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marokkolaisten naisten työolosuhteista Espanjassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksessa oikeusviranomaisia ja asianajajia kaikkialla maailmassa pyydetään 
puuttumaan kohtuuttomiin ja ihmisoikeuksia loukkaaviin olosuhteisiin, joista kärsivät sadat 
Espanjan maataloudessa työskentelevät marokkolaiset naiset, jotka eivät kuulu minkäänlaisen 
sosiaaliturvan tai valvonnan piiriin. Vetoomuksen esittäjä pyytää vastaanottajia viemään asian 
Strasbourgissa sijaitsevaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tai Haagin kansainväliseen 
tuomioistuimeen. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 6. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksessa kaikkia oikeusviranomaisia ja asianajajia maailmassa pyydetään puuttumaan 
siihen, että oikeus tapahtuisi kaikkien niiden Espanjan maatalousalalla työskentelevien satojen 
marokkolaisten naisten kohdalla, jotka eivät kuulu minkäänlaisen sosiaaliturvan tai valvonnan 
piiriin. Vetoomuksen esittäjä pyytää vastaanottajia viemään asian Strasbourgissa sijaitsevaan 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tai Haagin kansainväliseen tuomioistuimeen

Komission huomautukset vetoomuksesta
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Työntekijät, jotka kuuluvat EU:n ja tiettyjen kolmansien maiden, kuten Marokon, välillä 
tehtyjen sopimuksien piiriin, voivat jo nauttia yhdenvertaisesta kohtelusta työoloja, 
palkkausta tai irtisanomista koskevien ehtojen osalta taikka sosiaaliturvan alalla jäsenvaltion 
alueella.

Euroopan yhteisöjen ja Marokon välillä tehdyn Euro−Välimeri-sopimuksen (EYVL L 70, 
18.3.2000) 64 ja 65 artiklassa käsitellään syrjimättömyysperiaatetta työolojen, palkan ja 
sosiaaliturvan osalta seuraavasti:

1. Kukin jäsenvaltio myöntää niille työntekijöille, jotka ovat Marokon kansalaisia ja 
työskentelevät sen alueella, sellaisen työoloja ja palkkaa koskevan järjestelyn, jossa näitä 
työntekijöitä ei millään tavalla syrjitä sen oman maan kansalaisiin nähden. 2. Kaikkia 
marokkolaisia työntekijöitä, joilla on lupa tilapäisesti harjoittaa palkallista ammatillista 
toimintaa jonkin jäsenvaltion alueella, koskevat 1 kohdan määräykset työolosuhteiden ja 
palkkauksen osalta (64 artikla).

Marokkolaiset työntekijät ja heidän kanssaan asuvat perheenjäsenet saavat sosiaaliturvan 
alalla hyväkseen järjestelyn, jossa näitä työntekijöitä ei millään tavalla syrjitä sen jäsenvaltion 
omiin kansalaisiin nähden, jonka alueella he työskentelevät. Sosiaaliturvan käsite sisältää 
sosiaaliturvan alat, jotka koskevat sairaus- ja äitiysetuuksia, työkyvyttömyyttä, vanhuutta, 
jälkeenjääneitä koskevia etuuksia, työtapaturma- ja ammattitautietuuksia, kuolemantapauksen 
johdosta annettavia avustuksia, työttömyysetuuksia ja perhe-etuuksia (65 artikla).

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vahvistettu asiassa Kziber 
annetun tuomion1 yhteydessä, että Marokon kanssa tehdyn sopimuksen mukainen 
syrjintäkiellon periaate on omiaan sääntelemään välittömästi yksityishenkilöiden 
oikeusasemaa: tämä periaate, jossa "selvän, täsmällisen ja ehdottoman sanamuodon mukaan 
kielletään sosiaaliturvan alalla marokkolaisiin työntekijöihin ja heidän kanssaan asuviin 
perheenjäseniin kansalaisuuden perusteella kohdistuva syrjintä, sisältää selvän ja täsmällisen 
velvoitteen, joka ei täyttämisensä ja vaikutustensa syntymisen osalta edellytä myöhempien
toimenpiteiden toteuttamista."

Komissio aikoo ehdottaa EU:n yhteisen maahanmuuttopolitiikan yhteydessä vuoden 2009 
aikana direktiiviä, jolla säännellään nimenomaisesti kolmansista maista peräisin olevien 
kausityöntekijöiden maahaantulon ja oleskelun edellytyksiä.

Monet näissä vetoomuksissa mainitut näkökohdat ovat kriittisiä, ja niihin vastataan kyseisessä 
ehdotuksessa. Niihin kuuluvat työajat, työpäivien vähimmäismäärä ja taattu tulotaso, 
sosiaaliturvan saatavuus tai majoituksen laatu ja tähän majoitukseen tarvittavan vuokran taso.

Vetoomuksen esittäjä pyytää, että oleskeluluvat olisi myönnettävä "orjuuden uhreille". Tältä 
osin direktiivin 2004/81/EY (oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi) mukaan 
                                               
1 Vakiintunut oikeuskäytäntö (asia C-18/90, Kziber, tuomio 31.1.1991, Kok., s.I-199, 15 −22 kohta; asia C-
58/93, Yousfi, tuomio 20.4.1994, Kok. s. I-1353, 16−18 kohta; asia C-126/95, Hallouzi-Choho, tuomio 
3.10.1996, Kok. s. I-4807, 19 kohta); asia C-23/02, Alami, määräys 12.2.2003.
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oleskelulupa (joka voidaan uusia) voidaan myöntää ainakin kuudeksi kuukaudeksi kolmannen 
maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja, jos he tekevät yhteistyötä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa ja siten edistävät rikollisten verkostojen hävittämistä.

Edellä huomioon ottaen komissio suosittelee, että kyseiset henkilöt tai heidän edustajansa 
ottavat yhteyttä Espanjan oikeusasiamieheen (Defensor del Pueblo), jonka yhteystiedot ovat 
seuraavat: 

http://www.defensordelpueblo.es/

Osoite:
Paseo Eduardo Dato, 31, y 
Calle Zurbano, 42
28010
Madrid
España
Puh.: 91 432 79 00

Sähköposti: registro@defensordelpueblo.es

Valituksen tekeminen verkossa: https://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=/firma/

Neuvoja saa myös virastolta Consejerías de Asuntos Sociales des Communautés autonomes 
sekä kansalaisjärjestöltä ATIME (Asociación de trabajadores e Inmigrantes marroquíes en 
España), joka tarjoaa oikeusapua erityisesti Marokon kansalaisille 
http://www.atime.es/


