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Czym jest SDOLM
Projekt zatytułowany “Dyskryminacja płci na rynku pracy”
(Sex Discrimination on the Labour Market – SDOLM)
powstał w ramach programu Leonardo da Vinci,
finansowanego przez Unię Europejską. Międzynarodowy
zespół roboczy tworzą: Akademia Ekonomiczna im. Karola
Adamieckiego w Katowicach (Polska), Alvit (Czechy),
Associazione NET (Włochy, region Veneto), Associazione
SEND (Włochy, Sycylia), Gipfar (Francja) oraz Wisamar
Bildungsgesellschaft (Niemcy).
Cele ogólne projektu to poprawa sytuacji kobiet na rynku
pracy oraz zmiana sposobu postrzegania kobiet przez
MŚP.* Chcemy także zaproponować MŚP program
szkoleniowy mający na celu zwiększenie świadomości
tematu oraz pomoc w stosowaniu zasad równości płci
w codziennej praktyce.

Dlaczego SDOLM?
Kontekst projektu SDOLM
Badania wykazują, że pracodawcy postrzegają kobiety
negatywnie
jako
grupę,
przypisując
im
niższe
wykształcenie, brak umiejętności zawodowych oraz
niesolidność w pracy. Część pracodawców uważa, że kobiety
częściej chorują, dlatego mniej im płacą. W pewnych
przypadkach pracodawcy nie są skłonni szkolić kobiet w
kierunku zajmowania wyższych stanowisk, ponieważ
spodziewają się, że decydować się one będą na
macierzyństwo; ma to negatywny wpływ na motywację do
inwestowania w kapitał ludzki w przypadku kobiet, które
nie planują dzieci.
Co więcej, w niektórych krajach przebieg procesu
edukacyjnego (wraz z myśleniem stereotypowym) mają
znaczący wpływ na to, jakie miejsce na rynku pracy
przypadnie kobietom. Niektóre z nich pozostają w domu lub
starają się jedynie o stanowiska z mniejszym zakresem
odpowiedzialności. Inne chciałyby ubiegać się o pracę w
„męskich” zawodach lub o wyższe stanowiska, ale wymaga
to od nich wyjątkowej odwagi i siły przebicia.

*MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa

Z przyjemnością przedstawiamy
Państwu nasz pierwszy biuletyn.
Mamy nadzieję, że znajdą w nim
Państwo wiele interesujących
informacji, a także przydatnych
przykładów działań
promujących włączanie kwestii
równości płci do podstawowych
dziedzin życia.

Planujemy wydać biuletyn
SDOLM dwukrotnie w 2009 r.
Chcemy informować
o działaniach projektowych
w miastach docelowych, a także
zainteresować zarówno małe
i średnie przedsiębiorstwa, jak
i kobiety naszymi działaniami
w zakresie równości płci.
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Międzynarodowa grupa robocza SDOLM
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
(Polska) to uznany ośrodek badawczo-dydaktyczny, prowadzący
w pełni akredytowane kierunki studiów w zakresie nauk
biznesowych i ekonomicznych. Jednym z celów strategicznych
Akademii jest internacjonalizacja, a programy studiów tworzone
są w celu wyposażenia studentów w wiedzę i umiejętności
niezbędne do budowania profesjonalnej kariery w warunkach
różnorodności i wielokulturowości.
Alvit – Innovation and Education Ltd. (Czechy) to organizacja
założona przez grupę project managerów i lektorów, byłych
studentów i wykładowców uczelni regionu śląsko-morawskiego.
Obszar ten przez długi czas opierał się na górnictwie i przemyśle
ciężkim, z wszystkimi tego konsekwencjami dla ludności. Alvit
oferuje możliwości poprawienia jakości życia mieszkańców
regionu poprzez szkolenia, transfer innowacji oraz kształcenie
ustawiczne.
Associazione SEND (Włochy) jest organizacją non-profit,
świadczącą usługi w zakresie przygotowania i realizacji
projektów na poziomie krajowym i europejskim. SEND
współpracuje z licznymi organizacjami, prywatnymi i
publicznymi, w obszarze rozwoju lokalnego, aktywizacji
społecznej, edukacji i kształcenia zawodowego.
Associazione NET (Włochy) to stowarzyszenie non-profit,
zajmujące się przygotowaniem projektów europejskich,
szkoleniami i zrównoważonym rozwojem lokalnym. NET działa
aktywnie we wszystkich regionach kraju i oferuje podmiotom
prywatnym i publicznym zintegrowane usługi doradztwa i
pomocy technicznej w zakresie możliwości działań w ramach
programów krajowych i europejskich.
Wisamar Bildungsgesellschaft mbH (Niemcy)to organizacja nonprofit, działająca w obszarze koordynacji projektów, doradztwa i
kształcenia dorosłych. Podstawę misji Wisamaru stanowią
wymiana międzykulturowa, promocja europejskich programów
edukacyjnych oraz wspieranie rozwoju regionu Saksonii.
Gipfar (Fancja) to regionalna organizacja funkcjonująca w
obszarze szkoleń zawodowych dla dorosłych w regionie Bretanii.
Jest instytucją publiczną, zajmującą się inżynierią szkoleń oraz
innowacjami, badaniami i rozwojem. Oferuje szkolenia ośrodkom
szkolenia zawodowego (np. GRETA) i przedsiębiorstwom,
wspiera sieć ośrodków szkoleniowych w doskonaleniu
programów oraz rozwijaniu umiejętności, a także świadczy
usługi doradcze.

