
PPrroommiiËËuu  ttii  ssttrruuËËnnaa  
oossppoossoobblljjaavvaannjjaa..

NNiiææaa  ttii  jjee  ppllaaÊÊaa  oodd  mmuuππkkoogg
kkoolleeggee  nnaa  iissttiimm  iillii  sslliiËËnniimm
ppoosslloovviimmaa..

NNaaddrreeeennii  ii  kkoolleeggee  ttee  
kkoonnttiinnuuiirraannoo  mmaallttrreettiirraajjuu  
((mmoobbbbiinngg))..

DDoobbiillaa  ssii  oottkkaazz  iillii  ssii  pprreemmjjeeππtteennaa
zzbboogg  ttrruuddnnooÊÊee..

NNee  pprriizznnaajjuu  ttii  ssee  ppuunnaa
ppoorrooddiilljjsskkaa  pprraavvaa..

NNiissii  vvrraaÊÊeennaa  nnaa  iissttii  ppoossaaoo  nnaakkoonn
ppoovvrraattkkaa  ss  ppoorrooddiilljjsskkoogg  ddooppuussttaa..

IImmaaππ  mmaannjjuu  ppllaaÊÊuu  bbeezz  jjaassnnoogg
rraazzllooggaa..

IImmaaππ  mmaannjjuu  mmiirroovviinnuu  jjeerr  ssii  ææeennaa  ii
jjeerr  ssii  kkoorriissttiillaa  ppoorrooddiilljjsskkee  ddooppuussttee
ii  bboolloovvaannjjee  zzaa  ddjjeeccuu..

NNeemmaaππ  nniikkaakkaavv  uuggoovvoorr  oo  rraadduu..

NNeemmaaππ  kkoolleekkttiivvnnii  uuggoovvoorr..

UU  kkoolleekkttiivvnnoomm  uuggoovvoorruu  nneemmaa
nniikkaakkvviihh  zzaaππttiittnniihh  pprrooppiissaa  
zzaa  rraaddnniikkee  ss  oobbiitteelljjsskkiimm  
ooddggoovvoorrnnoossttiimmaa..

NNeemmoogguuÊÊee  ttii  jjee  nnoossiittii  ssee  ssaa  
ssvviimm  oobbvveezzaammaa  iizzmmeeuu  ppoossllaa  
ii  oobbiitteelljjii..

NNeemmaaππ  ddoossttuuppaann  vvrrttiiÊÊ//jjaasslliiccee  
zzaa  ssvvoojjee  ddiijjeettee  uu  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee..

DDiisskkrriimmiinniirraannaa  ssii  ““pplluuss””  --  nnee
ssaammoo  ππttoo  ssii  ææeennaa,,  vveeÊÊ  ii  zzbboogg
nnaacciioonnaallnnoossttii,,  vvjjeerree,,  ssiinnddiikkaallnnee  
iillii  ppoolliittiiËËkkee  pprriippaaddnnoossttii,,  ddoobbii,,
iinnvvaalliiddnnoossttii,,  sseekkssuuaallnnoogg  
oopprreeddjjeelljjeennjjaa!!

TTii,,  iillii  nneettkkoo  kkooggaa  zznnaaππ,,  ddooææiivviioo  
jjee  nneekkii  oodd  oobblliikkaa  ddiisskkrriimmiinnaacciijjee??

NNeemmoojj  ππuuttjjeettii!!  NNeemmoojj  ppookkrriittii  
ooËËii,,  uuππii  ii  uussttaa!!

RReeccii  oottvvoorreennoo  ddaa  ssee  oossjjeeÊÊaaππ  
ppoovvrriijjeeeennoomm,,  ddiisskkrriimmiinniirraannoomm,,  
ddaa  ttii  ““ttoo  nneeππttoo””  ssmmeettaa,,  ddoovvooddii  ttee  
uu  nneeuuggooddnnuu  iillii  nneeppoovvoolljjnnuu  ppoozziicciijjuu..

RRaazzggoovvaarraajj  ssaa  ssvvoojjiimm  kkoolleeggaammaa..  

PPrroovvjjeerrii  ddaa  llii  jjee  jjooππ  nneettkkoo  
ddiisskkrriimmiinniirraann  nnaa  sslliiËËaann  nnaaËËiinn,,  
ppaa  ddjjeelluujjttee  zzaajjeeddnnoo!!

