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Европейската федерация на профсъюзите от публичните услу-

ги (EPSU) обединява и представлява интересите на над 8 мили-

она работници от 49 европейски държави. EPSU, също така чрез 

членството си в Европейската Конфедерация на профсъюзите, 

и бидейки част от структурата на Международните обществе-

ни услуги за европейският регион, се ангажира на европейско и 

световно равнище да се бори за по-добри заплати и условия на 

труд за работниците в обществените услуги. Равенството меж-

ду половете е в основата на работата на EPSU, като редовно се 

свиква Комитетът за равнопоставеност на жените и равенство 

на  половете. Ето защо EPSU е в добра позиция да допринесе за 

63-тата сесия на Комисията за статута на жените, като основна-

та тема за следващата година е, наред с други неща, достъпa до 

публичните услуги.
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ОСНОВНИ СЪОБЩЕНИЯ
Качеството на заетостта  и на самите публичните услуги, достъпа и достъпността 
на предоставяните публични услуги са силно свързани - недостатъците в първи-
те имат пагубен ефект върху последните. Инвестирането в обществените услуги 
по правилен начин е императив от гледна точка на равенството между половете, 
и също така носи двойни ползи.

1) Жените съставят мнозинството от работната сила в много сектори на 
публичните услуги и следователно правилно оценяват свършената работа 
и работниците в тези области (отразени в адекватно заплащане, условия на 
труд и представителство), което  е от решаващо значение за осигуряване на 
достоен труд и подобряване на благосъстоянието на жените (и мъжете), за-
ети в сектора на публичните услуги.

2) Това също има своето положително въздействие върху качеството на пре-
доставяните услуги (грижи, здравни грижи и т.н.), а оттам и върху живо-
та на потребителите на публични услуги - където отново жените са на 
челна позиция.

3) За да се постигне това, е необходимо укрепването на публичните услуги да се 
осъществява в съответствие с ценностите, които публичните услуги предста-
вляват: солидарност, равен достъп, демократичен контрол. Само пуб-
личните инвестиции, финансирани чрез прогресивно данъчно облагане, 
а не пазарно базирани алтернативи (като публично-частни партньорства), 
могат да спомогнат за реализирането на преразпределение, което да обла-
годетелства жените, да създаде обществени блага и да осигури достойни за-
плати и условия на труд за жените, заети в сектора.
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Публичните услуги като средства за равенство между половете

Осигуряването на достъпни, посилни и висококачествени услуги е от ключово 
значение за подобряване на равенството на половете. Грижите и социалните ус-
луги помагат за преразпределянето на неплатената работа и за насърчаване на 
по-високо и по-сигурно участие на жените на пазара на труда, както се подчертава 
в последния доклад на Международната организация на труда, относно работата 
и работните места свързани с грижи. Но ролята на обществените услуги надхвър-
ля това. Публичното предоставяне на висококачествено здравеопазване, на чиста 
питейна вода или на обществените услуги в администрацията и т.н., а не на пазарно 
основани  алтернативи, допринася за многостранните аспекти на благосъстояние-
то на жените и за борбата с бедността , като достига до най-маргинализираните 
сред тях. Универсалният достъп и всеобщото предоставяне на обществени услуги 
са от решаващо значение в това отношение. Значителна част от хората съобщават 
за пречки при достъпа дори до първична здравна помощ в последното проучване 
на качеството на живот на Еврофаунд, като тези от домакинства с по-ниски доходи 
се сблъскват с проблеми, свързани с разстоянието, времето за изчакване и дос-
тъпността.

Няколко индекса за равенство между половете или социалния статус отчитащи 
пола, също признават необходимата роля на обществените услуги за постигане на 
равенство между половете: Индексът за равенство между половете EIGE напри-
мер, разглежда различията между половете в „незадоволени медицински нужди“ 
като индикатор (подчертавайки необходимостта от достъпни и посилни здрав-
ни услуги с високо качество), като например индексът OECD за по-добър живот,  
включва качеството на водата, замърсяването и безопасността като показатели 
(посочващи значението на услугите в това отношение) и едва след това се разби-
ват по пол.

„Гарантиране, че са направени адекватни инвестиции за засилване на усили-
ята, чрез разпределяне на ресурси за предоставяне на качествени, достъпни 
и посилни обществени услуги, включително образование, здравеопазване 
и други социални услуги, които включват равенството между половете като 
основен принцип“ (Консултации от 53-та Сесия на CSW, 2009)
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Публичните услуги като достойни работни места за жените

Жените съставятт по-голямата част от работниците в сектора на публичните  ус-
луги. Работата в сектори и професии, в които преобладават жените, често не се 
оценява правилно, което се изразява в по-ниски заплати (което резултатира в раз-
личията на заплатите и пенсиите), по-лоши и по-несигурни условия на труд (и в 
резултат на това различия в достъпа до социална защита и достъпа до обучение 
и кариерно развитие), фрагментирано представителство и липса на глас. Поради 
прекаленото им предствителство сред служителите в обществените услуги, же-
ните бяха засегнати и най-тежко от последните мерки за строги икономии в ня-
колко европейски държави, било заради съкращения на заплатите, замразяване 
или намаляване, с последици (включващи заетостта и разликата в заплащането на 
половете) осезаеми дори години след финансовата криза.

