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Isang Makasaysayang Tagumpay para sa mga Kasambahay -  Noong ika-16 ng 
Hunyo, 2011 sa  United Nations International Labour Conference, mayorya ng 
iba’t-ibang gobyerno, kinatawan ng mga manggagawa at mga amo, ay bumoto 
upang pagtibayin ang bagong Convention and Recommendation on Domestic 
Workers. 1

“Nililikha na ang kasaysayan... Dinadala natin ang sistema ng 
pamantayan ng ILO sa inpormal na ekonomiya sa kauna-unahang 
pagkakataon, at ito ay isang pambihirang tagumpay na may malaking 
kabuluhan”. 

Juan Somavia ILO Director-General  

ANO ANG IBIG SABIHIN NITO PARA SA MGA 
KASAMBAHAY?

Sa wakas, kinilala na ng pandaigdigang komunidad na ang pagiging 
kasambahay ay isang trabaho!

Ang pagpapatibay ng Convention ay hudyat ng pandaigdigang 
paninindigan upang mapagbuti ang kalagayan ng mga kasambahay 
at nag-oobliga sa mga gobyernong walang mga batas para sa 
proteksiyon ng mga kasambahay. Kung gayon, kahit pa walang 
ratipikasyon, ang mga bagong instrumentong ito ay mahahalagang 
mga kasangkapan.

Kung pagtitibayin ng isang gobyerno ang Convention, sumasang-
ayon na ito sa mga bagong pamantayan.

1Mga kasaping bansa na hindi bumoto (abstained) : Czech Republic; El Salvador;Ma
laysia;Panama;Singapore;Sudan;Thailan;United Kingdom; Kasaping bansa na bumoto 
laban sa Convention: Zwaziland.

Panahon na upang ALAMIN ANG ATING KARAPATAN 
at ANGKININ ANG ATING KARAPATAN sa ilalim ng 
bagong UN Convention on Domestic Workers.

Sa ilalim ng bagong Convention at Recommendation,

ANG KASAMBAHAY AY,

Sinumang nagtatrabaho sa o para sa sambahayan o mga sambahayan sa loob ng 
isang relasyon sa pagitan ng amo at manggagawa

Sinumang gumagampan ng  gawain bilang kasambahay paminsan-minsan at hindi 
bilang isang hanapbuhay ay hindi maituturing na kasambahay hal. ang sinumang 
nag-aaalaga ng bata paminsan-minsan ay hindi isang kasambahay.

Gayunpaman, maaring hindi isama  ng 
mga gobyerno ang ilang kategorya ng mga 
manggagawa kung ang pagbibilang sa kanila 
ay mangangahulugan ng pagsulpot ng mga 
partikular na malalang problema.

Ang mga gobyerno ay dapat na magtakda 
ng edad para sa mga kasambahay na hindi 
bababa sa pangkalahatang edad ng iba pang 
manggagawa, at para sa mga may edad na 
mas mababa sa 18, ang kanilang   trabaho ay 
di dapat sumagka sa kanilang pagkakataong 
mag-aral.
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Isinasaad ng Convention ang mga sumusunod:

MGA KARAPATAN NG KASAMBAHAY AT ANG MGA 
OBLIGASYON NG MGA KASAPING BANSA:

Pagkilala ng Batas:  Dapat na isama ng 
mga gobyerno sa saklaw ng mga umiiral 
na batas kaugnay ng paggawa ang mga 
kasambahay o kaya ay magbuo ng 
mga batas upang maisama sila na hindi 
makakaapekto sa mga umiiral na batas 
o patakaran na mas makabubuti sa mga 
kasambahay. 

Pantay na Proteksyon: Dapat na 
magkaroon ng kaparehong karapatan 
at proteksyon kaugnay ng paggawa 
ang mga kasambahay kagaya ng iba 
pang mga manggagawa kasama na ang 
makatarungang tuntunin sa pagtatrabaho at 
disenteng kondisyon sa paggawa.

