Ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk
Mednarodni dan žensk 8. marec je svetovni dogodek, ko pozivamo k enakostmi med spoloma ter
praznujemo pretekle napore in dosežke žensk, in kar je še pomembneje, da pogledamo naprej, na
izzive in priložnosti, s katerimi se bomo morali spopasti v prihodnje.
Za nami je posebno leto, zaznamovano s pandemijo COVID-19, ki je spremenila naša življenja in delo.
Kriza je disproporcionalno prizadela ženske na trgu dela in le še poglobila razlike v škodo žensk. V
prvem valu in drugem valu epidemije je bilo po podatkih SURS-a med vsemi ženskami, ki so bile
odsotne z dela, največ žensk odsotnih iz razloga čakanja na delo. Državni ukrepi pomoči pa ne
zagotavljajo 100 % nadomestil izgube plače. Tudi podatki o brezposelnosti kažejo, da je delo od
začetka krize izgubilo več žensk kot moških.
Irena Štamfelj, Odbor ZSSS za enake možnosti: »Ženske opravljajo poklice, ki so se v tej krizi izkazali
za nujne. Govorimo o zdravstvenih delavkah, delavkah v socialnem varstvu (več kot 80 % vseh je
žensk), trgovkah, čistilkah ... Gre za poklice s slabimi delovnimi pogoji, veliko verjetnostjo za okužbo,
visoko intenzivnostjo dela ter emocionalnimi obremenitvami na eni strani ter slabim plačilom na drugi.
Plačna vrzel med spoloma je v sektorju zdravstva in socialnega varstva druga najvišja med vsemi
sektorji in znaša alarmantnih 23,3 %.«
Še vedno ostaja težava plačna vrzel med spoloma, ki se v Sloveniji najhitreje povečuje med
vsemi članicami EU, medtem ko se v večini drugih EU držav zmanjšuje (v Sloveniji je v letu
2019 znašala 7,9 %; povprečje v EU-27 pa 14, 1 %).
Lidija Jerkič, predsednica ZSSS: »Ta kriza še enkrat znova kaže na to, da si je za enakost
spolov potrebno stalno prizadevati. Nobena kriza ni spolno nevtralna, in COVID-19 tu ni izjema.
Tveganje za nazadovanje na tem področju je veliko, zato je izjemno pomembno, da so glasovi
žensk slišani in upoštevani tudi pri pripravi nacionalnega načrta za okrevanje, digitalnem,
podnebnem in socialnem prehodu. Potrebujemo vlaganje v javni sektor in širitev storitev
dolgotrajne oskrbe, spodbude za zaposlovanje mladih (žensk) ter zajezitev prekarnega dela.
Premalo je narejeno tudi za naslavljanje horizontalne segregacije ter digitalnega razkoraka med
spoloma.«
Pogrešamo tudi ukrepe, ki bi naslavljali revščino starejših žensk. Praksa kaže, da potrebujemo
zavezujoče ukrepe in visoke kazni, saj se neenakosti same po sebi ne bodo odpravile. Veliko dobrega
je bilo že izbojevanega, čaka pa nas še trdo delo tako za ohranitev kot za izboljšanje položaja žensk.
8. marec je priložnost, da praznujemo dosežke žensk, ki so z izjemnim pogumom izbojevale pravice,
ki jih imamo ženske danes. 8. marec je opomnik, da je nujno na njihovo delo opozarjati in ga
nadaljevati. Na vseh nas namreč je, da se skupaj borimo za novo pravičnejšo normalnost, dejansko
enakost, dostojanstvo, socialno pravičnost in mir!
Irena Štamfelj,
Jerkič,
Odbor ZSSS za enake
možnosti
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Info SKEI št.2/2021
01.03.2021 - Februarske aktivnosti SKEI Slovenije.

VIII. kongres SKEI Slovenije
02.02.2021 - Velenje, 15.6.2021

Namenite del dohodnine vaši organizaciji SKEI
Slovenije
11.01.2021 - Nič vas ne stane, da ste dobrodelni.

DELAVSKA ENOTNOST

Delavska enotnost št. 4, 25.2.2021
04.03.2021 - Odprta vrata ZSSS in SKEI za vse

