WITA-GAP (With Innovative tools against gender gap) projekt
JUST/2013/Action Grants No 4000004929
Innovatív eszközökkel a nők és férfiak keresete közötti különbség
(Gender Pay Gap, GPG) ellen
A JUST/2013/Action Grants keretében az Amszterdami Egyetem Munkaügyi
Kutatóintézete, az AIAS adta be a pályázatot még 2014 tavaszán.
A projekt partnerei az MSZOSZ és a szlovákiai CELSI - Central European Labour
Studies Institute.
A projekt támogatója az ETUC, további résztvevői a hollandiai WageIndicator
alapítvány (akivel a korábbi EQUAL projekt keretében létrehoztuk a
www.berbarometer .hu-t), a holland FNV In Beweging és FNV Vrouwenbond
szakszervezetek, valamint a spanyol Comfia CCOO.
A projekt kétéves, három fő részből áll, hivatalosan 2015. decemberében
(gyakorlatilag 2015. március 9-i pozsonyi indítóértekezlettel) kezdődött 2016.
decemberében fejeződik be.
I.

Az első rész a Wageindicator (magyarországi tagja a Bérbarométer)
bér-és munkakörülményekkel kapcsolatos adatgyűjtése 28 EU
tagállamot és döntően a pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat
illetően, miután a hangsúly egyre inkább ezekre terelődik rá, s ezek
azok az adatok, amelyeket az Eurostat nem gyűjt. Ezek az adatok –
feldolgozásuk után – a szakszervezetek és más érdeklődők
rendelkezésére fognak állni. Ennek a résznek a főfelelőse az AIAS
(Wageindicator) és a CELSI.

Elkészítendő anyagok:
-

-

Szakszervezeti politikák a GPG leküzdésére az uniós tagállamokban (2015.
szeptember, felelős Borbély Szilvia)
10 legjobb gyakorlat a GPG csökkentésére – kollektív alkunál/
megállapodásnál/ esélyegyenlőségi tervnél (2015. októbere, felelős
Borbély Szilvia)
Ország jelentés (3 ország (Magyarország, Hollandia, Spanyolország), 5
ágazat) – WI adatbázis adatainak felhasználásával (felelős Amszterdami
Egyetem)
II.

A második részben 5-5 szeminárium megvalósítására kerül sor a
szakszervezetek részére, szemináriumonként 10-10 résztvevővel
Magyarországon, Spanyolországban és Hollandiában.

Maguk a szemináriumok két részből állnak. A szemináriumok első felében sor
kerül az ugyancsak a projekt részeként kidolgozásra kerülő, a helyi állapotot
tükröző 1) az Wageindicator alapján összegyűjtött bér-és munkakörülményekkel

kapcsolatos adatok elemzése alapján készülő, egy-egy ágazatra és foglalkozásra
részletesebben kitérő, ország tanulmány eredményeinek bemutatására; 2) az
ugyancsak a projekt során EU28 országa+Törökország tekintetében elkészítendő,
a szakszervezetek GPG politikáját illető felmérés bemutatására; 3) 10
szövegszerű – KSZ-ekbe illeszthető – ajánlat, amely a nők és férfiak közötti
kereseti rés csökkentését eredményezheti hosszú távon.
A szemináriumok második felében a résztvevők megvitatják, milyen módon
lehetne a kollektív szerződésekben megjeleníteni a projekt célját. A cél az lenne,
hogy minél több KSZ-ben jelenjen meg ez a törekvés. Ez nemcsak azt jelenti,
hogy a KSZ-ben (esélyegyenlőségi tervben) szempontként (kívánalomként)
megjelenik az esélyegyenlőség, egyenlő munkáért egyenlő bért elve, hanem
ennek méréséhez módszertani fogódzó is kialakításra kerül, illetve a karrierbeli
esélyek is figyelembe lesznek véve. A 15 szemináriumot követően egy –
továbbiakban - elkészítendő sablon szerint fel kell dolgozni a vitákon
elhangzottakat, azoknak a tanulságait.
Ugyancsak még a második részben kerül sor a projekt és eredményei
bemutatására a) az ETUC kongresszuson (2015. szeptember 29 –október 2); b)
az ETUC két munkacsoportjában (Kollektív Alku Koordinációs Munkabizottság és
Nők Munkabizottság).
A második rész (a szemináriumok szakmai résznek előkészítése, az előzetes
anyagok elkészítése, ezek bemutatása, a viták levezetése, az egyes
szemináriumok értékelése, ehhez a sablon elkészítése, a viták összegzése, a
projekt bemutatása az ETUC felé) felelőse az MSZOSZ , illetve a projektben
nevesített szakértő, Borbély Szilvia.
III.

A harmadik rész célja a figyelemfelhívás, tájékoztatás, felelőse a
Wageindicator. Ez azt jelenti, hogy a Wagindicator-höz tartozó EU
tagországbeli honlapokon (28+1) (beleértve a Bérbarométert is)
megjeleníti a projekt, sajtóközleményeket jelentet meg.

A projektben az MSZOSZ részvételét illetően nevesített hazai szakértő Borbély
Szilvia.
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