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FORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders 

Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 

det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til sin beslutning af 12. maj 2011 om den foreslåede ILO-konvention 

suppleret med en henstilling om hushjælp, 

– der henviser til ILO's konvention nr. 189 og henstilling nr. 201 om anstændigt arbejde 

for hushjælp vedtaget den 16. juni 2011 på ILO's Internationale Arbejdskonference, 

– der henviser til Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser fra 1961, 

A. der henviser til, at hushjælp trods den værditilvækst, den bringer samfundet og 

økonomien, og det potentiale, den rummer, fortsat undervurderes i pengeværdi, og at 

den ofte er uformel, udokumenteret og opfattes som noget andet end almindelig 

beskæftigelse; 

B. der henviser til, at ILO's konvention nr. 189 og henstilling nr. 201 om anstændigt 

arbejde for hushjælpere repræsenterer et historisk sæt internationale standarder, der 

sigter mod at forbedre arbejdsforholdene for millioner af hushjælpere verden over; der 

henviser til, at de fleste hushjælpere er kvinder, og at de nye standarder, der er 

udstukket i ILO-konventionen er et vigtigt skridt hen imod øget ligestilling mellem 

kønnene i arbejdslivet og sikring af kvinders lige rettigheder og beskyttelse i henhold til 

loven; der imidlertid henviser til, at ILO's konvention nr. 189 indtil dato er blevet 

ratificeret af 22 stater, hvoraf kun seks er medlemsstater; 

C. der henviser til, at hushjælps og plejepersonales arbejde i EU hidtil kun er blevet 

reguleret sjældent eller i forskelligt omfang i medlemsstaterne, og at der kun foreligger 

ringe viden om sektorens reelle størrelse i økonomien, og at der mangler pålidelige 

statistiske data om sektoren, selv om der er tale om en sektor i vækst som følge af 

demografiske ændringer i Europa; 

D. der henviser til, at de forhold, under hvilke hushjælpere eller plejepersonale er ansat, 

varierer betydeligt medlemsstaterne imellem, lige fra underbetalte, uregistrerede, 

papirløse migrantarbejdere uden kontrakt til hushjælp og pleje, der udføres i form af 

offentlige sociale ydelser eller private sociale ydelser, der leveres af virksomheder, 

bureauer, foreninger og kooperativer eller gennem direkte ansættelse hos private 

enheder; 

E. der henviser til, at hushjælpssektoren ifølge tal fra ILO beskæftigede over 52 millioner 

mennesker over hele verden i 2010 og yderligere 7,4 millioner hushjælpere under 15 år; 

der henviser til, at kvinder ifølge ILO udgjorde 83% af den samlede 

hushjælpsarbejdskraft i 2010 og fortrinsvis arbejdede sort; der henviser til, at der ifølge 

ILO findes ca. 2,5 millioner hushjælpere; der henviser til, at 88% af dem er kvinder; der 

henviser til, at denne sektor i betydelig grad er karakteriseret ved at være et kvindefag; 

der henviser til, at hushjælpere og plejepersonale i vid udstrækning bidrager stærkt til 

opfyldelsen af Europa 2020-strategiens mål for ligestilling mellem kønnene ved reelt at 
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tilvejebringe en infrastruktur til sikring af en balance mellem arbejds- og privatliv for en 

lang række familier i EU; der henviser til, at det i betragtning af den høje grad af sort 

arbejde på verdensplan og EU-plan er sandsynligt, at det reelle tal er højere; der 

henviser til, at den sorte økonomi i Europa udgør mere end 15 % af det europæiske 

BNP, hvilket udgør et indtægtstab på over 2 000 mia. EUR; 

F. der henviser til, at kvindelig hushjælpere og plejepersonale er en voksende kategori af 

arbejdstagere, der repræsenterer omkring 1 % af den samlede arbejdsstyrke; 

G. der henviser til, at hushjælpere er udsat for en betydelig forskelsbehandling med hensyn 

til det omfang af rettigheder og beskyttelse, de nyder i sammenligning med et lands 

generelle standarder, specielt i tilfælde, hvor hushjælp reguleres ved specifik lovgivning 

og/eller kollektive overenskomster i stedet for blot at være omfattet af almindelig 

arbejdsret; der henviser til, at de væsentligste former for forskelsbehandling består i 

husarbejdernes begrænsede dækning på socialsikringsområdet (specielt 

arbejdsløshedsydelser, sygdomsydelser og ulykkesydelser samt barselsorlov, 

forældreorlov og anden plejerelateret orlov) og det forhold, at hushjælpere ofte er 

afskåret fra beskyttelse mod opsigelse; 

