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Performans i vodič za sindikalne povjerenike uoči Međunarodnog
dana žena

ZAGREB, 6. ožujka 2013. (Hina) - Uoči Međunarodnog dana žena koji se obilježava 8. ožujka,
danas su brojne poznate osobe u Tvornici kulture performansom "One su među nama"
upozorile na stanje na području prava žena, rodne ravnopravnosti, spolne diskriminacije i
uznemiravanja na radnom mjestu, a uoči performansa predstavljeni su letak i vodič za
sindikalne povjerenike i pravnice "Spolna diskriminacija i uznemiravanje na području
zapošljavanja i rada".
"Cilj nam je bio donijeti vodič kojim će se prvenstveno informirati sindikalni povjerenici i pravnici u
suzbijanju diskriminacije i spolnog uznemiravanja, u korištenju pravnih mehanizama i zaštiti prava
radnika koji su žrtve spolne diskriminacije", rekla je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja
Ljubičić predstavljajući vodič.
Istaknula je da su sindikalni povjerenici osobe kojima se žrtve spolne diskriminacije najčešće obraćaju
te da stoga postoje velika očekivanja da upravo oni budu prvi koji će ih upozoriti na diskriminaciju i
spolno uznemiravanje na radnom mjestu.
Ustvrdivši da je jedan od značajnih problema u Hrvatskoj slabo razumijevanje značenja pojma
diskriminacije, posebice u području rada i zapošljavanja, dodala je da se vodičem htjela skrenuti
pozornost na ovlasti i djelovanje institucije pravobraniteljice na području suzbijanja diskriminacije na
tržištu rada kako bi se žrtve mogle obratiti toj instituciji s povjerenjem prije nego što se obrate
poslodavcu i zatraže nadzor državne inspekcije ili prije nego što se odluče tražiti zaštitu pred sudom.
"Živimo u nepravednom društvu u kojem se svaki dan povećava jaz između malog broja odabranih iz
skupine povlaštenih i velikog broja građana koji tonu u bijedu i neimaštinu. U takvom jednom ozračju
diskriminacija žena proširenija je nego što mediji i javnost daju naslutiti", rekao je predsjednik Hrvatske
udruge sindikata (HUS) Ozren Matijašević. Napomenuvši da su žene u Europskoj uniji izjednačene s
muškarcima što se tiče godina odlaska u mirovinu, dok su za rad plaćene 15 posto manje od
muškaraca, istaknuo je da je to "jedan od primjera na kojem vidimo da borba za jačanje položaja žena
na tržištu rada i radnom mjestu mora biti među prioritetima".
Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Krešimir Sever upozorio je da je osvješćivanje
povjerenika i stručnih službi važno za prepoznavanje i djelovanje, "koje su najbolja preventiva".
Vodič je rezultat suradnje institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sa Ženskom sekcijom
Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Odborom žena Nezavisnih hrvatskih sindikata te
Koordinacijom žena Hrvatske udruge sindikata, a realiziran je uz financijsku podršku francuskog
Ministarstva rada i Francuskog veleposlanstva u Hrvatskoj.
Performans "One su među nama", koji je izveden nakon predstavljanja vodiča, osmislio je kazališni i
filmski redatelj Mario Kovač u suradnji s dramaturginjom Petrom Radin, a nastupili su, između ostalih,
Mia Begović, Sanja Doležal, Marija Husar, Ivona Juka, Marija Khon, Jasmina Lovrić, Larisa Navojec,
Željka Ogresta, Ecija Ojdanić, Mirela Priselac Remy, Maja Sever, Anica Tomić i Davorka Vidović.
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