Þróunarsjóður innflytjendamála
Development Fund for Immigration Issues

Heiti verkefnis: Monthly workers café
Nafn styrkþega: Heimssamband verkafólks á Íslandi
Útdráttur: Erlent verkafólk hér er viðkvæmara en Íslendingar fyrir allskyns ofbeldi og
valdbeitingu á vinnustöðum sínum. Eitt af stóru vandamálunum er að fólk hefur ekki aðgang að
upplýsingum og ráðum í móðurmáli sínu. Þetta verkefni var sniðið bæði að launafólk og
verktökum, en verktakar eru í sérstaklega viðkvæmum aðstæðum. Verktakar eru í meiri hættu
af launþjófnaði og brotum á réttindum þeirra af því að þau eru ekki oft með stuðning frá
stéttarfélögum. Af þessum ástæðum héldum við átta Verkalýðskaffi þar sem verkafólk gat
komið og rætt áhyggjur sínar tengdar vinnustaðunum. Við gerðum lista á fimm tungumálum af
réttindum og góðum ráðum sem allir ættu að vita um hverning hægt er að tryggja réttindi sín á
vinnustðanum. Við sköpuðum einnig tækifæri fyrir fólk til að byggja upp tengsl við og
skipuleggja með öðrum sem vinna í sama geira, eða sem upplifuðu svipuð vandamál á sínum
vinnustað.

Name of the project: Monthly workers café
Name of grantee: Heimssamband verkafólks á Íslandi
Project description: Immigrant workers are more likely to be exploited than their Icelandic
counterparts. The also often do not have access to information and consultation in their
mother language. This is true for both wage employees and contractors, but contractors are
particularly vulnerable. Contract workers are in greater danger of wage theft and violations of
their rights, as they do not have a union to support them. For these reasons, we held eight
“Worker’s cafés” where workers could drop in and discuss their workplace concerns. In this
café we prepared and provided advice in several language for strategies for pursuing one’s
rights in the workplace, and gave workers an opportunity to connect and organize with other
workers who work in the same industry and/or experience similar issues.