H. der henviser til, at hus- og plejearbejdet i de fleste tilfælde er karakteriseret ved ustabile 

arbejdsforhold, geografisk mobilitet, skiftende arbejdstider, sæsonarbejde, skiftearbejde, 

utryghed, midlertidig ansættelse, overvejende sort arbejde; 

I. der henviser til, at mange mennesker i denne sektor udfører sort arbejde, er mindreårige, 

migranter, arbejdere uden kontrakt eller social sikring, er midlertidig ansatte eller står 

uden anerkendelse af deres rettigheder og kvalifikationer; 

J. der henviser til, at der ifølge ILO-konvention nr. 189a ved "hushjælpere" forstås enhver 

person, som udfører husligt arbejde i et arbejdsforhold, hvad enten det er for én eller 

flere husstande, mens en person, der kun udfører husligt arbejde lejlighedsvis eller 

sporadisk og ikke i et ansættelsesforhold, ikke er en hushjælper; 

K. der henviser til, at der ved "pleje" forstås arbejde, der udføres i offentlige eller private 

institutioner eller i en privat husstand/private husstande, i form af personlig pleje af 

ældre, syge eller handicappede, og at plejearbejdet kan udføres af professionelt 

plejepersonale, som kan være ansat af offentlige eller private enheder eller familier eller 

være selvstændige erhvervsdrivende, eller kan udføres af ikke-professionelt 

plejepersonale, der sædvanligvis er familiemedlemmer; 

L. der henviser til, at der i hushjælpssektoren og især i plejesektoren i EU også er ansat 

mænd, og at disse derfor har krav på samme beskyttelse og støtte for at undgå enhver 

form for forskelsbehandling på baggrund af køn, og at der skal sikres lige muligheder på 

arbejdsmarkedet i overensstemmelse med henholdsvis artikel 19 og artikel 153 i TEUF; 

M. der henviser til, at situationen for mandlige hushjælpere og mandligt plejepersonale ikke 

må glemmes, og at der hellere før end siden bør udarbejdes en rapport om deres 

specifikke problemer og udfordringer; 

N. der henviser til, at to større demografiske tendenser påvirker efterspørgslen efter 

hushjælp, nemlig den europæiske befolknings aldring og kvinders øgede deltagelse på 
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arbejdsmarkedet; 

O. der henviser til, at mænd og kvinder, der er beskæftiget som hushjælpere og 

plejepersonale, spiller en vigtig rolle både i økonomisk og social henseende, fordi de 

giver deres arbejdsgivere mulighed for bedre at forene arbejdsliv og familieliv, samtidig 

med at de giver mange personer mulighed for at være til rådighed for arbejdsmarkedet; 

P. der henviser til, at det voksende antal ældre, det svindende antal personer i den 

erhvervsaktive alder og offentlige budgetmæssige begrænsninger har en kraftig 

indvirkning på de sociale tjenesteydelser, og til, at dette også vil indvirke på personer, 

som ofte under vanskelige forhold må kombinere arbejde og plejeopgaver; 

Q. der henviser til, at reelle ændringer i hushjælpernes levevilkår forudsætter, at sociale og 

holdningsmæssige ændringer fremmes, hvilket er en kompleks og lang proces; 

R. der henviser til, at forsørgelsesberettigede også bor i områder, der er berørt af 

manglende offentlige ressourcer, isolation eller andre forhold, som gør det vanskeligt at 

få adgang til professionelt plejepersonale eller offentlige eller private plejeinstitutioner, 

og at disse forsørgelsesberettigede måske kun passes af ikke-professionelt 

plejepersonale, der meget ofte, men ikke altid, er familiemedlemmer; 

