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Βελτίωση της πληροφόρησης των
Μεταναστών για τα εργασιακά τους
δικαιώματα
Στόχος του έργου «KYR: Know Your Rights» [«Μάθε
τα δικαιώματά σου»] είναι να εκπαιδεύσει
εργαζόμενους μετανάστες προς την βελτίωση της
γνώσης τους σχετικά με τα εργασιακά τους
δικαιώματά, τόσο σύμφωνα με την εγχώρια
νομοθεσία όσο και με αυτήν της Ευρωπαίκης
Ένωσης. Το έργο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη
online
εργαλειών
και
την
παρουσίαση
πληροφοριών σε 3 έως 5 γλώσσες σε κάθε χώρα, σε
συνεργασία με μετάναστες που θα έχουν ήδη λαβει
την εκπαίδευση του προγράμματος . Ο γενικός
στόχος είναι η δημιουργία διαδικασιών και ορθών
πρακτικών που μπορούν στη συνέχεια να
αναπτυχθούν περαιτέρω για να προσεγγίσουν νέες
ομάδες μεταναστών.
Από την διεξαγωγή έρευνας προκύπτει ότι οι
μετανάστες εργαζόμενοι είναι από τις πιο ευάλωτες
ομάδες όσον αφορά την εκμετάλλευση του

εργατικού δυναμικού. Ένας από τους λόγους είναι η
έλλειψη πληροφόρησης των μεταναστών σχετικά με
τα δικαιώματά τους, όπως για παράδειγμα οι
κατώτατοι μισθοί, οι συμβάσεις εργασίας και άλλα.
Οι εταίροι Einurd και Jafnréttishús Equality Center
από την Ισλανδία, Center for Social Innovation από
την Κύπρο, το Social Innovation Fund από τη
Λιθουανία, το Verein Multikulturell από την Αυστρία
και το Acción Laboral και Asociación Caminos από
την Ισπανία συναντήθηκαν στις 8 Νοεμβρίου 2019
στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας για να θέσουν τα πρώτα
ορόσημα για την επιτυχή υλοποίηση του έργου σε
κάθε χώρα.
Ακολούθως, οι πιο πάνω συνεργάτες ανέπτυξαν την
διάδυκτιακη σελίδα του έργου καθώς επίσης και
έρευνα με την «ανάλυση αναγκών» σε κάθε χώρα
για να αξιολογήσουν τις διαφορές στις τρέχουσες
επιδόσεις μιας διαδικασίας πληροφόρησης των
μεταναστών εργαζομένων, αν πληρούνται οι
απαιτήσεις των αναγκών που υπάρχουν και, αν όχι,
ποιά μέτρα πρέπει να ληφθούν. Για το έργο KYR, η
ανάλυση των κενών θα αποτελέσει το θεμέλιο για
την ανάπτυξη όλων των αποτελεσμάτων του έργου
προς όφελος των μεταναστών εργαζομένων στην
κάθε χώρα. Το CSI Κύπρου συντονίζει αυτή την
έρευνα και θα έχει στη διάθεσή της μια συγκριτική
έκθεση για τις διάφορες καταστάσεις και
διαδικασίες
υποστήριξης
των
μεταναστών
εργαζομένων εντός του επόμενου μήνα.
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