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POBUDE 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 

pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 

naslednje pobude: 

A. ker člen 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) določa, da so temeljne vrednote EU 

človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje 

človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin; 

B. ker je enakost spolov temeljna pravica in skupno načelo Evropske unije in ker je še 

vedno zdaleč nismo dosegli; ker člena 21 in 23 Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah določata prepoved vsakršne diskriminacije na podlagi spola in ker je nasilje 

nad ženskami brutalen pokazatelj neenakosti spolov ter je ena od najbolj razširjenih 

oblik kršitve temeljnih pravic v Evropi; 

C. ker člen 4 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah prepoveduje vse oblike 

nečloveškega ali ponižujočega ravnanja; 

D. ker spolno in reproduktivno zdravje in pravice izhajajo iz temeljnih človekovih pravic in 

so bistven del človekovega dostojanstva1; ker odrečen splav, ki bi lahko rešil življenje, 

pomeni hudo kršitev človekovih pravic; 

E. ker je – kljub določenemu napredku na nekaterih področjih v zadnjih letih – vsaka druga 

ženska že doživela eno ali več oblik spolnega nadlegovanja, vsaka tretja ženska v EU, 

starejša od 15 let, pa je že doživela telesno in/ali spolno nasilje2; ker je bilo približno 

500 000 žensk v EU žrtev pohabljanja spolnih organov3 in ker je nasilje nad ženskami 

in dekleti velika ovira za enakost spolov in pomeni kršitev temeljnih pravic ter je še 

vedno ena od najbolj razširjenih oblik kršitev človekovih pravic v EU; 

F. ker po ugotovitvah ankete, ki so jo na Agenciji Evropske unije za temeljne pravice 

izvedli leta 2014, večina žensk, ki so postale žrtve nasilja, tega ne prijavi policiji; 

G. ker nasilje nad ženskami ni izrecno vključeno v evropsko pravo kot oblika 

diskriminacije na podlagi spola in obstaja le v treh nacionalnih pravnih sistemih 

(španskem, švedskem in nemškem) in ker nasilje nad ženskami posledično ne velja za 

pomembno vprašanje enakosti spolov; ker države članice pri opredeljevanju nasilja nad 

ženskami in nasilja na podlagi spola uporabljajo ad hoc pristop, pri čemer se opredelitve 

v posameznih nacionalnih zakonodajah močno razlikujejo, zaradi česar podatkov ni 

mogoče primerjati; 

                                                 
1 Akcijski program Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju, § 7.2 in 7.3.  
2 Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA): Violence against women: an EU-wide survey. Main 

results (Nasilje nad ženskami: vseevropska raziskava. Glavni rezultati, ni na voljo v slovenščini, op. prev. 

(2014)) http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf. 
3 Po podatkih, ki jih je Evropska komisija navedla v svoji študiji iz januarja 2015 z naslovom European 

Commission actions to combat violence against women (Ukrepi Evropske komisije za boj proti nasilju nad 

ženskami, ni na voljo v slovenščini, op. prev.). 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
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H. ker ustrezno kaznovanje storilcev kaznivih dejanj sicer odvrača od kršitev temeljnih 

človekovih pravic, poglavitni cilj pa mora tudi prihodnje biti preprečevanje kaznivih 

dejanj (z izobraževalnimi in kulturnimi ukrepi), ne pa ukrepanje po dogodku;  

I. ker je nasilje nad ženskami najbolj razširjena oblika kršitve temeljnih pravic v Evropski 

uniji in drugje po svetu in ker zadeva vse ravni družbe, ne glede na starost, stopnjo 

izobrazbe, dohodek, socialni položaj ter državo izvora ali prebivališča, in je velika ovira 

za enakost spolov; 

J. ker nasilje nad ženskami in dekleti zajema fizične zlorabe in psihično nasilje, posilstvo, 

zlorabe mladoletnic, zlorabe v zvezi z verskimi ali drugimi prepričanji, spolno 

nadlegovanje in zalezovanje, nasilje v družini, tudi s pomočjo novih tehnologij in 

interneta, in sicer v obliki do žensk sovražnega govora, groženj in spletnega sramotenja, 

in ker to nasilje v nekaterih primerih privede do ubojev žensk in/ali tako imenovanih 

zločinov iz časti, kar pomeni kršitev temeljnih pravic žensk do dostojanstva, enakega 

obravnavanja in dostopa do pravnega varstva, kot so jih določili Združeni narodi; ker 

imajo ženske in dekleta pravico do enakega uživanja in varstva vseh temeljnih 

svoboščin na političnem, gospodarskem, družbenem, kulturnem, civilnem oz. katerem 

koli drugem področju1; 