OObbrraattii  ssee  ssiinnddiikkaallnnoomm  ppoovvjjeerreenniikkuu  
iillii  nneekkoommee  ddrruuggoommee  rraaddnniiËËkkoomm  
pprreeddssttaavvnniikkuu..  

PPrroovvjjeerrii  ppoossttoojjii  llii  uu  ppoodduuzzeeÊÊuu//
uussttaannoovvii  oossoobbaa  kkoojjaa  jjee  zzaadduuææeennaa  
zzaa  bboorrbbuu  pprroottiivv  ddiisskkrriimmiinnaacciijjee  ii
zzaa  zzaaππttiittuu  rraaddnniikkaa  kkoojjii  ssuu  jjee  
ddooææiivvjjeellii..  OObbrraattii  ssee  ssvvoommee  
nnaaddrreeeennoomm,,  ppoossllooddaavvccuu..

ZZaabbiilljjeeææii  uu  nnootteess  ππttoo  ttii  ssee  ddooggooddiilloo
iillii  ππttoo  ssii  vviiddjjeellaa..  KKaaddaa  ii  ggddjjee,,  ttkkoo  jjee
bbiioo  pprriissuuttaann..  SSaaËËuuvvaajj  ssvvaakkii  ddookkaazz,,
kkooppiijjuu  nneekkoogg  rrjjeeππeennjjaa..  

BBuuddii  mmiirrnnaa..  RRaazzmmiiππlljjaajj  ppoozziittiivvnnoo..
GGoovvoorrii  ii  mmiissllii  ssaammoo  oo  ËËiinnjjeenniiccaammaa..

N E  D O P U S T I  I M  D A  T I  T O  R A D E !   © T O  ∆ E ©  U » I N I T I ?



NN EE   DD OO PP UU SS TT II   II MM   DD AA   TT II   TT OO   RR AA DD EE !!     !!

RREEGGIIOONNAALLNNAA  SSIINNDDIIKKAALLNNAA  KKAAMMPPAANNJJAA  ZZAA  BBOORRBBUU  
PPRROOTTIIVV  DDIISSKKRRIIMMIINNAACCIIJJEE  ÆÆEENNAA  NNAA  RRAADDNNOOMM  MMJJEESSTTUU

JO© SI 
NEZAPOSLENA. 
ZAOBILAZE TE
UNAPRE–ENJA.
UVJETI U TVOM
UGOVORU O
RADU SU LO©I.

RADI© NA
ODRE–ENO.

RADI© NA CRNO. 
UCIJENJENA SI

NEPRIMJERENIM
“PONUDAMA”

©EFOVA.

STOP
DISKRIMINACIJI

NA RADU

Gdje moæe© dobiti pomoÊ
•• OObbrraattii  ssee  ssiinnddiikkaallnnoomm  ppoovvjjeerreenniikkuu..
•• PPoottrraaææii  rraaddnniiËËkkoogg  pprreeddssttaavvnniikkaa..
•• OOttiiii  uu  pprraavvnnuu  sslluuææbbuu  ssiinnddiikkaattaa..
•• TTrraaææii  ppoommooÊÊ  oodd  oossoobbee//ooddjjeellaa  zzaadduuææeennoogg

zzaa  zzaaππttiittuu  oodd  ddiisskkrriimmiinnaacciijjee  nnaa  ppoosslluu  
((aakkoo  ppoossttoojjii  ttaakkvvaa  oossoobbaa))..

•• OObbrraattii  ssee  kkoommiissiijjii//ooddbboorruu//vviijjeeÊÊuu  zzaa  
rraavvnnoopprraavvnnoosstt  ssppoolloovvaa  uu  llookkaallnnoojj  zzaajjeeddnniiccii..

•• NNaazzoovvii  SS..OO..SS..--  tteelleeffoonn  ææeennsskkee  ssiinnddiikkaallnnee
ggrruuppee..

•• OObbrraattii  ssee  iinnssppeekkttoorruu  rraaddaa..
•• PPoottrraaææii  ppoommooÊÊ  uu  nneekkoojj  oodd  nneevvllaaddiinniihh  uuddrruuggaa..
•• PPiiππii  pprraavvoobbrraanniitteelljjiiccii  zzaa  rraavvnnoopprraavvnnoosstt  

ssppoolloovvaa..
•• PPoossjjeettii  vvllaaddiinn  uurreedd  zzaa  rraavvnnoopprraavvnnoosstt  ssppoolloovvaa..
•• JJaavvii  ssee  mmeeddiijjiimmaa,,  aakkoo  nneemmaaππ  ddrruuggoogg  iizzllaazzaa..

