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POBUDE 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker je socialna izključenost družbeni pojav, pri katerem so posamezniki ali skupnosti 

izključeni iz družbe in se dosledno ovira ali onemogoča njihovo sodelovanje v 

družbenih in političnih procesih, ki so bistveni za njihovo družbeno vključevanje; ker 

izraz „obrobne skupnosti“ pomeni različne skupine in posameznike, kot so manjšine, 

Romi, invalidi, ljudje, ki živijo pod pragom ali na pragu revščine, migranti, begunci in 

socialno izključene skupine v družbi; ker rasizem, patriarhalnost, homofobija, 

ekonomska prikrajšanost in drugi diskriminatorni dejavniki prispevajo k nastanku slojev 

neenakosti in šibijo vlogo žensk znotraj obrobnih skupnosti, 

B. ker revščina, ki jo trpijo obrobne skupnosti, različno vpliva na ženske, otroke ali moške, 

saj je za ženske in otroke ponavadi težje dostopati do socialnih storitev ali prejemati 

dostojno plačilo; 

C. ker ta socialna izključenost in dvojna diskriminacija, ki jo trpijo ženske v teh skupinah, 

otežuje njihov dostop do storitev, informacij ter javnih in nevladnih organizacij, ki 

delujejo na področju enakopravnosti; 

D. ker imajo ženske v obrobnih skupnostih odločilno vlogo v ekonomskem smislu ter pri 

izobraževanju in negi; ker je treba njihovo odločilno vlogo podpreti s posebnimi ukrepi, 

da se odpravijo ovire za vključevanje in enakopravno udeležbo žensk pri odločanju, 

izboljšajo njihove življenjske razmere in jim ponudi usposabljanje, ki ga potrebujejo, da 

bi lahko dejavno sodelovale v družbenem in gospodarskem življenju države; 

E. ker se je zaradi posledic gospodarske krize in zmanjšanja sredstev za javne storitve 

položaj žensk v obrobnih skupnostih močno poslabšal; 

F. ker so ženske v obrobnih skupnostih izpostavljene bolj intenzivni, večplastni 

diskriminaciji in je stopnja njihove zaposlenosti v primerjavi moškimi v teh skupnostih 

in z drugimi ženskami veliko nižja; 

G. ker je treba za premostitev socialne izključenosti in večplastne diskriminacije 

neposredno, na kraju samem sodelovati s temi skupnostmi na socialni, politični in 

gospodarski ravni ter vključiti deležnike, civilne družbe in državljane v postopke 

oblikovanja politik; ker je treba v teh postopkih vedno upoštevati vidik spolov, zato da 

se ženske, ki so izpostavljene večplastni diskriminaciji, opolnomočijo za sodelovanje v 

njih in javno izražanje svojega mnenja; 

H. ker sta formalna in neformalna izobrazba bistveni za premostitev socialne izključenosti 

in večplastne diskriminacije, saj z opolnomočenjem obrobnih skupnosti ustvarjata 

dialog, in odprtost med skupnostmi ter medsebojno razumevanje; ker vidika spolov ne 

gre prezreti pri izobraževanju in njegove vloge pri opolnomočenju žensk in deklet v 

obrobnih skupnostih; 
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I. ker je zastopanost žensk iz obrobnih skupnosti v umetnosti in kulturi ter v medijih 

pomembna za premostitev socialne izključenosti, stereotipizacije in večplastne 

diskriminacije; 

J. ker je treba v strategijah evropske kohezijske politike za opolnomočenje žensk v 

obrobnih skupnostih upoštevati položaj starejših žensk, invalidk, družinskih negovalk in 

žensk s težavami z duševnim zdravjem; 

K. ker je vloga držav članic pri ustvarjanju okolja, v katerem nastaja in se oblikuje socialna 

izključenost, odločilna, in ker morajo upoštevati potrebe obrobnih skupnosti ter vključiti 

njihove interese v pripravo in utemeljitev operativnih programov, ki jih predložijo 

Komisiji;  

1. opozarja, da so ženske v obrobnih skupnostih izpostavljene večplastni diskriminaciji, 

zaradi česar je tveganje revščine in socialne izključenosti, zlasti pri dostopu do 

zaposlitve, izobraževanja, zdravstvenega varstva in socialnih storitev, zanje še večje; 