K. ker je dostop do pravnega varstva človekova pravica, enak dostop do pravnega varstva 

za moške in ženske pa temelj za dosego enakosti spolov; ker se ženske pri dostopanju 

do sodnega varstva pogosto soočajo tako z družbenimi in gospodarskimi ovirami, kot so 

gospodarska odvisnost, pomanjkanje finančnih virov ali pravne pomoči, in kulturni 

stereotipi, ki vodijo v strah in sramovanje, kot tudi s postopkovnimi ovirami, kot so 

dolgotrajni kazenski postopki, diskriminatorne prakse in nizek delež obsodb; ker so 

ženske in dekleta invalidke, ženske in dekleta s podeželja, pripadnice manjšin, 

migrantke, begunke ali pripadnice skupnosti LGBTI pri dostopanju do pravnega varstva 

lahko izpostavljene večjim institucionalnim predsodkom kot druge ženske; 

L. ker sta trgovina z ženskami in otroki in njihovo spolno izkoriščanje jasni kršitvi 

človekovih pravic in človekovega dostojanstva ter temeljnih pravnih in demokratičnih 

načel; ker to ženskam dandanes zaradi večje gospodarske negotovosti ter večjega 

tveganja brezposelnosti in revščine pogosteje grozi; 

M. ker so težave pri iskanju ravnovesja med poklicnim in družinskim življenjem ter 

podcenjevanje spretnosti žensk in dela na trgu dela, ki je tradicionalno spolno 

segregiran, nekateri od kompleksnih vzrokov za trajno razliko med plačami in 

pokojninami moških in žensk; 

N. ker diskriminacija na podlagi spola vpliva na sodelovanje žensk na trgu dela, zlasti 

starejših žensk, samohranilk, invalidk, migrantk in pripadnic etničnih in kulturnih 

manjšin; 

O. ker so z množičnim dostopom do interneta možnosti za fizično zlorabo žensk in 

izvajanje psihičnega nasilja nad njimi še večje, vključno s spletnim navezovanjem 

                                                 
1 Člena 1 in 3 Deklaracije Združenih narodov o odpravi nasilja nad ženskami z dne 20. decembra 1993 

(A/RES/48/104). 
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stikov z namenom spolne zlorabe; 

P. ker diskriminacija na podlagi spola še vedno obstaja, s hudimi posledicami za poklicno, 

družinsko in zasebno življenje, in ker do nje pogosto prihaja na področju izobraževanja, 

usposabljanja in storitev; ker so ženske pogosto žrtve večplastne diskriminacije, ki ni 

povezana s spolom, med drugim zaradi svojega etničnega porekla, prepričanja, 

družbenega sloja, spolne usmerjenosti, veroizpovedi in invalidnosti; 

Q. ker so bili zaradi gospodarske krize in varčevalnih politik, ki so jih uvedle številne 

države članice, zmanjšana razpoložljiva sredstva in obseg javnih storitev za pomoč 

žrtvam nasilja nad ženskami, kar je imelo negativne posledice – spodkopavajo se 

temeljne pravice in ženske so izpostavljene povečanemu tveganju revščine, izključitve, 

diskriminacije in nasilja; 

1. poziva Komisijo, naj spolno in reproduktivno zdravje in pravice kot temeljne človekove 

pravice vključi v svojo naslednjo zdravstveno strategijo EU, da bi zagotovila 

usklajenost notranje in zunanje politike EU na področju temeljnih pravic, k čemur je 10. 

marca 2015 pozval Parlament1; 

2. poziva Komisijo in države članice, naj priznajo pravico do dostopa do varnih in 

sodobnih kontracepcijskih sredstev in spolne vzgoje v šolah; 

3. poziva države članice, naj zagotovijo izvajanje nacionalnih strategij v zvezi s 

spoštovanjem in zaščito spolnega in reproduktivnega zdravja žensk ter njihovih pravic 

na tem področju; vztraja na vlogi Unije pri ozaveščanju in spodbujanju najboljše prakse 

v zvezi s tem vprašanjem, saj je zdravje temeljna človekova pravica, nujna za izvajanje 

drugih človekovih pravic; 

4. poziva Komisijo, naj predlaga posebne ukrepe, ki bi jih države članice lahko sprejele za 

boj proti večplastni diskriminaciji; 

5. poziva Komisijo, naj spodbuja strategijo in akcijski načrt za boj proti vsem oblikam 

nasilja na podlagi spola in homofobije, tako da izboljša preprečevanje ter zaščiti žrtve in 

jim nudi pomoč, pri čemer naj posebno pozornost nameni najranljivejšim skupinam, kot 

so otroci, starejši, invalidi, begunci, prosilci za azil in žrtve diskriminacije; poziva 

Komisijo, naj predstavi konkretno in ambiciozno strategijo za enakost spolov za 

obdobje po letu 2015; 