Pantay na Pagtrato: ng mga kasambahay 
at mga manggagawa sa pangkalahatan sa 
ilalim ng mga minimum na pamantayan 
sa paggawa kagaya ng oras ng paggawa, 
overtime, panahon ng pahinga, araw ng 
pahinga at taunang bakasyon.

Proteksyon: laban sa pang-aabuso, 
pangliligalig, karahasan, diskriminasyon 
at sapilitang paggawa.  Maliban pa rito, 
may karapatan ang mga kasambahay na 
magkaroon ng panlipunang seguridad 
(social security) at proteksyon habang 
nagbubuntis, kung saan nakasaad ito sa mga 
batas ng bansa.

Kalusugan at kaligtasan: Karapatan ng 
mga kasambahay ang ligtas at malusog na 
kapaligiran sa trabaho. 

Pahinga: karapatan ng mga kasamabahay na  
magkaroon ng araw ng pahinga sa trabaho 
kada linggo, hindi nila kinakailangang tumira 
sa sambahayan  o manatili doon tuwing 
araw o oras ng pahinga.

Sahod: Karapatan ng mga kasambahay na 
kuhanin ang kanyang sahod kada buwan, at 
anu pa mang makatarungan at rasonableng 
materyal na bayad. Kung saan may batas 
ang bansa, ang mga kasambahay ay may 
karapatan sa minimum na sahod. 

Dokumentasyon: Karapatan ng mga 
kasambahay na panatilihin sa kanilang pag-
iingat ang kanyang mga dokumento.

Sangayon sa mga Rekomendasyon:

Pagpapanatiling lihim ng kalagayang 
medikal: Dapat tiyakin ng mga gobyerno 
ang hindi pagbubulgar ng mga  pagsusuring 
medikal at personal na impormasyon, 
pigilan ang diskriminasyon, tiyaking abot 
kamay nila ang anumang impormasyong 
may kinalaman sa kalusugan at ang hindi 
pamimilit sa kanila na sumailalim sa 
anumang pagsusuring medikal kung sila ay 
buntis o kaya ay may HIV.

Proteksyon para sa mga menor de edad: 
Dapat bigyan ng espesyal na pansin ang 
mga pangangailangan ng mga kasambahay 
na 18 taong  gulang pababa sa usapin 
ng pangangalaga sa kanila laban sa 
mapaminsalang trabaho, kondisyon at mga 
oras. 

Oras: ay dapat na nakatala, ang mga oras 
ng paghihintay na ipatawag ay dapat may 
hangganan na maximum na oras at may 
{maayos na} kabayaran.  

Pahinga: dapat na pagkasunduan ng 
kasambahay at amo ang pirmeng 
lingguhang araw ng pahinga.  Maari itong 
ipunin ngunit hindi dapat lumagpas ng 14 
na araw.  Ang pagsama ng kasambahay sa 
sambahayan sa kanilang pagbabakasyon 
ay hindi dapat na ituring bilang kanyang 
taunang bakasyon.  

Sahod: Dapat na itala ang pagbabayad ng 
sahod.  Ang pagbibigay ng sahod ng bagay 
na katumbas nito sa salapi ay dapat na 
angkop, maayos at hindi palagian, hindi 
dapat ikaltas sa sahod ang pagtira nya sa 
sambahayan o mga kailangang gamit sa 
trabaho hal: uniporme o kagamitan sa 
paglilinis.

Panunuluyan sa 
bahay ng amo: ang 
kasambahay ay dapat 
na may pribadong, 
naikakandado, 
maayos at hindi 
kulob na silid, sapat 
at may kalidad na 
pagkain na katanggap 
tanggap sa itinatakda 
ng kanyang kultura 
o relihiyon.   
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MGA KINAKAILANGANG DETALYE NG KONTRATA SA  
PAGTATRABAHO NG MGA KASAMBAHAY:

Inihahanay ng Convention ang mga,

Dapat na ipagbigay alam sa mga kasambahay ang mga tuntunin 
at kondisyon ng pagtatrabaho. Mas mainam kung ito ay 
nakasulat sa isang kontrata.  Ang mga tuntunin at kondisyon 
ay dapat na maglaman ng:

•	 Pangalan at address ng amo at kasambahay;

•	 Address ng o mga lugar ng kanyang pagtatrabahuhan;

•	 Kailan magsisimula, para saan ang kontrata sa nakatakdang panahon at hanggang 
kailan ang itatagal nito;

•	 Uri ng trabahong gagampanan;

•	 Sahod, paraan ng kwentahan at tuwing kailan ang bayaran;

•	 Karaniwang oras ng trabaho;

•	 Taunang bakasyon na may bayad, oras ng pahinga kada araw at araw ng pahinga kada 
linggo;

•	 Pagkain at tirahan, kung naaangkop;

•	 Panahon ng pagsubok, kung naaangkop;

•	 Tuntunin ng pagpapauwi kung naaangkop; at

•	 Tuntunin at kondisyong may kinalaman sa terminasyon ng kontrata, kasama na ang 
nakatakdang panahon para sa pag-aabiso ng amo o kasambahay.

Sa ilalim ng  mga Rekomendasyon:
Dapat na magkaroon ng isang modelong kontrata na madaling 
makuha ng lahat at ang mga tuntunin at kondisyon ay dapat na 
maglaman ng mga sumusunod:

•	 Pagsasalarawan ng trabaho

•	 Sick leave at kung naaangkop ay iba pang uri ng bakasyon

•	 Tantos ng bayad o kompensasyon para sa overtime at paghihintay

•	 Iba pang mga bayarin na dapat tanggapin ng kasambahay

•	 Iba pang mga bagay na ibinigay sa kasambahay at ang katumbas nito sa salapi

•	 Detalye ng anumang tutuluyang ibibigay at

•	 Anumang awtorisadong kaltas mula sa sahod ng manggagawa

Bilang bahagi ng mga pundamental na prinsipyo ng International 
Labour Organization at mga bagong pamantayan ng Convention,
KARAPATAN NG MGA KASAMBAHAY NA MAG-ORGANISA: 

Ang mga kasambahay ay may karapatan para sa malayang pakikipag-ugnayan at sama-
samang o kolektibong pagtatawaran (collective bargaining). 

Dapat protektahan ng mga gobyerno ang karapatan ng mga kasambahay na magbuo at 
sumapi sa mga organisasyon, pederasyon at kumpederasyon ng mga manggagawa. 

Dapat ipatupad ng mga gobyerno ang mga probisyon ng Convention sa 
pakikipagkonsultahan sa mga organisasyon ng mga manggagawa, partikular sa sa hindi 
pagpapaloob sa ibang manggagawa, mga hakbangin upang tiyakin ang kalayaang makipag-
ugnayan, kalusugan at kaligtasan, panlipunang seguridad( social security) at proteksyon 
habang nagbubuntis. 

Sa ilalim ng mga rekomendasyon, 
Pag-aalis ng anumang batas o patakaran na nagbabawal sa pag-oorganisa at 
pagpapalakas ng kakayanan ng mga organisasyon. 

Isinama rin sa Convention ang, 
MGA KARAPATAN NG MGA MIGRANTE AT KASAMBAHAY 
NA NIREKLUTA NG MGA AHENSYA: 

Karapatan ng mga migranteng kasambahay na magkaroon ng nakasulat na kontrata 
bago sila umalis sa kanilang bansa, na ang mga tuntunin at kondisyong nakasaad sa itaas ay 
kayang ipatupad sa bansang kanyang patutunguhan.  

Dapat tiyakin ng mga gobyerno ang mga kondisyon at pamamaraan sa pagpapatakbo 
ng mga employment agency, tiyakin na may mga proteksyon laban at mga pamamaraang 
mag-imbestiga sa  mga reklamo, pang-aabuso at panloloko.  

Dapat ding tukuyin ng mga gobyerno ang mga kondisyon upang magkaroon ng karapa-
tan ang kasambahay na makabalik sa bansang kanyang pinaggalingan at tiyakin na ang 
mga siningil ng recruitment agency ay hindi babawasin sa sahod ng mga kasambahay.   

