begrepp som 
«olagliga» eller andra brottsbenämningar 
används för att beskriva irreguljära  
invandrare och motsätter sig att 
diskriminerande «etiketter» sätts på 
arbetstagare.

EFS är fast beslutet att främja solidaritet 
mellan alla arbetstagare och kämpa mot  
att intolerans mot invandrare sprids.

EFS stödjer facklig organisering av 
papperslösa invandrare så att effektivare 
insatser för att trygga alla arbetstagare blir 
möjliga.

EFS skulle vilja se att inspektioner av 
arbetsplatser får spela en kraftfullare 
roll för att säkerställa att papperslösa 
arbetstagare kan föra fram klagomål utan 
att riskera utvisning.

EFS hävdar i partnerskap med icke-
statliga organisationer behovet av att 
ratificera den internationella konventionen 
om skydd för alla migrerande arbetstagare 
och deras familjemedlemmar.

Projektet «Vad kostar tomaterna?!» söker bekämpa 
exploatering av arbetstagare och säkerställa  

att papperslösa arbetstagares grundläggande 
sociala rättigheter erkänns och skyddas  

i Europa genom fackliga insatser.

Webbplatser: 
http://migration.etuc.org/en/index_en.htm

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