
ŽENSKI LOBI SLOVENIJE je organizacija, ki združu-
je enajst nevladnih organizacij z različnih področij 
in petnajst posameznic iz akademskih krogov in vi-
dnih pobudnic enakih možnosti za ženske in moške. 
Skupno vsem članicam, organizacijam in posame-
znicam, je delovanje na področjih, ki zadevajo žen-
ske in enake možnosti tako v Sloveniji kot na med-
narodni ravni. Glavni namen Lobija so krepitev moči 
žensk v vsej njihovi različnosti, spodbujanje enako-
sti spolov, boj proti vsem oblikam diskriminacije 
in nasilja nad ženskami ter zagotovitev človekovih 
pravic vsem ženskam z njihovo aktivno vključeno-
stjo v družbo, razvoj in izvajanje politik za ženske.
   
Osnovno poslanstvo naše organizacije je zagotovi-
tev enakosti žensk in moških v Sloveniji in v Evropi 
ter sooblikovanje in uveljavljanje politik Evropske 
unije, ki so usmerjene v zagotavljanje pravic žensk. 
Leto 2009 bo za ženske odločilno zaradi volitev v 
evropski parlament in imenovanja članic in članov 
nove evropske komisije. Evropski ženski lobi, ki je 
največja evropska lobistična organizacija za člo-
vekove pravice žensk, se je zato odločil, da začne 
kampanjo v vseh državah članicah Evropske unije, 
ker želi, da smo ženske vsaj polovično zastopane na 
vseh vidnih položajih. Ne želimo si več Evrope samo 
v hlačah in kravatah! Letošnje volitve so za nas 
odlična priložnost za promocijo žensk v politiki.

Več kot polovica prebivalcev EU je žensk. Sedanja 
premajhna zastopanost žensk pri odločanju na vseh 
ravneh v njenih institucijah je resna ovira za demo-
kratično legitimnost Evropske unije. Ta neenakost 
tudi spodkopava vse poskuse spodbujanja bolj 
vključujoče in participativne demokracije, ki omo-
goča resnično sodelovanje pri odločanju. 

Odprto pismo predsednici in predsednikom 
parlamentarnih strank

Spoštovana predsednica, spoštovani predsedniki parlamentarnih 
strank v Republiki Sloveniji!
Na volitvah evropskih parlamentark in parlamentarcev leta 2004 se je 
v Sloveniji izkazalo, da so bili izvoljeni samo kandidati in kandidatke z 
list, ki so jih vložile tedanje parlamentarne stranke. Velika verjetnost je, 
da bo tako tudi na letošnjih volitvah v evropski parlament. To pomeni, 
da parlamentarne stranke nosijo odločilno odgovornost tudi za to, koli-
ko bo v evropskem parlamentu poslank iz Slovenije. 
V imenu Ženskega lobija Slovenije vas želimo spodbuditi, da bi v svoje 
strankarske predvolilne obljube vključili tudi vidike enakosti spolov in 
vsaj eni kandidatki zagotovili izvoljivo mesto na svoji strankarski listi.

Ženski lobi Slovenije se je vključil v kampanjo Evropskega ženskega 
lobija 50/50, s katero želimo doseči, da bi enakost spolov zaživela ne 
samo kot vrednota in princip EU in vsake njene države članice, ampak 
kot vsakdanja praksa v vseh politikah in programih. Zato se tudi zavze-
mamo, da bi imel evropski parlament 50 odstotkov parlamentark in da 
bi vsaka država članica za ključne položaje v organih EU kandidirala 
vsakokrat eno žensko in enega moškega ter tako omogočila spolno 
uravnoteženost evropske komisije in zasedbe ključnih individualnih 
funkcij v EU.

Zavedamo se, da javnost v Sloveniji razmeroma malo ve o tem, kako 
EU in njene države članice skozi delo v EU odločajo o našem vsakda-
njem življenju. To želimo spremeniti, zato smo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?
Ta kampanja bo imela naslednje elemente:
V soboto, 7. marca 2009, bo v 90.000 izvodih izšla priloga Dela z na-
slovom Odločajmo skupaj!
Marca in aprila 2009 bomo organizirale v šestih slovenskih mestih jav-
ne okrogle mize, na katere bomo povabile najbolje uvrščene kandidat-
ke z vaših list za evropske volitve.
Teden dni po uradnem začetku vaše predvolilne kampanje pa bomo 
vsaj v enem velikem dnevniku objavile oglas in v njem seznanile jav-
nost z vašimi obljubami volivkam in volivcem o enakosti spolov in z 
možnostmi vaših kandidatk, da so tudi izvoljene. Volivke in volivce 
bomo pozvali, da volijo vašo stranko in njeno kandidatko na podlagi 
vpogleda v to, kako mislite okrepiti EU in domačo politiko na področju 
enakosti spolov.
Po volitvah bomo z analitičnimi članki seznanile javnost z rezultati teh 
volitev z vidika enakosti spolov in za evropske volitve, če bo treba, pre-
dlagale spremembo zakona o volitvah evropskih poslank in poslancev, 
tako da bo upoštevana zadrga.
Prepričane smo, da boste z veseljem sodelovali v naši vzporedni kam-
panji in da se bomo po volitvah lahko skupaj veselili rezultata, ki bo 
vsaj na ravni tistega, kakršnega smo skupaj dosegli leta 2004, ko je 
Slovenija v evropski parlament poslala skoraj 43 odstotkov poslank in 
se s tem uvrstila na četrto najboljše mesto med državami članicami.

O posameznih aktivnostih v zvezi z vzporedno kampanjo vas bomo 
sproti obveščale in vas prosile, da na naše dogodke delegirate svoje 
kandidatke za evropske poslanke.

Prisrčen pozdrav,
Mojca Kleva, predsednica Ženskega lobija Slovenije

ODLOČAJMO SKUPAJ 

Izdajatelj: Ženski lobi Slovenije 

Prilogo so uredile: Sonja Lokar, Mija Javornik, Violeta Neubauer, 
Liana Kalčina, Mojca Kleva

Pri izdaji publikacije so sodelovali in jo tudi finančno podprli:
Veleposlaništvo Kraljevine Norveške, Evropska komisija, Delo, 
Društvo Evropska mreža za enakost spolov in Evropski ženski lobi

Oblikovanje: Aleš Bizjak

Tisk: Delo d. d., Tiskarsko središče

NI SODOBNE DEMOKrAcIJE BrEz 
ENAKOSTI SPOLOV

Leta 2000 je bilo le dvanajst žensk (13,3 odstotka) izvoljenih v 
Državni zbor Republike Slovenije. Nezadovoljstvo je bilo veliko 
in treba je nekaj storiti, smo sklenili na enem od pogovorov o teh 
vprašanjih v Ljubljani. 

Le nekaj mesecev pozneje, 20. februarja 2001, smo se srečali 
na prvem sestanku in sprejeli sklep o oblikovanju skupine za-
vezništva, Koalicije za uveljavitev uravnotežene zastopanosti  
žensk in  moških v javnem življenju. Pozvali smo ljudi dobre 
volje, moške in ženske, posameznice in posameznike iz različ-
nih nevladnih in vladnih organizacij, političnih strank ter ženskih 
skupin pri političnih strankah, sindikatov in drugih oblik organizi-
rane civilne družbe, da se nam pridružijo. Že oktobra istega leta 
nas je bilo 145 in leta 2006 že 270 članic in članov iz različnih 
krajev Slovenije. Sklenili smo, da bo Koalicija neformalna skupi-

na, oblika povezovanja vseh, ki smo prepričani, da je potrebna 
organizirana oblika pritiska civilne družbe na organe oblasti in 
nosilce političnega odločanja. Dogovorili smo se tudi, da Koalici-
ja ostaja kljub svojemu političnemu cilju politično in strankarsko 
nevezana in neformalna skupina posameznic in posameznikov.

Zadali smo si težko nalogo, da skupaj in posamično storimo 
največ, kar je v naši moči, da spodbudimo in uveljavimo urav-
noteženo zastopanost žensk in moških v javnem življenju v Re-
publiki Sloveniji. To lahko storimo, smo sklenili, s spreminjanjem 
slovenske volilne zakonodaje, v kateri naj bo določeno, da mora 
biti na vseh kandidatnih listah za lokalne in nacionalne volitve 
enako število žensk in moških, ter z uveljavljanjem načela urav-
notežene zastopanosti žensk in moških v vseh organih oblasti in 
drugih mestih odločanja. 

PrISPEVEK KOALIcIJE zA UVELJAVITEV UrAVNOTEŽENE zASTOPANOSTI ŽENSKIN 
MOŠKIH V JAVNEM ŽIVLJENJU, IMENOVANE TUDI KOALIcIJA »SKUPAJ«, K ENAKIM 
MOŽNOSTIM ŽENSK IN MOŠKIH V POLITIKI OD LETA 2000 DO LETA 2007

Verjamemo, da lahko Evropska unija letos postane 
bolj demokratična. Enakopravna zastopanost mo-
ških in žensk pri sprejemanju zakonodaje, ki se do-
tika vseh ravni našega vsakdanjega življenja in do-
loča, kako bomo Evropejke in Evropejci živeli, mora 
nastajati ob enakopravni prisotnosti žensk. Števil-
ne študije so pokazale, da smo ženske za nekatera 
vprašanja v politiki bolj zainteresirane, ker usodno 
določajo kakovost našega življenja, v sodobnem 
času, ko nam vedno primanjkuje časa.  

Glavni namen kampanje 50/50 je povečati odgo-
vornost za spoštovanje osnovnih demokratičnih 
vrednot, za izvajanje in poglabljanje čisto konkre-
tnih politik, ki se nanašajo na enakost spolov vseh 
evropskih političnih odločevalcev in političnih 
strank. Najširši javnosti, predvsem pa volivkam in 
volivcem v vseh državah članicah EU, želimo vse, ki 
se povezujemo v Evropski ženski lobi, omogočiti, da 
se udeležijo volitev v novi evropski parlament bolje 
obveščeni in seznanjeni s tem,  kako si nameravajo 
zlasti parlamentarne stranke  prizadevati za te cilje. 
V Sloveniji smo se projekta lotile že oktobra 2008, 
ko smo ustanovile posebno delovno skupino Žen-
skega lobija Slovenije, ki je na najbolj vidne politi-
ke v državi naslovila pismo s prošnjo, da podprejo 
našo kampanjo 50/50, in (tudi na lastno preseneče-
nje) dobile podporo predsednika republike, pred-
sednika vlade, predsednika Svobodnih sindikatov 
Slovenije, uglednih akademikinj in akademikov ter 
drugih državljank in državljanov, ki menijo, da po-
jem demokracija vključuje enakopravno soodloča-
nje žensk. Odličen začetni poskus nas je prepričal, 
da v Sloveniji potrebujemo kampanjo, ki bo izzvala 
stranke, izpostavila kandidatke in spodbudila vse k 
razmišljanju o enakosti.

S kampanjo 50/50 v Sloveniji želimo opozoriti pred-
vsem politične stranke na nujnost vključevanja vidi-
ka enakosti spolov v njihove predvolilne obljube ter 
volilne programe in jih pozvati k uvrščanju kandi-
datk na izvoljiva mesta na listah. Državljanke in dr-
žavljane Slovenije želimo prepričani, da njihov glas 
na volitvah v evropski parlament dejansko šteje, 
zato načrtujemo šest javnih tribun s kandidatkami 
v največjih slovenskih mestih v mesecu pred začet-
kom uradne volilne kampanje.

Pomemben del kampanje bo tudi priloga, ki jo 
imate pred seboj. Upam, da se nam boste pri-
družili vsaj s podpisom elektronske peticije na 
http://5050campaign.wordpress.com, ki jo bomo 
posredovale vsem predsednikom vlad in evropski 
komisiji, da bi jih tako spodbudile k uveljavljanju 
enake zastopanosti spolov v parlamentu, komisiji in 
tudi v vseh drugih organih odločanja v EU.

mag. Mojca Kleva, predsednica Ženskega lobija Slovenije
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POMEMBNEJŠI DOGODKI Iz ŽENSKEGA GIBANJA 
NA SLOVENSKEM V OBDOBJU 2004–2009

25. marec 2004
Državni zbor dopolni zakon o volitvah poslancev iz RS v evropski parla-
ment s členom, ki vse stranke obvezuje, da na svojih listah upoštevajo 
minimalno kvoto 40 odstotkov za oba spola in v prvo polovico liste uvr-
stijo vsaj enega pripadnika/pripadnico nasprotnega spola. 
Na podlagi tega zakona je bilo na prvih evropskih volitvah v Sloveniji 
2004 izvoljenih skoraj 43 odstotkov evroposlank.