Poszukujemy kobiet
w wieku 20-45 lat, które
w celach badawczych
chciałyby podzielić się
z nami swymi
doświadczeniami na rynku
pracy.
****
Poszukiwane małe
i średnie przedsiębiorstwa
Jeśli jesteście świadomi
swej odpowiedzialności
społecznej, przyjdźcie na
nasze warsztaty!
****
Poszukujemy ośrodków
szkoleniowych, które mogą
podzielić się z nami swym
doświadczeniem
dotyczącym “męskich”
zawodów wykonywanych
przez kobiety.

Kontakt z zespołem
SDOLM
Akademia Ekonomiczna
im. Karola Adamieckiego
w Katowicach
Ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
Tel: 032 25 77 127
@:
borys.budka@ae.katowice.pl
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Kobiety na europejskim rynku pracy
Jedną z podstawowych wartości budujących
Europejskieą jest równość kobiet i mężczyzn.

Unię

W ostatnich latach zatrudnienie kobiet było głównym
czynnikiem stałego wzrostu zatrudnienia w UE.
Od 2000 do 2006 r. w UE odnotowano 12-milionowy wzrost
zatrudnienia, w czym udział kobiet wyniósł 7,5 mln.
Wskaźnik zatrudnienia kobiet stale wzrastał i w 2006 roku
wyniósł 57,2%, czyli o 3,5 punktów procentowych więcej niż
w roku 2000. W tym samym czasie wskaźnik zatrudnienia
mężczyzn wzrósł o mniej niż 1 punkt proc.
Ten korzystny trend doprowadził do zmniejszenia różnicy w
zatrudnieniu kobiet i mężczyzn z 17,1 punktów w 2000 r. do
14,4 w roku 2006, jednakże wskaźniki dotyczące wysokości
płac, segregacji na rynku pracy i liczby kobiet na
stanowiskach decyzyjnych od kilku lat nie wykazały
znaczącego wzrostu. Różnica w wysokości płac pozostaje na
stałym poziomie 15% od roku 2003, po obniżeniu o jeden
punkt procentowy od 2000 r.
Segregacja sektorowa i zawodowa na podstawie płci nie
zmniejsza się, a nawet rośnie w pewnych krajach, co
sugeruje, że kobiety wchodzące na rynek pracy zatrudniane
są w sektorach i zawodach już zdominowanych przez kobiety.

Dlaczego zmniejszenie różnicy w
wysokości płac jest takie ważne?
Zmniejszenie różnicy w wysokości
płac kobiet i mężczyzn jest
korzystne zarówno dla
pracodawców, jak i pracowników,
przyczyniając się ogólnie do
większej rentowności gospodarki.
Równość pomiędzy kobietami a
mężczyznami jest konieczna dla
tworzenia wysokiej jakości miejsc
pracy.
****
Niezależność finansowa kobiet
Zwiększenie wysokości płac kobiet
w ciągu całej kariery zawodowej
przyczyni się do ograniczenia
ryzyka popadnięcia w ubóstwo.
Ryzyko to wynosi 32% dla
samotnych matek, a w grupie
wiekowej powyżej 65 roku życia
21% dla kobiet w porównaniu z
16% dla mężczyzn.
****

Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych pozostaje na
poziomie 33%, a udział kobiet w życiu politycznym wzrasta
bardzo powoli. Kobiety stanowią jedynie 23%deputowanych
do parlamentów krajowych i 33% deputowanych do
Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji na stronach internetowych Komisji
Europejskiej:
www.ec.europa.eu

