
    
 

GO SDFŽ-a Križevci: Program rada za 2014. godinu 
 
Članice Socijaldemokratskog foruma žena GO Križevci 
- promicateljice ravnopravnosti spolova i humanog društva 
 
Žene i muškarci rađaju se ravnopravni. Podređeniji položaj žene nije uvjetovan njenim 
biološkim određenjem, već kroz povijest naslijeđenim predrasudama i netolerancijom. Stoga 
u Hrvatskoj državi i društvu žene moraju djelovati neposredno i zajedno s muškarcima graditi 
bolje društvo. Svojim načinom života i rada članice SDFŽ GO SDP Križevci promicat će 
ideju ravnopravnosti spolova u društvu i obitelji. 
 
Boljom organiziranošću, većom komunikacijom, tolerancijom međusobnih razlika potaknut 
će se veća solidarnost među ženama, i istodobno će žene ojačati svoju ulogu i položaj u 
društvu. 
 
Stoga ćemo se zalagati za: 

• rodnu ravnopravnost; 
• nenasilje; 
• unapređenje kvalitete života;   
• participiranje žena u politici; 
• pravo na obrazovanje; 
• pravo na zdravstvenu zaštitu; 
• socijalna prava; 
• podizanje kvalitete svakodnevnog života pojedinca i obitelji; 
• odgovarajuće vrednovanje ženskog rada u kućanstvu; 
• jednaka prava muškaraca i žena u obiteljskom životu, planiranju obitelji, podizanju 

djece, te ravnomjernu opterećenost svakodnevnim kućanskim poslovima. 
 
Roditelji, posebice majke, pravo na rad mogu ostvariti uz uvjet da su im dostupne i na 
raspolaganju javne, subvencionirane institucije koje će skrbiti o djeci dok su na radnom 
mjestu. Također je nužno postojanje sličnih institucija za članove obitelji treće generacije. 
 
Žene i majke, ne samo zbog svoje uloge u obitelji, već i zbog njihovog pretežitog broja u 
odgojno-obrazovnom sustavu, posebice u vrtićima i nižim razredima osnovne škole, imaju 
odgovornost za odgoj djece. Međutim, žene nisu iskoristile stvarnu mogućnost da djecu, već 
od najmlađih dana zaštite od svjesnog ili nesvjesnog naglašavanja tradicionalne uloge žene i 
majke u obitelji, podjele poslova na muške i ženske. Novim pristupom bi se razvijao njihov 
prirodni osjećaj i svijest o ravnopravnosti spolova. 
 
Suradnju s ekološkim pokretima i pomoć u brizi za zaštitu okoliša podrazumijevamo kao 
prirodno savezništvo, jer želimo da naša djeca i sve buduće generacije žive u zdravom 
okolišu. 
 
 
 



 

 
 
Žene u politici 
 
Primjerena politička organiziranost i zastupljenost žena u politici, temeljni je preduvjet za 
učinkovitu političku akciju. Vlastitim sposobnostima i snagom zalagat ćemo se da žene 
zauzmu odgovarajuće mjesto u stranci, te neposredno doprinijeti boljem funkcioniranju na 
svim razinama na dobrobit obaju spolova. Na taj će se način promijeniti i sastav 
predstavničkih tijela, jer barem polovica zastupničkih mjesta u Saboru i vijećničkih mjesta u 
općinama, gradovima i županijama pripadaju zastupnicama i vijećnicama. 
 
Za početak, ženske kvote prihvaćamo kao nužan instrument za postizanje primjerenijeg 
odnosa žena i muškaraca u svim rukovodnim tijelima stranke, i na izbornim listama. 
Oživotvorenjem načela o četrdeset postotnoj zastupljenosti obaju spolova u svim tijelima u 
stranci, takvi će zahtjevi i u širim društvenim sferama postati uvjerljiviji. 
 
Naš ćemo zajednički cilj ostvariti samo ako svaka od članica SDFŽ GO SDP Križevci bude 
aktivno sudjelovala u ostvarivanju planiranih zadaća, bez obzira bila ona članica stranke ili 
ne, ali istodobno i jačanjem SDP-a, odnosno većim utjecajem socijaldemokracije na zbivanja 
u društvu.  
 
Obilježit ćemo važnije datume 2014. i to: 
 
08.03. Dan žena (kava s građanima i podjela karanfila) 
22. 03. Dan narcisa (suradnja s udrugom oboljelih od raka dojke „Agata“)  
29. 03. Akcija kupimo omiljeni cvijet Ane Rukavine 
20.04. Uskrs (radionice izrade pisanica, podjela pisanica i sudjelovanje na izložbi pisanica 

križevačkog kraja) 
01.05. Praznik rada  
13.05. Majčin dan (kava s građanima i podjela muffina) 
05.06. Svjetski dan zaštite okoliša (čišćenje i uređenje Ratarske šume) 
13. 07. Obilazak mjesta pogibije križevačkih branitelja 
15.09. Humanitarni koncert 
15.10. Svjetski Dan seoskih žena (edukativna tribina) 
20. 10. Dan jabuka (učešće u proslavi – Turistička zajednica) 
25.11. Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama (tribina, priopćenje na radiu) 
25.12. Božić (radionica izrade božićnih ukrasa) 
 
Aktivno ćemo sudjelovati u predstojećim kampanjama za predstavnike stranke u EU 
parlamentu i za predsjednika države. 
 
 
 
 
 