April 2004
Državni zbor sprejme dopolnilo ustave, ki od zakonodajalca zahteva, da 
z zakoni sprejme ukrepe, ki bodo pripomogli k enakim možnostim žensk 
in moških, da kandidirajo na volitvah v državne organe na vseh ravneh.

2005
Državni zbor sprejme dopolnila k zakonu o lokanih volitvah in uvede 
šibke uredbe o kvotah.
Na podlagi tega zakona je na lokalnih volitvah 2006 izvoljenih 21 od-
stotkov svetnic.

25. julij 2006
Državni zbor dopolni zakon o volitvah v državni zbor in uvede neučin-
kovito uredbo o kvotah.
Izkaže se, da te kvote niso pomagale, saj ni bilo obvezujočih pravil 
o kvotah za izvoljive okraje, in stranke so svoje kandidatke postavile 
pretežno v neizvoljive okraje. Spet je izvoljenih samo 13,3 odstotka 
poslank. Kar tri parlamentarne stranke od sedmih niso pripeljale v par-
lament nobene ženske – SLS, DeSUS in SNS. Po oblikovanju vlade pa 
je brez poslanke ostala tudi LDS.

10. julij 2007
Državni zbor sprejme zakon o uresničevanju načela enakega obravna-
vanja, ki bistveno izboljša zakonske možnosti preprečevanja diskrimi-
nacije na podlagi spola.

Februar 2008
Državni zbor sprejme prvi zakon o preprečevanju nasilja v družini.

Da bi uspešno zastavili delo, oblikovali program in sprejeli dogo-
vor o poteh doseganja ciljev, smo pripravili pregled desetletnih 
prizadevanj v Sloveniji za povečanje deleža žensk v javnem ži-
vljenju ter pregledali uspešne strategije držav z visokim deležem 
žensk v predstavniških organih oblasti. Poleg tega smo pregledali 
že dosežene in za Slovenijo obvezujoče mednarodne standarde, 
zapisane v konvencijah, deklaracijah, priporočilih in drugih doku-
mentih OZN, Sveta Evrope in Evropske unije.

Na teh osnovah smo pripravili predloge ukrepov, ki bi jih veljalo 
uporabiti v Sloveniji, predvsem predlog sprememb slovenske 
ustave in volilne zakonodaje. Dogovorili smo se tudi za strategi-
jo ustvarjanja medijske podpore spremembam.

Po burnih razpravah v letu 2001 smo zavrnili prvi predlog zno-
traj Koalicije, da bi v Ustavo Republike Slovenije zapisali, da je 
v državnem zboru najmanj tretjina poslank. Soglašali pa smo 
s predlogom za dopolnitev Ustave z določilom, da zakon lah-
ko določi ukrepe za uravnoteženo kandidiranje ter da morajo 
zakoni spodbujati enak dostop žensk in moških za voljene or-
gane predstavniških oblasti na državni in lokalni ravni. Predloge 
smo široko razposlali, več kot dve leti lobirali, pisali političnim 
strankam ter vladi in parlamentu, si dopisovali, prepričevali in 
kmalu pridobili širok krog podpornikov in podpornic. Pomemb-
ne so bile mnoge okrogle mize, akademska predavanja in raz-
prave, javne tribune po Sloveniji in v Cankarjevem domu ter 
prizadevanja ženskih skupin znotraj političnih strank. In prav tu 
se je izkazala izjemna moč skupnega delovanja in nenehnega 
medsebojnega motiviranja z izmenjavo informacij, primerov do-
brih praks, uspešnih metod lobiranja in spodbujanja medijske 
obravnave vprašanja. 

Novembra 2001 se je v državnem zboru začelo zbiranje pod-
pisov poslank in poslancev k predlogu za začetek postopka za 
spremembo Ustave. Predlog je podpisalo 73 poslank in poslan-
cev iz vseh parlamentarnih strank, razen Slovenske nacionalne 
stranke.  Triindvajsetega junija 2004  je bil sprejet ustavni zakon 
o spremembi 43. člena Ustave Republike Slovenije, ki se glasi: 
»Zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških 
in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe 
lokalnih skupnosti.«

Leta 2002 so bile predsedniške in lokalne volitve. Septembra 
leta 2002 smo pripravili posebno prilogo časopisa Delo in jo na-
slovili ODLOČAJMO SKUPAJ. V njej smo objavili pismo vsem 
političnim strankam, s katerim smo jih pozvali, da omogočijo 
ženskam kandidirati in biti izvoljene. Predstavili smo pregled 
pomembnejših dogodkov iz zgodovine ženskega gibanja na 
Slovenskem, mednarodne standarde, avtorske članke razisko-
valk, predavateljic in političark ter stališča predsedniških kandi-
datov in kandidatke.
Leta 2003 in v naslednjih letih smo pripravljali predloge za spre-
membo volilne zakonodaje in dosegli sprejetje naslednjih do-
polnil in sprememb:

Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski 
parlament je bil dopolnjen 26. februarja 2004 z naslednjim do-
ločilom: 
»Na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 40 
odstotki. Vsaka lista mora biti sestavljena tako, da je najmanj en 
kandidat vsakega od spolov uvrščen v zgornjo polovico liste.«

Trinajstega junija 2004 so bile v Republiki Sloveniji volitve po-
slank in poslancev v evropski parlament. Od sedmih poslank in 
poslancev so bile izvoljene tri ženske (42,8 odstotka). Uspeh 
je bil izjemen in upamo, da bo na letošnjih volitvah dosežen 
soroden rezultat.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah 
je bil sprejet 15. julija 2005 z naslednjim določilom:
»Politična stranka ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot 
enega kandidata za člana občinskega sveta, morajo določiti 
kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada vsakemu 
od obeh spolov najmanj 40 odstotkov kandidatur oziroma mest 
na kandidatni listi, ter svoje kandidate oziroma kandidate na 
prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično po spolu. 
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za kandidatne li-
ste, na katerih so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, 
pri čemer mora biti na kandidatni listi, na katero so uvrščeni trije 
kandidati oziroma kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega 
od spolov.«
Prehodne in končne določbe pa so naše zadovoljstvo povsem 
skalile. Dosego cilja so premaknile za desetletje v prihodnost z 
določilom, da pripada vsakemu od obeh spolov za prve redne 
volitve najmanj 20 odstotkov in za naslednje redne volitve naj-
manj 30 odstotkov kandidatur oziroma mest na kandidatni listi.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v držav-
ni zbor je bil sprejet 11. julija 2006 z naslednjim določilom:
»Na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj 
kakor 35 % od skupnega dejanskega števila kandidatk in kan-
didatov na listi. 
Določba prejšnjega odstavka ne velja za kandidatne liste, na kate-
re so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, pri čemer mora 
biti na kandidatni listi, na katero so uvrščeni trije kandidati oziro-
ma kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega od spolov.«

V tem zakonu so med prehodne in končne določbe dodali: »Ne 
glede na določbi 10. in 11. člena tega zakona na prvih volitvah 
v državni zbor, ki bodo izvedene po uveljavitvi tega zakona, no-
ben spol na kandidatni listi ne sme biti zastopan z manj kakor 
25 % od dejanskega skupnega števila kandidatk in kandidatov 
na kandidatni listi.«

S tem zakonom smo bili še najmanj zadovoljni. Uzakonil je le 
dejansko, že doseženo izjemno nizko zastopanost žensk na 
kandidatnih listah. Temu primerni so bili rezultati zadnjih volitev 
v državni zbor. 

Koalicija je zastavljene cilje dosegla, sicer ne povsem zadovo-
ljivo, vendar pogumno in revolucionarno.
Njene članice in člani bomo delo nadaljevali v novih skupinah, 
zvezah, političnih strankah, Ženskem lobiju Slovenije, v nevla-
dnih organizacijah in drugje, vse do uveljavitve uravnotežene 
zastopanosti žensk in moških v političnem, javnem življenju v 
slovenskem in evropskem prostoru. Morda je dozorel čas za 
radikalnejše spremembe danes, ne da bi dosego ciljev prelagali 
v prihodnost.

Liana Kalčina in Violeta Neubauer, 
koordinatorici 

Koalicija za uveljavitev uravnotežene zastopanosti žensk in 
moških v javnem življenju,imenovana tudi Koalicija »SKUPAJ«

dr. Danilo Türk
predsednik republike

V Evropski uniji smo navajeni 
razmišljati o sebi kot o napre-
dnem delu sveta in za to ob-
stajajo dobri razlogi. Vendar pa 
je med naprednostjo in dovrše-
nostjo velika razlika. Včasih je 
tudi razlika med naprednostjo 
in zadostnostjo velika. Eno od 
vprašanj, kjer lahko tako raz-
liko ugotovimo, je vprašanje 
enakopravnosti med moškimi 
in ženskami. Ni dvoma sicer, da so ženske v državah Evropske uni-
je dosegle veliko na področju zaposlovanja, ki je temeljnega pomena, 
saj brez ekonomske samostojnosti ni nobene druge samostojnosti, kaj 
šele enakopravnosti. Ni dvoma, da so mnogi poklici že pokazali ena-
kopravne sposobnosti in enakopravni položaj žensk. Vendar pa se pri 
zaposlovanju, višini plač in napredovanju še prepogosto zgodi, da je 
enakopravnosti tem manj, čim više v hierarhiji smo.

Ne smemo pozabiti, da nas prav na področju politik zaposlovanja čaka 
še veliko truda, da bi dosegli resnično enake možnosti za moške in žen-
ske. Med glavnimi nalogami ostajata oblikovanje takšnih politik, ki bodo 
bolj vključile vidik enakosti med spoloma pri zaposlovanju, napredova-
nju in zasedanju vodilnih mest, ter prizadevanje za zmanjševanje razlik 
v plačah med moškimi in ženskami. Pri večji fleksibilnosti dela morajo 
biti v ospredju zlasti tisti ukrepi, ki bodo ženskam in moškim omogoči-
li boljše usklajevanje poklicnega, zasebnega in družinskega življenja. 
Zlasti v sedanjih časih gospodarske negotovosti pa moramo paziti, da 
ne bo kriza najbolj prizadela prav žensk, ki so tudi sicer na trgu dela v 
slabšem položaju.

Posebno vprašanje je udeležba žensk v politiki. Kot volivke so ženske  
v večini držav pomemben, če ne že odločilen dejavnik odločanja. Pri 
prevzemanju odločujočih vlog, na primer v parlamentih ali v vodstvih 
političnih strank, pa je položaj drugačen. Zadeva ni enostavna. Kvote 
so zasilna in začasna rešitev. Izbire žensk, da se ne spuščajo v kandidi-
ranje, so v velikem številu primerov legitimne in povsem svobodne. Kaj 
torej storiti? Verjetno potrebujemo boljše mehanizme povezovanja med 
formalno politiko in civilnodružbenimi organizacijami, kjer so ženske po-
gosto vodilni del. Vprašanje je tudi, katera področja politike naj postane-
jo bolj prominentna. Dejal bi, da je politika bolj civilizirana in človeku bolj 
prijazna, če je bolj pozorna do takih področij, kot so človekove pravice, 
skrb za naravno okolje, socialna in zdravstvena vprašanja. In ravno na 
teh področjih je politični prispevek žensk nenadomestljiv.

EU in enakopravnost spolov

v

Država Izvoljenih poslank 
na zadnjih volitvah

Vrsta kvote Volivni sistem

1 Ruanda 53 % 2008 v zakonu proporcionalen

2 Švedska 47,3 % 2006 strankarske kvote proporcionalen

3 Kuba 43,2 % 2008 ni podatka večinski

4 Finska 42 % 2007 nima kvot proporcionalen

5 Argentina 40 % 2007 v zakonu proporcionalen

6 Kostarika 38,6 % 2006 v zakonu proporcionalen

7 Norveška 37,9 % 2005 strankarske proporcionalen

8 Danska 37,4 % 2007 nima kvot proporcionalen

9 Belgija 36,7 % 2007 v zakonu proporcionalen

10 Nizozemska 36,7 % 2006 strankarske proporcionalen

11 Španija 36,3 % 2008 v zakonu proporcionalen

12 Mozambik 34,8 % 2004 strankarske proporcionalen

Pripravila: Sonja Lokar

Osem od dvanajstih držav v svetu 
z najvišjim odstotkom parlamentark 
ima strankarske ali z zakonom pred-
pisane kvote in vse, razen Kube, 
imajo proporcionalen volivni sistem.

