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TÍTOL DEL PROJECTE: Enfortiment del sindicat de treballadores de servei domèstic 

PAÍS D’EXECUCIÓ: Líban 

SINDICAT AMB QUI ES DESENVOLUPA EL PROJECTE: Federació Nacional de Sindicats de 
Treballadors i Assalariats del Líban (FENASOL).  

FENASOL ha promogut des de fa uns anys (concretament des del 2013), amb l’imprescindible 
suport de l’OIT, la iniciativa per tal de que les treballadores del servei domèstic, 
majoritàriament estrangeres, de diferents nacionalitats s’organitzin i defensin llurs drets i 
l’aplicació de la Carta de Drets Humans i les convencions de l’Organització Internacional de 
Treball (OIT) sobre treballadors estrangers i sobre les treballadores de Servei Domèstic.  

Ha creat primer una comissió preparatòria i de seguiment; ha realitzat cursos de formació 
sindical per a 250 treballadores estrangeres que treballen en el servei domèstic, com també 
activitats de coneixement mutu entre les mateixes treballadores estrangeres i la població 
libanesa, a través de la cultura.  

Fruit d’aquesta tasca de sensibilització i formació sindical, el mes de gener de 2015 unes 350 
treballadores domèstiques de diferents nacionalitats van constituir el primer sindicat de TDM  
(treballadores domèstiques migrants) de l’Orient Mitjà, amb el suport de FENASOL i 
l’Organització Internacional del Treball (OIT).  

El mateix 2015 FENASOL ha desenvolupat un projecte de cooperació junt amb la Fundació Pau 
i Solidaritat i amb el cofinançament de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. L’esmentat 
projecte s’ha centrat en proporcionar formació en matèria de drets laborals a les TDM al Líban 
(concretament a la ciutat de Beirut), donant suport a aquest col·lectiu en la defensa dels seus 
propis drets humans laborals, que són vulnerats de manera sistemàtica, i per a la millora de les 
seves condicions de vida i laborals. Les activitats realitzades en el marc del projecte van 
consistir en: la traducció i difusió dels estatuts del nou sindicat de TDM, l’edició, traducció i 
distribució d’una guia informativa sobre drets laborals adreçada a les TDM, la realització d’un 
taller de formació sindical per a 100 treballadores, la realització d’una campanya de 
sensibilització per demanar la ratificació per part del Líban del conveni 189 de l’OIT sobre el 
treball domèstic i la celebració de 2 assemblees de treballadores. 

DESCRIPCIÓ DEL CONTEXT: 

De què parlem quan parlem sobre treball domèstic? 

D’acord amb l’OIT els treballadors/es domèstics són aquells que desenvolupen la seva activitat 
en llars privades, amb freqüència sense condicions de treball clares, sense estar registrats i 
exclosos de la cobertura que la legislació laboral els hi hauria de facilitar. 

Les seves tasques poden incloure activitats com ara netejar la casa, cuinar, netejar i planxar la 
roba, tenir cura de les criatures, de la gent gran. Treballen com a jardiners, vigilants o xofers de 
la família. 

Un/a treballador/a domèstic pot treballar a temps complert o parcial, pot treballar per una 
sola família o per més ocupadors, pot viure a la llar del seu patró o en la seva pròpia 
residència. 
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També pot prestar servei en un país del qual no n’és ciutadà denominant-se, en aquest cas, 
treballador/a domèstic migrant.  

Algunes dades sobre el treball domèstic: 

Segons l’OIT al món hi ha 67 milions de treballadors i treballadores domèstics, d’aquests el 
80% són dones.  

Els treballadors/es domèstics desenvolupen la seva activitat en una situació d’especial 
vulnerabilitat que es constata en: 

-què el 90% estiguin exclosos de la cobertura de la seguretat social, 

-què estiguin exposats a condicions de discriminació, vulnerabilitat social i econòmiques, 

-què rebin salaris molt baixos, 

-què no tinguin estipulada una jornada laboral determinada, fent que les jornades de treball 
siguin molt llargues, 

-què estiguin exposats/des a abusos físics, mentals i sexuals, 

-què se’ls hi restringeixi la seva llibertat de moviment, 

-què, degut als dèficits en la regulació del treball domèstic en la legislació laboral, siguin 
víctimes d’explotació i de discriminació en relació amb el sexe, raça i casta, 

-què les dones estiguin exposades a condicions de discriminació i vulnerabilitat social i 
econòmica. 