S. der henviser til, at professionalisering betyder, at arbejdstagere i en bestemt sektor får 

beskæftigelse og ret til social beskyttelse svarende til den, der oppebæres af 

arbejdstagere, som arbejder under lovregulerede ansættelseskontrakter, herunder en 

anstændig løn, reguleret arbejdstid, betalt orlov, sundhed og sikkerhed under arbejdet, 

pension, barselsorlov/ forældreorlov og sygeorlov, erstatning i tilfælde af invaliditet, 

regler for afskedigelse eller kontraktudløb, klageadgang i tilfælde af misbrug og adgang 

til uddannelse; der henviser til, at det kun vil være muligt at professionalisere 

hushjælps- og plejesektoren ved en kombination af offentlig (skattebegunstigelser), 

social (familietilskud, tilskud til virksomheder, gensidige selskaber og 

sundhedsforsikringer, samarbejdsudvalg osv.) og privat (enkeltpersoners betaling for 

ydelserne) finansiering; 

T. der henviser til, at hushjælpere og plejere ofte møder vanskeligheder med at integrere 

sig på det almindelige arbejdsmarked på grund af bl.a. administrative og sproglige 

barrierer, i visse lande en mangeårig tradition for sort arbejde i hushjælpssektoren og 

vanskeligheder med at forene familie- og arbejdsliv; 

U. der henviser til, at sort arbejde og udnyttelse er meget udbredt i disse to sektorer; 

V. der henviser til, at opmærksomheden skal rettes mod børnearbejde, chikane og 

omfattende krænkelser af arbejdsrettigheder i hushjælpssektoren, specielt i tredjelandes 

diplomathusstande i EU-medlemsstaterne, hvor hushjælperne i de fleste tilfælde 

indrejser i EU på en anden arbejdstilladelse end andre immigrerede hushjælpere, og 

hvor husstandene har eksterritorialret; 

W. der henviser til, at ydelse af plejeservice både sker formelt og uformelt, og at politiske 

foranstaltninger skal tage højde for denne dobbelttilgang; 

X. der henviser til det bekymrende omfang af den forskelsbehandling, som uregistrerede 
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kvindelige arbejdstagere er udsat for, og at de undlader at anmelde tilfælde af misbrug, 

uberettiget afskedigelse, manglende lønudbetaling, vold, forskelsbehandling, 

mishandling, tvangsarbejde, slavelignende forhold eller indespærring på grund af 

manglende kendskab til deres rettigheder, sprogbarrierer eller angst for at blive anholdt, 

deporteret eller miste deres arbejde; 

Y. der henviser til, at det gældende direktiv om sikkerhed og sundhed under arbejdet 

(direktiv 89/391/EØF) omfatter formelt ansat hushjælp og plejepersonale med 

undtagelse af arbejdstagere, som er direkte ansat af private husstande; 

Z. der henviser til, at hus- og plejearbejde er en sektor, der skaber arbejdspladser; der 

henviser til, at dette arbejde er af høj kvalitet, da det er takket være det arbejde, der 

udføres af de kvindelige arbejdstagere i denne sektor, at mange mennesker kan være 

økonomisk og socialt aktive uden for hjemmet; 

AA. der henviser til, at det forhold, der findes mellem en arbejdsgiver og en kvindelig ansat i 

et hjemmemiljø, er af en særlig karakter, fordi den kvindelige ansatte ofte arbejder og 

somme tider bor i arbejdsgiverens hjem; der henviser til, at der bør tages hensyn til 

retten til beskyttelse mod chikane og den øgede risiko for misbrug;  

AB. der henviser til den økonomiske betydning af denne sektor, der giver jobmuligheder for 

en stor andel af arbejdsstyrken, herunder specielt de kortuddannede; 

AC. der henviser til, at det skønnes, at jobs og tjenesteydelser i familier udgør 4,9% af alle 

jobs i Europa, i alt 10,7 millioner jobs, hvilket demonstrerer den økonomiske betydning 

af denne form for tjenesteydelser; 

AD. der henviser til sociale udfordringer såsom befolkningens aldring eller social udstødelse 

samt behovet for at sikre en bedre forening af arbejde og familieliv; 

AE. der henviser til, at hushjælpere og plejepersonale med deres arbejde letter livet 

betydeligt for ældre mennesker, forældre, enlige forældre og børn, og at de fortjener stor 

samfundsmæssig anerkendelse herfor; der ligeledes henviser til, at det enorme frivillige 

og familiære engagement på plejeområdet ikke kan værdsættes højt nok; 

AF. der henviser til, at alle husholdninger i Europa, men især børnefamilier og storfamilier, 

har gavn af aflastning fra professionelle leverandører af serviceydelser i form af 

hushjælp; 

