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Inspektioner på arbejdspladserne skal beskytte arbejdstagere bedre
mod grov udnyttelse
Inspektionerne på arbejdspladserne er ofte ineffektive eller mangler helt, og
skrupelløse arbejdsgivere kan dermed udnytte arbejdstagerne, konstateres det i
den seneste rapport fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder. Skærpet
arbejdspladsinspektion, der skal bekæmpe misbrug og tilskynde arbejdstagerne til
at indberette misbrug, hører til de måder, FRA foreslår til at sætte en stopper for
grov udnyttelse af arbejdskraften.
"Arbejdstagere i dag bør ikke betale en pris for deres ret til arbejde. Grov udnyttelse bør
udryddes", udtaler FRA's direktør, Michael O'Flaherty. "Arbejdspladsinspektion spiller en
afgørende rolle med hensyn til at opdage misbrug. Derfor er medlemsstaterne nødt til at
skærpe inspektionerne for at finde frem til arbejdsgivere, der udnytter arbejdstagerne, og
derved beskytte arbejdstagerne bedre."
"Vi havde to formularer, hvor vi i den første officielt kun arbejdede i 8 timer, og i den anden
arbejdede vi i 14 timer," sagde en interviewet polsk landbrugsmedhjælper i Tyskland. "Hvis
der kom en inspektion, skulle vi vise den første liste."
Rapporten "Protecting migrant workers from exploitation in the EU: boosting workplace
inspections" (beskyttelse af vandrende arbejdstagere mod udnyttelse i EU: styrkelse af
inspektionerne af arbejdspladserne) indsamlede førstehåndsberetninger fra næsten 250
udnyttede arbejdstagere fra EU- og tredjelande.
Mere end halvdelen havde ikke overværet eller hørt om inspektioner af arbejdspladserne. De
nævnte, hvordan mange arbejdsgivere fik forvarsel om inspektionerne, så de kunne dække
over forsømmelser. Dette undergravede arbejdstagernes tillid til inspektioner.
For at komme dette til livs bør inspektørerne undlade at informere arbejdsgiverne om,
hvornår der kommer inspektion, i de brancher, hvor misbrug er almindelig. Medlemsstaterne
bør ligeledes straffe arbejdsgivere, der har forsøgt at snyde inspektørerne.
Navnlig bør medlemsstaterne være opmærksomme på bygge- og fødevarebrancherne, hvor
udnyttelse er sandsynlig. De bør desuden finde måder at inspicere arbejde i hjemmet på.
Arbejdstagerne var mere tilbøjelige til at indberette deres arbejdsgivere, når inspektørerne
informerede og inddrog arbejdsstyrken. Inspektørerne bør derfor skabe et sikkert miljø for
arbejdstagere, hvor de frit kan udtrykke deres synspunkter uden at frygte gengældelse. Dette
kan desuden indebære at finde måder at overvinde sprogbarrierer på ved samtaler med
arbejdstagere.
Inspektørerne bør derudover sørge for, at inspektionerne fokuserer på arbejdstagernes
rettigheder og arbejdsvilkår frem for deres indvandrerstatus.
For at gøre inspektionerne mere effektive bør medlemsstaterne oplære inspektørerne i at
opdage udnyttelse. Her hjælper det med særlige undersøgelsesenheder i arbejdstilsynene og
fælles operationer med politiet.
Medlemsstaterne bør desuden øge bevidstheden om det og få hjælp fra andre organisationer
såsom hospitaler og fagforeninger til at indberette formodede tilfælde af udnyttelse.
Denne rapport er den anden i en serie, der indsamler synspunkter og erfaringer hos ofre for
arbejdsmæssig udnyttelse.

Den bygger på tidligere FRA-arbejde, der henvender sig til fagfolk og omhandler grov
udnyttelse af arbejdskraft.
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