Dapat na magkaroon ng mga bilateral, rehiyunal o multi-rehiyunal na mga kasunduan 
ang mga gobyerno upang mapigilan ang pang-aabuso at panloloko ng mga employment 
agency 

Sa ilalim ng mga rekomendasyon, 
Kailangang itaguyod ng mga gobyerno ang mabuting kasanayan ng mga employment 
agency.
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Sa ilalim ng Convention, 
OBLIGASYON NG MGA KASAPING BANSA NA 
PROTEKTAHAN ANG MGA KASAMBAHAY, KASAMA ANG: 

Ang mga kasambahay ay dapat 
magkaroon ng karapatang dumulog 
sa mga korte, tribunal at iba pang 
mekanismo para sa resolusyon ng mga di 
pagkakaunawaan. 

Dapat na magtayo ng mga mekanismong 
dulugan ng mga reklamo, inspeksyon 
sa paggawa, pagpapatupad at mga 
kaparusahang may kinalaman sa 
proteksyon ng mga kasambahay, naglilinaw 
ng mga kondisyon kung kailan maaaring 
inspeksyunin ang mga sambahayan na 
iginagalang ang pagiging pribado ng 
sambahayan.  

Sa ilalim ng mga rekomendasyon,
Dapat na magtatag ang mga gobyerno 
ng mga mekanismo para sa pag-uulat ng 
abuso, panliligalig at karahasan, ang mga 
kaso ay dapat maimbestigahan at dapat na 
makatanggap ng rehabilitasyon, tuluyan at 
pangangalagang pangkalusugan ang mga 
kasambahay.   

Dapat tiyakin ng mga gobyerno ang akses 
ng mga kasambahay sa mga pamamaraan 
ng pagrereklamo at mga remedyo 
habang at pagkatapos ng pagtatrabaho at 
pagpapauwi. 

Sa ilalim ng mga rekomendasyon, 
HINIHIKAYAT ANG MGA KASAPING BANSA NA PAG-IBAYUHIN 
PA ANG PROTEKSYON SA MGA KASAMBAHAY LAMPAS PA SA 
MGA ITINAKDANG MINIMUM NA PAMANTAYAN: 

Dapat ding maglagay ang mga gobyerno ng mga teleponong madaling tawagan (hot-
lines), matutuluyan sa panahon ng mga kagyat na pangangailangan, maglagay ng sistema ng 
pagbisita sa lugar/sambayahan bago mag- trabaho at maglatlaha ng mga impormasyon.

Dapat magbuo ng programa ang mga gobyerno para sa pagpapaunlad ng kakayahan ng 
mga kasambahay at iba pang oportunidad sa trabaho, pagharap sa pagbabalanse ng buhay 
at hanap buhay, at mangalap ng datos na kakailanganin sa pagbubuo ng mga polisiya sa 
hinaharap. 

Dapat na magtulungan ang mga gobyerno at magkaroon ng mga kooperasyon sa bilat-
eral, rehiyunal at pandaigdigang antas, partikular sa trafficking, sapilitang paggawa, panlipu-
nang seguridad (social security), pagbabantay sa mga employment agencies, pamamahagi 
ng mga mabuting kasanayan at pangangalap ng estatistika.

Dapat na pagtibayin ng mga gobyerno ang code of conduct para sa mga diplomatikong 
empleyado at magtulungan upang mapigilan ang mga pangaabuso ng mga ito.

Lampas pa sa Convention at Recommendation,
NANANAWAGAN ANG APWLD NA ISAMA NG MGA BANSA 
SA KANILANG MGA BATAS ANG HIGIT PANG PAG-IIBAYO 
NG MGA HAKBANGIN PARA SA MGA KASAMBAHAY: 

Ang karapatan ng mga manggagawa na lumipat ng amo sa kaso ng mga migranteng 
manggagawa, ang magpalit ng employment agency at/o namagitan sa kanilang pagkaka-
empleyo.

Ang kakayahan ng mga migranteng kasambahay na direktang magkatrabaho sa labas ng 
bansa sa pamamagitan ng kanyang magiging amo na hindi na dumadaan sa tagapamagitan 
o recruitment agency. 