AG. der henviser til, at husholdningstjenester, ordninger, hvor familiemedlemmer er ansat 

som plejere, og hjemmepleje kan rumme potentiale til at forbedre den økonomiske og 

sociale samhørighed i EU; 

AH. der henviser til, at andelen af migranter blandt kvindelige hushjælpere er steget i de 

seneste år; 

AI. der henviser til, at overholdelse og anvendelse af de eksisterende nationale love om 

beskyttelse af hushjælperes og plejepersonales arbejdstagerrettigheder fortsat mangler i 

nogle medlemsstater; 
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AJ. der henviser til, at en passende regulering af denne sektor ville bidrage til at bekæmpe 

sort arbejde; 

AK. der henviser til, at reguleret og skatteanmeldt hus- og plejearbejde øger livskvaliteten 

for de mennesker, der udfører arbejdet, giver dem sociale ydelser og beskyttelse mod 

misbrug og forskelsbehandling, nedsætter deres risiko for fattigdom, marginalisering, 

stigmatisering og smædekampagner og samtidig giver større garanti for kvalitet i 

arbejdet over for arbejdsgiveren og bidrager til at øge indbetalingerne til 

medlemsstaternes sociale kasser og fonde; 

AL. der henviser til, at en passende beskyttelse af handicappede, ældre, syge, 

omsorgsafhængige og mindreårige udgør nogle af EU's grundlæggende principper, og at 

hus- og plejearbejde er en sektor, som er altafgørende for at sikre dette; 

AM. der henviser til, at de spare foranstaltninger, som har været et resultat af krisen, har 

reduceret de offentlige investeringer i plejesektoren, hvilket har betydet, at mange 

mennesker, primært kvinder, har måttet afkorte deres arbejdsdag eller helt vende tilbage 

til hjemmet for at passe omsorgskrævende pårørende, ældre, syge eller børn; 

AN. der henviser til, at de særlige forhold på disse menneskers arbejdsplads ikke fritager 

arbejdsgiveren fra at opfylde visse sundheds- og sikkerhedsmæssige betingelser, 

risikoforebyggelse samt respekt for privatlivet for de mennesker, der overnatter i 

arbejdsgiverens hjem; 

1. opfordrer medlemsstaterne til omgående at ratificere ILO's konvention nr. 189 og sikre, 

at den anvendes nøje med henblik på at forbedre arbejdsvilkårene og sikre opfyldelse af 

artiklerne i denne ILO-konvention samt ILO's henstilling R201 om anstændigt arbejde 

for hushjælpere ("Rekommandation concerning Decent Work for Domestic Workers") 

af 2011; minder om, at regeringerne i overensstemmelse med ILO's statut er forpligtet 

til at forelægge konventionen og henstillingen for deres nationale lovgivende 

forsamlinger for at fremme foranstaltninger til gennemførelse af disse instrumenter, og 

at forelæggelsesproceduren, for så vidt angår konventionen, også sigter mod at fremme 

ratifikation; 

2. mener, at ratifikation i alle medlemsstaterne ville udgøre et vigtigt fremskridt med 

hensyn til fremme og beskyttelse af menneskerettigheder og et stærkt politisk signal 

mod alle former for misbrug, chikane og vold over for alle arbejdstagere, navnlig 

kvindelige hushjælpere; 

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i forbindelse med henholdsvis revision 

af og fremsættelse af forslag til relevante retsakter eller national lovgivning at sikre, at 

der tages hensyn til hushjælperes og plejeres interesse, samtidig med at nationale 

kompetencer respekteres; 

4. opfordrer Kommissionen til at forsætte arbejdet med et direktiv om plejeorlov, sådan 

som Parlamentet har anmodet om, og glæder sig over Kommissionen tilsagn om et 

initiativ vedrørende en "ny start" for arbejdende forældre og plejere; 

5. opfordrer medlemsstaterne til at indføre klare lovgivningsrammer med henblik på at 

fastsætte rettigheder og ansvar for de pågældende, således at der gives mulighed for 
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lovlig og organiseret beskæftigelse af hushjælpere og plejere med henblik på at 

tilvejebringe retssikkerhed for både arbejderne i denne sektor og deres potentielle 

arbejdsgivere; opfordrer derfor til at tage højde for ansættelsesforholdets særlige 

karakteristika samt den omstændighed, at mange arbejdsgivere er privatpersoner, som 

ikke har særlig meget kendskab til de juridiske formaliteter; 

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme oprettelsen af 

arbejdskooperativer inden for pleje- og hushjælpsservicesektorerne med særlig vægt på 

landdistrikter, i betragtning af de positive virkninger dette vil have for oprettelsen af 

bæredygtige arbejdspladser af høj kvalitet, navnlig for de arbejdstagere, der har 

problemer med at vinde indpas på arbejdsmarkedet; 

7. opfordrer medlemsstaterne til i overensstemmelse med artikel 17 i ILO's konvention nr. 

