DECLARAȚIE
CES si VIITORUL ACESTEIA: concretizarea reprezentării femeilor
în funcții de conducere
1. Comitetul de Femei al CES recunoaște eforturile și progresele înregistrate
până în prezent cu privire la o compoziție echilibrată în ceea ce privește
reprezentarea de gen in organele statutare ale CES .
2. Reuniunea din 30-31 octombrie a Comitetului de Femei al CES ia în
considerare discuțiile purtate în cadrul reuniunii Comitetului Executiv al
CES, din iunie 2014, și salută adoptarea foii de parcurs în vederea realizării
echilibrului de gen în organele statutare ale CES . Un sprijin important a
fost acordat continuarii activitatii de monitorizare și de promovare a
îmbunătățirilor viitoare, în special în ceea ce privește componența
Comitetului Executiv în sine. Comisia de Femei a CES dorește să
reamintească angajamentul luat pentru atingerea egalitatii de gen în
rândurile noastre, angajament înregistrat oficial în Carta CES privind "
Integrarea perspectivei de gen în sindicate”, adoptata la Congresul CES
din Sevilla în 2007 .
3. Membrele Comitetului de Femei au apreciat scrisoarea trimisă de
secretarul general al CES, Bernadette Ségol catre toti afiliatii CES, dupa
Comitetul executiv din luna iunie 2014, precum și adoptarea foii de parcurs
, în care se încurajeaza membrii să -și reconsidere nominalizarile pentru
Executiv și să încerce să ajungă la un echilibru mult mai considerabil
înainte de următorul Congresal CES, din septembrie 2015 .
4. Comitetul de Femei ar dori să reitereze ceea ce a fost declarat în foaia de
parcurs , și anume că orice progres va fi susținut de permanenta, pe
termen lung și ca se va face o analiza la fiecare reuniune a Comitetului
executiv pentru a asigura un progres permanent și durabil .
5. Având în vedere Congresul CES din 2015 , în special cu privire la viitoarea
structură a secretariatului ales , Comitetul de femei dorește să sublinieze
că progresele realizate deja în acest organism ar trebui, de asemenea, să
fie incurajate.

6. În ultimul deceniu , componența Secretariatului este mult mai echilibrata;
acest lucru a fost posibil ca urmare a unei modificări în statutul CES la
Congresul din 2011, decretând că trebuie mentinut raportul dintre sexe .
7. Comitetul de Femei al CES dorește să reamintească faptul că , pe durata
2007-2011 , Secretariatul a fost format din cinci bărbați și două femei ( una
Secretar General adjunct și cealalta secretar confederal ) și un președinte.
Mai mult decât atât , în perioada curentă (2011-2015) , pentru prima dată
CES a avut oportunitatea de a avea o femeie ca secretar general și femei
pentru trei posturi de secretar confederal . Comitetul de Femei al CES
solicită membrilor CES sa continue progresele deja obtinute, pentru a
avea o distribuție egală a responsabilităților în cadrul Secretariatului .
8. Comitetul de Femei al CES îndeamnă afiliatii CES să acționeze în
conformitate cu articolul 22 din Statut , adoptat la ultimul Congres , pentru a
face din egalitatea de gen o realitate, cel puțin mentinand echilibrul între
bărbați și femei in cadrul secretariatului ( diferenta intre barbati si femei nu
trebuie să depășească o persoană) .
9. Cu toate că statutul nu conține dispoziții privind responsabilitățile în cadrul
Secretariatului , deși suntem conștienți de faptul că un barbat poate apara
egalitatea la fel de bine ca si o femeie - CES, tinand cont de rata de
sindicalizare ( 43 % femei ), trebuie sa nominalizeze o femeie pe unul din
cele trei posturi de conducere . Prin urmare CES trebuie sa continue
angajamentul luat cu privire la egalitate . Reprezentarea femeilor este
importantă pentru dezvoltarea sindicatelor, pentru viitorul lor si pentru
creșterea lor viitoare . Este esențial pentru imaginea sindicatelor sa aiba
femei în poziții de conducere și sa atraga mai multe femei în sindicate .
10. Comitetul de Femei al CES face apel la toți afiliatii să-și reafirme
angajamentul in viitoarea componență a secretariatului organizațiilor CES ,
luând în considerare nu numai proporționalitatea între sexe , dar si
distribuirea de funcții de răspundere din cadrul Secretariatului, între bărbați
și femei .
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