Ang karapatang manirahan  ng mga migranteng manggagawa sa bansang destinasyon ay 
dapat ding ibigay sa mga migranteng kasambahay.

Dapat maaring manatili ang isang kasambahay sa bansang kanyang pinagtatrabahuhan, 
magkaroon ng trabaho sa panahon na nililitis ang kasong kanyang isinampa laban sa 
kanyang amo, employment agency o tagapamagitan. 

Hindi rin dapat singilin ang mga migranteng manggagawa ng immigration fees upang 
patuloy na manatili sa bansang kanyang kinaroroonan habang hinihintay ang desisyon ng 
nasabing kaso.  

Ang mga singilin at bayaring may kinalaman sa pagkakaroon ng trabaho ay hindi dapat 
pasanin ng mga manggagawa kagaya ng nakasaad sa Art 7 (l) Private Employment 
Agencies Convention , 1977 (No.181).
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ANO NA ANG KASUNOD? ANG LANDAS TUNGONG 
RATIPIKASYON:

Ngayong pinagtibay na ang Convention, sa ilalim ng ILO Constitution, 
kinakailangang isumite ng mga kasaping bansa sa kanilang otoridad (karaniwan 
ay ang parlamento) ang Convention para makonsidera: 

Ang proseso ng konsiderasyon ay karaniwang nag-uumpisa sa pag-aaral ng mga 
umiiral na mga batas, pagpapaikot ng mungkahi ng ratipikasyon sa mga ministro 
at departamento, at ang desisyon kung iraratipika ang Convention. 

Kung nakapaloob na sa batas ng mga bansa ang mga minimum na pamantayan 
ng Convention, maari nang pirmahan at iratipika ng naturang gobyerno, kung 
hindi, kinakailangang amyendahan ng gobyerno ang mga umiiral na batas, na 
maaring magtagal.

Hindi kinakailangang lahat ng batas ay naaayon sa Convention bago ito iratipika; 
sa panahon ng ratipikasyon, maaring ihanay ng gobyerno ang mga susunod 
nitong hakbangin upang umayon sa Convention. 

Kinakailangang magpasa ng ulat ang mga kasaping bansa sa International 
Labour Organisation na nagdedetalye ng mga inabot na hakbangin patungong 
ratipikasyon.  

Kung ang mga bansang pinanggalingan at patutunguhan ay parehong nagratipika 
ng Convention, nagkakaisa silang ipatutupad ang mga pamantayan ng Convention 
at magkaroon ng pananagutang ligal  sa pamantayan nito, ibig sabihin ay kikilalanin 
at puproteksyunan ang kasambahay sa loob o labas man ng bansa kung saan siya 
nagtatrabaho. 

Magsimula sa pamamagitan ng pagtitiyak na malaman kung ano ang mga 
kinakailangan para sa ratipikasyon sa iyong bansa; tiyakin na nauunawaan 
mo kung anong batas sa iyong bansa ang kailangang amyendahan dahil hindi 
kasama rito ang mga kasambahay o kaya naman ay di naaayon sa Convention, 
o kung mayroon nang burador na batas kaugnay ng mga kasambahay o 
kinakailangang magbuo ng panibagong batas.

Kung malaking pagbabago sa batas ang kakailanganin, tumutok sa pagtutulak 
sa iyong gobyerno na pirmahan ang Convention habang inihahanda ang mga 
amyenda at burador na maghahawan ng landas para sa ratipikasyon.

Tandaan, ang karapatang mag-organisa ay karapatan na rin ngayon ng mga 
kasambahay.  May lakas sa bilang at mayroong milyun-milyong mga kasambahay 
sa buong mundo.  Makipag-ugnayan sa APWLD upang magkaroon ng dagdag 
na kaalaman kaugnay ng pangangampanya para sa ratipikasyon at kung paano 
ang ating network ng mga kababaihang nakikipaglaban para sa karapatan ng 
mga kasambahay ay maaring tumulong sa inyo. 


