1. Zvyšovat povědomí o právech neregulérních migrantů a hájit
tato práva, neboť to je důležitou součástí programů odborových
svazů zaměřených na prosazování lidských práv, rovnosti a
pracovních standardů pro všechny pracovníky, jakož i na boj proti
rasismu a xenofobii.
2. Zajistit aktivní zapojení představitelů vašeho odborového svazu
do podpory práv neregulérních pracovníků.
3. Vypracovat specifické zásady, které umožní neregulérním
pracovníkům vstoupit do vašeho odborového svazu. Odpustit jim
poplatky, případně nabídnout slevu a možnost platit v hotovosti.
Považovat je za pracovníky bez ohledu na zaměstnanecký status
a typ práce, a vystavit jim členskou kartu.
4. Dát si za cíl organizovat a přijímat neregulérní pracovníky.
Provádět proaktivní aktivity (např. jezdit na místa, kde neregulérní
migranti pracují, zaměřit se na klíčová odvětví, rozdávat letáky
v několika jazycích, najímat organizátory migrantů) a prosazovat
jejich zastoupení na všech úrovních odborového svazu.
5. Nabízet migrantům informační a poradenské služby bez
ohledu na jejich status nebo členství v odborovém svazu,
prostřednictvím specializovaných servisních středisek v rámci
odborové struktury.
6. Zprostředkovávat vyjednávání se zaměstnavateli, a pokud
nebude úspěšné, organizovat kolektivní akce, včetně
demonstrací, stávek, zapojení médií, veřejných protestů a/
nebo podpory podávání stížností a žalob (individuálních i
kolektivních).
7. Zajistit, že práva neregulérních pracovníků jsou zahrnuta do
vzdělávacích programů vašeho odborového svazu, zejména pro
zástupce odborů a vyjednavače.
8. Do programů kolektivního vyjednávání a tripartitního dialogu
zahrnout práva neregulérních pracovníků, aby bylo zajištěno
rovné zacházení a zabráněno jejich zneužívání.
9. Vytvářet společná poselství se zaměstnavateli s cílem
prosazovat zákony a politiky, které zlepšují regulaci a
odpovědnost a zvyšují povědomí o tom, že sociální partneři stojí
na straně neregulérních pracovníků.
10. Pracovat v partnerství s neziskovými organizacemi zaměřujícími
se na práva migrantů a komunitními organizacemi s cílem sdílet
odborné znalosti a rozvíjet společné kampaně, akce, školení
a advokační aktivity. Tyto organizace mohou pomáhat i s s
oslovením dalších partnerů.

Pro další informace nebo pomoc v oblasti práv neregulérních migrantů
ze strany odborového svazu se obraťte na:
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Boulevard du Roi Albert II, 5
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Tel.: +32 (0)2 2240411
E-mail: etuc@etuc.org
info@unionmigrantnet.eu
Webové stránky: www.etuc.org
www.unionmigrantnet.eu

PICUM
Rue du Congrès, 37-41
B-1000 Brusel
Tel.: +32 (0)2 2101780
E-mail: info@picum.org
Webové stránky: www.picum.org
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Deset způsobů, jakými mohou
odborové svazy prosazovat pracovní
práva neregulérních pracovníků:

Proč by odborové svazy
měly posílit svoje aktivity
s cílem zajistit rovnost
a nediskriminaci všech
migrujících pracovníků...

KDO JE NEREGULÉRNÍ MIGRANT?

Závazek ETUC prosazovat práva
neregulérních migrantů

Neregulérní migranti jsou lidé, kteří nemají povolení k
pobytu v zemi, kde se nacházejí. Většina z nich povolení
někdy měla. Jejich situace může být způsobena neúspěšnou
žádostí o mezinárodní ochranu, uplynutím platnosti nebo
ztrátou povolení, které závisí na konkrétním pracovním nebo
osobním vztahu, neregulérním vstupem do země atd.

Všichni pracovníci mají svá práva, včetně neregulérních migrujících
pracovníků. Odborové svazy na všech úrovních musí hrát svou
roli při prosazování těchto práv. Chránění práv neregulérních
pracovníků je zásadní jak z hlediska dodržování lidských práv, tak
pro zajištění toho, aby těžce vydobytá pracovní práva platila pro
všechny. Pracovník je pracovník!