6. poziva države članice, naj vzpostavijo mreže centrov, kjer bodo ženskam, ki so žrtve 

trgovine z ljudmi in prostitucije, nudili podporo in zatočišče ter zagotavljali psihološko, 

medicinsko, socialno in pravno pomoč in jih spodbujali pri iskanju stabilne zaposlitve z 

ustreznimi pravicami; 

7. odločno obsoja vsakršno psihično in fizično nasilje nad ženskami, vključno s spolnim 

nasiljem; poziva Unijo in države članice, naj žrtvam zagotovijo pomoč in jih zaščitijo; 

8. poziva države članice, naj v celoti izvajajo Direktivo 2012/29/EU o določitvi 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0050. 
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minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter 

Direktivo 2011/99/EU o evropski odredbi o zaščiti; 

9. meni, da je nasilje nad ženskami, kot so uboji iz časti, poroke deklet, trgovina z 

ženskami, pohabljanje ženskih spolnih organov in nasilje v družini, huda kršitev 

človekovih pravic in da ga nikoli ne bi smeli opravičevati z vero, kulturo in tradicijo; 

10. poudarja, da je treba za učinkovit boj proti nasilju nad ženskami in nekaznovanju 

spremeniti odnos do žensk in deklet v družbi, kjer so ženske prepogosto predstavljene v 

podrejenih vlogah in se nasilje nad njimi prepogosto dopušča ali pa se zmanjšuje 

njegova teža; 

11. poziva države članice, naj ženskam, ki so bile žrtve nasilja, zagotovijo lažji dostop do 

pravnega varstva ter naj hkrati spodbujajo izmenjavo zgledov najboljše prakse; 

12. poudarja, da je treba odpraviti ovire na podlagi spola pri dostopanju do pravnega varstva 

v državah članicah, tako z družbenega in gospodarskega kot s postopkovnega vidika, ter 

poziva Komisijo in države članice, naj si prizadevajo za njihovo odpravo; poziva 

Komisijo in države članice, naj izboljšajo zbiranje podatkov o ovirah pri dostopanju do 

pravnega varstva, ki bodo razčlenjeni po spolu; 

13. poziva Komisijo in države članice, naj ratificirajo Carigrajsko konvencijo, ki je močan 

instrument za celostno obravnavo nasilja nad ženskami in dekleti, vključno s posilstvom 

v zakonu, nasiljem v družini in pohabljanjem ženskih spolnih organov; 

14. je zelo zaskrbljen zaradi dejstva, da se ženski spolni organi še vedno pohabljajo, kar je 

huda oblika nasilja nad ženskami in dekleti ter nesprejemljiva kršitev njihove pravice do 

telesne celovitosti; poziva EU in države članice, naj bodo karseda pozorne ter naj se 

proti tej praksi borijo na nacionalni ravni in jo čim prej končajo; poziva zlasti države 

članice, naj sprejmejo trden in odvračilen pristop, tako da usposobijo ljudi, ki delajo z 

migranti, ter s sistematičnim in učinkovitim pregonom in kaznovanjem tistih, ki 

pohabljajo spolne organe, za katere mora veljati ničelna toleranca; vztraja, da bi to 

moralo potekati vzporedno s kampanjami obveščanja in ozaveščanja, osredotočenimi na 

zadevne skupine; pozdravlja dejstvo, da se žrtve pohabljanja spolnih organov v evropski 

azilni zakonodaji štejejo za ranljive osebe in tovrstno pohabljanje uvršča med merila, ki 

jih je treba pri dodelitvi azila upoštevati; 

15. poziva institucije EU in države članice, naj preučijo učinek, ki ga imajo varčevalni 

ukrepi, predlagani ali izvedeni, na temeljne pravice glede na spol, ob upoštevanju 

nesorazmernega učinka varčevalnih ukrepov na ženske; poziva institucije EU, naj v 

primerih, ko so varčevalni ukrepi negativno vplivali na ekonomske, socialne in kulturne 

pravice žensk, nemudoma sprejmejo popravne ukrepe; 

16 opozarja, da je še vedno preveč žensk žrtev spolnega nadlegovanja na delovnem mestu 

in to na vseh področjih trga dela; poziva države članice, naj izvajajo kampanje 

ozaveščanja, tako za zasebni kot za javni sektor; države članice poziva tudi, naj se 

borijo proti nekaznovanju na tem področju; 

17. je zelo zaskrbljen zaradi prenizke zastopanosti žensk v postopkih odločanja, podjetjih in 
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njihovih upravnih odborih, znanosti ter politiki, tako na nacionalni kot na mednarodni 

ravni (velika podjetja, nacionalne in evropske volitve), zlasti pa na lokalni ravni; poziva 

k temu, da se ženske pri njihovem poklicnem razvoju in njihovih prizadevanjih za 

zasedbo vodilnih položajev podpre; poziva institucije EU, naj več pozornosti namenijo 

ugotovitvi, da je na ravni EU v upravnih odborih največjih podjetij, ki kotirajo na borzi, 

zgolj 17,8 % žensk; 