189 at etablere effektive og tilgængelige klagemekanismer og midler til at sikre 

opfyldelse af nationale love og andre retsforskrifter til beskyttelse af hushjælpere; 

opfordrer desuden medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre foranstaltninger 

vedrørende arbejdstilsyn, håndhævelse og sanktioner med behørig respekt for 

husarbejdets særlige karakteristika, i overensstemmelse med nationale love og 

bestemmelser; anmoder om, at disse foranstaltninger, så vidt det er muligt i henhold til 

nationale love og bestemmelser, specificerer, under hvilke vilkår der kan gives adgang 

til private hjem med behørig respekt for privatlivets fred; opfordrer medlemsstaterne til 

i overensstemmelse med nationale bestemmelser at overveje mekanismer, der kan tages 

i anvendelse for effektivt at bekæmpe misbrug såsom tilsynsbesøg på stedet, i tilfælde 

hvor der er årsag til mistanke om misbrug; 

8. erkender, at visse medlemsstater tøver med at lovgive omkring privatsfæren; mener ikke 

desto mindre, at både samfund og de pågældende arbejdstagere må betale en høj pris, 

hvis man lader stå til; understreger, at den forventede vækst i efterspørgslen efter 

plejepersonale, specielt i hjemmesfæren, gør en sådan lovgivning til en nødvendighed 

for til fulde at beskytte sådanne arbejdstagere; opfordrer derfor medlemsstaterne til 

sammen med arbejdsmarkedets parter at træffe foranstaltninger til at oprette en 

passende og hensigtsmæssig tilsynsordning, der er i overensstemmelse med artikel 17 i 

ILO's konvention nr. 189, og indføre passende sanktioner for krænkelse af love og 

bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen; 

9. minder medlemsstaterne om, at det er vigtigt effektivt at bekæmpe situationer med sort 

arbejde, som hushjælpere og plejepersonale ofte stilles over for; minder om, at personer, 

der arbejder sort, ikke har nogen socialsikring, og det har en negativ indvirkning på 

deres arbejdsvilkår, for så vidt angår sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen; glæder 

sig over den europæiske platform mod sort arbejde, der har til formål at forebygge og 

bekæmpe sort arbejde, eftersom den sorte økonomi skaber usikre arbejdsforhold, 

påvirker kvaliteten af plejen og arbejdsvilkårene for mange uregistrerede plejere, udgør 

en risiko for socialsikringssystemets bæredygtighed og nedsætter statskassens 

skatteindtægter, 

10. opfordrer medlemsstaterne til at investere i flere og bedre metoder til at forebygge, 

opspore og bekæmpe det betragtelige omfang af sort arbejde i husholdnings- og 

plejesektoren, navnlig for så vidt angår tilfælde af menneskehandel og misbrug af 

arbejdskraft samt tilfælde, hvor virksomheder yder hushjælps- og plejetjenester under 
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anvendelse af sort arbejdskraft og proformaselvstændige, med henblik på at beskytte 

arbejdstagere og fremme overgangen fra sort arbejde til lovligt arbejde ved hjælp af 

bedre beskyttelse og bedre og mere strømlinet arbejdskontrol- og 

inspektionsmekanismer; 

11. gør medlemsstaterne opmærksom på, at en klar regulering af lovlig ansættelse af 

hushjælp og plejepersonale, bør støttes af incitamenter, der gør, at hushjælpere og deres 

potentielle arbejdsgivere vælger den lovlige ansættelsesmetode; tilskynder 

medlemsstaterne til at indføre skattemæssig støtte for familier, der ansætter hushjælpere 

og plejere, og enkle indberetningssystemer med henblik på at afskrække fra og 

bekæmpe sort arbejde, sådan som Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har 

fremsat henstilling om i sin udtalelse om etablering af familietjenester med henblik på at 

