
bemanningsföretagsdirektivet måste noga följas upp och 
kompletteras med mekanismer för vit- och svartlistning 
samt tydliga sanktioner vid missförhållanden.

9  Arbetsgivare måste ställas till svars för sina 
inhyrda arbetstagare.

Företag som använder inhyrda arbetstagare måste se 
till att alla arbetstagare i deras leverantörskedjor har 
anständiga arbetsvillkor. Det får inte vara en ursäkt att 
arbetstagarna som behandlas orättvist inte är anställda 
direkt av dem. De måste insistera på anständiga 
standarder och effektiva straff för de underleverantörer 
som inte lever upp till dessa standarder.

10  Arbetstagare med otrygga anställningar 
behöver vara organiserade och få sina 
röster hörda.

Det är fackföreningarnas skyldighet att bekämpa 
den urholkning av solidariteten som orsakas av 
otrygga arbetsvillkor, att företräda arbetstagare med 
otrygga anställningar och införliva deras intressen 
i kollektivavtalen. Arbetstagare med otrygga 
anställningar måste tillåtas och uppmuntras att säga sin 
mening, stödja varandra och bekämpa otryggheten som 
medlemmar i fackföreningsrörelsen.

tio viktiga punkter för att
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FIGHT
PRECARIOUS
WORK
SOCIAL JUSTICE FROM FARM TO FORK

EFFAT represents the interests of more than 2.6 
million members, affi liated to 130 national trade 
unions in 38 European countries in agriculture, 
food production and tourism.



4  Anställningsförhållandena måste förenklas 
och harmoniseras för att skapa klarhet och 
undvika missbruk.

Otrygga anställningar gynnas av de splittrade och 
komplicerade bestämmelserna som reglerar anställ
ningsförhållandena i EU. En alltför stor komplexitet 
gör att det är omöjligt att skydda mot utslagning 
och diskriminering, skapar en bristande insyn, 
administrativa kostnader och transaktionskostnader, 
samt gör det möjligt att kringgå social lagstiftning. Vi 
behöver tydliga, enkla och rättvisa regler på EU-nivå 
i linje med ILO:s standarder, EU:s sociala stadga och 
agendan om anständiga arbetsvillkor.

5  Alla arbetstagare ska omfattas av 
kollektivförhandlingar – det är det mest 
effektiva sättet att hjälpa människor med 
lågavlönat arbete.

Utsatta arbetstagare ska omfattas av 
kollektivförhandlingar och arbetsgivare har en 
grundläggande skyldighet att på ett konstruktivt 
sätt delta i förhandlingar med fackföreningar. 
Myndigheterna måste stödja denna process bland 
annat genom att vidta kapacitetsbyggande åtgärder 
för arbetsmarknadens parter och i den sociala 
dialogen, samt främja en allmän täckning av 
kollektivförhandlingar för att säkra lika behandling och 
social delaktighet.

6  Det måste fi nnas säkra och enkla vägar till 
fast arbete för arbetstagare med otrygga 
anställningar.

Vi behöver mekanismer för att arbetstagare med 
otrygga anställningar ska kunna ta sig från otrygga till 
fasta anställningar samt undanröja hinder som socialt 
utestänger arbetstagare med otrygga anställningar 
från ”första rangens arbetskraft”. Denna uppdelning 
påverkar i oproportionerligt stor utsträckning utsatta 
kategorier av arbetstagare, till exempel ungdomar, 
kvinnor, gästarbetare, utsända arbetstagare och 
säsongsarbetare.

7  Europa behöver starka offentliga 
arbetsförmedlingar med god fi nansiering och 
fokus på att bekämpa otrygga anställningar.

Offentliga arbetsförmedlingar ska bevaras och stärkas 
för att se till att de kan övervaka arbetskraftens rörelse 
i Europa samt se till att arbetslagstiftning och social 
lagstiftning följs i kampen mot orättvisa och olagliga 
metoder. Privata arbetsförmedlingar är inte lämpade för 
att hantera dessa uppgifter.

8  En effektiv och väl genomdriven reglering av 
bemanningsföretag krävs.

Bemanningsföretagen ska tvingas att respektera 
anständiga minimistandarder. Genomförandet av 

1  Samma jobb måste ge samma rättigheter och 
samma lön.

Arbetstagarna måste få lika lön och lika villkor för 
ett likvärdigt arbete oavsett deras anställningsavtal, 
ursprung, medborgarskap eller kön.

2  Det är var du arbetar som räknas inte var du 
kommer ifrån.

Värdlandsprincipen måste tillämpas över hela EU. Alla 
arbetstagare ska ha rätt att få de rättigheter och sociala 
villkor som fi nns i landet där han eller hon arbetar. Att 
exportera lägre löner och sämre villkor tillsammans 
med arbetstagare skadar individer, familjer, företag och 
samhällen ekonomiskt och socialt.  Det undergräver 
den sociala dialogen och leder till illojal konkurrens och 
social dumpning. 

3  Alla arbetstagare i Europa förtjänar ett 
anständigt minimilöneskydd – antingen 
genom kollektivavtal eller genom 
lagstiftning.

Alla länder i Europa ska ha minimilöner som täcker alla, 
antingen framförhandlade av arbetsmarknadens parter 
eller genom lagstiftningen, och dessa ska respekteras, 
försvaras och genomdrivas. 
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