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Inspekcijas darbavietās darbinieku labākai aizsardzībai pret smagu
ekspluatāciju
Inspekcijas darbavietās parasti izpaliek vai ir neefektīvas, ļaujot negodīgiem darba
devējiem ekspluatēt darbiniekus, konstatēts Eiropas Savienības Pamattiesību
aģentūras pēdējā ziņojumā. Pastiprinot inspekcijas cīņai pret ļaunprātīgu
izmantošanu un mudinot darbiniekus par to ziņot, FRA cer zināmā mērā palīdzēt
izbeigt smagu darbaspēka ekspluatāciju.
“Šodien darbiniekiem nav jāmaksā par tiesībām uz darbu. Ir jāizskauž smaga ekspluatācija,”
saka FRA direktors Michael O’Flaherty. “Darba inspekcijām ir vitāla nozīme ļaunprātīgas
izmantošanas konstatēšanā. Tādēļ dalībvalstīm ir jāpastiprina inspekcijas, lai notvertu
ekspluatējošus darba devējus un labāk aizsargātu darbiniekus.”
“Mums bija divi grafiki, pēc kuriem mēs oficiāli strādājām tikai 8 stundas, bet pēc otra –
14 stundas,” intervijā stāsta kāds poļu lauksaimnieks no Vācijas. “Ja bija [kāda] inspekcija,
mums bija jāparāda (pirmais) grafiks.”
Ziņojumā “Migrējošo darbinieku aizsardzība pret ekspluatāciju ES – darbavietu inspekciju
pastiprināšana” ir apkopotas liecības no apmēram 250 ekspluatētiem darbiniekiem no ES un
trešām valstīm.
Vairāk nekā puse neko neliecināja vai pat nebija dzirdējuši par darbavietu inspekcijām. Viņi
minēja, ka daudzus darba devējus brīdina iepriekš par inspekcijām, ļaujot tiem slēpt negodīgu
praksi. Tas savukārt ir mazinājis darbinieku uzticību inspekcijām.
Lai to apkarotu, darba inspekcijām nevajadzētu nozarēs, kur ļaunprātīga rīcība ir ierasta
lieta, informēt darba devējus, kad notiks inspekcija. Dalībvalstīm ir arī jāsoda darba devēji,
kuri ir mēģinājuši maldināt inspektorus.
Dalībvalstīm ir jāvērš īpaša uzmanība uz celtniecības un pārtikas nozarēm, kur ir plašas
ekspluatācijas iespējas. Viņiem ir arī jāatrod veids mājsaimniecības darba inspicēšanai.
Šķiet, darbinieki vairāk ziņoja par saviem darba devējiem, ja inspektori viņus informēja un
iesaistīja darbaspēku. Tādēļ inspektoriem ir jārada droša vide darbiniekiem, lai viņi var brīvi
paust savu viedokli, nebaidoties no atriebības. Te varētu būt jāmeklē arī iespējas valodu
barjeru pārvarēšanai, runājot ar darbiniekiem.
Inspektoriem ir arī jānodrošina inspekciju orientācija uz darbinieku tiesībām un darba
apstākļiem, nevis uz darbinieku migranta statusu.
Lai inspekcijas kļūtu efektīvākas, dalībvalstīm ir jāapmāca inspektori konstatēt ekspluatāciju.
Te palīdz speciālistu izmeklēšanas vienības darba inspekcijās un kopējas operācijas ar policiju.
Dalībvalstīm ir arī jāvairo informētība un jāpiesaista citu organizāciju, piemēram, slimnīcu un
arodbiedrību, atbalsts, lai ziņotu par aizdomīgiem ekspluatācijas gadījumiem.
Šis ir otrais no ziņojumiem par darbaspēka ekspluatācijā cietušo viedokļiem un pieredzi.
Tā pamatā ir agrākais FRA darbs, ar ko informēja speciālistus par smagu darbaspēka
ekspluatāciju.
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