Vir: Dr. Drude Dahlerup: Electoral 
Quota Systems and Their Imple-
mentation in Europe, 2008

Med dvanajstimi najboljšimi še ni 
Francije in Slovenije, ker je v večin-
skih in mešanih volilnih sistemih žen-
skam teže prepričati stranke, da kan-
didatkam zaupajo izvoljive okraje, 
z zakonom predpisane kvote pa so 
prešibke – bodisi da veljajo samo za 
kandidatne liste, kar je primer Slove-
nije, bodisi da so sankcije za neizpol-
njevanje uzakonjene kvote premile. 
V Franciji, na primer, stranke, ki ne 
spoštujejo paritete, samo izgubijo del 
prispevkov iz državnega proračuna.
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Borut Pahor.
Predsednik vlade rS

Enakost med spoloma je te-
meljna pravica in skupna vre-
dnota Evropske unije. Zato 
sem s svojim podpisom podprl 
kampanjo 50/50 Evropskega 
ženskega lobija. Evropska uni-
ja je v zadnjih desetletjih mar-
sikaj dosegla pri uveljavljanju 
načela enakosti med spoloma, 
predvsem z zakonodajo o enakem obravnavanju, s splošno politiko 
enakosti med spoloma in posebnimi ukrepi za uveljavitev žensk. Smo 
lahko ponosni na dosežke, vendar zaradi še obstoječih razlik potrebu-
jemo dodaten zagon. Največje izzive Evropske unije vidim v tem, da je 
stopnja zaposlenosti žensk še vedno nižja od stopnje zaposlenosti mo-
ških, čeprav je med univerzitetnimi študenti in diplomiranci več žensk 
kot moških. Tako tudi ni dopustno, da zaslužijo ženske v povprečju 15 
odstotkov manj kot moški. Treba je še opomniti, da je tveganje revščine 
pri ženskah večje kot pri moških ter da so ženske glavne žrtve spolne-
ga nasilja in trgovine z ljudmi.

Pričakujem, da se bo Evropska unija še bolj učinkovito lotila teh izzivov 
v prihodnosti v okviru roadmapa evropske komisije za enakost med 
ženskami in moškimi. Žal ni možno govoriti o sodobni evropski demo-
kraciji, če ne obstaja enakost med spoloma. Močno verjamem, da je 
treba povečati število zaposlenih žensk v evropskih institucijah tako, 
da bosta oba spola enako zastopana. To bo pripomoglo k obogatitvi 
našega skupnega dela.

Socialni demokrati se zavzemamo za uravnoteženo zastopanost obeh 
spolov tudi v politiki. Na listi SD je na nedavnih parlamentarnih vo-
litvah nastopilo 32 žensk, ki so zaradi svojega ugleda pripomogle k 
skupnemu uspehu. Enake možnosti so eno izmed vodil naše stranke, 
tudi ko gre za enakost spolov. Ob tej priložnosti bi spomnil, da je bila 
leta 1990 SD prva stranka, ki je ustanovila ženski forum, leta 1996 
pa smo prvi uvedli kvoto za nastop na parlamentarnih volitvah. Poleg 
tega so Socialni demokrati storili veliko za to, da imamo v slovenskem 
pravnem redu danes ureditev, ki s kvotami zagotavlja zastopanost žen-
sk v politiki. Zato je Slovenija lahko ponosna na nadpovprečno visoko 
zastopanost slovenskih poslank v evropskem parlamentu.

Načelo enakopravnosti med spoloma, zoženo na ekonomsko 
dimenzijo, je bilo že na začetku evropskega povezovanja vklju-
čeno v program. Kot ugotavlja S. Roth (2003: 66), so bili nosilni 
politiki združevanja delno pod vplivom mednarodne organizacije 
dela in OZN, ki sta že zahtevali enako plačilo za enako delo. To 
je tako določil že 119. člen rimske pogodbe 1957 (ki je začela 
veljati 1. 1. 1958) ter s tem spodbujal prizadevanja za sprejetje 
tega načela in za širšo zakonsko regulacijo enakopravnosti v dr-
žavah članicah. Pri tem ni šlo toliko za pravičnost med spoloma, 
temveč za ekonomske razloge: Francija je namreč že leta 1940 
uzakonila enakost plačila, in če to ne bi bilo sprejeto tudi v drugih 
državah članicah, bi se zmanjšala francoska konkurenčnost.

Čeprav ni bila namerna posledica, pa je bil s tem določilom de-
jansko postavljen temeljni kamen za širše zakonsko urejanje 
enakopravnosti v EU (Roth, ib.). Vendar ta člen skoraj dve de-

setletji ni igral pomembne vloge (Gerhard 2003: 44). Šele po 
sklicevanju nanj ob očitni diskriminaciji (na katero so opozorile 
npr. stavkajoče delavke v Belgiji) je bila sprejeta prva direktiva 
(75/117/EGS) o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z 
uporabo temeljnega člena o enakem plačilu moških in žensk, 
ki je stopila v veljavo 1976. Pozneje so sledile še druge direk-
tive, ki so prispevale k izenačevanju razmer na delovnem me-
stu in – glede na spremembe v strategiji EU – tudi na drugih 
področjih življenja. Tako direktiva Sveta 2004/113/ES (sprejeta 
13. decembra 2004, države članice pa jo morajo upoštevati v 
svojih normativnih ureditvah najpozneje od konca leta 2007), 
katere namen je zagotoviti podlago za enako obravnavo moških 
in žensk ter za odpravljanje diskriminacije po spolu, med drugim 
natančno opredeljuje različne vrste diskriminacije po spolu (ne-
posredno in posredno) ter nadlegovanja, vključno s spolnim (2. 
člen, Equality … 2006: 22). 

STrATEGIJA zA zAGOTAVLJANJE ENAKOSTI MED SPOLOMA V EU

Ljudmila Novak

Nova Slovenija, 
Krščanska ljudska stranka

Nova Slovenija, krščanska ljudska 
stranka, si skupaj z Evropsko ljud-
sko stranko in Evropskimi demokrati 
(EPP-ED) prizadeva za izboljšanje 
položaja žensk v družbi, za medge-
neracijsko solidarnost, za ukrepe, ki 
bodo izboljšali možnosti usklajevanja 
družinskega življenja, službenih ob-
veznosti in kariere. Menimo, da lahko 
urejeno družinsko življenje prispeva k bolj urejeni družbi in tudi k večji 
rodnosti. Zato se zavzemamo za oblikovanje politik za spodbujanje 
ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem. Potrebna so prizna-
vanje, spoštovanje in vrednotenje neplačanega dela, kot so vzgoja 
otrok, skrb za starejše člane družine in gospodinjska dela. Treba pa je 
z ustreznimi finančnimi ukrepi podpreti zakonce, ki z urejenim zakonom 
polno prevzemajo svojo odgovornost za družino, saj se s samohra-
nilstvom prepogosto izkorišča boljše izhodišče za pridobitev nekaterih 
materialnih oziroma finančnih ugodnosti. 

V nekaterih državah je nujno treba izboljšati pogoje za porodniški pa 
tudi očetovski in starševski dopust, ob tem pa spodbujati očete, da bolj 
okrepijo svojo vlogo očeta. EPP-ED je že pozvala evropsko komisijo, 
naj v sodelovanju z državami članicami in socialnimi partnerji začne 
revizijo politike za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja ter 
spodbudi države članice, da se bo vsak, ki začasno prekine svoje po-
klicno delovanje zaradi vzgoje otrok ali skrbi za starejše, lahko ponov-
no vključil na trg dela in se vrnil na svoje staro delovno mesto ter bo 
lahko tudi poklicno napredoval. 

Zavzemamo se za enako plačilo žensk in moških z enako izobrazbo za 
enakovredno delo pod enakimi pogoji. Prihodek žensk je tudi ključnega 
pomena za njihovo neodvisnost in večjo enakopravnost, še posebno 
zdaj, ko so ločitve zelo pogoste in največkrat nezaposlene ženske 
ostanejo brez finančnih sredstev za preživljanje sebe in družine. Na-
sprotujemo pa vsakršnemu nasilju, torej tudi nasilju nad ženskami v 
družini in na delovnem mestu. Zavzemamo se za hitrejše reševanje 
sodnih postopkov, v katere so vpleteni tudi otroci, ki so največje žrtve 
dolgotrajnih sodnih postopkov.

Vsa Evropska unija se sooča s tremi glavnimi izzivi, in sicer z demograf-
skimi spremembami, globalizacijo in podnebnimi spremembami. Ženske 
imajo pravico imeti želeno število otrok in obenem v različnih življenjskih 
obdobjih opravljati želene dejavnosti. Samo s skupno in bolj enakomer-
no porazdeljeno skrbjo za dom in družino bomo Slovenci obstali in na-
predovali kot narod. Zato je potrebna medgeneracijska solidarnost in 
dogovor med generacijami, obema spoloma, državo in delodajalci.

Lizbonska pogodba kot nadomestek ustave Evropske unije 
kljub pritiskom in zahtevam Evropskega ženskega lobija vidika 
enakosti spolov ne obravnava toliko, kot bi si za izboljšave na 
tem področju želeli.

Evropski ženski lobi je namreč na predsedstvo Sveta EU 2007 
naslovil pismo, v katerem zahteva:
• vključitev vidika enakosti žensk in moških kot pomemben 

del vrednot ter hkrati kot cilj Unije,
• zavezanost EU, da problematiko spola kot horizontalni 

princip vključi v vse aktivnosti EU,
• odpravo diskriminacije, temelječe na spolu, rasi ali etnični 

pripadnosti, religiji ali prepričanju, prikrajšanosti, starosti 
 in spolni usmerjenosti,
• nujen boj proti trgovini in spolnemu izkoriščanju žensk 
 in deklet,
• zagotavljanje načela nediskriminacije pri razdeljevanju 
 humanitarne pomoči,
• bojevanje proti vsem oblikam domačega nasilja.

Vseskozi pa je Ženski lobi Slovenije spodbujal k sprejetju ustr-
eznih ukrepov za podporo in zaščito žrtvam.

Tudi zaradi prizadevanj Evropskega ženskega lobija se je z liz-
bonsko pogodbo Unija izrecno opredelila za spoštovanje, izva-
janje in spodbujanje temeljnih vrednot, med katere je vključila 
spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, 
enakosti, pravne države in temeljnih človekovih pravic. V liz-
bonski pogodbi so novi elementi vključevanja vidika spola v 
primerjavi s predhodnimi pogodbami; določila je nove družbene 
cilje Evropske unije, med katere je vključila polno zaposlenost 
in družbeni napredek, boj proti družbeni izključenosti ter dis-
kriminaciji, promocijo pravic in odpravljanje revščine.

Prvič so spoštovanje temeljnih človekovih pravic razširili tudi 
na odpravljanje vseh oblik nasilja v družini, države članice pa 
po novem spodbujajo k sprejetju ustreznih ukrepov za 
preprečevanje in kaznovanje teh kriminalnih dejanj ter podporo 
in zaščito žrtvam.

Opazna je tudi močnejša zavezanost Unije k odpravljanju dis-
kriminacije, temelječe na spolu, rasi ali etnični pripadnosti, religiji 
ali prepričanju, prikrajšanosti, starosti in spolni usmerjenosti. A 
vendar je pomembno izpostaviti, da so te pravice, deklarirane 
tudi v listini o temeljnih pravicah Evropske unije, pogosto šibke; 
pravzaprav pravica do spodobne zaposlitve ne obstaja in neka-
terih pravic, ki zadevajo predvsem ženske, kot je pravica do 
kontracepcije ali legalnega splava, listina sploh ne omenja.

Kljub temu da pogodba naslavlja potrebo po enaki obravnavi 
moških in žensk, nanašajoč se na zaščito delavcev in varne za-
poslitve, še vedno ne moremo govoriti o odločilnih izboljšavah 
lizbonske pogodbe glede enakih delovnih priložnosti moških 
in žensk v primerjavi s prejšnjimi pogodbami. Dejstvo je, da 
je potrebnega še veliko dela, da bodo ženske dobile pravno 
zavezujoča realna orodja, ki jim bodo omogočala doseganje 
enakosti. Še vedno tako ostajajo ženske kariere krajše in slabše 
plačane, o čemer pričajo tudi razlike v plačah med moškimi in 
ženskami kljub naraščajoči zaposlenosti žensk vse od leta 2000 
in nižji stopnji nezaposlenosti žensk v zadnjih desetih letih, seg-
regacija na trgu dela in nepravična porazdeljenost reproduk-
tivnega dela ter skrbi za druge.