2. poziva k temu, da se v vse pobude, programe, ukrepe in pogoje financiranja, povezane z 

integracijo in socialnim vključevanjem, ki se financirajo s sredstvi EU, vključita vidik 

spolov in presečna analiza, da bi lahko bolje upoštevali potrebe žensk v obrobnih 

skupnostih ter bolje zajeli različna mnenja in poglede žensk v različnih strukturnih 

položajih in vlogah; meni, da sta ocena učinka z vidika spola in vključevanje načela 

enakosti spolov v načrtovanje proračuna koristna za oceno vpliva prednostnih področij 

financiranja, dodelitve finančnih sredstev in načrti programov financiranja na ženske; 

poudarja, da je treba dosledno zbirati in redno razčlenjevati podatke, zbrane ločeno po 

spolih; 

3. poziva Komisijo, naj v pripravo regionalnih programov vključi pozitivne ukrepe, da 

prepreči nadaljnje nazadovanje žensk v obrobnih skupnostih pod prag revščine in 

prepreči revščino otrok na zgodnji stopnji; 

4. poziva k izboljšanju kakovosti in usposabljanja specializiranih socialnih služb (vključno 

s svetovalci za pogojni odpust), ki imajo opraviti z obrobnimi družinami; 

5. poziva Komisijo, naj upošteva Priporočilo Sveta 92/441/EGS, v katerem je priznana 

osnovna pravica posameznika do zadostnih sredstev in socialne pomoči za človeka 

dostojno življenje, kar je bistveno za ženske, za katere je tveganje revščine večje kot za 

moške; poudarja, da je pomembno določiti splošno metodo za izračun praga preživetja v 

smislu življenjskih stroškov („nakupovalna košarica“ blaga in storitev), da bi se lahko 

oprli na primerjalne meritve stopenj revščine in določili sredstva socialnega ukrepanja, 

vključno s shemo minimalnega dohodka, kar je pomembno za ekonomsko in socialno 

kohezijo ljudi, ki živijo na različnih območjih Evropske unije; 

6. meni, da je treba organe za enakost, organizacije žensk in ženske iz obrobnih skupnosti 

vključiti v proces odločanja o dodelitvi, uporabi, izvajanju in spremljanju sredstev na 

vseh ravneh, od lokalnih in regionalnih organov do institucij držav članic in EU, ter 

meni, da bi moralo biti spremljanje in ocenjevanje izvedenih programov ključni 

postopek pri povečevanju udeležbe žensk iz obrobnih skupnosti; 
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7. poudarja pomen opolnomočenja žensk v obrobnih skupnostih s spodbujanjem žensk 

podjetnic in udeležbo žensk v teh skupnostih; 

8. poziva Komisijo, naj si v večji meri prizadeva za spodbujanje trajnostne in celovite 

gradnje zmogljivosti za ženske v obrobnih skupnostih; 

9. poudarja, da bi se morale vse evropske možnosti financiranja, ki podpira obrobne 

skupnosti, posebej pa ženske, celovito izkoriščati, da bi se izboljšala sinergija in 

dopolnjevanje med strukturnima skladoma in programom za pravice, enakost in 

državljanstvo; poziva ustrezne uprave in organe na vseh ravneh upravljanja, naj si 

prizadevajo za dejavno vzajemno sodelovanje; 

10. opozarja, da družba ne priznava socialne izključenosti nekaterih skupnosti, kot so 

ženske, ki delajo v negotovih delovnih pogojih, revne zaposlene, matere samohranilke 

in prikrajšane starejše upokojenke; poziva države članice, naj te skupine natančno 

opredelijo in sprejmejo programe za izboljšanje življenjskih razmer, dostopa do 

zdravstvenega varstva in osnovnih storitev; 

11. močno obsoja, da vidik spola ni bil upoštevan pri Evropski platformi za boj proti 

revščini in socialni izključenosti, eni sedmih vodilnih pobud strategije Evropa 2020 za 

trajnostno, pametno in vključujočo rast, katere namen je med drugim izboljšati uporabo 

sredstev EU v podporo socialnemu vključevanju, pri čemer je 20 % Evropskega 

socialnega sklada namenjenega boju proti revščini in socialni izključenosti; 

12. poziva k podpori izmenjavi dobre prakse in povezovanja žensk v obrobnih skupnostih 

na vseh ravneh upravljanja; poudarja, da je treba v teh skupnostih spodbujati ženske na 

vodilnih položajih ter jih vključevati v ozaveščanje in širjenje javnih storitev in 

programov, namenjenih boju proti socialni izključenosti in diskriminaciji žensk; 

13. odločno poziva k uporabi sredstev za izboljšanje življenjskih razmer in temu, da bi 

imele ženske v obrobnih skupnostih lažji dostop do kakovostnega, zanesljivega 

izobraževanja, stanovanj, zdravstvenega varstva, zaposlitve, otroškega varstva, socialnih 

storitev, pravnega sistema in storitev podpore žrtvam; 

