
SINDIKATI: 
Organiziranje in promocija delavskih 
pravic nedokumentiranih migrantov

ETUC & UnionMigrantNet
Boulevard du Roi Albert II, 5 
B-1210 Bruselj
Tel. : +32 (0)2 2240411
E-naslov: etuc@etuc.org
info@unionmigrantnet.eu
Spletna stran: www.etuc.org 
www.unionmigrantnet.eu 

PICUM
Rue du Congrès, 37-41 / 5
B-1000 Bruselj
Tel. : +32 (0)2 2101780
E-naslov: info@picum.org
Spletna stran: www.picum.org

S podporo od:

Za več informacij ali pomoč pri uveljavljanju pravic nedokumentiranih 
delavcev migrantov s strani   sindikata se obrnite na:

Deset načinov, kako lahko 
sindikati promovirajo pravice 
nedokumentiranih delavcev:
1. Zagovarjajte pravice nedokumentiranih delavcev in krepite 

zavedanje, da je zaščita le-teh bistven del sindikalnih programov 
v boju za izboljšanje človekovih pravic, enakosti in pogojev dela 
za vse delavce ter tudi boj proti rasizmu in ksenofobiji.

2. Zagotovite jasno zavezanost vodstva vašega sindikata k 
podpori pravic nedokumentiranih delavcev.

3. S posebno sindikalno politiko omogočite nedokumentiranim 
delavcem članstvo v vašem sindikatu. Oprostite jih plačila 
članarine, ali jim omogočite znižano članarino ter možnost 
plačila v gotovini. Prepoznajte jih kot delavce, ne glede na 
obliko zaposlitve in vrsto dela ter jim izdajte člansko izkaznico. 

4. Zastavite si za cilj organiziranje in rekrutiranje nedokumenti-
ranih delavcev. Izpostavite aktivnosti ozaveščanja (npr. pojdite 
na mesta, kjer delajo nedokumentirani delavci, usmerite se na 
ključne sektorje, delite letake v več jezikih, zaposlujte organi-
zatorje) in promovirajte njihovo zastopanost na vseh ravneh 
sindikata. 

5. Ne glede na status ali članstvo v sindikatu, ponudite migrantom 
informacije in svetovanje v za ta namen prilagojenih centrih 
znotraj vaše sindikalne strukture.

6. Za doseganje pravic prizadevajte si za mediacijo. Če se ta 
izkaže za neuspešno, organizirajte kolektivne akcije, vključno 
z demonstracijami, stavkami, medijsko pokritostjo, javnimi  
protesti in/ali podporo k vložitvi prijav ter zahtev za sodno 
varstvo (individualno in kolektivno).

7. Zagotovite, da so pravice nedokumentiranih delavcev vključene 
v sindikalne programe  izobraževanja in usposabljanja, zlasti 
za predstavnike sindikata in pogajalce.

8. Vključite pravice nedokumentiranih delavcev  v vaš program 
kolektivnega pogajanja ter socialnega dialoga, da zagotovite 
njihovo enako obravnavo in preprečite zlorabe.

9. Z delodajalci oblikujte skupna sporočila, ki so namenjena 
zagovarjanju zakonodaje in politik,  ki izboljšujejo ureditev in 
odgovornost ter ozaveščajo hkrati, da socialni partnerji stojite 
skupaj ob strani nedokumentiranim delavcem.

10. Sodelujte z nevladnimi organizacijami, ki se zavzemajo za 
pravice migrantov ter drugimi organizacijami v skupnosti ki 
lahko pomagajo pri ozaveščanju, z namenom izmenjave virov 
in strokovnega znanja ter razvijanja skupnih kampanj, ukrepov, 
usposabljanj in zagovorništva.

S finančno podporo programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije “EaSI” (2014-
2020). Za nadaljnje informacije obiščite: http://ec.europa.eu/social/easi. Vsebina te 
publikacije ne odraža nujno urandnih stališč Evropske komisije.
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KDO JE NEDOKUMENTIRANI MIGRANT?

Nedokumentirani (ali neregularni) migranti so osebe, ki 
nimajo dovoljenja za vstop ali prebivanje v državi, v kateri 
se trenutno nahajajo. Večina le-teh je v nekem trenutku 
imela tako dovoljenje. Tako stanje je lahko posledica 
neuspešne prošnje za mednarodno zaščito, prenehanja ali 
izgube dovoljenja, ki je odvisna od določene vrste delovnega 
ali osebnega razmerja (npr, nekdo, ki je izgubil službo), 
neregularnega vstopa v državo itd.

Zakaj je pomembno, da 
sindikati okrepijo svoje 
ukrepe za zagotovitev 
enakosti in nediskriminacije 
vseh delavcev migrantov…

Nedokumentirani delavci migranti se 
pogosto srečujejo z diskriminacijo 
pri:

X	Dostopu do trga dela: zaradi restriktivne politike 
zaposlovanja migrantom se ni dovoljeno zaposliti na 
številnih delovnih mestih, na katerih dejansko delajo, tako 
da pogosto ni možnosti, da bi se formalno zaposlili. 