Znotraj okvira, ki še vedno prevladuje v EU in spodbuja neo-
liberalne vrednote ter dodatno krepi ekonomsko tekmovalnost, 
svobodno gibanje delavcev in širitev Evropske unije na vzhod-
noevropske države (kar brez vsakega dvoma zagotavlja vire 
poceni delovne sile za evropska podjetja), bi si posebno ran-
ljive skupine zaposlenih, kot so gospodarsko odvisni delavci, 
migranti, mladi ljudje in ženske, zaslužili izrecnejšo omembo.
Ni dovolj, da je v EU enakost spolov zgolj človekova pravica 
ter vrednota, s pomočjo zakonodaje, politike in projektov EU 
ter njenih držav članic mora postati tudi orodje za zmanjšanje 
neenakosti, diskriminacije in revščine. Enaka, 50-odstotna 
zastopanost žensk znotraj vseh organov odločanja  EU in v 
državah članicah je edini način, s katerim lahko vplivamo na 
širjenje, uveljavljanje in spoštovanje temeljnih človekovih pravic 
obeh spolov doma in v EU.

 Mija javornik

zAHTEVAMO ENAKOSTI SPOLOV BOLJ NAKLONJENO EVrOPSKO »USTAVO«

Ženske v evropskem parlamentu po političnih skupinah 
Vir: Evropski parlament; Stanje: maj 2008

Politična skupina Število vseh 
sedežev

Število vseh 
sedežev v %

Ženske Ženske v % Ženska vodi 
skupino

Skupina evropske ljudske stranke, krščanskih demokra-
tov in evropskih demokratov

286 36,71 % 68 23,78 %

Skupina evropskih socialdemokratov 213 27,34 % 87 40,85 %

Skupina: Zveza liberalcev in demokratov za Evropo 101 12,97 % 41 40,59 %

Skupina: Združenje za Evropo narodov 44 5,65 % 5 11,36 %

Skupina zelenih/Evropska svobodnjaška zveza 42 5,39 % 20 47,62 % da

Konfederalna skupina: Združena evropska levica/Nordi-
jska zelena levica

41 5,26 % 13 31,71 %

Skupina: Neodvisnost/Demokrati 23 2,95 % 4 17,39 % da

Nepovezani s katero koli skupino 29 3,72 % 4 13,79 %

Vsi 779 100 242 31,07 %
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Lojze Peterle, 
Nova Slovenija, 
Evropska ljudska 
stranka

Razlika v plačilu po spolu je v 
številnih državah nepomemb-
no vprašanje v javnih razpra-
vah in na političnem dnevnem 
redu. Ena glavnih težav je, da 
nihče ne želi prevzeti odgovor-
nosti za odpravo razlik v plačilu po spolu. Stanje je še bolj zapleteno 
v državah članicah, kjer so socialni partnerji šibki, tam kjer je vloga 
sindikatov manjša ali kjer pogajanja o plačah ne obstajajo. V Sloveniji 
je bil leta 2005 sprejet prvi strateški dokument politike enakosti spolov, 
t. i. resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in 
moških, 2005–2013, katere temeljni namen je izboljšati položaj žensk v 
Sloveniji ter zagotoviti trajnostni razvoj pri uveljavitvi enakosti spolov.

Kot član politične skupine EPP-ED se zavedam, da se ne smemo po-
dajati v demagoška stališča in zavajati ljudi. V zadnjih desetih letih so 
se sicer razmere glede enakih možnosti za ženske in moške ter samo 
izvajanje načela enakega plačila za enako delo močno izboljšale. Ven-
dar nam postaja vse bolj jasno, da izboljšanje obstoječe zakonodaje 
samo po sebi ne bo odpravilo težave razlik v plačilu. To težavo lahko 
popolnoma rešijo le učinkovita mešanica politik, boljša in učinkovitej-
ša zakonodaja ter jasne pristojnosti. Kot pomemben dosežek na tem 
področju bi rad izpostavil ustanovitev evropskega inštituta za enakost 
spolov, katerega glavni cilj je pomagati institucijam Skupnosti (pred-
vsem komisiji) in državam članicam v njihovem boju zoper diskriminaci-
jo zaradi spola ter pri zbiranju in analiziranju zanesljivosti in primerljivih 
informacij v zvezi z enakostjo spolov. 

Moje mnenje je, da moramo delati v treh smereh: 
večja zastopanost diskriminiranih skupin in uravnoteženo sodelovanje 
moških in žensk v družbi,
priznavanje, da smo različni, ter spodbujanje različnosti z izpostavlja-
njem prednosti naših medsebojnih razlik,
spoštovanje in uveljavljanje tesneje povezane družbe brez predsodkov 
in nasilja, da bi se uveljavili dobri odnosi med vsemi pripadniki družbe.

Mojca Drčar Murko

zaposlitev je ključ 
do emancipacije!

žZ uresničevanjem direktive iz leta 
2002, temeljnega zakonskega akta, 
s katerim je EU vzpostavila načelo 
enakih možnosti žensk in moških 
pri zaposlovanju, poklicnem izobra-
ževanju in delovnih pogojih, imajo 
države članice še dandanes obilo 
težav. S prenosom določil v svoje 
zakonodaje se obotavljajo in ne-
davno smo v evropskem parlamen-
tu ugotovili, da zadnja leta v pogledu enakopravnosti pri zaposlovanju 
Evropa skoraj ni napredovala. 

Taka ocena je prepričljiva spodbuda za poudarjanje liberalno-socialnih 
izhodišč, ki jih pripravlja evropska politična skupina ALDE (Zavezništvo 
liberalcev in demokratov za Evropo) za prihodnje evropske volitve.

Menimo, da je ekonomska neodvisnost žensk ključnega pomena za 
njihovo emancipacijo, zaposlitev pa jamstvo za njihov skladni osebni ra-
zvoj in ustvarjalno vključitev v družbo. Na načelni ravni zdaj sicer temu 
skoraj nihče ne ugovarja, a veliko je praktičnih vprašanj. Teh ni mogoče 
rešiti brez dobro delujočih nadzornih sistemov (denimo inšpektorjev), 
brez vladnih uradov za enake možnosti s pristojnostmi  posredovanja in 
brez pravnih procedur, na katere se lahko v sporih opre šibkejša stran.

Zavedati se je treba, da so bile bitke za enake priložnosti žensk v Evropi 
vedno med najtežjimi. Od zapisa v čl. 119 ustanovne pogodbe EWG 
(predhodnice EU) iz leta 1957 – enako plačilo za enako delo – pa do 
tedaj, ko so ženske lahko na sodiščih to načelo iztožile, je minilo več kot 
deset let! Do sprejetja zakona, ki je prepovedal posredno in neposredno 
diskriminacijo pri zaposlovanju in obsodil različne oblike nadlegovanja 
na delovnem mestu, so nato minila še desetletja.

Celo v svetu visokoizobraženih zadeve niso zgledno urejene. Zakaj 
je delež žensk na vodilnih položajih v gospodarstvu in na univerzah 
v evropskem povprečju še vedno tako majhen? Res le zaradi težav z 
»združljivostjo poklicne kariere in družine«? 

Prepričani smo, da ne zaradi tega, saj se lahko učimo iz dobrih prak-
tičnih primerov v tistih evropskih državah, ki so v zgodovini prednjačile 
v boju za žensko volilno pravico (na Finskem že leta 1911!) in so tudi z 
vztrajanjem pri politiki »ženskih kvot« dosegle zavidljivo raven zastopa-
nosti žensk na vodilnih političnih in znanstvenih položajih. 

Kariera in družina sta združljivi in ženske lahko prebijejo »stekleni 
strop«, če se le družbe organizirajo tako, da jim zares zagotovijo enake 
priložnosti. 

Prizadevanje za enak položaj žensk na delovnem mestu se je 
krepilo v sedemdesetih in osemdesetih letih, vendar so ženske 
v EU postajale nezadovoljne z doseženo stopnjo pravic, zato so 
v osemdesetih in devetdesetih razširile okvir političnega delova-
nja in povezovale ženske pravice s človekovimi, kar je postajal 
vedno bolj priljubljen okvir. Komisija EU je na ta izziv odgovorila 
z oblikovanjem in utrjevanjem politike enakih možnosti za oba 
spola, ki jo je tudi natančneje opredelila.

Zaokrožena zakonska podlaga za celovito zagotavljanje enakih 
možnosti in enake obravnave spolov je bila izoblikovana z am-
sterdamsko pogodbo (1997), ki je začela veljati 1. maja 1999. 
Z njo se je EU zavezala, da bo uveljavljala in spodbujala ena-
kost moških in žensk (2. člen) ter si prizadevala odpravljati ne-
enakost v vseh svojih aktivnostih in politikah (3. člen). Določila 
te pogodbe zagotavljajo celovito vključevanje načela enakosti 
spolov v vse dejavnosti EU (»gender mainstreaming«), poleg 
tega pa vključujejo tudi sprejemanje posebnih ukrepov za boj 
proti diskriminaciji zaradi spola, rasnega ali etničnega porekla, 
vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmeritve 
(13. člen) ter obvezo, da EU podpira in dopolnjuje ukrepe držav 
članic za enakost možnosti na trgu delovne sile in za enako 
obravnavo na delu (137. člen). Po pomenu ekonomske neodvi-
snosti žensk je zlasti pomemben 141. člen, ki določa, da mora 
vsaka država članica »zagotoviti, da bo za zaposlene moške 
in ženske za enako ali enakovredno delo veljalo načelo ena-
kega plačila« (Posebni ukrepi … 2003: 35). Tako so določila 
te pogodbe dopolnila vrsto posebnih ukrepov za spodbujanje 
enakosti (pozitivni, spodbujevalni in programski) z natančno 
določenimi odgovornimi nosilci (»akterji«, od delodajalcev do 
mednarodnih organizacij) ter kazalci (merili) za ugotavljanje 
uresničevanja enakosti in odpravljanja diskriminacije, ki jih je 
Svet Evrope sprejel že 13. decembra 1984. 

Brez dvoma je na razširitev politike glede neenakosti med spolo-
ma v EU od izrazito enostranske tržne usmerjenosti do integral-
nega zajemanja vseh področij in ravni delovanja družbe vplivalo 
več dejavnikov, od strategije OZN do prizadevanj različnih for-
malnih in neformalnih skupin in zvez. Ženske skupine iz Evrope 
so se začele bolj angažirati v delu OZN, zlasti v desetletju za 
ženske (1976–1985). Na svetovni konferenci v Nairobiju (1985) 
je bilo načelo integracije spolov dejansko vneseno kot cilj v ra-
zvojno politiko. Deset let pozneje, na četrti svetovni konferenci o 
ženskah v Pekingu (1995), je bil ta cilj, ki so ga dolžne uresniče-
vati države članice, formalno sprejet v zaključne dokumente. 

Leta 1995 so bile v EU vključene tudi Švedska, Finska in Avstrija. 
Švedska  in Finska sta imeli veliko izkušenj z enakopravnostjo 
in uresničevanjem načela enakih možnosti, zato sta tudi precej 
vplivali na razvoj politike v EU. Jedrnato povedano, v politiki 
EU je prišlo do zamenjave paradigme: poglavitni cilj delovanja 
ni več pomagati ženskam, da bi se prilagodile moškim struktu-
ram, temveč naj bi spolno specifično določene strukture postale 
bolj prijazne do žensk. To pa je dosegljivo z vsestranskim spre-
minjanjem institucionalnega reda, kar omogoča uresničevanje 
načela integracije enakih možnosti spolov na vsa področja in 
ravni delovanja. Po posredovanju Evropskega ženskega lobija 
je bilo to načelo v amsterdamski pogodbi dvignjeno na raven 
temeljnih principov dejavnosti EU, katerega uresničevanje, ki 
obvezno poteka v državah članicah, nadzira EU. To načelo je 
tudi sestavni del acquis communautaire, torej je (bilo) obvezno 
tudi za nove članice iz postsocialistične skupnosti.
 
V strategiji EU se po sprejetju načela integracije enakih možno-
sti spolov dopolnjujeta dve strategiji za odpravljanje neenakosti: 
spolno specifični ukrepi naj bi podpirali ženske z odpravljanjem 
obstoječih neenakosti, medtem ko integracija enakosti možnosti 
na vseh ravneh in v vsa področja teži k preobrazbi institucij. Kot 
ugotavlja S. Roth (2003: 68), je prva vrsta strategije »usmerjena 
nazaj«, druga pa »v prihodnost«. Sestavina druge vrste strate-
gije je namreč tudi ocenjevanje potencialnih (negativnih) spolno 
specifičnih učinkov posameznih ukrepov med njihovo pripravo 
in poskus, da se odpravijo že na tej stopnji  .