Obecna sytuacja na europejskim
rynku pracy
Wskaźnik zatrudnienia kobiet
mających dzieci na utrzymaniu
wynosi tylko 62,4%, podczas gdy w
przypadku mężczyzn jest to 91,4%.
Ponad ¾ pracujących w niepełnym
wymiarze godzin to kobiety
(76,5%). Długotrwałe bezrobocie
jest wciąż powszechniejsze wśród
kobiet (4,5%) niż wśród mężczyzn
(3,5%).
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Równość płci na europejskim rynku pracy
Poziom aktywności ekonomicznej kobiet w Polsce jest niższy niż mężczyzn. W
2007 roku na 1000 aktywnych zawodowo mężczyzn przypadało 607
nieaktywnych, podczas gdy na 1000 kobiet aktywnych przypadało 1140
nieaktywnych. Ekonomicznie nieaktywna część społeczeństwa jest wysoce
sfeminizowana – niemal 2/3 tej grupy stanowią kobiety.
Sytuację kobiet na czeskim rynku pracy scharakteryzować można w dwóch
aspektach. Po pierwsze, kobiety traktowane są inaczej niż mężczyźni. Zarabiają
o 23,6% mniej od mężczyzn, mają utrudniony dostęp do rynku pracy, zajmują
stanowiska uważane za „typowo kobiece” i mniej prestiżowe. W oczach
pracodawców posiadanie dziecka oznacza macierzyństwo, a nie rodzicielstwo.
Po drugie, na tle europejskim tygodniowy wymiar godzin pracy kobiet w
Czechach należy do najwyższych. Bywa, że często przywoływana emancypacja
kobiet nie jest kwestią wyboru, ale wynikiem konieczności. Praca w niepełnym
wymiarze godzin zdarza się tylko w wyjątkowych przypadkach, co może mieć
związek z ideologią minionej epoki komunizmu i wynikać z sytuacji
ekonomicznej gospodarstwa domowego.
Włoski rynek pracy cechują niski poziom zatrudnienia kobiet (36,4%) oraz
znaczne, sięgające 20% róŜnice w wysokości płac kobiet i męŜczyzn. Brakuje
wyraźnego uzasadnienia, dlaczego kobiety zarabiają mniej od męŜczyzn. MoŜna
stwierdzić, Ŝe sytuacja ta jest powodowana dyskryminacją, poniewaŜ nie opiera
się na przesłankach ekonomicznych, ale zaleŜy głównie od płci. Na dalszych
miejscach moŜna wymienić czynniki takie jak wiek, kwalifikacje, zatrudnienie w
danym sektorze itp.

Pierwsze międzynarodowe
spotkania projektowe
SDOLM w Niemczech
i Włoszech

Pierwsze spotkanie
robocze w niemieckim
Lipsku odbyło się między
29 a 31 stycznia 2009 r.
Drugie spotkanie w
Padwie we Włoszech miało
miejsce między 24 a 26
czerwca 2009 r.
****
Planowane działania

Spośród włoskich regionów największe bezrobocie kobiet występuje na Sycylii –
w 2007 r. pracy nie udało się znaleźć 17,3% poszukujących jej kobiet. Odsetek
ten jest znaczny nie tylko w odniesieniu do reszty kraju, ale także pozostałych
regionów południowych takich jak w Puglia (15,5%), Basilicata (15,3%),
Campania (14,6%) i Calabria (14,5%). Obszarem o najniższym wskaźniku
bezrobocia wśród kobiet jest Trentino Alto Adige (3,8%).

Trzecie spotkanie robocze
odbędzie się w listopadzie
2009 r. w Palermo na
Sycylii.

We Francji pracuje zawodowo 58,5% kobiet w porównaniu z 68,7% mężczyzn.
Niemal 50% kobiet zatrudnionych jest w 11 rodzajach zawodów, głównie w
sektorze ochrony zdrowia, usług dla firm i ludności, handlu detalicznych,
szkolnictwie i administracji publicznej. 2/3 stanowisk wymagających niskich
lub żadnych kwalifikacji zajmują kobiety. W zakresie płac różnice sięgają 18,9%
we wszystkich grupach społecznych.

Warsztaty na temat
równości płci

W Niemczech Wschodnich kobiety zachęcano po podejmowania pracy
zawodowej i do udziału w rozwoju społeczeństwa zarówno poprzez
zatrudnienie, jak i pełnienie roli matki i żony. Podczas gdy przed zjednoczeniem
w Niemczech Zachodnich pracowało zawodowo 58% kobiet, w Niemczech
Wschodnich odsetek ten sięgał 91%.Po zjednoczeniu w wyniku działań
konsolidujących obie gospodarki, nastąpił wzrost bezrobocia, gdy kobiety i
mężczyźni ze Wschodu i Zachodu zaczęli konkurować ze sobą o ograniczoną
liczbę miejsc pracy. Od kilku lat zjawisko bezrobocia wśród kobiet na terenie
byłego NRD utrzymuje się na poziomie około 20%, co stanowi ok. 5 punktów
proc. więcej niż bezrobocie wśród mężczyzn byłego NRD i około dwukrotność
ogólnego wskaźnika bezrobocia w byłym RFN.

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych: kobiety,
przedstawicieli małych
i średnich przedsiębiorstw
oraz organizacji
szkoleniowych na nasze
pierwsze warsztaty oraz
do wspierania naszych
przyszłych działań w
ramach projektu SDOLM.
Dziękujemy!
Dalsze informacje
dostępne na
www.sdolm.eu

