
 
 

Ljubljana, 23.3 2011  SPOROČILO ZA JAVNOST  
KDO SE BOJI DEJSTEV? 
 Danes ob 12h se bo v prostorih stranke SD odvijala novinarska konferenca Socialnih demokratov z naslovom "Neresnice, zavajanja in demagogija nasprotnikov malega dela nima meja".  V Zvezi  svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) javno nasprotujemo zakonu o malemu delu že ves čas, torej je že iz naslova vabila na novinarsko konferenco vidno, da očitki o demagogiji, neresnicah in zavajanjih posredno letijo tudi na našo organizacijo.   V ZSSS smo nad takšnim ravnanjem sklicatelja iskreno začudeni in  tudi zaskrbljeni. Začudeni zato, ker med tem ko je »demagogija« ZSSS podprta s podatki, citiranimi s strani mednarodnih raziskovalnih inštitucij in v celoti dosegljiva na spletni strani www.zsss.si, pa je demagogija političnih nosilcev promocije zakona o malem delu podprta z izrazito pavšalnimi in mestoma tudi žaljivimi »argumenti«. Zadnji v vrsti teh »argumentov« je javna izjava poslanca SD Dejana Levaniča pred nekaj dnevi, da »verjame, da obstaja vezana trgovina med študentsko organizacijo in sindikati«. A je morda gospod Levanič sodil sindikate po lastni stranki in imel v mislih čudne posle nekaterih Pahorjevih ključnih strankarskih kadrov, kot sta Thaler in Horvat in  strankino vezano trgovino z njunimi početji? Zaskrbljeni pa zato, ker je očitno, da se za takšnimi »argumenti« skriva nemoč pred dejstvi, katere izpostavljamo, in katere se skuša diskreditirati z  nizko politično govorico, katera ni tuja slovenskemu političnemu prostoru.  Na ZSSS ob tem poudarjamo, da je javna razprava o zakonu o malem delu preveč resna in pomembna, da bi se spustila na že tako nizek nivo političnega diskreditiranja.   Predsednik Vlade RS Borut Pahor je na novinarski konferenci  Vlade RS 14.3. 2011 povedal, da bo Vlada v kampanji o pokojninski reformi govorila odgovorni jezik. Kako resnično odgovoren in prozoren je ta jezik, pa nam pove že sam naslov današnje novinarske konference.  Če parafraziramo besede novinarja časopisa der Spiegel o zdaj že bivšem nemškem ministru za obrambo Guttenbergu: antipopulizem je najbolj skrajna oblika populizma. Torej- ko je predsednik vlade Pahor povedal, da bo govoril »odgovorni jezik« je to najbolj nizka oblika populizma. In prav današnja novinarska konferenca stranke SD to potrjuje.   Ker pa bo na današnji novinarski konferenci SD prisotna tudi Ljubica Zgonec Zorko, predsednica Ženskega foruma SD, pa  v prilogi pošiljamo tudi gradivo iz novinarske konference ZSSS 21.3. 2011 , kjer smo predstavili negativne posledice malega dela na ženske in brezposelne.    Pavle VRHOVEC Izvršni sekretar ZSSS  
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O NEGATIVNIH POSLEDICAH MALEGA DELA  

NA ŽENSKE IN BREZPOSELNE   
Politika enakih možnosti spolov v Sloveniji je oblikovana tako, da na eni strani 
uvaja horizontalen pristop integracije načela enakosti spolov v vse politike, na 

drugi strani pa izvaja konkretne ukrepe in aktivnosti za izboljšanje položaja žensk 
in moških na tistih področjih, kjer so v neenakem položaju v primerjavi z drugim 

spolom. 
 

OPOMBA: Gender mainstreaming = upoštevanje načela enakosti spolov  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Z A K O N O ENAKIH MOŽNOSTIH ŽENSK IN MOŠKIH (ZEMŽM), Uradni list RS, št. 
59/2002  4. člen (enakost spolov) Enakost spolov pomeni, da so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj.  5. člen (enako obravnavanje spolov) (1) Enako obravnavanje spolov pomeni odsotnost neposredne in posredne oblike diskriminacije zaradi spola.  (3) Posredna diskriminacija zaradi spola obstaja, če na videz nevtralne določbe, 
merila ali ravnanje v enakih ali podobnih okoliščinah in pogojih postavljajo osebe 
enega spola v manj ugoden položaj, razen če so te določbe, merila ali ravnanje 
ustrezni, potrebni in upravičeni z objektivnimi dejstvi, ki niso povezana s spolom. 