øge beskæftigelsesfrekvensen og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder på 

arbejdspladsen (SOC/508); anbefaler, at Kommissionen fremmer udveksling af bedste 

praksis mellem medlemsstaterne, idet den følger eksemplet med vellykkede modeller, 

der har haft positiv indvirkning på sektoren i social og arbejdsmæssig henseende, f.eks. 

de "servicekuponer", som Belgien har indført, og "den universelle servicejobcheck" 

(CESU) i Frankrig; glæder sig over den generelle sociale effekt af denne 

professionalisering, især i landdistrikterne; 

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre og håndhæve et passende 

niveau for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, f.eks. barselshvile, og til at gøre en 

indsats for at forebygge arbejdsrelaterede ulykker, risiko for erhvervsskader og -

sygdomme; understreger, at det er nødvendigt for dem, der allerede arbejder i denne 

sektor, at forbedre standarderne gennem praksisorienterede uddannelses- og 

efteruddannelsesordninger; mener, at denne uddannelse bør omfatte håndtering af risici 

i forbindelse med arbejdsstillinger og -bevægelser og biologiske og kemiske risici samt 

anvendelse af hjælpeteknologi; 

13. opfordrer Kommissionen til at evaluere undtagelsen i direktivet om arbejdstagernes 

sikkerhed og sundhed under arbejdet (89/391/EØF); 

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indsamle, analysere og offentliggøre 

pålidelige statistiske data, der er opdelt på alder, køn og nationalitet, for at muliggøre 

kvalificerede drøftelser, samtidig med at man finder frem til de bedste løsninger på, 

hvordan hushjælpssektoren kan professionaliseres, og anmoder om, at Eurofound og 

EU-OSHA får til opgave at udforme metoder, hvormed der kan ydes beskyttelse, 

indgives klager og formidles information;  

15. opfordrer Kommissionen til at medtage drøftelser om situationen i hushjælps- og 

plejesektoren på Beskæftigelsesudvalgets (EMCO) dagsorden; 

16. opfordrer medlemsstaterne til sammen med arbejdsmarkedets parter at etablere og 

forbedre informationskanaler om hushjælperes og plejepersonales rettigheder samt sikre 

den størst mulige adgang til information for alle arbejdstagere; anbefaler i denne 

forbindelse oprettelse af informationssteder i overensstemmelse med bedste praksis i 

medlemsstaterne på regionalt og lokalt niveau, telefoniske hjælpetjenester og websider, 

der yder bistand og information, også i form af kampagner, om hushjælperes og 

plejepersonales rettigheder i hver enkelt medlemsstat på den pågældende medlemsstats 

modersmål og andre relevante sprog; understreger, at civilsamfundsorganisationer 
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såsom organisationer, der arbejde for kvinder og migranter, også bør være i stand til at 

levere denne information; påpeger, at disse redskaber også skal udvikles på en sådan 

måde, at eventuelle arbejdsgivere, herunder familier og agenturer, får oplysninger om 

bedste praksis, modtager relevant rådgivning og vejledning, og at der tilbydes 

modelansættelseskontrakter med henblik på at sikre, at arbejdsgiverne påtager sig deres 

ansvar; 

17. minder medlemsstaterne om, at diplomatiske delegationer i henhold til 

Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser fra 1961 har pligt til at overholde 

værtsstatens love og regler, herunder de arbejdsretlige normer, og opfordrer 

medlemsstaterne til at håndhæve disse effektivt, så det undgås, at diplomathusstande 

forbliver ustraffet, når deres hushjælp udsættes for misbrug; anmoder medlemsstaterne 

om at overveje, hvordan personer, der arbejder for og i det diplomatiske korps, bedre 

kan beskyttes, og til at give hushjælpere mulighed for at skifte arbejdsplads; 

18. anbefaler, at der udarbejdes en fælles godkendt kontraktskabelon for hushjælpere og 

plejepersonale i hver enkelt medlemsstat som resultat af en social dialog mellem 

arbejdsmarkedets parter, arbejdsgiverne og de kvindelige arbejdstagere; 

19. understreger nødvendigheden af at bevidstgøre arbejdsgiverne om deres forpligtelser og 

informere dem om god praksis i forbindelse med ansættelse, deres lovmæssige 

forpligtelser, sanktioner i tilfælde af overtrædelse samt de informations- og 

støttetjenester, der står til rådighed for parterne, og fremhæver samtidig 

nødvendigheden af, at arbejdsgiveren anerkender kvindelige hushjælpere og 

plejepersonale som en gruppe arbejdstagere med rettigheder; 