18. pozdravlja, da poročilo o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah vsebuje 

odstavek o direktivi o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi 

direktorji podjetij, ki kotirajo na borzi, kot načinu spodbujanja temeljnih pravic za 

dosego resnične enakosti spolov v upravnih odborih; 

19. poziva Komisijo, naj ozavešča o tem, da je treba za končanje vseh oblik diskriminacije 

žensk spodbujati kulturo spoštovanja in strpnosti; 

20. poudarja, da je več kot polovica vseh podiplomskih študentov žensk; meni, da bi bilo 

treba – vse dokler ženske in moški na vodilnih položajih ne bodo enako zastopani – 

sprejemati ukrepe pozitivne diskriminacije; poziva države članice, naj sprejmejo vse 

potrebne ukrepe za spodbujanje imenovanja žensk na visoke položaje; 

21. poudarja, da je razlika med plačami moških in žensk nesprejemljiva diskriminacija in v 

nasprotju s Pogodbama EU (člen 157 PDEU); obžaluje, da ženske v EU za enako delo v 

povprečju še vedno prejmejo 16 % manj kot moški; poziva države članice, naj 

zagotovijo, da bo načelo enakega plačila za enako delo veljalo na vseh področjih trga 

dela; 

22. poziva Komisijo, naj na podlagi podatkov, razčlenjenih po spolu, spremlja razmere na 

področju temeljnih pravic v EU; 

23. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo nacionalni inštituti za enakost spolov 

samostojni in finančno neodvisni, da bodo lahko zaposlili dovolj ljudi in svoje delo 

opravljali verodostojno; poudarja pomen sodelovanja držav članic z Evropskim 

parlamentom pri prizadevanjih na področju enakosti spolov pri izvajanju akcijskih 

načrtov in ciljno naravnanih priporočil v zvezi z dosego enakosti spolov in bojem proti 

nasilju nad ženskami ter dosego večje vključenosti žensk v družbo, ne glede na to, v 

kateri državi članici se ženske nahajajo;  

24. poziva Komisijo, naj zagotovi več finančnih sredstev za projekte in partnerstva med 

državami članicami in nevladnimi organizacijami s priznanimi izkušnjami na področju 

pomoči ženskam, ki so žrtve trgovine z ljudmi in prostitucije; 

25. poziva Komisijo in države članice, naj pri oblikovanju svojih fiskalnih politik ter 

storitev na področju socialne varnosti in javnih storitev upoštevajo demografski razvoj 

in spremembe v velikosti in sestavi gospodinjstev; ugotavlja, da v večini držav članic 

število enočlanskih gospodinjstev narašča, da pa so v okviru večine politik neposredno 

ali posredno diskriminirana in postavljena v manj ugoden položaj; meni, da ljudi ne bi 

smeli nagrajevati ali kaznovati zaradi določene velikosti in sestave gospodinjstva, 

katerega člani so, zato poziva k temu, da so politike, kar zadeva velikost oz. sestavo 

gospodinjstva, nevtralne; 
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26. poziva države članice in institucije EU, naj v skladu s skupnimi prizadevanji za boj proti 

nasilju in diskriminaciji na podlagi spola sodelujejo z Evropskim inštitutom za enakost 

spolov in Agencijo za temeljne pravice; 

27. poziva države članice, naj okrepijo svoj odziv na provokatorje v družbenih medijih (t.i. 

trole), ki ženske na spletu nesorazmerno nadlegujejo; 

28. poziva Komisijo in države članice, naj priznajo in spodbujajo vlogo, ki jo imata 

formalno in neformalno izobraževanje pri doseganju enakosti spolov prek 

opolnomočenja žensk in ljudi, ki se opredeljujejo kot člani skupnosti LGBTI, s čimer se 

ščitijo njihove temeljne pravice; 

29. poziva države članice, naj pregledajo svojo nacionalno zakonodajo ter razveljavijo 

določbe, ki diskriminirajo ženske, kot je bilo nedavno v primeru pravil, ki urejajo 

nacionalni pokojninski sistem ene od držav članic in s katerimi je bila „običajna 

upokojitvena starost“ določena glede na spol osebe in, v primeru prosilk, glede na 

število otrok, ki so jih vzgojile1; 

30. poziva EU in države članice, naj priznajo neodtujljivi pravici žensk in deklet do telesne 

celovitosti in samostojnega odločanja. 

                                                 
1 Sodba Sodišča Evropske unije z dne 11. aprila 2013, Blanka Soukupová proti Ministerstvo zemědělství 

(ministrstvo za kmetijstvo) z dne 11. aprila 2013, EU:C:2013:223. 
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