14. v okviru kohezijske politike EU Komisijo in države članice poziva, naj se osredotočijo 

na regije z resnimi in stalnimi neugodnimi naravnimi in demografskimi razmerami, kot 

je navedeno v členu 121(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in naj posebej poskrbijo za 

možnosti nadomestne zaposlitve in dela za obrobne skupine žensk v teh skupnostih, za 

katere so značilne visoke ravni revščine, pomanjkanje možnosti za zaposlitev, 

prostovoljno opuščanje izobraževanja, pomanjkanje socialnih storitev in socialna 

osamitev ter iz tega izhajajoče večje tveganje revščine otrok; 

15. poziva k temu, da se vidik človekovih pravic upošteva pri pripravi ukrepov s podporo iz 

kohezijskega sklada, in poudarja, da bi bilo treba kulturne, ekonomske in socialne 

pravice vključiti v politike, katerih namen je priznati ženske iz obrobnih skupnosti kot 

polnopravne aktivne državljanke, ter da je treba pri pripravi ukrepov in politik vedno 

izrecno obravnavati tako odkriti kot prikriti rasizem; 

16. poudarja, da je treba v vseh programih, pobudah in ukrepih, ki jih financira EU, 
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nameniti posebno pozornost posebnim okoliščinam in potrebam večine ogroženih 

skupin žensk v obrobnih skupnostih, kot so starejše ženske, invalidke, ženske, ki so 

žrtve nasilja in trgovine z ljudmi, priseljenke, ženske pripadnice etničnih manjšin, 

begunke itd.; 

17. ugotavlja, da je mogoče s sredstvi za storitve podpore in financiranje MSP, ki so 

skladne s potrebami žensk, ki ustanavljajo in širijo podjetja, izboljšati sodelovanje žensk 

v podjetništvu in rasti; 

18. poudarja, da je treba nameniti posebno pozornost odpravljanju ovir za dostop do 

zaposlitve, ki jih imajo ženske v obrobnih skupnostih, pa tudi razlikam v plačilu in 

pokojninah zaradi spola, ki se pojavljajo v teh skupnostih; 

19. poudarja, da je treba pozorno in vztrajno spremljati uporabo finančnih virov, 

namenjenih za obrobne skupnosti; 

20. poudarja, da je tveganje za ženske v obrobnih skupnostih, da postanejo žrtve nasilja 

zaradi spola in trpijo druge kršitve svojih temeljnih pravic, večje; poziva k temu, da bi 

bil boj proti vsem oblikam nasilja zoper ženske ključni dejavnik programov integracije 

za obrobne skupnosti in pri dodeljevanju sredstev EU; 

21. poudarja, da imajo lahko socialno podjetništvo, zadruge, vzajemne družbe in 

alternativni poslovni modeli pomembno vlogo pri opolnomočenju žensk v obrobnih 

skupnostih; priporoča, da bi s kohezijskimi sredstvi, zlasti pa z Evropskim socialnim 

skladom, podprli naložbe na tem področju z močnim vidikom spolov; 

22. znova opozarja na sklep Evropskega varuha človekovih pravic v zadevi OI/8/2014/AN 

o spoštovanju temeljnih pravic pri izvajanju kohezijske politike EU; odločno poudarja, 

da morajo biti vsi kohezijski programi držav članic popolnoma skladni z Listino o 

temeljnih pravicah; se strinja, da bi bilo treba dati civilni družbi, vključno z 

organizacijami žensk, platformo za poročanje o zlorabi sredstev in kršitvi Listine; 

23. poudarja pomen vseživljenjskega učenja za izboljšanje enakosti pri izobraževanju in 

usposabljanju, zlasti pri poklicnih veščinah in znanju ter informacijski in 

komunikacijski tehnologiji; poudarja, da je potrebna pri izobraževanju in usposabljanju 

žensk na podeželskih območjih prožnost; 

24. poudarja, da je treba okrepiti regionalne, nacionalne in evropske mreže žensk v 

obrobnih skupnostih, zlasti na področju poslovanja, podjetništva, znanosti in 

tehnologije, izobraževanja, medijev ter civilnega in političnega vodstva; 

25. poziva k temu, da bi z evropskimi kohezijskimi sredstvi, zlasti pa iz Evropskega 

socialnega sklada, podprli programe formalnega in neformalnega izobraževanja, 

vključno s poklicnim usposabljanjem in vseživljenjskim učenjem, da bi opolnomočili 

ženske in dekleta v obrobnih skupnostih; 

26. poziva k uporabi sredstev kohezijske politike za umetniške, kulturne in medijske 

projekte, ki opolnomočajo ženske v obrobnih skupnostih in s katerimi si prizadevajo 

odpravljati stereotipe, stigmatizacijo in večplastno diskriminacijo. 
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