 7. člen (posebni ukrepi) (1) Posebni ukrepi so začasni ukrepi, namenjeni ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških ter spodbujanju enakosti spolov na posameznih področjih družbenega življenja, 
kjer se ugotavlja neuravnotežena zastopanost spolov oziroma neenak položaj 
oseb enega spola.  
(2) Neuravnotežena zastopanost spolov v smislu prejšnjega odstavka je podana, 
če je zastopanost enega spola na posameznem področju družbenega življenja ali 
njegovem delu nižja od 40%.    

STATISTIKA NEMČIJE O ŽENSKAH IN MALEM DELU, 2009 
(scenarij, ki se obeta Sloveniji):  

 Že dobra četrtina vseh zaposlenih na delovnih mestih na malem delu ali 7 milijonov od 30 milijonov zaposlenih: 
o od teh 7 milijonov je 64 % žensk, 
o od tistih, ki opravljajo izključno mala dela je 68 % žensk, 
o v malem delu v gospodinjstvu je 93 % žensk, 
o od 5 milijonov zaposlenih s skrajšanim delovnim (manj kot 18 ur tedensko) časom je 84 % žensk, 
o le še 49 % zaposlenih žensk v Nemčiji ima »veliko delo«/polno zaposlitev! 
o neprostovoljno delo za skrajšani delovni čas zgolj zato, ker ji nihče ni ponudil dela za polni delovni čas! 

 povečala se je ekonomska odvisnost žensk od svojih partnerjev: 
o ženska je kot družinski član zdravstveno zavarovana po partnerju, 
o revščina v času aktivne delovne dobe, 
o povečano tveganje revščine na stara leta, 
o zlasti povečano tveganje revščine pri samohranilkah in samskih ženskah, 
o brez pravice do starševskega dopusta med nosečnostjo in materinstvom 

 znižana raven socialnega zavarovanja: 
o  zdravstveno zavarovanje v času bolezni – leta 2004 je prejelo plačilo za odsotnost z dela zaradi bolezni le 8 % delavcev na malem delu in 56 % delavcev na velikem delu, 
o krajša pokojninska doba – deset let malega dela daje pravico do pokojnine le v višini 40 €! 

 malo delo ni odpravilo ali zmanjšalo dela na črno, 
 malo delo ni generiralo delovnih mest za veliko delo! 
 malega dela največ v (ni prehodov v veliko delo!): 

o maloprodaji,  
o hotelirstvu,  
o gostinstvu,  
o časopisnih hišah,  
o čiščenju zgradb,  
o zdravstvu, 

 delovna mesta v trgovini: od 2,9 milijona delovnih mest v trgovini jih je 0,9 milijona malo delo – delo na klic (ko te potrebujejo, te pokličejo – tako delo ne omogoča trajne socialne varnosti – je življenje iz rok v usta, 



o ženska delovna mesta so na blagajni in polnjenje polic 
 zdravstvena nega: 

o ženska delovna mesta za obvladovanje ozkih grl – delodajalci so preprosto svoje organizacijske stroške prenesli na male delavke,  ------------------------------------------------------------------------------------------   
OPOZORILA:  

 uvedba malega dela za brezposelne bo najbolj poslabšala ekonomsko in 
socialno varnost žensk in jih pahnila v revščino, 

 ekonomska odvisnost žensk bo zmanjšala nataliteto, saj bodo mlade ženske 
še bolj odlagale odločitev za rojstvo prvega otroka, 

 velika ženska delovna mesta bodo nadomestila mala ženska delovna mesta: 
o Tudi v Nemčiji so sprva omejili število dovoljenih ur malega dela 

mesečno. Kmalu so omejitev odpravili. TAK RAZVOJ DOGODKOV 
PRIČAKUJEMO TUDI V SLOVENIJI! 

 ženske bodo izgubile realno enakopravnost, ki jim jo je zagotavljala 
zaposlitev za poln delovni čas.      

    


