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Wpływ konwencji dotyczącej pracowników domowych opracowanej prze MOP 

na przykładzie Argentyny, Chile i Paragwaju. 

 

Po tym jak konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca godziwej pracy 

pracowników gospodarstw domowych (Nr 189) została przyjęta w 2011 roku, ratyfikowało ją 

dwanaście państw Ameryki Łacińskiej. Państwa takie jak Argentyna, Chile i Paragwaj są 

szczególnie interesujące dla analizy stopnia, w jaki C189 wpłynęła na reformy narodowe, 

ponieważ kraje te dokonały radykalnych zmian ustawodawstwa po przyjęciu konwencji. 

W przypadku Argentyny i Chile, dyskusja na temat reform odbyła się w trakcie procesu 

ratyfikacyjnego konwencji, a w przypadku Paragwaju nastąpiło to po ratyfikacji. 

W państwach tych zaadaptowanie ram regulacyjnych do przepisów konwencji wiązało się 

z dwoma wyzwaniami. Jednym z nich było opracowanie ustawodawstwa dotyczącego 

specyficznej natury pracy w gospodarstwie domowym, przy jednoczesnym zagwarantowaniu 

takim pracownikom tych samych praw udzielonych innym pracownikom. Drugim wyzwaniem 

było wprowadzenie innowacji do mechanizmu egzekwowania prawa, aby zapewnić zgodność 

z nowymi przepisami w momencie, kiedy praca w domu była ogólnie postrzegana 

jako relacja oparta na uczuciach i zaufaniu, i regulowana przez praktykę zwyczajową. 

Porównując sposób, w jaki ustawodawstwo państwowe zostało ukształtowane 

w następstwie standardów międzynarodowych w tych trzech państwach, ujawniają się 

zróżnicowane zastosowania C189 odzwierciedlające wyraźne podejścia do uregulowania 

omawianej działalności oraz cech rynku pracy w każdym z tych państw. Oznacza to, 

ż w procesie tworzenia prawa, C189 była czytana, interpretowana i tłumaczona w każdym 

kraju w różniące się od siebie sposoby tak, aby uzupełnić luki prawne związane z ochroną 

pracowników domowych. Niniejszy artykuł analizuje, w jaki sposób zasady i prawa 

ustanowione przez konwencję dotyczącą godziwej pracy pracowników domowych są 

asymilowane do różnych kontekstów narodowych, jednocześnie rozważa powszechne 

wyzwania stojące przez ustawodawcami w Argentynie, Chile i Paragwaju. 


