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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1160/2008 af Aicha Lahrouchi, marokkansk statsborger, om 
arbejdsforholdene for marokkanske kvinder i Spanien

1. Sammendrag

Andragendet er en appel til alle retsmyndigheder og alle jurister i hele verden om at gribe ind 
i de uholdbare og menneskeretskrænkende forhold, hvorunder mange hundrede marokkanske 
kvinder arbejder på spanske landbrugsvirksomheder uden nogen form for social sikring eller 
kontrol. Hun anmoder modtagerne af hendes appel om at forelægge sagen for Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg eller Den Internationale Domstol i 
Haag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

Andragendet

Andragendet er en appel til alle retsmyndigheder og alle jurister i hele verden om at gribe ind 
over for de uholdbare og menneskeretskrænkende forhold, hvorunder mange hundrede 
marokkanske kvinder arbejder på spanske landbrugsvirksomheder uden nogen form for social 
sikring eller kontrol. Andrageren anmoder modtagerne af hendes appel om at forelægge sagen 
for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg eller Den Internationale 
Domstol i Haag
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Kommissionens bemærkninger

Arbejdstagere, der er dækket af aftaler indgået mellem EU og visse tredjelande, som f.eks. 
Marokko, har allerede ret til ligebehandling for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning og 
afskedigelse, samt hvad angår social sikkerhed på et medlemslands område.

I artikel 64 og 65 i Euro-Middelhavsaftalen, der er indgået mellem De Europæiske 
Fællesskaber og Marokko (EFT L 70 af 18.3.2000), fastslås princippet om ikke-
forskelsbehandling for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning og social sikkerhed med 
følgende ordlyd:

"1. Hver medlemsstat indrømmer arbejdstagere med marokkansk statsborgerskab, der er 
beskæftiget på dens område, en ordning, som for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning og 
afskedigelse, udelukker enhver forskelsbehandling begrundet i nationalitet i forhold til dens 
egne statsborgere.  2. Enhver marokkansk statsborger, der har tilladelse til at udøve lønnet 
erhvervsvirksomhed på en medlemsstats område på midlertidigt grundlag, er omfattet af 
bestemmelserne i stk. 1, for så vidt angår arbejdsvilkår og aflønning” (artikel 64).

Der anvendes på arbejdstagere med marokkansk statsborgerskab og medlemmer af deres 
familie, der bor hos dem, en social sikringsordning, der udelukker enhver forskelsbehandling 
begrundet i nationalitet i forhold til statsborgere i de medlemsstater, hvor de er beskæftiget. 
Begrebet social sikring omfatter alle grene af social sikring, som vedrører sygdoms-, barsels-, 
invaliditets- og aldersydelser samt ydelser til efterlevende, ydelser som følge af 
arbejdsulykker og erhvervssygdom, ydelser som følge af død, arbejdsløshedsydelser og 
familieydelser (artikel 65).

Retspraksis fra EF-Domstolen bekræfter siden Kziber-dommen1 at princippet om ikke-
forskelsbehandling i aftalen med Marokko finder direkte anvendelse på privatpersoners 
retsstilling: Dette princip, der ”efter sin ordlyd klart, præcist og ubetinget opstiller et forbud 
mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet af arbejdstagere med marokkansk 
statsborgerskab og deres familiemedlemmer, der bor hos dem, for så vidt angår social 
sikring”, indeholder en klar og præcis forpligtelse, hvis opfyldelse og retsvirkninger ikke er 
betinget af, at der udstedes yderligere retsakter.

Kommissionen har til hensigt inden for rammerne af EU’s fælles indvandringspolitik i løbet 
af 2009 at fremlægge et forslag til direktiv, der specifikt regulerer adgangs- og 
opholdsbetingelserne for sæsonarbejde fra tredjelande.

En række af de punkter, der er nævnt i andragendet, er problematiske og vil blive taget op i 
dette forslag, som f.eks. arbejdstid, garanti for et minimum antal arbejdsdage og dermed 
indkomst, adgang til social sikkerhed samt standarder for indkvartering og prisniveauet for en 
sådan indkvartering.

                                               
1 Konstant retspraksis (domme af 31.1.1991, Kziber, sag C-18/90, Sml. s. I-199 præmis 15-
22; af 20. april 1994, Yousfi, sag C-58/93, Sml. s. I-1353, præmis 16-18, og af 3. oktober 
1996, Hallouzi-Choho, sag C-126/95, Sml. s. I-4807, præmis 19); kendelse af 12.2.2003, 
Alami, sag C-23/02.
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Andrageren anmoder også om, at der udstedes opholdstilladelse til ”ofre for slaveri”. I denne 
forbindelse, og i overensstemmelse med direktiv 2004/81/EF om udstedelse af 
opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller 
som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente
myndigheder, kan der udstedes opholdstilladelse for mindst 6 måneder (der kan forlænges) til 
tredjelandsborgere, der er ofre for menneskehandel, såfremt de samarbejder med de 
kompetente myndigheder og således medvirker til at optrævle kriminelle netværk.

Kommissionen anbefaler i lyset af det foregående, at de pågældende personer eller deres 
repræsentanter kontakter den spanske ombudsmand "Defensor del Pueblo", på en af følgende 
adresser: 

http://www.defensordelpueblo.es/

Adresse:
Paseo Eduardo Dato, 31, y
Calle Zurbano, 42
28010
Madrid
España
Tlf: 91 432 79 00

Mail: registro@defensordelpueblo.es

Indgivelse af klage "on line" : https://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=/firma/

Det er endvidere muligt at få råd og vejledning hos "Consejerías de Asuntos Sociales" i de 
autonome administrationer samt hos ngo’en "Asociación de trabajadores e Inmigrantes 
marroquíes en España" ATIME, der særligt yder juridisk bistand til marokkanske 
statsborgere. 
http://www.atime.es/


