ENKETO PRI VIRINAJ RAJTOJ EN DIVERSAJ LANDOJ
Via kontinento kaj lando …...................................................................................…....
Kiom da loĝantoj? ….................................................................................................…
Kiom da % da virinoj?.....................................................................................................
Kiom da analfabetoj en via lando?..................................................................................
Ĉu via lando havas la oficialajn jurajn leĝojn kiuj pritraktas la rajtojn de virinoj, infanoj,
familioj. Kiujn?
........................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
Kiom aĝaj estas la virinoj kiam komencas labori? .....................................................
Kiom aĝas kiam povas emeritiĝi? ….....................................................................….
Kiom da laborjarojn devas havi por emeritiĝi?............................................................
Ĉu la virinoj estas samrajtaj rilate al: Labortempo …................ La leĝa labortempo
tage …........... Laborlokoj …......... Salajro ............................
Libertempo (kiom da tagoj jare)....................................................................................
Ĉu pli da virinoj laboras portempe ol viroj ?….............................................................
Ĉu ili povas esti pli facile maldungotaj ol la viroj? ....................................................
Kiom da tempo la virinoj ne laboras antaŭ nasko? ..............................................…..
Kiom da tempo ne laboras post la naskiĝo de infano? ...............................................
Ĉu la novpatrinoj havas rajton pli mallonge labori tage? ..........................................
Kiom longe (ĝis kioma aĝo de infano)? .................................................................
Ĉu la libertempoo post nasko estas pagataj?
100% ............... 80% ................ 50% .............. Malpli ……….. Ne pagata ...............
Kiom longe ricevas tiun salajron? ….....................................................................…..
Ĉu la patrino tuj post nasko ricevas monon, pakaĵon aŭ ajnan helpon?
Kion? ...........................................................................................................................
Kie estas la infanoj dum la patrinoj estas en laborloko? .............................................
Antaŭ lerneja aĝo ......……, Elementelerneja aĝo …...… Mezlernejanoj.....…..
Ĉu la infanoj ĝis 7a jaraĝo havas senpagan socian asekuron certigtan de la ŝtato?
........................................................................................................................................
Se la virino havanta infanon devas labori nokte? .............................................................
Ĉu la infanvartejoj multe kostas. Kalkulu en % de salajro de patrino ……............…
Ĉu oni pagas la infanvartejoj laŭ social kategorio? ...............................................
Ĉu oni povas havi senpagan vartejon? Al kiuj? ........................................................
Kiom da mono ricevas la gepatroj se havas infanojn:
Unu................ Du ................. Tri .................. Pliaj ..........................
Kalkulu laŭ % de la salajro ......................................................................................
Ĉu la multinfanaj familioj ricevas loĝejon de ŝtato ….......................................…

Ĉu la infanoj de tiaj familioj ricevas stipendion? .........................................................
Ĉu la virinoj se restas senlaboruloj ricevas iun helpon? ..............................................
Ĉu estas virinoj en parlamento, kiomaj laŭ %? ................
Ĉu ili havas laborlokon kiel direktoroj, gvidantoj, rektoroj ktp.:
Ofte …................................... Malofte …......................................…..
Ĉu en via lando la virinoj interesiĝas pri politiko?
Nur interesiĝas …..............................Agas ................................................................
Ĉu la virinoj havas iujn asociojn? .............................................................................
Ĉu ili havas tiel nomatajn “sekurajn domojn” kien ili povus fuĝi de la momentaj
danĝeroj flanke de la familianoj? ...............................................................................
Kiel vivas la maljunuloj? ..............................................................................................
Solaj ....…....... Kun familio …................. En maljunulejoj ....................….................
Ĉu ili translokiĝas al vilaĝoj pro viv-kostoj? …......................................................
Skribu tion kio estas la plej ofta evento. .......................................................................
Ĉu la pension sufiĉas por vivteni sin al pensiuloj? ...................................................
Donu iujn ajn rimarkojn, sugestojn, konsilon ni deziras ke ni havu reagojn kaj post
enketo ni faros raporton pri la rezultoj kaj priskribos la plej oftajn kazojn el tuta Mondo.
Respondojn sendu al:
KAPISTA Tereza, Studentska 39/23, SCG-11070 NOVI BEOGRAD
rete: terezesp@eunet.yu

