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D. ker so delavci migranti, ki sprejmejo 

nizko kvalificirane začasne zaposlitve na 

obrobju trga dela ali zaposlitve kot delavci 

v gospodinjstvu, lahko izpostavljeni 

večkratni diskriminaciji, saj pogosto delajo 

v slabih in neurejenih razmerah; ker so 

mnogi od teh delavcev neprijavljeni 

migranti, je večja verjetnost, da so žrtve 

zlorab, da neredno prejemajo plačilo in da 

so žrtve nasilja ali spolnih zlorab; ker se 

pogosto ne zavedajo svojih pravic, ker 

imajo omejen dostop do javnih storitev ali 

se pri dostopu do njih soočajo s težavami, 

ker imajo omejeno poznavanje lokalnega 

jezika ter ker nimajo socialnega omrežja; 

ker si neprijavljeni delavci ne drznejo 

stopiti v stik z oblastmi, da bi prosili za 

zaščito, uveljavili svoje pravice ali 

uporabili zdravstvene storitve, saj se 

bojijo, da jih bodo oblasti vrnile v domačo 

državo in/ali da jih bo delodajalec 

kaznoval; in ker so delavci v 

gospodinjstvu, ki spremljajo svojega 

delodajalca iz tretje države, še posebej 

ranljivi, 

D. ker so delavci migranti, ki sprejmejo 

nizko kvalificirane začasne zaposlitve na 

obrobju trga dela ali zaposlitve kot delavci 

v gospodinjstvu, lahko izpostavljeni 

večkratni diskriminaciji, saj pogosto delajo 

v slabih in neurejenih razmerah; ker bi si 

bilo treba prizadevati, da bi čim bolj 

zmanjšali slabo ravnanje, neredna plačila 

in nasilna dejanja ali spolne zlorabe, ki so 

jih delavci migranti deležni; ker se 

pogosto ne zavedajo svojih pravic, ker 

imajo omejen dostop do javnih storitev ali 

se pri dostopu do njih soočajo s težavami, 

ker imajo omejeno poznavanje lokalnega 

jezika ter ker nimajo socialnega omrežja; 

in ker so delavci v gospodinjstvu, ki 

spremljajo svojega delodajalca iz tretje 

države, še posebej ranljivi, 
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