
OPOLNOMOČENJE ŽENSK IN MLADIH
- kampanje za večjo participacijo v sindikatih -

seminar

Beograd, april 2016

Mednarodna sindikalna centrala

Building and Woodworkers
International (BWI) se zaveda

velikega pomanjkanja strategij

vključevanja mladih in žensk v

sindikate, zato so v Beogradu

organizirali mednarodni seminar,

namenjen predstavitvi dobrih praks

na tem področju ter predavanja o

načrtovanju kampanj . Na povabilo

Sindikata delavcev gradbenih
dejavnosti sta se seminarja udeležila

tudi dva predstavnika Sindikata
Mladi plus.

Udeleženci so izmenjali izkušnje iz

svojih držav ter prišli do zaključka,

da se nacionalni konteksti, znotraj

katerih delujejo, močno razlikujejo,

vendar je mogoče prepoznati nekatere

skupne točke, kot so diskriminacija
pri zaposlovanju žensk,
prevladujoči stereotipi, nizka
stopnja zaposlovanja mladih,
varčevalni ukrepi, ter vedno večji
delež prekarnih zaposlitev. Vsi

našteti dejavniki na različne načine

močno vplivajo na možnosti

organiziranja sindikatov, kar pomeni,

da se morajo ti pri svojem delu nujno

lotiti analize situacije in prilagajanja
strategij spremembam v družbi.



Tudi s strani predstavnikov iz Slovenije je bila opisana situacija mladih in žensk. Obema

skupinama najbolj očitna skupna točka je prekarizacija, ter s tem večja nestabilnost v
življenju, nezmožnost načrtovanja prihodnosti, in pa predvsem odvisnost od drugih – pri

mladih gre predvsem za starše/skrbnike, in s tem nezmožnost osamosvojitve, pri ženskah pa je

ponovno v večji meri prisotna ekonomska odvisnost od partnerjev. Posledice se pokažejo

predvsem ko to povežemo z varčevalnimi ukrepi in splošnimi napadi na javne storitve, kar
najbolj prizadane ženske in njihovo neodvisnost in možnost zaposlitve, saj morajo ob

odsotnosti kvalitetnih in dostopnih vrtcev, zdravstvenih storitev (tako za otroke kot za starejše)

opravljati več skrbstvenega (in neplačanega) dela.

Potenciali organiziranja se pokažejo v skupnem boju proti

varčevanju in razumevanju, kako le-to različno prizadane

posamezne družbene skupine, ter v skupnem nastopu različnih

skupin – povezovanju prekarizacije in nujnosti rednega

zaposlovanja za tako varnost mlajših generacij kot istočasno

starejših zaradi stabilnega pokojninskega sistema. V obeh
primerih, tako na področju žensk kot mladih, gre za skupne
boje, nujnost povezovanja in pa predvsem vključevanje vseh
generacij in spolov v oblikovanje rešitev. V večini držav je bil

izpostavljen tudi problem neizvajanja obstoječe zakonodaje.

Del seminarja je bil namenjen izobraževanju o načrtovanju kampanj

ter predstavitvi nekaterih primerov iz prakse. Pri tem so udeleženci

spoznali različne stopnje načrtovanja, ter nasvete, kako celoten

proces izpeljati kar najbolje. Velik poudarek je bil namenjen tudi

uporabi socialnih medijev ter načinov komuniciranja, ki j ih

omogočajo.