Prizadevanja za odpravo različnih vrst neenakosti po spolu v 
EU ne ostajajo zgolj na ravni zapisanih načrtov, resolucij, direk-
tiv in priporočil , temveč že ti dokumenti vsebujejo pomembne 
mejnike, ki zadevajo način, čas in nosilce ocenjevanja uresni-
čevanja. Sistematično uresničevanje politike enakih možnosti je 
potekalo skladno z akcijskimi programi, razčlenjenimi v krajša 
obdobja: od začetka osemdesetih let 20. stoletja po srednjeroč-
nih akcijskih programih.
 
Prvi štirje srednjeročni programi komisije EU za enake možnosti 
žensk in moških so se izvajali od leta 1982 do leta 2000. 
Ker so različna poročila ob koncu devetdesetih let 20. stoletja 
pričevala o obstoju raznovrstne neenakosti po spolu, so se sis-
tematična prizadevanja EU za zagotavljanje enakosti žensk in 
moških nadaljevala tudi v prvem desetletju 21. stoletja, najprej 

s programom v zvezi z okvirno strategijo Skupnosti za enakost 
spolov (2001–2005), ki pa je bil podaljšan do konca leta 2006, 
in z načrtom za enakost žensk in moških  (v okviru programa 
»Pogress«), ki je bil sprejet 1. marca 2006 za obdobje od 2006 
do 2010. V tem načrtu so podrobno razčlenjeni cilji in akcije za 
uresničevanje enakosti spolov na šestih prednostnih področjih: 
enaka ekonomska neodvisnost za ženske in moške, usklajeva-
nje poklicnega dela z zasebnim in družinskim, enaka udeležba 
v političnem odločanju, odpravljanje vseh oblik na spolu temelje-
čega nasilja in trgovine z ljudmi, odpravljanje spolnih stereotipov 
ter uveljavljanje enakosti spolov v zunanji in razvojni politiki. Vse 
dejavnosti pa temeljijo na jasnem izhodišču, ki se glasi: »Ena-
kost spolov je temeljna pravica, skupna vrednota EU in nujni po-
goj za doseganje ciljev EU glede rasti, zaposlovanja in družbene 
povezanosti.« (Women and men in decision making 2007: 5).

Od pomladi leta 2003 mora evropska komisija na zahtevo 
evropskega sveta letno poročati, kako napreduje uresničevanje 
načela enakosti žensk in moških v vseh državah članicah. Mar-
ca 2008 je izšlo že peto letno poročilo, v katerem je ob znakih 
izboljševanja tudi nedvoumno poudarjena potreba po tem, da 
države članice z različnimi ukrepi v prihodnje zmanjšujejo nee-
nakosti med ženskami in moškimi na vseh področjih in ravneh 
delovanja. Uresničevanje egalitarne strategije EU je finančno 
podprto, zanj pa je odgovornih več področnih teles. Pomembno 
vlogo pri uresničevanju politike enakih možnosti je imelo tudi 
evropsko sodišče (s sedežem v Luksemburgu) kot nadzorna 
institucija in tudi kot vir za oblikovanje novih standardov na po-
dročju uresničevanja te politike. (Gerhard 2003: 45).

Jasna strategija ter vedno bolj natančen in varovan pravni red 
sta brez dvoma nujna pogoja za zmanjševanje diskriminacije 
po spolu; vendar, kakor je bila potrebna za njuno oblikovanje, 
tako je aktivna udeležba žensk v procesih političnega odločanja 
nenadomestljiva tudi pri njunem uresničevanju. Kot poudarja 
U. Gerhard (2003: 48), zgodovinska izkušnja kaže, da »dokler 
so ženske v demokratičnih predstavniških telesih podpredsta-
vljene, se napredek glede ženskih pravic, predvsem konkretne 
izboljšave socialnega in pravnega položaja žensk, doslej po 
pravilu ni pojavljal kot avtomatična posledica razširjajoče se 
demokratizacije …«

Dr. Maca Jogan

Evropski parlament: Izvoljene poslanke po državah
Vir: Medparlamentarna unija (IPU); Stanje: januar 2007

Država članica Število vseh 
sedežev

Ženske Ženske %

1. Švedska 19 11 57,90 %

2. Luksemburg 6 3 50 %

3. Nizozemska 27 12 44,40 %

4. Slovenija 7 3 42,90 %

5. Francija 78 33 42,30 %

6. Avstrija 18 7 38,90 %

7. Litva 13 5 38,50 %

8. Irska 13 5 38,50 %

9. Madžarska 24 9 37,50 %

10. Slovaška 14 5 35,70 %

11. Finska 14 5 35,70 %

12. Danska 14 5 35,70 %

13. Estonija 6 2 33,30 %

14. Španija 54 18 33,30 %

15. Romunija 35 11 31,40 %

16. Nemčija 99 31 31,30 %

17. Grčija 24 7 29,20 %

18. Belgija 24 7 29,20 %

19. Bolgarija 18 5 27,70 %

20. Portugalska 24 6 25 %

21. Velika Britanija 78 19 24,40 %

22. Latvija 9 2 22,20 %

23. Češka 24 5 20,80 %

24. Italija 78 15 19,20 %

25. Poljska 54 7 13 %

26. Ciper 6 0 0 %

27. Malta 5 0 0 %

Vsi 785 238 30,3%
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dr. Mihael Brejc
Evropska ljudska 
stranka

O enakosti spolov
v politiki

Evropska ljudska stranka - evropski 
demokrati je najmočnejša politična 
skupina v evropskem parlamentu 
in svoje politično delovanje gradi 
na tradicionalnih vrednotah evropske civilizacije. Pred vsakimi volitva-
mi oblikujemo politične dokumente, v katerih se opredelimo do najpo-
membnejših vprašanj prihajajočega obdobja. Tako smo tudi za naslednji 
mandat pripravili program v desetih točkah, t. i. dekalog, v katerem po-
udarjamo pomen nacionalnih družinskih politik, ki naj bolj upoštevajo 
spremenjene razmere na trgu dela, kjer je vse več žensk, ki težko uskla-
dijo družinsko življenje z zahtevami svoje poklicne kariere. Zavzemamo 
se za enakost med spoloma, ko gre za zaposlitev in plačilo za delo, 
predlagamo bolj prijazen delovni čas za starše z majhnimi otroki ipd. 

Zastopanost žensk v politiki je stalna tema, ki pa se navadno konča z 
ugotovitvijo, da nobene kvote ne pomagajo, če kandidati niso spreje-
mljivi za volivce. Tudi v drugih državah imajo slabe izkušnje, ko so na 
liste postavili več žensk, nato pa doživeli zelo slab rezultat. Primarni 
sta kakovost in sprejemljivost kandidatov. Zavzemamo se za enake 
izhodiščne možnosti, prednost pa naj dobijo najboljši. V politiki to niso 
nujno najbolj usposobljeni, ampak takšni, ki so ljudem všeč. In tu se 
začnejo težave pri oblikovanju list. Dokler bo tako, bodo kvote še ve-
dno potrebne, vodstva političnih strank pa se bodo morala potruditi, 
da poiščejo sposobne kandidatke, ki bi imele podporo tudi v javnosti. 
Predvidevam, da bo SDS tudi letos nastopila s takšno listo, in upam, 
da bo v slovenskem zastopstvu v evropskem parlamentu vsaj toliko 
poslank, kot jih je danes.

Dr. romana Jordan cizelj
Slovenska poslanka 
v evropskem parlamentu
Podpredsednica SDS 
in predsednica ŽO SDS 
za »bolj enake možnosti« 
v Sloveniji in Evropi

Moja zabava, ki sem jo odkrila sre-
di preteklega leta, je prijateljevanje 
prek facebooka. To je program, ki 
nam omogoča, da se predstavimo 
na spletu ter prek njega sklepa-
mo poznanstva in prijateljstva. Pri 
predstavitvi lahko vsakdo izpolni tudi rubriko »Zanima me …«. Dejstvo, 
da moški vpisujejo v prazen prostor »Zanimajo me ženske«, ženske 
pa zapišejo, da jih zanimajo moški, sploh ni presenetljivo. Bolj pa me 
preseneča, da kljub temu, da drug drugega potrebujemo in si to tudi 
priznamo, še vedno prihaja do velikih razlik med družbeno priznano 
vlogo žensk in moških. Zakaj je veliko več moških kot žensk na vo-
dilnih položajih v gospodarstvu? Zakaj je poprečen ženski dohodek v 
Evropski uniji 15 odstotkov nižji kot moški? Zakaj je večina evropskih 
ministrov, predsednikov vlad, predsednikov države, komisarjev in po-
slancev moških?

Slovenija kaže na področju enakih možnosti nekoliko boljšo sliko od 
evropskega poprečja. Poprečna razlika med plačami žensk in moških 
pri nas je osemodstotna, v korist moških – a je tudi to preveč. Zelo 
slaba pa je v naši državi udeležba žensk v politiki. In ker je to področje, 
kjer se ureja okvir delovanja družbe, je to zaskrbljujoče. Trinajst odstot-
kov poslank pač težko zagovarja interese več kot 50 odstotkov žensk.

Veseli pa me dejstvo, da so nekatere stranke ocenile takšno stanje kot 
zaskrbljujoče in so ukrepale. Tako so zakoni, ki uvajajo kvote za volitve 
v evropski parlament, državni zbor RS, mestne in občinske svete, stari 
le nekaj let. Že prve volitve na podlagi teh zakonov pa kažejo, da ima-
mo poleg moških tudi ženske, ki so sposobne, imajo izkušnje in si želijo 
aktivno vstopiti v slovensko politiko in jo sooblikovati. Naloga strank 
pa je, da se notranje ustrezno organizirajo in poiščejo takšne ženske 
ter volivkam in volivcem ponudijo, da jih izvolijo. Ocenjujem, da bo v 
Sloveniji stanje »normalno« in po spolu nevtralno takrat, ko bodo tudi 
ženske verjele, da jim v politiki lahko uspe.

V Slovenski demokratski stranki smo začeli ukrepati v skladu z rekom 
»najprej pometi pred svojim pragom«. Zaradi ukrepov, ki smo jih že 
sprejeli ali jih pripravljamo za sprejetje v bližnji prihodnosti, imajo žen-
ske v naši stranki vedno pomembnejšo vlogo. Vesela sem, da je bil 
prav v času vlade Janeza Janše sprejet ukrep, ki omogoča bistveno 
večjo udeležbo žensk na lokalnih volitvah in volitvah v državni zbor.

Ukrepamo pa tudi v evropskem parlamentu. Pred nedavnim smo po-
zvali inštitucije Skupnosti in države članice, da 22. februar razglasijo 
za »mednarodni dan enakega plačila za ženske in moške«, ter naložili 
komisiji, da še v tem letu pripravi nov zakonodajni predlog o reviziji 
veljavne zakonodaje glede enakega plačila za moške in ženske. Novi 
sestavi evropskega parlamenta se obeta zanimivo in odgovorno delo 
za doseganje »bolj enakih možnosti« v Sloveniji in Evropi.

TrI NAJTEŽJE OVIrE

Novembra 2008 je mednarodna parlamentarna unija (IPU), ki 
povezuje parlamente vsega sveta, objavila raziskavo, v kateri 
je zajela 300 parlamentark in parlamentarcev. Štirideset od-
stotkov udeleženih v raziskavi je bilo moškega spola. Spraše-
vali so jih o tem, kaj ene in druge najbolj ovira pri vstopanju v 
politiko in opravljanju njihovega dela. 
Ta raziskava je pokazala, da so parlamentarci obeh spolov 
pretežno srednjih let ali starejši (60 odstotkov jih je starejših od 
50 let). Med mlajšimi od 40 let, ki zajema tiste med 20 in 30 let 
(taka sta dva odstotka) in stare od 30 do 40 let (takih je samo 
20 odstotkov),v številu razlik po spolu ni, v drugih starostnih 
skupinah pa je bistveno več žensk, razen v skupini starejših 
od 70 let (teh je sedem odstotkov), kjer so sami moški. Žen-
ske torej vstopajo v parlamente bistveno starejše kot moški in 
prej odidejo. Večina poslank in poslancev je poročena ali živi 
v partnerski zvezi, toda med ovdovelimi in ločenimi je skoraj 
trikrat več poslank (16 odstotkov, šest odstotkov je poslancev). 
Dvakrat večji je tudi odstotek samskih poslank (15 odstotkov 
poslank in sedem odstotkov poslancev).