X	Plačah, delovnih razmerjih in socialni varnosti: pogosto 
so plačani pod minimalno plačo, niso plačani pravočasno 
ali so žrtve plačnih kraj, od njih se zahteva daljše delo, 
brez  ustreznih odmorov, plačanih nadur, pravic do letnega 
dopusta ali bolniške odsotnosti ter drugih elementov 
osnovne socialne varnosti. Nedokumentirani migranti 
si prizadevajo tudi za dostojno življenje v normalnih 
razmerah, vendar če se zoperstavijo izkoriščevalskim 
pogojem, se jim zagrozi z odpovedjo in z deportacijo.

X	Usposabljanju in varnosti na delovnem mestu: jim nista  
omogočeni usposabljanje in uporaba ustrezne varovalne 
opreme. Izpostavljeni so večjem tveganju za poškodbe, 
nesreče in poklicne bolezni ter imajo zelo omejen dostop 
do zdravstvenih storitev.

X	Dostopu do varstva pravic in odškodnin: inšpektorati 
za delo in sodišča v številnih državah prijavijo 
nedokumentirane delavce organom za priseljevanje ali 
inšpekcijske nadzore opravljajo združeno z imigracijsko 
policijo. To pomeni, da se nedokumentirani delavci bolj 
pogosto soočajo z deportacijo kot z zaščito, zaradi česar  
eksploatacija običajno ostane nekaznovana.

Zaveza EKS k podpori pravic 
nedokumentiranih delavcev migrantov

Vsi delavci imajo pravice, vključno z nedokumentiranimi delavci 
migranti. Sindikati so dolžni na vseh ravneh prevzeti svojo vlogo pri 
uveljavljanju teh pravic. Zagovorništvo pravic nedokumentiranih 
delavcev je ključnega pomena za ohranitev človekovih pravic in za 
zagotovitev, da težko pridobljene delavske pravice veljajo za vse 
delavce. Delavec je delavec!

EKS in njeni člani, ki na prvi liniji fronte ščitijo enakost vseh 
delavcev, se borijo proti rasizmu in ksenofobiji ter podpirajo 
delavce migrante, skupaj z nevladnimi organizacijami in tudi s 
PICUM-om. 

Sprejetih je bilo več direktiv EU, ki določajo minimalne standarde  
za obravnavanje migrantov, prosilcev za azil in beguncev na 
različnih področjih. Delavske pravice nedokumentiranih delavcev 
migrantov so posebej zagotovljene z direktivo EU o sankcijah 
zoper delodajalce (2009/52/EC) in z mednarodnimi zakoni. 

Leta 2016 so vse evropske države podpisale Newyorško deklaracijo 
o beguncih in migrantih, v katerih so se zavezale, da bodo posebno 
pozornost namenile uporabi minimalnih delovnih standardov za 
delavce migrante, ne glede na njihov status. 

Zakonodaja, ki zagotavlja delavske pravice nedokumentiranim 
delavcem migrantom, čeprav bistvena za preprečevanje nepoštene 
obravnave in izkoriščanja, sama po sebi ne zadostuje. Nujno 
potrebno je sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovili, da se te pravice 
lahko uveljavijo v praksi, na nacionalni in lokalni ravni.

EKS stopnjuje svoje napore za oblikovanje migracijske politike EU, 
ki bo temeljila na človekovih pravicah in solidarnosti. V letu 2013 
je bil vzpostavljen UnionMigrantNet: 

Pravice delavcev migrantov so ČLOVEKOVE 
PRAVICE, ki so ključne za aktivnosti sindikata in 
jih je danes nemogoče ne podpreti.

Rekrutiranje in organiziranje delavcev 
migrantov prispevata k povečanju članstva 
v sindikatu in spreminjata sindikate v  
PREDSTAVNIKE čedalje bolj raznolike družbe.

Samo združeno delavsko gibanje, ki ščiti 
vsakega delavca, bo dovolj močno, da se sooči 
s svetovnimi gospodarskimi pritiski in se bojuje 
proti negotovemu delu. 

Diskriminacija delavcev migrantov se NE 
RAZLIKUJE od diskriminacije ostalih skupin 
(zaradi spola, starosti, rase, etnične pripadnosti, 
invalidnosti, vere, spolne usmerjenosti ali 
spolne identitete), in se delavci migranti 
soočajo tudi z večkratno diskriminacijo.

Vsi delavci migranti imajo pravico biti  
ZAŠČITENI pred kakršno koli diskriminacijo, 
eksploatacijo ali zlorabo.

Nedokumentirani delavci migranti so pogosto 
izločeni in njihove pravice se pogosto zanikajo. 
Vloga sindikatov je, da te delavce PODPREJO.

UnionMigrantNet je evropska mreža kontaktnih točk za 
delavce migrante, ki delujejo v okviru sindikatov. Zagotavljajo 
brezplačne informacije in pomoč migrantom. Poiščite 
najbližjo kontaktno točko na: www.unionmigrantnet.eu

http://www.unionmigrantnet.eu

