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P R E D L O G                                                                                                           Izlake, 9.1.2015 

 

Poročilo o delu  

Komisije za ženska vprašanja SKEI za leto 2014 

 

Leto 2014 se je končalo, zato je prav, da na kratko strnem aktivnosti Komisije za ženska 

vprašanja SKEI. Delovanje komisije je bilo v letu 2014 manj odmevno in razgibano. Razlogi 

so različni. Kljub temu pa ne moremo mimo nekaj aktivnosti, ki pa so bile izvedene in ki so 

dosegle svoj namen. 

 

KŽV je v letu 2014: 

- Izvedla dve redni seji 

- Nudila individualno pomoč, predvsem članicam, na področju mobinga in 

diskriminacije 

- Izvedla dve izobraževanji za sindikalne zaupnike na temo mobinga 

- Uspešno izpeljala mednarodno srečanje predstavnic žensk iz jugovzhodne Evrope 

- S predlogi, predvsem kar se tiče nočnega dela žensk, sodelovala na sejah IO SKEI 

- Aktivno sodelovala v ženski mreži ZSSS 

- Se izobraževala 

- Začela vzpostavljati elektronsko bazo podatkov na temo enakosti 

- Objavljala na spletnih straneh 

- Sodelovala pri izboru za Rožo Mogoto 

- Prijavila na dva mednarodna projekta na temo žensk 

 

Še vedno pa članice komisije ugotavljamo, da je področje, s katerim se komisija ukvarja, 

večkrat spregledano in skušano prikazati kot nepomembno. Prav zato je naloga članic 

komisije, da še toliko bolj opozarjamo in »promoviramo« občutljivo področje enakosti med 

spoloma. Že sama zastopanost žensk v organih SKEI in tudi drugje, lahko kaže na »odnos« 

družbe do žensk. Predvsem želimo opozoriti na zastopanost žensk v organih odločanja.  
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Glede na to, da se bližajo volitve in nato kongres SKEI, KŽV apelira na vse kolege, da 

skušajo v svojih sredinah poiskati ženske in jim tudi dopustiti/ponuditi možnost, da 

prevzamejo kakšno funkcijo v sindikatu. Mogoče pa je tudi to neka nova priložnost za SKEI. 

 

                                                                                      Zapisala: 

                                                                                      Mateja Gerečnik, org. in men. soc. dej. 

 

 

 