Kaj najbolj odvrača ženske od politike in jim otežuje vstopanje 
v parlamente in vztrajanje v njih? Katere so najtežje ovire in 
koliko so različne od tistih, s katerimi se srečujejo moški? 
V tabeli so prikazane po tri najtežje ovire za vsak spol in primer-
java, kako velike se jim zdijo. Možne ocene so bile od 0 do 5 
točk. Številke povzemajo poprečje vseh odgovorov po spolu. 

Poslanke Poslanci

Tri najtežje ovire za poslanke:

Domače obveznosti 3,4 2,1

Prevladujoči  tradicionalni pogledi 
na zaželeno vlogo ženske v družbi

3,3 0,0

Pomanjkanje družinske podpore 3,2 2,4

Tri najtežje ovire za poslance:

Šibka podpora volivk in volivcev 3,0 2,9

Pomanjkanje finančnih sredstev 3,1 2,7

Šibka podpora stranke 3,1 2,7 

Raziskava odlično ponazarja, v katerem grmu tiči zajec: žen-
ske plavajo proti toku tradicije, z družinskimi bremeni na hrbtu, 
s slabšim ekonomskim izhodiščem, poleg tega, da jih njihove 
družine bistveno manj podpirajo kot njihove moške kolege! 
Vse najtežje ovire poslancev so še težje za poslanke, ki imajo 
ob tem še dodatne težave na področjih, ki moškim sploh niso 
(tradicija) ali so jim bistveno manj v breme (družinske obve-
znosti, pomanjkanje podpore v družini).
Podrobnosti si lahko preberete v brošuri: Equality in Politics, 
Survey on Women and Men in Parliaments, IPU, 2008
Raziskavo povzela: Sonja Lokar

Voditelji držav ustanoviteljic evropskih skupnosti so davnega 
leta 1957 v rimski pogodbi postavili temelje politike enakih mo-
žnosti in načela enakega plačila za enako delo. To je bilo dobro, 
če gledamo iz današnjega zornega kota. Še bolje bi bilo, če bi 
lahko ugotavljali hitrejši napredek v praksi. Pa je preteklo veliko 
časa in potrebne je bilo veliko politične volje, da so se začeli 
kazati rezultati. Če danes pogledamo na dosežke, lahko reče-
mo, da se stvari spreminjajo, čeprav ne tako in toliko, da bi bili 
lahko zadovoljni. V začetku 21. stoletja so evropski voditelji z 
lizbonsko strategijo in njeno prenovo dali udeležbi žensk na trgu 
dela zagon. Poleg tega je bila sprejeta vrsta direktiv za enako 
obravnavo žensk in moških pri zaposlovanju ter proti diskrimi-
naciji. Pa poglejmo, kakšni so ti dosežki.

Ženske vedno bolj sodelujejo na trgu dela Evropske unije. V 
letih gospodarskega razcveta in visoke gospodarske rasti v po-
sameznih državah članicah so pomembno prispevale k njeni ra-
sti. Stopnja zaposlenosti žensk se je od leta 2000 do leta 2006 
dvignila za 3,5 odstotka na 57,2 odstotka, medtem ko se je za-
poslenost moških povečala za 0,7 odstotka; še vedno pa je ta 
71,6-odstotna in višja za skoraj 20 odstotkov kot stopnja zapo-
slenosti žensk. Politika in ukrepi za spodbujanje zaposlovanja 
žensk na evropski ravni in v posameznih državah članicah so 
dali konkretne rezultate, bolj v državah z nižjo stopnjo zaposle-
nosti žensk. Nastalo je veliko novih delovnih mest, obenem pa 
so ta predvsem za ženske in še bolj za mlade ženske postala 
zelo negotova, saj se je zelo povečal delež žensk s pogodbami 
za določen in skrajšan delovni čas. Slovenija ima sicer primer-
no stopnjo zaposlenosti žensk, okrog 60-odstotno, in je cilj že 
dosegla, pri tem pa ima vodečo vlogo skupaj s še štirimi drža-
vami članicami pri deležu zaposlenih žensk za določen čas, ki 
se je povečal s 14 odstotkov leta 2001 na 19,3 leta 2006 (moški 
15,5). V Evropski uniji je bila najnižja stopnja brezposelnosti 
žensk, devetodstotna, leta 2006; v Sloveniji je bila sicer nižja 
kot v EU. Pri tem pa je zelo slabo, da se ta stopnja nenehno 
povečuje že vrsto let in je tudi med letoma 2001 in 2006 zrasla s 
6 na 7,2 odstotka, medtem ko se je pri moških znižala, in sicer s 
5,4 na 4,9 odstotka. Stopnja brezposelnosti je tako pri ženskah 
že za 32 odstotkov višja kot pri moških. Škoda je očitna, saj ne 
izkoristimo dovolj znanja in usposobljenosti žensk, ki so v pov-
prečju bolj izobražene kot moški. Ne gre prezreti dejstva, da v 
Sloveniji nismo bili uspešni pri spodbujanju zaposlovanja žensk, 
če je sploh bilo kaj storjeno na tem področju. Rezultati ne kažejo 
na pretirano vnemo. 

Razlike v plačah med ženskami in moškimi ostajajo v EU v za-
dnjih letih skoraj enake, 15 odstotkov v škodo žensk. Slovenija 
je glede najmanjšega zaostanka plač skoraj vodilna (na Malti je 
razlika le triodstotna), saj so ženske zaslužile povprečno me-
sečno okrog sedem odstotkov manj kot moški ali v denarju 88 
evrov, a se je v zadnjih letih razlika zmanjševala. Seveda gre za 
povprečne vrednosti. Pri nas se po posameznih dejavnostih in 
poklicih kažejo velike razlike, ki v denarju pomenijo vrednosti od 
42 evrov v dejavnosti prometa, skladišč in zvez, v zdravstvu je 
osebni dohodek žensk nižji za 30 odstotkov, do poklicev za sto-
ritve in prodajalcev, kjer je povprečen mesečni bruto dohodek 
nižji za 205 evrov, ter poklicev za neindustrijski način dela, kjer 
je nižji za 239 evrov. 

Da so ženske še vedno bistveno bolj obremenjene z varstvom 
otrok in gospodinjskim delom, ni novost ne v EU ne v Sloveniji. 
Da bi olajšali možnost zaposlovanja žensk, so bili leta 2002 v 
EU sprejeti ukrepi za usklajevanje dela in družinskega življenja. 
Postavljen je bil cilj povečanja vključenosti otrok v vrtce. Do leta 
2010 naj bi dosegli 90-odstotno vključenost vseh otrok do za-
četka šolanja in 33-odstotno do treh let starosti. Razlike med 
državami članicami so velike. Prvi cilj je do zdaj preseglo osem 
držav, tri so se približale, medtem ko jih je sedem doseglo zavi-
dljiv rezultat med 70 in 85 odstotki. Slovenije ni med njimi, vklju-
čenost otrok za polni čas je 65-odstotna. Seveda je pri tem treba 
upoštevati tudi vse druge možne oblike organiziranja varstva 
otrok. Ko gre za vključenost otrok do treh let, je pet držav ta cilj 
že preseglo, drugih pet pa se mu je približalo, med njimi je tudi 
Slovenija. Da države različno gledajo na to, kaže zadnji primer 
programa predsedujoče države Svetu EU, Češke. Ta je posebej 
izpostavila idejo, da bi v EU razmislili o možnosti državne in dru-
gih podpor za starše, ki bi se odločili ostati doma in sami varovali 
otroke. Češka je na zadnjem mestu v EU po vključitvi najmlajših 
otrok, torej do treh let, v javno ali zasebno organizirano varstvo 
otrok. Kam takšne ideje peljejo, je javna skrivnost, ženske naj se 
»svobodno« odločijo in ostanejo doma. Uvedba starševskega 
dopusta je bil dosežek evropskih socialnih partnerjev, ki je bil 
uzakonjen z direktivo. Dobro je bilo, da je bil uveden, slabo pa, 
da v večini držav članic ta dopust ni plačan.

ŽENSKE NA TrGU DELA EVrOPSKE UNIJE

Naj ob zaključku velja ugotovitev, da je bilo precej storjeno na 
evropski ravni, še posebno okvirna zakonodaja o enakih mo-
žnostih, veliko pa bi bilo še treba postoriti. Praksa namreč kaže, 
da so potrebni evropski zakonodajni okvir, evropske politike in 
ukrepi, da bi lahko ženske v praksi dobile vse možnosti za ra-
zvoj, izkoristile svoje pridobljeno znanje in dosegle polno vklju-
čitev v družbo. Tako je nujno še naprej vztrajati, da vse politike 
upoštevajo načelo enakosti spolov, da na evropski ravni dose-
žemo premik zakonodajnega okvira za usklajevanje poklicnega 
in družinskega življenja, tudi za plačan starševski dopust, in da 
storimo več za zmanjšanje neupravičenih razlik med dohodki 
žensk in moških. Slovenija ima pri tem še kar nekaj dela, saj tudi 
po mnenju odbora Združenih narodov za odpravo diskriminacije 
žensk obstaja pri nas vrzel med pravno in dejansko enakostjo 
žensk in moških na vseh področjih življenja. Pomembno je, da 
se tega zavedamo in da spreminjamo obstoječe razmere. Go-
spodarska in finančna kriza pri tem prav nič ne pomaga; pomeni 
grožnjo že doseženemu. V kriznih razmerah so najbolj prizade-
te prav najbolj ranljive skupine ljudi, med njimi ženske. Pričako-
vati je, da se bodo tako evropski kot nacionalni politiki zavedli 
te nevarnosti in sprejeli potrebne ukrepe za nadaljevanje uve-
ljavljanja potrebnih politik enakih možnosti na vseh področjih 
življenja in dela.

Metka Roksandič

6



Aurelio Juri, 
poslanec SD 
v evropskem parlamentu

Kaj namerava Stranka evropskih 
socialdemokratov (PES) predlagati 
novi evropski komisji, evropskemu 
parlamentu in državam članicam 
EU, da bi skupaj uresničili nače-
lo enakega plačila za enako delo, 
omogočili boljše usklajevanje de-
lovnih in družinskih obveznosti 
obeh partnerjev in dosegli enako 
zastopanost žensk in moških v 
vseh organih odločanja na ravni 
EU? Kar zahtevno vprašanje, ker 
pa imam dobre sodelavke, sem se razmeroma enostavno dokopal do, 
upam, ustreznega odgovora.

Šestega decembra 2008 so vsi voditelji Stranke evropskih socialdemo-
kratov sprejeli manifest, ki navaja šest glavnih zavez za čas evropskih 
volitev in po njem. Med temi je stranka posebno pozornost namenila 
prav enakosti spolov v Evropi. 

V 4. poglavju manifesta je kar devet točk, ki se ukvarjajo s to temo - od 
listine o pravicah žensk v EU do starševskega dopusta, enakosti med 
spoloma pri zastopanosti v politiki, zmanjšanja razlik med spoloma na 
trgu dela, enake možnosti na področju podjetništva, znanosti in razi-
skovanja, sožitja med družino in poklicem do boja proti nasilju v družini 
in trgovanju z belim blagom. Besedila so dostopna na spletni strani: 
www.pes.org/downloads/PES_manifesto_2009-EN.pdf

V letu 2007 so članice Ženske organizacije Stanke evropskih socialde-
mokratov (PES Women) izpeljale uspešno kampanjo z naslovom: Za-
primo škarje med moškimi in ženskimi plačami! Udeleženci so skupaj z 
različnimi ministri govorili o zmanjševanju razlik med spoloma in infor-
mirali ljudi o družbeno pomembnih vprašanjih in zaposlovanju. Preberi 
na www.pes.org/extras/gender_pay_gap/pdf/Leaflet_EN.pdf

Našim pobudam je sledila tudi evropska komisija, ki je predstavila 
glavne teme komuniciranja z javnostjo. Izpostavila je tematike, kot so 
segregacija po spolu na trgu dela, skrajšan delovni čas, slabše plačane 
službe in t. i. stekleni strop.