20. anbefaler, at medlemsstaterne udarbejder kampagner med henblik på synliggørelse, 

oplysning og bevidstgørelse af offentlige og private organer, familier og offentligheden 

generelt, hvor denne profession værdiggøres, og hvor kvindelige hushjælperes og 

plejepersonales vigtige arbejde og bidrag til at holde hjulene i gang i samfundet 

anerkendes; 

21. efterlyser en god repræsentation af arbejdsmarkedets parter, især fagforeningerne, på 

europæisk og nationalt plan med henblik på at intensivere sektorspecifikke kollektive 

overenskomstforhandlinger i overensstemmelse med national praksis for effektivt at 

fremme og håndhæve anstændige arbejdsforhold i disse sektorer; efterlyser endvidere 

en god repræsentation af faglige organisationer, organisationer, der arbejder med og for 

hushjælpere og plejere og andre relevante civilsamfundsorganisationer, og opfordrer til, 

at det sikres, at de er fuldstændig klar over udfordringerne ved at beskytte 

arbejdstagerrettighederne for kvinder, der er beskæftiget som hushjælpere eller plejere; 

22. beklager, at kvindelige hushjælpere og plejepersonale fortsat kun i ringe grad er 

repræsenteret i fagforeningerne i de forskellige medlemsstater og understreger, at det er 

nødvendigt at tilskynde disse kvindelige arbejdstagere til at deltage i fagforeningerne; 

23. opfordrer de nationale myndigheder, der er ansvarlige for at yde offentlig bistand, til at 

støtte oprettelse af kooperativer, selvstændige foreninger og platforme for hushjælpere 

og plejere, fordi disse organisationer bidrager til organiseret beskyttelse af denne 

gruppe; 
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24. opfordrer til, at der skrides konsekvent ind over for erhvervsdrivende i enhver sektor, 

hvis forretningsmodel er baseret på udnyttelse af illegale arbejdstagere med det formål 

at holde driftsomkostningerne så lave som muligt, maksimere profitten og udkonkurrere 

lovlige virksomheder; 

25. opfordrer de politiske beslutningstagere til at anerkende hushjælpstjenester, ordninger, 

hvor familiemedlemmer er ansat som plejere, og hjemmepleje som en værdifuld 

erhvervssektor, der har behov for at blive bedre reguleret i medlemsstaterne med 

henblik på at skabe et venligt miljø for hushjælpere og sætte familier i stand til at 

varetage deres rolle som arbejdsgivere; 

26. anbefaler målrettet uddannelse for de sociale aktører, der er direkte involveret i 

håndteringen af problemet (politifolk og socialrådgivere), så at de mere effektivt kan 

hjælpe ofrene for sådan forskelsbehandling; 

27. understreger, at det er vigtig at fremme den faglige anerkendelse af færdigheder og 

kvalifikationer hos hushjælpere og plejere i denne sektor for at give dem bedre udsigter 

til faglig udvikling samt at fremme specifik uddannelse for personer, der arbejder med 

ældre og børn med henblik på at øge skabelse af kvalitetsjob, der fører til beskæftigelse 

af god kvalitet og bedre arbejdsvilkår, herunder formelle kontrakter, adgang til 

uddannelse og bedre social anerkendelse; anerkender, at det er vigtigt at sikre 

godkendelse og certificering af erhvervede færdigheder, kvalifikationer og erfaring samt 

at fremme den faglige udvikling; mener, at det er af afgørende betydning at oprette 

uddannelses- og videreuddannelseskurser for at opnå dette; 

28. understreger betydningen af professionelle, husholdningsnære tjenesteydelser, netop til 

aflastning af storfamilier og familier med børn; 

29. opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at indføre ordninger for de 

kvindelige hushjælperes og det kvindelige plejepersonales professionalisering, 

uddannelse og løbende kompetenceudvikling samt anerkendelse af deres 

kvalifikationer, herunder (i givet fald) læse- og skrivefærdighed, med henblik på at 

forbedre deres muligheder for personlig, professionel og arbejdsmæssig udvikling; 

