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Izlake, 22.10.2014 

 

Poročilo s seminarja Oblike indirektne diskriminacije in načini za odpravljanje – 

Ljubljana 17. in 18.10.2014 

 

Seznam prisotnih je pri Emiliji Grujič. 

1. Prezentacije o zakonodaji in situaciji v državi na področju diskriminacije in uveljavljanja enakih 

možnosti s strani Slovenije, Hrvaške, Makedonije in Bolgarije. Prezentacije so lahko priloga 

tega poročila.  

Skupna ugotovitev: Zakonodaja precej dobro pokriva področje enakosti, zatakne se, ko je 

potrebno zadevo izvajati v praksi.  

Dogovor: udeleženke seminarja se preko elektronske pošte obveščajo o primerih dobre in 

slabe prakse, z namenom širjenja informacij, učenja in možnih ukrepanj v podobnih situacijah. 

2. Seminar se nadaljuje z delom v treh skupinah, kjer skušamo teorijo »prevesti« v prakso. 

Vsaka skupina predstavi konkretne primere, kjer se izkazuje aktivnost sindikata pri 

uveljavljanju enakih možnosti v praksi in zmanjševanju predvsem neposredne diskriminacije: 

a. Ugodnejši delovni čas zaradi materinstva 

b. Odpravljanje razlik v plačah 

c. Nadomestila in odsotnosti zaradi nege 

d. Spodbujanje žensk za opravljanje vodstvenih in vodilnih del 

e. Formiranje komisij/odborov žensk v sindikatih 

f. Spodbujanje obravnave »ženskih vprašanj« na organih sindikata in v podjetjih 

g. Čezmejno sodelovanje in povezovanje 

3. Konkretni dogovori s seminarja: 

a. Mreža, ki se je z resolucijo, podpisano v Sarajevu, formalizirala, se še naprej povezuje 

in deluje na do sedaj uveljavljen način. Ustvari se »elektronska skupina« udeleženk 

seminarja, ki se posreduje vsem udeleženkam z namenom obveščanja in sodelovanja 

– Emilija Grujič. 

b. Vse udeleženke seminarja preverijo razpise na temo enakih možnosti in podobno v 

svojih državah z namenom, da se poskusi kandidirati za EU sredstva, kar bi še 

okrepilo znanje in akcijsko sposobnost, ter nam omogočilo povezovanje in 

izobraževanje – vse udeleženke seminarja. 

c. V čim krajšem času se pošlje pobuda na Industriall, da zagotovi sredstva za delovanje 

mreže vsaj v obliki in na način, kot je delovala doslej – Mare Ančeva. 
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d. V čim krajšem času se pošlje pobuda FES, da po svojih zmožnostih poišče sredstva, 

da se v prihodnjem letu izvede vsaj eno srečanje predstavnic in po možnosti omogoči 

seminar na temo mobinga – Mare Ančeva. 

 

Zapisala: Mateja Gerečnik 