Vendar pa ne glede na dejavnost komisije menimo v PES, da se morajo 
prizadevanja za enakost med spoloma nadaljevati. Še vedno je treba: 
1. spodbujati države članice EU in zahtevati od njih resnično preda-

nost in zavezanost k cilju;
2. od novega evropskega inštituta za enakost spolov zahtevati, da 

korektno nadzoruje in analizira situacijo, da opravlja aktualne štu-
dije o enakosti med spoloma v EU;

3. vzpostaviti instrumente za ženske in moške, da bi laže uskladili 
družinsko in službeno življenje (uveljaviti starševski dopust, več 
vlagati v ustanove, ki so dostopne otrokom, kakovostne in si jih 
lahko privoščijo vsi) in

4. spodbujati ženske, da bodo posegale po vodilnih položajih v politi-
ki in podjetništvu. 

Prav prihajajoče evropske volitve so velika priložnost za politične 
stranke, da spodbujajo zastopanost žensk v evropskem parlamentu in 
evropski komisiji. Kot član PES in podpornik PES Women zatorej pod-
piram evropsko žensko lobistično kampanjo www.5050democracy.eu
Spremljanje enakosti med spoloma po državah in hkrati finančna po-
litika, ki podpira enakost med spoloma na vseh področjih, sta glavna 
dejavnika enakosti med spoloma. Španska socialistična vlada je lep, 
ilustrativen primer za vse države članice EU, ko govorimo o aktivnostih, 
ki naj pripomorejo k boljši zastopanosti žensk v politiki. Vendar se je ob 
vsem tem treba zavedati, da neenakost med spoloma ni več žensko 
vprašanje, temveč je postalo vprašanje demokratičnih načel.

Kot omenjeno se razlika med spoloma ne kaže samo v višini dohod-
ka, ampak tudi na drugih področjih. Vse to bi lahko premagali, če bi 
ženske imele enak dostop do trga dela in bi lahko, tako kot moški, 
uspešno združevale profesionalno in družinsko življenje. Saj je med 
krizo posebno pomembno izpostaviti, da je družbeno organizirana in s 
proračunom EU in vsake države članice sofinancirana skrb za vzgojo 
otrok dolgoročna investicija. In tega se v PES zavedamo, zato smo 
s kampanjo “Putting Children First” (Najprej otroci) želeli prikazati, da 
vzgoja otrok ni zgolj investicija v otroke, temveč v celotno družbo. Prav 
to – podpora države in partnerja pri vzgoji otrok – je namreč tisto, ki 
ženskam omogoči enak dostop in enake priložnosti za vstop in obstoj 
na trgu dela. Še zlasti med krizo, kjer so ženske prve na seznamu 
odpuščanj. www.pes.org/content/view/1247/1700078

Zaradi tega potrebujemo v prihodnje posebno pozornost nameniti tudi 
enakosti med spoloma pri odpiranju delovnih mest in zaposlovanju 
žensk.

Ženske v parlamentih držav članic EU 
in držav pristopnic
Vir: Medparlamentarna unija (IPU); Stanje: 11. julij 2008

Država Datum 
izvolitve

Št. vseh 
sedežev

Ženske Ženske 
%

1. Švedska sep. 2006 349 164 46,99 %

2. Finska mar. 2007 200 83 41,50 %

3. Nizozemska nov. 2006 150 59 39,33 %

4. Danska nov. 2007 179 68 37,99 %

5. Španija mar. 2008 350 127 36,29 %

6. Belgija jun. 2007 150 53 35,33 %

7. Avstrija okt. 2006 183 60 32,79 %

8. Nemčija sep. 2005 613 194 31,65 %

9. Makedonija jul. 2006 120 35 29,17 %

10. Portugalska feb. 2005 230 65 28,26 %

11. Luksemburg jun. 2004 60 14 23,33 %

12. Litva okt. 2004 141 32 22,70 %

13. Bolgarija jun. 2005 240 52 21,67 %

14. Hrvaška nov. 2007 153 32 20,92 %

15. Estonija mar. 2007 101 21 20,79 %

16. Poljska okt. 2007 460 93 20,22 %

17. Latvija okt. 2006 100 20 20,00 %

18. Velika Britanija maj 2005 646 126 19,50 %

19. Slovaška jun. 2006 150 29 19,33 %

20. Francija jun. 2007 577 105 18,20 %

21. Italija apr. 2008 629 133 21,14 %

22. Češka jun. 2006 200 31 15,50 %

23. Grčija sep. 2007 300 44 14,67 %

24. Ciper maj 2006 56 8 14,29 %

25. Irska maj 2007 166 22 13,25 %

26. Slovenija okt. 2004 90 11 12,22 %

27. Madžarska apr. 2006 386 43 11,14 %

28. Romunija nov. 2004 330 31 9,39 %

29. Malta mar. 2008 69 6 8,70 %

30. Turčija jul. 2007 549 50 9,11 %

»Delovanje proti nasilju nad ženskami pomeni promocijo miru 
in človekove varnosti na mednarodni ravni,« je ob lanskem 25. 
novembru, svetovnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, 
izjavila Benita Ferrero - Waldner, komisarka za zunanje odno-
se in evropsko sosedsko politiko. Evropska komisija je ob tem 
izrazila svojo obvezo za delovanje proti vsem oblikam in nači-
nom izražanja nasilja nad ženskami in deklicami ter za zašči-
to in vso potrebno pomoč za reintegracijo žensk, ki doživljajo 
nasilje. Pri tem bo intenzivno sodelovala z državami članicami 
Evropske unije (EU) in civilno družbo.1 

Nasilje nad ženskami in njegove posledice
Žrtve nasilja so ženske vseh starosti in povsod po svetu. Nasi-
lje nad ženskami je skrajna manifestacija neenakosti med spo-
loma, ki hkrati pomembno prispeva k ohranjanju te neenakosti. 
Čeprav so tudi moški žrtve nasilja, so za nasilje nad ženskami 
značilne velika razširjenost v družinah in drugih medosebnih 
odnosih, njegova sprejemljivost v družbi ter hude in dolgo-
ročne posledice, ki jih ima za zdravje in dobro žensk. Študija 
Svetovne zdravstvene organizacije je pokazala, da so ženske, 
ki so kadar koli doživele telesno ali spolno nasilje svojega par-
tnerja, bistveno pogosteje poročale o slabem ali zelo slabem 
zdravju kot tiste, ki nasilja niso nikoli doživele. Ženske, ki so 
doživele kakršno koli zlorabo, so imele tudi bistveno več težav 
pri hoji in vsakodnevnih aktivnostih, čutile so več raznih bole-
čin in slabosti, izgubljale spomin, imele so pogostejša vaginal-
na vnetja. Posebno pomembno je poudariti, da je bilo »slabo 
zdravje v zadnjem času«, kot so poimenovali spremenljivko 
v študiji, neposredno povezano z »dolgotrajnim doživljanjem 
nasilja«. Iz tega lahko med drugim sklepamo, da so telesne in 
druge posledice, ki jih ima partnerjevo nasilje na zdravje žen-
ske, vidne in vplivajo na njeno življenje še dolgo po tem, ko se 
je zlorabljajoč odnos končal. 2

Pogostost nasilja nad ženskami
Po raziskavi Evropskega ženskega lobija je vsaka četrta do 
peta ženska v EU izkusila nasilje svojega partnerja (med 20 in 
25 odstotki žensk v EU).3  Po podatkih Sveta Evrope je petina 
do četrtina žensk v evropskih državah doživela fizično nasilje 
vsaj enkrat v svojem odraslem življenju, več kot desetina pa 
spolno nasilje, ki je vključevalo uporabo sile. Večino teh nasilnih 
dejanj so povzročili moški iz njihovega neposrednega socialne-
ga okolja, najpogosteje njihovi partnerji ali nekdanji partnerji.4

Kako Evropska unija obravnava nasilje nad ženskami
Na ravni EU ni direktive, ki bi obravnavala izključno nasilje nad 
ženskami ali v družini, čeprav si nevladne organizacije v za-
dnjih letih prizadevajo za sprejetje takšnega dokumenta. Na 
ravni EU obstajajo večinoma priporočila, ki so nastala kot re-
zultat dogodkov na temo nasilja nad ženskami pod različnimi 
predsedovanji EU5 in resolucije (kot med drugim npr. resolucija 
evropskega parlamenta o nasilju nad ženskami iz leta 1986 ali 
resolucija evropskega parlamenta o potrebi po evropski kam-
panji za ničelno strpnost do nasilja nad ženskami iz leta 1997). 
V resoluciji o nasilju nad ženskami je npr. evropski parlament 
pozval države članice, naj pravno uredijo posilstvo v zakonu, 
zagotovijo usposabljanje vseh tistih, ki prihajajo v stik z žrtva-
mi nasilja v družini, zagotovijo svetovanje, pravno pomoč in 
dovolj namestitev v varnih hišah in kriznih centrih za ženske, 
ki so žrtve nasilja v družini.6  V svoji poznejši resoluciji o poro-
čilu komisije Svetu, evropskemu parlamentu, ekonomskemu in 
socialnemu odboru in odboru regij o zdravju žensk v Evropski 
skupnosti iz leta 1997 pa je nakazal na dejstvo, da je kriminali-
zacija nasilja v družini primeren način, s katerim države članice 
izpolnjujejo svoje pravne obveznosti v EU.7

Direktiva evropskega parlamenta in Sveta o pravicah državlja-
nov Unije in njihovih družinskih članov do svobodnega giba-
nja in prebivanja na ozemljih držav članic,8 sprejeta 29. aprila 
2004, ni pravno zavezujoča za države članice EU, pa nasilje v 
družini vendarle omenja kot eno od posebno težkih okoliščin, 
zaradi katere lahko žrtve nasilja v družini, ki niso državljan-
ke katere od držav članic EU, obdržijo svoje prebivališče na 
ozemlju EU tudi v primeru ločitve od partnerja, ki je državljan 
Unije, razveljavitve zakona ali prenehanja registrirane partner-
ske zveze (13(2). člen, točka (c)). Takšno določilo je še zlasti 
pomembno, saj so pripadnice manjšinskih skupnosti in tujke 
neredko v še posebno občutljivem položaju, če so žrtve nasilja 
svojih partnerjev. 

Špela Veselič, Društvo SOS telefon

DELOVANJE PrOTI NASILJU NAD ŽENSKAMI NA rAVNI EVrOPSKE UNIJE

1 International Day for the Elimination of Violence against Women – Euro-
pean Union calls for renewed efforts for full implementation of relevant 
UN resolutions (http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_8316_
en.htm, 9. 2. 2009).

 2 World Health Organization (2005) WHO multi-country study on women’s 
health and domestic violence against women: initial results on prevalen-
ce, health outcomes and women’s responses. Geneva: World Health Or-
ganization. (http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_stu-
dy/en/, 19. 11. 2008).

 3 European Women’s Lobby: Study: »Unveiling the Hidden Data in Dome-
stic Violence in the European Union.« Final Report. Brussels: European 
Women’s Lobby, 1999, s. 8.

 4 Hagemann-White, C., Katenbrink, J. in Rabe, H.: Combating violence 
against women. Stocktaking study on the measures and actions taken in 
Council of Europe member States. Strasbourg: Council of Europe, 2006, 
s. 7–8.  

 5 Več o tem v: Veselič, Š.: Nasilje nad ženskami v družini – najpogostejša 
oblika nasilja nad ženskami. V: Jalušič, V. in Zagorac, D. (ur.): Človekove 
pravice žensk: uvodna pojasnila in dokumenti. Ljubljana: Društvo Amne-
sty International Slovenije, Mirovni inštitut, 2004, s. 196–8.  

 6 Prav tam.
 7 Več o tem v: European Union (http://www.stopvaw.org/European_Uni-

on4.html?Type=B_BASIC&SEC={85D6A562-80A0-4C8B-9113-F0B-
1B0744E3E}, 9. 2. 2009).

 8 Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council 
of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family 
members to move and reside freely within the territory of the Member 
States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 
64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/
EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC. Official Journal of the 
European Union, L 158/77, 30. 4. 2004.
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KOLIKO JE POLITIKA EVrOPSKE UNIJE O 
ENAKOSTI SPOLOV zNANA ŠTUDENTKAM/-OM 
FAKULTETE zA DrUŽBENE VEDE V LJUBLJANI?

