MESAJ CNSLR- FRATIA
Cu ocazia Zilei de 8 martie- Ziua Internationala a Femeii

La mai mult de douăzeci de ani de la adoptarea instrumentului cel mai larg recunoscut pe plan
internațional în favoarea drepturilor femeilor - Platforma de acțiune de la Beijing din 1995 – se pare că
acest angajament global pentru egalitatea de gen nu a fost niciodată mai important, ca acum.
Recunoscând rolul central al emancipării economice a femeilor în Agenda 2030, Secretarul General al
ONU, Ban Ki-moon, a instituit un Grup la nivel înalt privind autonomia economică a femeilor care "va
mobiliza energia, angajamentul și acțiunile în slujba emancipării economice a femeilor din întreaga
lume." Primul raport al grupului menționat precizeaza că autonomia economică a femeilor poate fi
înțeleasă ca abilitatea "de a reuși, de a progresa din punct de vedere economic, de a lua decizii
economice și de a acționa asupra lor."
Dacă vrem să respectam termenul de 2030, este esențial să intensificam eforturile pentru justiție
economică pentru femei și fete; doar jumatate dintre femeile si fetele de peste 15 de ani, au avut, în
2016, un loc de muncă platit, faƫă de trei sferturi dintre bărbați; de trei ori mai multe femei decât
bărbați, continuă să aiba un loc de lucru neplătit; sunt cu 700 milioane de femei de vârstă activă mai
puține decât bărbații, care au un loc de muncă plătit. Cu toate acestea, într-o serie de țări, femeile caresi termina studiile superioare sunt mai numeroase decât bărbații cu acelasi nivel de studii si, adesea,
obtin performanțe mai bune decât omologii lor de sex masculin. Există dovezi că educația
îmbunătățește șansele unei femei de a avea un loc de munca sigur si remunerat. Cu toate acestea,
realitatea este diferita pentru milioane de femei.
Chiar și în prezent, atunci când femeile ocupa un loc de muncă plătit și fac același lucru ca și bărbații, sau
o muncă de valoare egală, acestea sunt, în medie, plătite mai puțin decât bărbații. Este clar că, pentru a
realiza autonomia economică a femeilor, este esențial să li se garanteze dreptul la educație precum și
dreptul de a munci, de a se reuni , de a organiza și de a forma sindicate, asa cum sunt garantate prin
Declarația universală a drepturilor omului, precum și prin o serie de convenții adoptate de Organizația
Internaţională a Muncii (OIM).
Segregarea profesionala verticala si orizontala de gen contribuie atât la diferențele salariale cat și
de pensii, intre femei si barbati. Diferența globală de pensii între bărbați și femei în Europa este
estimată la aproximativ 40%. Acest lucru va avea un impact inevitabil asupra sărăciei femeilor în vârstă.
Au fost identificate trei motive principale pentru discrepanța mare dintre pensiile bărbaților și
femeilor:
• Femeile participă mai puțin pe piața forței de muncă decât bărbații ( este mai puțin probabil ca
acestea să lucreze sau să caute muncă);

• atunci când muncesc, femeile lucrează mai puține ore (de exemplu, cu fracțiune de normă mai
degrabă decât cu normă întreagă); și
• salariile femeilor care lucrează sunt mai mici.
CNSLR- FRATIA atrage atenția asupra acestor aspecte si doreste sa se implice pentru ca această
inegalitate să poată fi rezolvată și, în timp, eliminată. Consideram ca organizatiile sindicale trebuie să
joace un rol puternic în negocierea drepturilor de pensie și de protecție socială pentru femei .
Într-un moment în care sărbătorim din nou Ziua Internațională a Femeii (8 martie), ne alăturam
Confederatiei Europene a Sindicatelor, Confederatiei Internationale a Sindicatelor precum si Organizatiei
Internationale a Muncii, care recunosc importanța capitală a realizării dreptului la autonomia
economică a femeilor și a fetelor, ca factor de baza pentru evolutia unei societati juste, democratice si
incluzive. Confederatia noastra, constienta de rolul -cheie în promovarea acestor drepturi, va continua
sa apere si să promoveze drepturile membrelor sale de sindicat, si a femeilor in general, caci doar
“Impreună suntem mai puternici si puternice ! “.
La multi ani doamnelor ! Pretuiti rolul pe care-l aveti in organizatiile sindicale si continuati sa ne fiti
alaturi in lupta pentru justitie economica si bunastarea tuturor!
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