KKOORRIISSNNII  KKOONNTTAAKKTTII::

ÆÆeennsskkaa  sseekkcciijjaa  SSaavveezzaa  ssaammoossttaallnniihh  ssiinnddiikkaattaa  HHrrvvaattsskkee
Kreπimirov trg 2, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/4655 111/k.155;  fax: 01/4655 053 
e-mail: zenska.sekcija@sssh.hr; www.sssh.hr

OOddbboorr  ææeennaa  NNeezzaavviissnniihh  hhrrvvaattsskkiihh  ssiinnddiikkaattaa
Trg Francuske Republike 9/V, 10 000 Zagreb 
Telefon: 01/3908 620; fax: 01/3908 621 
e-mail: nhs@nhs.hr; www.nhs.hr

PPrraavvoobbrraanniitteelljjiiccaa  zzaa  rraavvnnoopprraavvnnoosstt  ssppoolloovvaa
Preobraæenska 4/1, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/4848 100; fax: 01/4844 600
e-mail: ravnopravnost@prs.hr; www.prs.hr

ÆÆeennsskkaa  mmrreeææaa  HHrrvvaattsskkee
B. ViduliÊ 28, 51 550 Mali Loπinj
Telefon: 051/233 650: fax: 051/233 567
e-mail: koordinatorica@zenska-mreza.hr
www.zenska-mreza.hr

UUrreedd  zzaa  rraavvnnoopprraavvnnoosstt  ssppoolloovvaa  VVllaaddee  RRHH
MesniËka 23, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/6303 090; fax: 01/4569 296
e-mail: ured.ravnopravnost@vlada.hr; 
www.ured-ravnopravnost.hr

MMooææddaa  ssvvee  mmooææeeππ  rriijjeeππiittii  uu  uuææoojj  
rraaddnnoojj  ssrreeddiinnii  iillii  uu  ppoodduuzzeeÊÊuu..

AAkkoo  nnee  iiddee  ddrruukkËËiijjee,,  mmooææeeππ  
ppooddnniijjeettii  ææaallbbuu  iillii  bbaarreemm  rraasspprraavviittii
ss  nneekkiimm  ttkkoo  ttee  mmooææee  ssaavvjjeettoovvaattii  oo
ttvvoojjiimm  pprraavviimmaa..  MMooææddaa  ppoossttoojjii  kkoo--
lleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm  iillii  iinntteerrnniimm
pprraavviillnniikkoomm  pprrooppiissaannaa  pprroocceedduurraa
zzaa  sslluuËËaajjeevvee  ddiisskkrriimmiinnaacciijjee  iillii  uuzznnee--
mmiirraavvaannjjaa  nnaa  rraaddnnoomm  mmjjeessttuu..  SSllii--
jjeeddii  pprrooppiissaannuu  pprroocceedduurruu!!

AAkkoo  nniissii  zzaaddoovvoolljjnnaa  ppoossttiiggnnuuttiimm  ii
eevveennttuuaallnniimm  mmjjeerraammaa  kkoojjiimmaa  bbii  ssee
zzaauussttaavviillaa  ddaalljjnnjjaa  ddiisskkrriimmiinnaacciijjaa  iillii
uuzznneemmiirraavvaannjjee,,  iimmaajj  nnaa  uummuu  ddaa
ppoossttoojjee  ddaalljjnnjjee  pprraavvnnee  mmoogguuÊÊnnoossttii..  

PPiittaajj  ssvvoogg  ssiinnddiikkaallnnoogg  ppoovvjjeerreenniikkaa
iillii  ssiinnddiikkaallnnoogg  pprraavvnniikkaa  kkaakkoo  ddaalljjee  
ppoossttuuppiittii,,  kkaakkoo  ssee  zzaaππttiittiittii..  

AAkkoo  jjee  ppoottrreebbnnoo,,  ppookkrreennii  rraaddnnii
ssppoorr  iillii  nneekkii  ddrruuggii  ppoossttuuppaakk  uu
sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonniimmaa..  

NNeemmoojj  bbjjeeææaattii;;  bboorrii  ssee  zzaa  sseebbee  ii
zzaa  ssvvee  oonnee  kkoojjii  ddooææiivvlljjaavvaajjuu  sslliiËËnnee
pprroobblleemmee  nnaa  ppoosslluu..

I  T O  N I J E  S V E . . .
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