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Голосуючи за CGT, я голосую за свої права!
Загальна конфедерація праці Франції (CGT) – найстаріша провідна профспілка країни.
Впродовж уже багатьох років ми активно допомагаємо працівникам-мігрантам самоорганізовуватися для захисту своїх прав. Ця боротьба показала всьому суспільству, що від працівників-мігрантів, незважаючи на їхній легальний статус, залежить функціонування цілих
секторів французької економіки.
Сьогодні, в умовах важкої епідеміологічного кризи, працівники-мігранти знову опинилися
на передовій. CGT бореться за гідні умови праці для всіх працівників-мігрантів. Ми вимагаємо гарантувати кожному безкоштовний доступ до державної медичної допомоги (Aide
médicale d’État). Ми вимагаємо забезпечити людські умови проживання працівникам-мігрантам і людям, змушеним жити просто неба. Ми вимагаємо закриття спецприймальників для нелегальних мігрантів, мораторію на їхні арешти і видворення з країни.
Роботодавці користуються тим, що працівники, які не мають дозволу на проживання та
роботу, безправні і незахищені. Вони з легкістю нав’язують їм важкі умови праці, тому що
такі працівники вразливі і тримаються за своє місце. Цьому беззаконню має бути покладено край.
CGT вимагає від держави забезпечити рівність доступу до соціальних прав усім категоріям
працівників. Ми вимагаємо адміністративного визнання працівників-нелегалів, надання їм
права на перебування й офіційного дозволу на роботу.
Ви працюєте на індивідуального роботодавця? Ваш роботодавець – невелика громадська
організація? Ви працюєте на малому підприємстві з кількістю працівників менше 11 осіб?
Ви працюєте у якості домашньої прислуги, няні для дітей або консьєржа? У сфері дрібної
торгівлі або харчування? У готелі, кафе або ресторані? У медичному кабінеті або аптеці? У
консалтинговій фірмі? У сфері розваг або спорту? У невеликому театрі або концертному
залі? У салоні краси? В авторемонтній майстерні? На будівництві?
З 22 березня по 6 квітня 2021 року пройдуть професійні вибори серед працівників малих
підприємств. Скористайтеся цією можливістю заявити про свої права, віддавши свій голос
за представників CGT!
Проявіть громадянську солідарність, без якої неможливе ні завоювання, ні дотримання
прав трудящих!
Голосуйте за CGT, щоб ваші вимоги мали вагу перед державою і роботодавцями!
Голосуйте за CGT, щоб захистити ваші права і поліпшити ваше становище!
Див. вичерпну інформацію про ваші права тут:
https://election-tpe.travail.gouv.fr/tout-comprendre-l-election-tpe
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