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Ženska sekcija SSSH o Izvješću o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2018. godinu

Ujedinimo se i pokažimo da možemo mijenjati stvari
Izvješću o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost
spolova za 2018. godinu navodi se kako su rad, zapošljavanje i socijalna sigurnost područja iz kojih je zaprimila
najviše pritužbi, te da se najviše pritužuju žene. Podnoseći izvješće
u Hrvatskome saboru pravobraniteljica Višnja Ljubičić napomenula je kako to ne čudi, jer žene čine većinu nezaposlenih, većinu u
potplaćenim sektorima i većinu kao žrtve spolnog uznemiravanja
na radnome mjestu.
- Podaci ni nas ne iznenađuju. Više nas začuđuje činjenica
kako nitko ne poduzima ništa, te kako veliki dio žena još uvijek
ne shvaća ozbiljnost situacije. Gotovo nema radnoga mjesta
na kojemu žene ne nailaze na takve probleme. Bilo da se radi
o rukovodećim položajima, ili nekim manje plaćenim radnim
mjestima. Mlade žene koje tek ulaze na tržište rada suočavaju se
s ugovorima na određeno vrijeme, pitanjima privatne prirode,

U

poput pitanja o trudnoći. Žene u srednjim godinama poslodavcima nisu više zanimljive i gledaju kako ih se riješiti, a da im što
manje plate. Žene koje su u mirovini, imaju toliko malu mirovinu
da od nje jedva preživljavaju, te su prisiljene raditi na četiri sata
(četiri sata za javnost, a rade osam i više). Žene su potlačene
i omalovažavane u tolikoj mjeri da na pojedinim mjestima ne
dobiju plaću za svoj rad. Njihova egzistencija i dostojanstvo
su ugroženi. Može li se nešto promijeniti? Naravno da može!
Prijeko su nam potrebni kolektivni ugovori, a da bismo imale
dobre kolektivne ugovore, da bismo se mogle boriti za izjednačavanje naših prava, visine primanja, bolje ugovore o radu i rad
dostojan žene, moramo se sindikalno organizirati. Ujedinimo
se i pokažimo da možemo! Nemojmo samo pričati. Potaknite i
druge i djelujmo zajedno, poručila je predsjednica Ženske sekcije
SSSH Emina Ibrahimi.
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