I les persones treballadores domèstiques migrants: 

Actualment, hi ha 11,5 milions de persones que desenvolupen la seva activitat com a 
treballadores domèstiques migrants (TDM) al món. Aquestes persones estan exposades a més 
nivells de vulnerabilitat com són els salaris més baixos, jornades laborals més llargues i, en el 
cas de les dones, a ser víctimes d’assetjament sexual. 

I al Líban? 

És un dels països de recepció de les treballadores domèstiques migrants provinents de països 
del Sud- Est Asiàtic i d’Àfrica principalment d’Etiòpia, Filipines, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal i 
Madagascar. Segons les estimacions de l’OIT, es calcula que, actualment, hi ha entre 200.000 i 
250.000 dones ocupades en el sector domèstic. 

Les treballadores no es troben reconegudes per l’ordenament jurídic i s’acullen a la figura de la 
Kafala o esponsorització. La kafala o esponsorització és aquell sistema pel qual un treballador o 
treballadora que ha ingressat al país pot romandre-hi si algú actua com a tutor seu.  

Aquest sistema restringeix a les persones la seva llibertat de moviment, els seus canals de 
comunicació, la seva independència i el gaudi de la seva llibertat, perquè ha de ser 
l’empleador/a qui avali els desplaçaments i moviments de la treballadora i dificulta la seva 
mobilitat laboral, sotmetent-les a unes condicions laborals similars al treball forçós. 

De quines eines disposem? 

A)El conveni 189 de l’OIT sobre les treballadores i els treballadors domèstics de 2011: 
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Al llarg del seus 27 articles aquest conveni ofereix la protecció i cobertura específica a les 
treballadores i treballadors domèstics; estableix els seus drets i principis bàsics i demana als 
Estats que adoptin les mesures necessàries per garantir als TDM l’accés al treball digne. Fins a 
la data només 22 estats han ratificar el conveni 189. 

B) Recomanació 201 sobre les treballadores i els treballadors domèstics de 2011: 

La recomanació 201 desenvolupa el conveni 189 de l’OIT i proposa les mesures legals que han 
d’aplicar els diferents països per tal de poder fer efectius els drets i principis anunciats en el 
Conveni 189 de l’OIT. 

Com es pot contribuir a la defensa dels drets humans laborals de les TDM des de la 
cooperació sindical? 

L’OIT ha reconegut que per defensar els seus drets laborals les TDM han d’organitzar-se sindicalment. 
Per això, el 25 de gener de 2015, amb el suport de FENASOL, es va constituir al Líban el primer sindicat 
de treballadores domèstiques migrants dels països àrabs sota el nom de Sindicat de treballadores 
domèstiques. 

La Fundació Pau i Solidaritat, a través del projecte finançat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat i executat sobre el terreny a través de FENASOL, dóna suport a l’enfortiment del 
sindicat que aplega les TDM, recentment constituït, formant les seves afiliades i estenent la 
seva organització a altres regions del país. 

Amb això es vol aconseguir/s’aconsegueix: 

• Formar i sensibilitzar les TDM en relació amb els drets laborals que les 
emparen, tant en l’àmbit nacional com internacional així com els mecanismes 
legals de què disposen per exigir-ne el seu compliment. 

 
• Apoderar les TDM perquè participin activament en els espais sindicals, claus, 

tal i com ha reconegut l’OIT, per garantir el compliment i defensa dels seus 
drets fonamentals i exigir la regulació i reconeixement de la seva activitat 
laboral. 

 
• Sensibilitzar la societat i el govern libanès en relació amb la necessitat de 

ratificar i aplicar el Conveni número 189 de l’OIT sobre els treballadors i les 
treballadores domèstiques. 

 


