Nôkrôl, mindenkinek...
A híreket olvasgatva megakadt a szemem az index egyik cikkén, amiben a nôk helyzetérôl írnak: „A nôk sokkal többet dolgoznak, mint a férfiak” címmel. „A nôk évente 39 nappal többet dolgoznak, mint a férfiak. Ez napi 50 perc plusz melót jelent, azonban ennek jelentôs részéért a nôk nem kapnak fizetséget, sôt 2008 óta relatíve egyre rosszabbul bánnak velük a munka világában” — derült ki a Világgazdasági Fórum friss jelentésébôl. Tovább olvasva a cikket megdöbbentem, hogy milyen helyzetben vagyunk!
„A kutatás azt írja, bár az elmúlt tíz évben mintegy negyedmilliárd nô lépett be a munkaerôpiacra világszerte, de a nemek közti gazdasági egyenlôtlenségek mértéke mégis nôtt.
Olyannyira, hogy a Világgazdasági Fórum szerint akár 170 évbe is beletelhet, hogy a munka világában megvalósuljon a nemek közti egyenlôség.”
„A jelentés nemcsak a munka szempontjából, hanem ennél átfogóbban is vizsgálja a
nemek közti egyenlôtlenségeket…
Kiemelkedôen rossz a nemek közi béregyenlôség, ebben 130. helyen vagyunk, ami azt
jelenti, hogy a nôk sokkal kevesebb pénzt kapnak ugyanazért a munkáért, mint a férfiak.
Itthon is igaz, hogy a nôk többet dolgoznak, egész pontosan napi 46 perccel. Magyarország régiós összehasonlításban is a mezôny végén kullog, Kelet-Európában csak Örményország van rosszabb helyen nálunk (102.)*.”
Hm... 46 perc nem tûnik soknak..., ha végiggondolom, hogy mibôl áll a napom, akkor igazából ez valahogy nem ennyire jön ki... sôt! Pedig én szerencsés vagyok, mert a családom mindenbôl kiveszi a részét, nemcsak rám hárulnak ezek a terhek, de még így is sántít a statisztika.
Aztán az jut az eszembe, hogy akik élelmezésvezetôként dolgoznak, azoknak mennyire jön ki
ez a számítás? Olvasom a Facebook-on a bejegyzéseiket, szinte nincs olyan nap, hogy ne lenne szükség „bent maradni” valamiért, korábban bemenni, hogy meglegyen a... stb.
Hogy is van akkor ez a napi 46 perc, ami elvileg ugye a házimunkát jelentené? Persze
az emberlánya nem számolja munkának a család részére történô feladatok elvégzését:
bevásárlás, takarítás, fôzés, mosás, vasalás… gyereknevelés, plusz órára/edzésre cipelés
stb. Egy feleség, egy anya ezeket természetesen nem munkának fogja fel, hanem természetes, önként felvállalt szerepnek érzi, mert így tanuljuk... ez a világ rendje.
Morfondírozom az olvasottakon — 170 évbe is beletelhet —, mit is lehetne tenni azért, hogy
ez rövidebb idô alatt megvalósulhasson. Hogy a nôi egyenjogúság alatt ne az udvariassági
formulák kiveszését értsük — minap egyik férfi ismerôsöm kijelentette: ha egyenjogúak
vagyunk, akkor ki tudja nyitni az ajtót magának, be tudja cipelni a szatyrokat a kocsiból… —,
hanem erkölcsi (otthon és a munkahelyen is) és anyagi megbecsülésünket. Talán van egy
olyan eszközünk, ami ezt elôsegítheti, ez pedig a gyermeknevelés. Tanítsuk meg fiainknak,
lányainknak, hogy nemtôl függôen egyformán értékesek vagyunk, becsüljük, ismerjük el egymást. Ha egy gyermek ebben a szellemben nô fel (pl. azt látja, hogy ebéd után megköszönjük
anyának, hogy a konyhában fáradozott és ebédet fôzött, ha az iskolában megköszönjük az
ebédlôben az ebédet, még akkor is, ha esetleg éppen nem a kedvenc fogásunk került a
tányérba, mert bizony rengeteg munka árán készült el, ha megköszönjük a nagyinak, hogy
mesét olvasott nekünk), akkor talán felnôttként, illetve vezetô pozíciót betöltve, döntéshozóként is így fog a nôkre, az emberekre tekinteni. Faragjunk már le ebbôl a 170 évbôl…
Ságiné Thülly Klára
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