Wij, de leden van het FNV Schoonmakers Parlement, op
donderdag 4 juni 2020 virtueel bijeen via een online ZOOM
bijeenkomst.
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Doen een oproep aan ALLE vakbondsleden, werkers en inwoners van Nederland om
steun uit te spreken voor de tienduizenden die in ons land als Migrant Domestic
Workers (MDW) zorg en schoonmaakdiensten verlenen aan particuliere huishoudens.
220.000 Nederlandse gezinnen maken gebruik van, veelal ongedocumenteerde,
huishoudelijk werkers. Zij zorgen voor kinderen en ouderen, doen de was, zemen
de ramen en nemen de zorg voor het huishouden (gedeeltelijk) over zodat hun
opdrachtgevers zich kunnen wijden aan werk, studie of mantelzorg. Zij leveren
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Door de COVID-19 Corona crisis zijn MDW in grote financiële problemen gekomen.
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van de Drechtsteden. ‘We vinden het heel erg
FNV heeft op 24 april een brandbrief gestuurd aan Minister Koolmees over deze
dat we afscheid moeten nemen van het werk
situatie. Daarin werd de minister ook gevraagd om nu eindelijk verantwoordelijkheid
te nemen
ratificatie van het
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rechten moeten krijgen als alle andere werknemers conform de Nederlandse arbeidseen akkoord bereikt over een sociaal plan voor de verdrongen
wetgeving waaronder het recht op vakantie, loondoorbetaling bij ziekte en toegang
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ning aan huis’, blijven huishoudelijk werkers daarvan grotendeels uitgesloten.
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we afscheid moeten nemen van het werk dat we jarenlang in de
Verder vragen wij de regering om, in navolging van de oproep van Antonio Guterres,
gemeentepanden
hebben gedaan.
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, van woensdag 3 juni j.l., een einde
te maken aan het groeiende “virus van xenofobie en vreemdelingenhaat” en de
belangrijke bijdrage van migranten te erkennen aan onze maatschappij en economie.
Ook vragen wij de regering om, in navolging van de Europese zusterlanden Portugal
en Italië, verblijf- en burgerrechten te geven aan allen die hier, met hard werken,
een bestaan hebben opgebouwd en onderdeel uitmaken van onze Nederlandse
samenleving.
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