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U Zagrebu, 10. veljače 2009.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Potpredsjednica Vlade i ministrica
obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti
Gđa Jadranka Kosor, dipl. iur.
PREDMET:

Zaštita dostojanstva državnih službenika i namještenika
- prijedlog Sindikata

Poštovana gospođo Potpredsjednice,
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske
je u suradnji sa Studijskim centrom za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu proveo u tijelima državne uprave, javnim službama i jedinicama
područne i lokalne samouprave u kojima djeluje istraživanje pod nazivom „Žene i
ravnopravnost spolova u javnoj upravi“.
S time u svezi obavješćujemo Vas da je 21,8 posto od 1.276 anketiranih
službenica i namještenica u državnim tijelima ukazalo na prisutnost seksizma i
seksističkog ponašanja „kod nekih kolega“, a njih 2,8 posto smatra da je takvo
ponašanje prisutno „u znatnoj mjeri“.
Također, na razini ukupnog broja od 1.945 zaposlenica obuhvaćenih
istraživanjem, njih 24,6 posto ukazalo je na prisutnost ponašanja na radnom
mjestu koje ima karakteristike spolnog uznemiravanja.
Ovi rezultati upućuju na potrebu poduzimanja mjera radi prevencije i
sprječavanja takvog ponašanja, odnosno na potrebu dosljedne provedbe odredbi
važećeg Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne
novine“, broj 93/08 i 23/09), koje se odnose na zaštitu dostojanstva državnih
službenika i namještenika, posebno u dijelu imenovanja tzv. povjerljivih
savjetnika, odnosno osoba ovlaštenih od poslodavca za primanje i rješavanje
pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva.
Prema saznanjima Sindikata povjerljivi savjetnici nisu imenovani u svim
državnim tijelima i dislociranim ustrojstvenim jedinicama državnih tijela koje imaju
više od 20 zaposlenih, niti je čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
službeničke odnose imenovao povjerljivog savjetnika za državna tijela s manje od
20 zaposlenih.
Stoga Sindikat predlaže izmjene i dopune važećeg kolektivnog ugovora,
s ciljem prevencije i bolje zaštite zaposlenih u državnim tijelima kada je u pitanju
uznemiravanje i spolno uznemiravanje, koje se odnose na obvezu objave
podataka o povjerljivim savjetnicima u državnom tijelu te objave popisa svih
povjerljivih savjetnika na web stranici Središnjeg državnog ureda za upravu.

Također, Sindikat predlaže obvezu dostave izvješća povjerljivih
savjetnika o stanju na području zaštite dostojanstva državnih službenika i
namještenika, radi poduzimanja odgovarajućih mjera.
Mišljenja smo da bi potpisivanjem predloženog dodatka kolektivnom
ugovoru (prijedlog dodatka u privitku) Vlada i sindikati državnih službi poslali
jasnu poruku da državna tijela postaju mjestom nulte tolerancije na svako
ponašanje kojim se dovodi u pitanje dostojanstvo osobe službenika i
namještenika.
Uspostavljanjem, pak, javne evidencije – popisa povjerljivih savjetnika
omogućila bi se provjera ispunjenja obveze njihovog imenovanja u državnim
tijelima, a potencijalnim i stvarnim zlostavljačima pokazalo da se njihove žrtve
imaju kome obratiti.
Prepoznajući Vašu zauzetost za ostvarenje pune ravnopravnosti
spolova u hrvatskom društvu i državnoj upravi, vjerujemo da ćete podržati
prijedlog Sindikata te da će Vlada i sindikati državnih službi potpisivanjem
predloženog dodatka kolektivnom ugovoru još jednom pokazati kako im je
zaštita dostojanstva svih zaposlenih zajednički cilj.
Podsjećamo Vas i na činjenicu da je Vlada RH upravo na prijedlog
Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH u Zakon o državnim
službenicima ugradila odredbu prema kojoj u državnu službu ne mogu biti
primljene osobe protiv kojih se vodi postupak ili su osuđene za kazneno djelo
protiv braka, obitelji i mladeži, pokazavši time spremnost na uvažavanje
konstruktivnih prijedloga Sindikata.
S poštovanjem,
GLAVNI TAJNIK
Siniša Kuhar

U PRIVITKU:
1. Anketa i rezultati istraživanja
2. Prijedlog izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
O TOME OBAVIJEST:
1. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
2. Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene KU
3. Pismohrana, ovdje