...Práva migrujících pracovníků jsou LIDSKÁ
PRÁVA; ta jsou stěžejní pro činnosti odborů, takže
je dnes nemyslitelné je nepodporovat.
...Nábor a organizování migrujících pracovníků
napomáhá budování členství v odborových
svazech a vytváření odborů, KTERÉ ZASTUPUJÍ
stále rozmanitější společnost.
...Jedině SJEDNOCENÉ hnutí, které chrání
každého pracovníka, bude dostatečně silné, aby
mohlo čelit globálním ekonomickým tlakům a
bojovat s prekérní prací.
...Diskriminace migrujících pracovníků SE NIJAK
NELIŠÍ od diskriminace jiných skupin (z důvodu
pohlaví, věku, rasy, etnického původu, zdravotního
postižení, náboženství, sexuální orientace nebo
genderové identity) a migrující pracovníci rovněž
čelí vícenásobné diskriminaci z těchto důvodů.
...Všichni migrující pracovníci mají právo být
CHRÁNĚNI před jakýmkoli druhem diskriminace,
vykořisťování nebo zneužívání.
...Migrující pracovníci v neregulérním postavení
jsou často izolováni a jejich práva jsou jim
odepírána. Odbory musí sehrát roli při PODPOŘE
těchto pracovníků.

Neregulérní migrující pracovníci
často čelí diskriminaci v
následujících oblastech...

X Přístup na trh práce: migranti nesmí pracovat v mnoha
zaměstnáních kvůli restriktivním politikám pracovní
migrace. Často proto nemají možnost pracovat legálně.

X Mzda, pracovní podmínky a sociální zabezpečení: jsou

často placeni méně než minimální mzdou, placeni pozdě
nebo je jim mzda odepřena úplně, a musí pracovat velmi
dlouho bez přiměřených přestávek, placených přesčasů,
dovolených nebo nemocenských, a nemají další základní
sociální zabezpečení. Neregulérní migranti také usilují o to,
aby za normálních podmínek mohli vydělávat slušné peníze,
ale pokud proti zneužívajícím podmínkám protestují, je
jim vyhrožováno, že budou propuštěni a deportováni.

X

Bezpečnost na pracovišti a školení: není jim poskytováno
potřebné bezpečnostní vybavení a školení. Jsou vystaveni
většímu riziku úrazů a nemocí z povolání a mají velmi
omezený přístup ke zdravotnickým službám.

X Možnost podávat stížnosti a žádat o nápravu: inspektoráty
práce a soudy v mnoha zemích nahlašují pracovníky bez
dokladů imigračním úřadům nebo provádějí kontroly
společně s cizineckou policií. To znamená, že pracovníci
bez dokladů čelí spíše deportaci, než aby byli chráněni, a
jejich vykořisťování obvykle zůstává nepotrestáno.

ETUC a její členové jsou v první linii boje za rovnost pro všechny
pracovníky, bojují proti rasismu a xenofobii, podporují migrující
pracovníky a spolupracují s nevládními organizacemi, včetně
PICUM.
Bylo přijato několik směrnic EU, které stanoví minimální standardy
pro zacházení s migranty, žadateli o azyl a uprchlíky v různých
oblastech. Pracovní práva neregulérních migrujících pracovníků
jsou výslovně stanovena směrnicí o sankcích pro zaměstnavatele
(2009/52/ES), stejně jako mezinárodními právními předpisy.
V roce 2016 podepsaly všechny evropské země Newyorskou
deklaraci pro migranty a uprchlíky, v níž se zavázaly věnovat
zvláštní pozornost uplatňování minimálních pracovních norem pro
migrující pracovníky bez ohledu na jejich status.
I když zákony, které zaručují pracovní práva pro neregulérně
migrující pracovníky, jsou zásadní pro vyloučení nespravedlivého
zacházení a vykořisťování, tyto zákony nestačí. Je naléhavě
nutné přijmout opatření k zajištění dostupnosti práv v praxi na
vnitrostátní a místní úrovni.
ETUC zintenzivnila své úsilí o migrační politiku EU založenou na
lidských právech a solidaritě. V roce 2013 byla zřízena organizace
UnionMigrantNet:

UnionMigrantNet, je evropská síť kontaktních míst pro

migrující pracovníky, kterou propagují odborové organizace.
Poskytují migrantům bezplatné informace a pomoc. Najděte
nejbližší kontaktní místo na adrese www.unionmigrantnet.eu

