
Nie násiliu v práci

Čelíte vy alebo váš kolega násiliu alebo zastrašovaniu v práci? Ak je odpoveď áno,
môžete konať, aby ste to pomohli odstrániť.

Na celom svete sa zvyšuje násilie v práci, pretože konkurencia tlačí na ľudí čím ďalej
tým viacej. Najmä dopravcovia sú náchylní k fyzickému a nefyzickému násiliu. Toto
zahŕňa útoky na pohlavie, rasu alebo na náboženstvo pracovníka.

Násilie môžu páchať rôzni ľudia, vrátane pasažierov, ľudí, ktorí chcú spáchať trestný
čin, iných pracovníkov v doprave, vedúcich pracovníkov, manažérov, zamestnávateľov
alebo osôb s určitými právomocami, ktorí pracujú pre vládu. Môže to byť len
jednorazová záležitosť alebo dlhodobý proces.

Urážky
Ľudia čakajú na autobus, ktorý ich má zaviesť do práce. Moknú na daždi, pretože
tam nie je nijaké prístrešie. Neskorý príchod do práce znamená, že stratia svoj plat
- ale autobus aj tak mešká. Oveľa neskôr, autobusy míňajú zastávku, pretože sú
preplnené.  Jeden z autobusov nakoniec zastaví. V tom čase sú však pasažieri už
veľmi nahnevaní a vyhrážajú sa personálu. 

Sexuálne obťažovanie
Pracovníci v predajni lístkov sa snažia vyhnúť sa vedúcemu kancelárie, pretože
má vždy sugestívne poznámky a vyhľadáva príležitosť, ako byť s pracovníčkami
osamote. Tvrdí sa, že ponúka lepšie podmienky za ich priazeň. O tomto probléme
vie dokonca aj nadriadený pracovník, ale neurobil nič, aby pomohol. 

Šikana
Zakaždým, keď John pracuje v nočnej zmene, vedúci skupiny ho pred ostatnými
pracovníkmi ponižuje. Nie je to jeho vina, že kríva a dokázal by tolerovať jeho
posmešky, ale najviac, čo sa mu nepáči je to, že ho kolegovia nepodporia a smejú
sa na ňom spolu s vedúcim skupiny. 



Čo môžem urobiť?

• Nahláste každý prípad
Násilie nie je problém, s ktorým by ste sa mali zaoberať len vy sami, preto zabezpečte,
aby ste takýto prípad okamžite nahlásili svojmu zamestnávateľovi a odborom. 

• Hovorte o násilí
Je dôležité, aby ste so svojimi kolegami hovorili o násilí v práci. Spolu môžete dať
dokopy svoje vedomosti a skúsenosti, aby ste pomohli svojim odborom nájsť
spôsob, ako riešiť problémy, ktorým čelíte.

• Kampaň týkajúca sa danej záležitosti
Toto môže zahŕňať žiadosť o súhlas od vášho zamestnávateľa, aby pracovníkom
poskytol ochranu a predstavil im bezpečnostné opatrenia, ako aj intervenovať
vládu, aby zmenila predpisy.

• Spolupracujte
Staňte sa členom aktívnych odborov. Pre pracovníka je to najlepšia príležitosť, ako
zlepšiť podmienky na pracovisku. Ak na pracovisku nemáte odbory, zistite si u iných
pracovníkov v doprave, či sú členmi nejakých dobrých odborov - môžete pomôcť
daným odborom získať členov vo svojom pracovisku. Ak odbory vôbec nie sú, mohli
by ste osloviť miestnu asociáciu pracovníkov, aby ste zistili, či Vás bude podporovať.

Násilím na pracovisku je potrebné zaoberať sa. 
Spolu môžeme nájsť riešenie.
Medzinárodná federácia pracovníkov v doprave (ITF) zostavila brožúru pre
aktivistov proti násiliu v zamestnaní. V prípade, že by ste chceli podporiť
kampaň „Nijaké násilie v práci“, kontaktujte zástupcu svojich odborov
prepravcov.
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