Подобряването на качеството на заетостта в обществените услуги гарантира, че 
работата на жените в сектора е правилно оценена и допринася за икономическата 
независимост на работниците. Това трябва да доведе до и да се прояви в гаран-
тирането на равно заплащане за труд с еднаква стойност, справяне с неси-
гурната работа сред (жените) работници в обществените служби, правилно 
оценяване на уменията и работата на жените и гарантиране на правото на 
представителство и колективно договаряне.

„(…) Жените съставляват по-голямата част от заетите в здравния и социалния 
сектор и работейки в тези сектори, те дават важен принос за устойчивото 
развитие, и  инвестициите в тези сектори биха могли да подобрят икономи-
ческите възможности на жените и да преобразят неплатените и неформални 
грижи в достойни условия на труд чрез подобряване на техните условия на 
труд и заплати, и чрез създаване на възможности за тяхното икономическо 
овластяване чрез повишаване на уменията и професионално израстване.”
(Заключения от 61-ата сесия на CSW, 2017)
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Публични услуги = публични инвестиции

Укрепването на обществените услуги, обаче, би довело до по-голяма равнопоста-
веност както за потребителите, така и за работниците, само ако има ангажимент 
за това чрез финансиране, начин за финансиране, проектиране и мониторинг на 
обществените услуги.

• Изравнителният ефект на обществените услуги трябва да бъде засилен (а не 
компенсиран) от начина, по който се финансират тези услуги: чрез справед-
ливо и прогресивно данъчно облагане, което включва данъчно облагане на 
печалбите, екологични вреди и би трябвало да доведе до борба с корупция-
та и укриването на данъци, да повиши наличното фискално пространство за 
финансиране на висококачествени, достъпни и посилни финансово общест-
вени услуги.

• Обширните проучвания показват, че услугите, предоставяни от публичните 
участници, водят до по-добри обществени резултати от частните компании 
и че аутсорсингът или приватизацията на обществените услуги също не води 
непременно до повишаване на ефективността. Специалният доклад на Ев-
ропейската сметна палата за 2018 г. за ПЧП на ЕС посочва недостатъците в 
ефективността, увеличаването на разходите и препоръчва, че ПЧП не следва 
да се насърчават, докато не бъдат разгледани редица опасения.

Специалният докладчик на ООН по въпросите на крайната бедност и правата 
на човека, в последния си доклад обърна внимание на вредното въздействие 
на приватизацията на основни стоки и услуги върху правата на човека и кри-
тикуващите участници, които го широко го популяризираха, без да обръщат 
внимание на бедните и маргинализираните.

• При оценката на инвестициите в услугите следва да вземе под внимание 
широк набор от показатели, а не единствено да се фокусира върху кратко-
срочната рентабилност, която води до намаляване на качеството, на достъп-
ността, на заплащането и условията на труд в публичните услуги. Хората и 
ценностите, представени в публичните услуги, включително равенството на 
половете, не могат да бъдат остойностени и не са стоки.
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ПРЕПОРЪКИ 
Ние препоръчваме договорените заключения на 63-ия ЦС на ООН да признаят:

 • Решаващата роля на увеличаването на публични инвестиции в публични ус-
луги за повишаване на равенството между половете и връзката между ка-
чеството на заетостта в обществените услуги, и качеството на предоставяни-
те публични услуги, 

• Неблагоприятното въздействие на мерките за строги икономии върху равен-
ството на половете чрез влошаване на качеството на обществените услуги и 
заетостта в обществените услуги, 

• Необходимостта от справяне с ниските заплати и условията на труд в секто-
рите на публичнитее услуги, доминирани от жените, и нейните последици за 
(затварянето) на разликата в заплащането, и в пенсиите на жените и мъжете; 

• Ролята на колективното договаряне и социалният диалог могат да играят 
роля във всичко това. 

Правата на жените са права на работниците!

Декларация от Прага, 2018
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EPSU is the European Federation of Public Service Unions. 
It is the largest federation of the ETUC and comprises 8 million 
public service workers from over 260 trade unions across 
Europe. EPSU organises workers in the energy, water and waste 
sectors, health and social services and local, regional and central 
government, in all European countries including the EU’s Eastern 
Neighbourhood. It is the recognised regional organisation of 
Public Services International (PSI). For more information please 
go to: www.epsu.org

http://www.epsu.org
http://www.epsu.org