30. udtrykker bekymring over ansættelsesbureauers og arbejdsformidlingers utilstrækkelige 

inspektioner med henblik på kontrol, opfølgning og tilsyn med ansættelse af kvindelig 

hushjælp og plejepersonale og fremhæver behovet for at øge antallet af offentlige 

inspektører og inspektioner med henblik på at sikre overholdelse af loven; 

31. opfordrer medlemsstaterne til at træffe målrettede foranstaltninger i hushjælps- og 

plejesektoren, der kan tilvejebringe en øget merværdi til økonomien ved at anerkende 

deres arbejde som et selvstændigt fag og ved at sikre hushjælpere og plejere rigtige 

arbejdstagerrettigheder og socialsikring via arbejdslovgivningen eller kollektive aftaler, 

navnlig med hensyn til løn, arbejdstid, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, orlov, 

barselsorlov, pensionsrettigheder og anerkendelse af kvalifikationer, idet der tages 

hensyn til de specifikke forhold i sektoren; 
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32. gentager Europa-Parlamentets opfordring til struktureret sektordialog i plejesektoren1; 

33. opfordrer til udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne for at styrke 

foranstaltninger og virkninger; 

34. minder om, at det er nødvendigt at give au-pairer formel anerkendelse, i 

overensstemmelse med den europæiske overenskomst om "au pair"-ansættelsesaftale, 

og at det er nødvendigt at øge kontrollen, således at de ikke bliver til en uformel og 

billig erstatning for hushjælpere og plejere; 

35. foreslår, at Kommissionen kunne overveje nødvendigheden og nytten af en europæisk 

juridisk ramme, der inddrager rettighederne i ILO's konvention nr. 189, og som gælder 

for plejepersonale og personer, der midlertidigt, lejlighedsvis eller sporadisk leverer 

betalte plejeydelser, med specifik henvisning til de særligt udsatte grupper; 

36. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at hushjælpere og 

plejepersonale i Europa værdsættes som menneskelige væsener og er i stand til at 

etablere en balance mellem arbejde og privatliv, herunder til at sikre, at hushjælpere og 

plejepersonale er omfattet af arbejdstidsdirektivet (2003/88/EF), således at 

arbejdstagerne får væsentlige hvileperioder og ikke tvinges til at arbejde alt for mange 

timer. 

37. gentager Europa-Parlamentets krav om tilstrækkelig og passende støtte til uformelt 

plejepersonale; 

38. understreger, at det er nødvendigt at tilpasse de europæiske migrationspolitikker til 

arbejdsmarkedets behov for hushjælpere for at beskytte kvindelige migranter mod at 

ende i en ulovlig arbejdssituation; 

39. minder Europarådet om dets forpligtelse til at kontrollere anvendelsen af den 

europæiske konvention om vandrende arbejdstageres retsstilling og den internationale 

konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers 

rettigheder, som blev vedtaget med FN's Generalforsamlings resolution 45/158 af 18. 

december 1990; 

40. understreger, hvor vigtigt det er at sikre god beskyttelse af hushjælpere og 

plejepersonale, men også at ansættelsesprocedurerne for disse arbejdstagere ikke gøres 

mere bureaukratiske og komplicerede, hvilket kunne afholde visse arbejdsgivere fra at 

ansætte dem; opfordrer i den forbindelse medlemsstaterne til at oprette officielle 

ordninger for ansættelse af hushjælp såsom ordningen med servicekuponer, der giver 

private husholdninger en enkel og hurtig måde til at betale disse arbejdstagere og sikre, 

at de er dækket af socialsikringen; 

41. opfordrer EU-institutionerne til at ændre alle EU-direktiver, der strider mod ILO's 

konvention nr. 189; 

42. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at hushjælperes og plejepersonales visa giver 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-

0328&language=EN&ring=A7-2013-0221 
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arbejdstagerne mulighed for at skifte arbejdsgiver, hvis de har været udsat for misbrug, 

krænkelse af menneskerettighederne, et arbejdsklima under normal standard eller andre 

forhold, der anses for at være under de nationale standarder som fastsat i national eller 

europæisk arbejdslovgivning; 

43. opfordrer medlemsstater med en national mindsteløn til at sikre, at alt plejepersonale og 

al hushjælp modtager en løn, der som minimum svarer til denne sats. 

44. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at al hushjælpere og plejepersonale modtager 

pensionsydelser i overensstemmelse med national lovgivning. 
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