Ali ste vedeli, da ima Evropska unija posebno politiko o enakosti 
spolov za obdobje 2006–2010? Če da, ali poznate njene prioritete 
in ali mislite, da so dobro postavljene?
Ali ste vedeli, da se je prejšnja slovenska vlada v zadnjem trenut-
ku, tik pred odločanjem v EU, odrekla vzpostavitvi novega evrop-
skega inštituta za enakost spolov v Sloveniji, čeprav je bila naša 
kandidatura vložena in splošno sprejeta? Ali veste, kje in kdaj je 
bil potem ustanovljen?
Evropske volitve so v začetku junija. Kaj vam mora o izboljšanju 
evropske politike glede enakosti spolov obljubiti stranka, za kat-
ero bi volili?

Anela Bešo, absolventka politologije 
(analitsko-teoretska smer) na FDV

Da, vem, da obstaja poseben načrt komisije 
EU za enakost žensk in moških za obdobje 
2006–2010. Vendar moram priznati, da sem 
do tega spoznanja prišla po čistem naključju, 
glede na to, da resorji in organi, ki naj bi se 
ukvarjali tudi s promocijo enakosti med žen-
skimi in moškimi v širši javnosti, tega očitno 
niso najuspešneje opravljali.
Prioritete so: enaka ekonomska neodvisnost 

za ženske in moške, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, 
enaka zastopanost pri odločanju, izkoreninjenje vseh oblik nasilja na 
podlagi spola, odprava stereotipov o spolih, spodbujanje enakosti med 
spoloma v zunanjih in razvojnih politikah. Prioritete so razmeroma do-
bro zastavljene, vendar je veliko drugih pomembnih vprašanj, ki se 
glede na postavljene prioritete zdijo obrobna, kot na primer: boj proti 
večstranski diskriminaciji, enakost spolov v socialnem varstvu itn. Gle-
de na to, da se implementacija načrta za obdobje 2006–2010 izteka, se 
sprašujem predvsem, kako smo bili dejansko uspešni mi, Slovenija, kot 
članica EU, pri srečevanju postavljenih smernic.

Ne, nisem vedela. 
Zagotoviti mora izvoljivo mesto za najmanj eno žensko kandidatko na 
listi za volitve v evropski parlament.
- Zagotoviti mora, da se bodo vsi kandidati resnično ter kompetentno 
zavzemali za sprejemanje vseh politik na evropski ravni po načelu 
spoštovanja enakosti spolov ter da bo to politiko promoviralo tudi na 
nacionalni ravni pri sprejemanju in uresničevanju nacionalnih zakonov, 
direktiv itn.
- Prepričati me mora, da je enakost spolov ena osnovnih vrednot delo-
vanja stranke tako interno kot eksterno, ne samo na deklarativni ravni.

Luka Gominšek, študent 2. letnika 
analitske sociologije na FDV:

Prioritete so smiselno zastavljene, saj posta-
vljajo načela enakosti spolov tako v javno kot 
v zasebno področje, in sicer od ekonomske 
neodvisnoti, usklajevanja družinskega in 
poklicnega življenja do izkoreninjenja na-
silja in stereotipov. Implementacija kot tudi 
sama enakost spolov zaradi kompleksnosti 
problematike zahteva simultano celostno in 
partikularno obravnavo. Kot je že omenjeno 

v načrtu, komisija sama ne more doseči zastavljenih ciljev, zato je nujna 
usklajenost in aktivno-produktivno sodelovanje držav članic. Skratka, 
prenos načel iz teorije v prakso je najtežji del naloge.

Slovenija je v tem času prav tako kandidirala za sedež evropske agen-
cije Galileo ... Sedež inštituta za enakost spolov je zdaj tako v litovskem 
glavnem mestu.

Odločno politiko, ki se z enakopravnostjo spolov ne bi ukvarjala zgolj 
na deklarativni ravni ter je izkoriščala za lastno propagando, ampak bi 
predstavila jasno vizijo ter ukrepe, ki bi se nato manifestirali v social-
nem in ekonomskem življenju državljanov Evropske unije. 

Maša zemljič, študentka 2. letnika 
analitske sociologije na FDV:

1. Vem, da se Evropska unija ukvarja tudi 
s tem vprašanjem, nisem pa vedela, da 
obstaja posebna politika. Verjetno skuša 
ženski izbojevati enakopravnost na različnih 
področjih. Posebno problematično se mi zdi 
področje zaposlitve. Nisem pa natančno se-
znanjena s politiko, zato ne poznam njenih 
prioritet.

2. Da je Slovenija umaknila kandidaturo za vzpostavitev evropskega 
inštituta v Sloveniji, nisem vedela. Glede na to, da je bila splošno spre-
jeta, menim, da je bila s tem zapravljena odlična priložnost za večje 
premike na področju neenakosti spolov. Če se ne motim, je trenutni 
sedež v Litvi.

3. V zadnjem času se veliko govori o recesiji in krčenju delovnih mest. 
Ker bom čez nekaj let tudi sama iskala zaposlitev, bi si želela enake 
možnosti za zaposlitev in predvsem napredovanje. Tudi zasedanje vo-
dilnih položajev bi moralo biti neodvisno od spola. 

Prav letos mineva petnajst let od zelo pomembnega dogodka 
za človeštvo, na katerem je velika večina držav članic Zdru-
ženih narodov, med njimi tudi Slovenija, dosegla najbolj revo-
lucionarno soglasje doslej. Na kairski mednarodni konferenci 
o prebivalstvu in razvoju smo dosegli soglasje, da brez pri-
znavanja in uresničevanja najosnovnejših spolnih in reproduk-
tivnih pravic, brez uspešnega varovanja okolja in ekonomske 
solidarnosti ni napredka v razvoju družbe. Vsi smo se strinjali, 
da bi brez najosnovnejših pravic žensk v družini in družbi – 
predvsem pravice do svobodne in odgovorne odločitve, če 
sploh in kdaj imeti otroke, pravice do informiranosti in izobra-
ževanja, dostopa do reproduktivnega zdravstvenega varstva, 
do osebne svobode in varnosti ter enakosti pri uresničevanju 
teh pravic – v najboljšem primeru bistveno zaostali v razvoju 
in v najslabšem primeru ga sploh ne bi zmogli. To je bilo še 
enkrat potrjeno leto pozneje na pekinški svetovni konferenci 
o ženskah.

Danes ugotavljamo, da je veliko evropskih vlad, ki so bile med 
najbolj odločnimi podpornicami tega soglasja, nekje na poti 
od prevzema odgovornosti do dejanskega uresničevanja teh 
zavez nerazumno zastalo. Varovanju spolnega in reproduk-
tivnega zdravja in pravic vlade držav članic Evropske unije 
namenjajo vedno manj in bistveno premalo pozornosti. To 
ocenjujemo po tem, da so v številnih evropskih državah še ve-
dno nepravične razlike v spolnem in reproduktivnem zdravju 
zaradi spola in socialno-ekonomskih neenakosti (sem sodijo 
izobrazba, poklic, dohodek, etnična in verska pripadnost) ter 
posledično težave z nenačrtovano nosečnostjo in splavom ter 
nasiljem nad ženskami, z nerazumno oviranim dostopom do 
ustreznih informacij in izbire zanesljivih in varnih kontracep-
cijskih metod ter do reproduktivnega zdravstvenega varstva. 
Še vedno pa tudi v državah z najbolj razvitimi zdravstvenimi 
sistemi umirajo mlade ženske zaradi rojevanja. 

Menimo, da bi morali v razviti in bogati Evropi učinkoviteje 
uveljavljati na deklarativni ravni sicer tako zelo poudarjane 
vrednote, kot so solidarnost, univerzalnost in enakost. To naj 
bi se kazalo v solidarnem financiranju zdravstvenih in social-
nih servisov in v univerzalnem dostopu do vseh zdravstvenih 
in socialnih storitev v zvezi s spolnim in reproduktivnim zdrav-
jem. Sem sodijo tako brezplačno svetovanje o načrtovanju 
družine, dostop do čim večje izbire kontracepcijskih metod in 
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OBKrOŽITE IME SVOJE NAJLJUBŠE KANDIDATKE zA EVrOPSKO POSLANKO! 
 

Zakon o volitvah evropskih poslank in poslancev v Sloveniji ima minimalno 40-odstotno kvoto za 
oba spola in obvezuje vse predlagatelje, da v prvo polovico liste uvrstijo najmanj enega kandida-
ta ali kandidatko nasprotnega spola. 

To strankam omogoča, da prvo kandidatko, v skladu z golo črko zakona, uvrstijo šele na tretje 
mesto na svoji listi. Če bi parlamentarne stranke, ki jim je edinim sploh uspelo dobiti sedeže v 
evropskem parlamentu, tako ravnale na volitvah 2004, ne bi bila izvoljena nobena ženska. Ker 
pa so vse stranke, ki jim je uspelo dobiti dva sedeža v evropskem parlamentu, razvrstile svojo 
prvo kandidatko na drugo mesto na listi, so bile izvoljene tri, kar je 42,8 odstotka. 

Leta 2004 so volivke in volivci prepustili odločitev o svojih najboljših kandidatih in kandidatkah 
strankarskim vodstvom in s svojimi glasovi izbranemu imenu niso spremenili vrstnega reda na 
strankarski listi. Edina izjema je bil kandidat SD, strankin predsednik, Borut Pahor, ki so ga 
volivke in volivci z obkrožanjem njegovega imena z dna liste premestili na čelo in ga poslali v 
Bruselj. 

Na lanskih državnozborskih volitvah nobena parlamentarna stranka ni poskrbela, da bi v državni 
zbor pripeljala 30 odstotkov poslank. SD jih ima 27 odstotkov, Zares 20, SDS sedem, preostale 
štiri, SNS, LDS, DeSUS in SLS, pa niti ene!!!

VOLIVKE IN VOLIVcI – PrEDLAGAMO VAM, DA OBKrOŽITE IME KANDIDATKE 
SVOJE STrANKE, KI JI NAJBOLJ zAUPATE, DA SE BO POSTAVILA 

zA ENAKOST MED SPOLOMA!

Tako boste ubili tri muhe na en mah: popravili krivico, ki so jo stranke naredile svojim kandidat-
kam na državnozborskih volitvah, dali vedeti vsem strankam, da vam je enakost med spoloma 
pomembna, omogočili, da se bodo evroposlanke iz Slovenije resno trudile za izboljšanje evrop-
ske zakonodaje in politike enakih možnosti za oba spola!

sredstev, do storitev, povezanih z zakonito in varno zgodnjo 
prekinitvijo nosečnosti, ter tudi preprečevanja in zdravljenja 
spolno prenosnih okužb in zdravljenja neplodnosti. Prav tako 
pomemben je univerzalen dostop do nacionalnih programov 
preprečevanja raka materničnega vratu in raka dojke ter do 
cepilnih programov proti okužbi s HPV. Uveljavljanje teh vre-
dnot se kaže tudi v učinkovitem preganjanju in preprečevanju 
nasilja nad ženskami v družini in na delovnem mestu ter v 
enakopravnem obravnavanju vseh žensk in moških ne gle-
de na njihov socialni in ekonomski položaj, etnično ali versko 
pripadnost. Še zlasti je treba upoštevati te bistvene vrednote 
pri varovanju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic 
mladih ter zagotavljanju mladim prijaznega in dostopnega re-
produktivnega zdravstvenega varstva.

Zato moramo spet obuditi aktivnosti na tem področju in po-
večati odgovornost vseh deležnikov v družbi z naslednjimi 
ukrepi:

1. pospešiti sprejetje zavezujočih dokumentov, ki bodo v 
ospredje postavili spolno in reproduktivno zdravje kot 
osnovno človekovo pravico in upoštevali ljudi z vsemi nji-
hovimi potrebami;

2. povečati odgovornost vlad v državah članicah za izboljše-
vanje spolnega in reproduktivnega zdravja;

3. preverjati, kako dosledno se izvaja vključevanje enakosti 
med spoloma v vse zdravstvene in socialne politike in pro-
grame;

4. zagotoviti vsem mladim celovito spolno vzgojo in vzgojo 
za enakopravne odnose med spoloma ter mladim prijazno 
in dostopno reproduktivno zdravstveno varstvo;

5. okrepiti finančno in družbeno moč nevladnih organizacij, 
da bodo lahko učinkoviteje pripomogle k večji informirano-
sti in usposobitvi ljudi za aktivno sodelovanje in odločanje 
tudi o politikah, ki urejajo ključna vprašanja, povezana z 
reprodukcijo in zdravjem. 

Pozivam naše bodoče poslanke in poslance, da prevzamejo 
pobudo za oblikovanje takih skupnih politik EU, ki si bodo za-
stavile merljive cilje za okrepitev spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter pravic v vseh državah članicah Evropske unije. 

Mag. Dunja Obersnel Kveder, dr. med.
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