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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o krepitvi ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU 

(2017/2008(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 2 in člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji, 

– ob upoštevanju členov 8, 10, 153(1), 153(2) in 157 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, 

– ob upoštevanju členov 23 in 33 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, 

– ob upoštevanju Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 

2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk 

pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano)1, 

– ob upoštevanju Direktive 2010/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 

2010 o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno 

dejavnost, in o razveljavitvi Direktive Sveta 86/613/EGS2, 

– ob upoštevanju Direktive Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za 

spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, 

ki so pred kratkim rodile ali dojijo (direktiva o porodniškem dopustu)3,  

–  ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 

direktive o porodniškem dopustu, ki ga je 3. oktobra 2008 podala Komisija 

(COM(2008)0637), 

– ob upoštevanju svojega stališča, sprejetega v prvi obravnavi 20. oktobra 2010 z 

namenom sprejetja Direktive 2011/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 

Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju 

varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, 

ter o uvedbi ukrepov za podporo delavcem pri usklajevanju delovnega in družinskega 

življenja4, 

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2013/62/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi 

Direktive 2010/18/EU o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem 

dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, zaradi 

spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije5, 

– ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

14. marca 2012 o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi 

direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih (direktiva o 

                                                 
1 UL L 204, 26.7.2006, str. 23. 
2 UL L 180, 15.7.2010, str. 1. 
3 UL L 348, 28.11.1992, str. 1. 
4 UL C 70 E, 8.3.2012, str. 163. 
5 UL L 353, 28.12.2013, str. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=SL&type_doc=COMfinal&an_doc=2008&nu_doc=0637
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zastopanosti žensk v upravnih odborih) (COM(2012)0614), 

– ob upoštevanju svojega stališča, sprejetega v prvi obravnavi 20. oktobra 2010 z 

namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju 

uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, 

in s tem povezanih ukrepih, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2013 o odpravi stereotipov o spolih v 

EU1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2013 o uporabi načela enakega 

plačila delavk in delavcev za enako delo ali delo enake vrednosti2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2015 o porodniškem dopustu3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2016 o delavkah v gospodinjstvu in 

negovalkah v EU4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2016 o uporabi Direktive 

Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o 

starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in 

ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES5, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. maja 2016 o revščini: vidik spola6, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2016 o ustvarjanju ugodnih razmer 

na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja7, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. septembra 2016 o uporabi Direktive 

Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja 

pri zaposlovanju in delu (direktiva o enakosti pri zaposlovanju)8, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. oktobra 2015 o uporabi Direktive 2006/54/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih 

možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem 

delu9, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z 14. marca 2017 o enakosti žensk in moških v Evropski 

uniji v obdobju 2014–201510, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 19. junija 2015 o enakih možnostih žensk in moških 

                                                 
1 UL C 36, 29.1.2016, str. 18. 
2 UL C 93, 9.3.2016, str. 110. 
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0207. 
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0203. 
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0226. 
6 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0235. 
7 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0338. 
8 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0360. 
9 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0351. 
10 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0073. 
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za prihodke: odpravljanje razlik v pokojninah med spoloma, 

– ob upoštevanju Evropskega pakta za enakost spolov za obdobje 2011–2020, sprejetega s 

sklepi Sveta z dne 7. marca 20111, 

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 7. marca 2014 o krepitvi načela enakega 

plačila za ženske in moške s preglednostjo (2014/124/EU)2, 

– ob upoštevanju pobude Komisije iz decembra 2015 z naslovom Roadmap: New start to 

address the challenges of work-life balance faced by working families (Časovni načrt: 

nov začetek za reševanje izzivov usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, s 

katerimi se srečujejo delovno aktivne družine) ter javnih posvetovanj in posvetovanj z 

deležniki, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 3. decembra 2015 z 

naslovom Strateško sodelovanje za enakost spolov 2016–2019 (SWD(2015)0278), zlasti 

njegovega poglavja 3.1 Povečanje udeležbe žensk na trgu dela ter enaka ekonomska 

neodvisnost žensk in moških, 

– ob upoštevanju poročila Komisije iz leta 2017 o enakosti žensk in moških v Evropski 

uniji, zlasti njegovega poglavja 1 o povečanju udeležbe žensk na trgu dela ter enaki 

ekonomski neodvisnosti žensk in moških in poglavja 2 o manjšanju razlik pri plačah, 

zaslužkih in pokojninah, 

– ob upoštevanju poročil Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih 

razmer (Eurofound) z naslovi The gender employment gap: challenges and solutions 

(Vrzel v zaposlenosti med spoloma: izzivi in rešitve) (2016), Social partners and gender 

equality in Europe (Socialni partnerji in enakost spolov v Evropi) (2014) in 

Developments in working life in Europe: EurWORK annual review (Razvoj poklicnega 

življenja v Evropi: letni pregled Evropskega observatorija poklicnega življenja) 

(2014 in 2015) ter šeste evropske raziskave o delovnih pogojih (2016), 

– ob upoštevanju Konvencije MOD o enakem nagrajevanju iz leta 1951, Konvencije 

MOD o delu s krajšim delovnim časom iz leta 1994, Konvencije MOD o delu na domu 

iz leta 1996, Konvencije MOD o varstvu materinstva iz leta 2000 in Konvencije MOD o 

delavcih v gospodinjstvu iz leta 2011, 

– ob upoštevanju dogovorjenih sklepov z dne 24. marca 2017 z 61. zasedanja Komisije 

ZN za položaj žensk z naslovom Krepitev ekonomske vloge žensk v spreminjajočem se 

delovnem okolju, 

– ob upoštevanju poročila skupine na visoki ravni generalnega sekretarja Združenih 

narodov za krepitev ekonomske vloge žensk iz septembra 2016 z naslovom Leave no 

one behind: A call to action for gender equality and economic women’s empowerment 

(Nihče ne sme biti zapostavljen: poziv k ukrepom za enakost spolov in krepitev 

ekonomske vloge žensk), 

                                                 
1 3073. seja Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov v Bruslju 7. marca 2011. 
2 UL L 69, 8.3.2014, str. 112. 
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– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter mnenja Odbora 

za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0000/2017), 

A. ker je enaka udeležba žensk na trgu dela in pri gospodarskem odločanju tako osnovni 

pogoj za krepitev položaja žensk kot njegova posledica; 

B. ker krepitev ekonomskega položaja žensk ovirajo predvsem negativne družbene norme, 

diskriminatorni zakoni ali pomanjkanje pravnega varstva, neenakomerna delitev 

neplačanega gospodinjskega dela in oskrbe med moškimi in ženskami ter nedostopnost 

finančnega, digitalnega in nepremičninskega premoženja, dodatno pa jo lahko poslabša 

presečna diskriminacija1; 

C. ker je krepitev ekonomskega položaja žensk hkrati pravilna in pametna, pri čemer je 

enakost človekova pravica, večja udeležba žensk na trgu dela pa pozitivno vpliva na rast 

BDP in gospodarski uspeh podjetij; 

D. ker ima učinkovito usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja pozitivne 

zdravstvene vidike in spodbuja gospodarsko rast, konkurenčnost, splošno udeležbo na 

trgu dela, enakost spolov, zmanjševanje izpostavljenosti revščini in medgeneracijsko 

solidarnost, poleg tega pa pomaga obvladovati izzive starajoče se družbe in pozitivno 

vpliva na rodnost v EU; 

E. ker lahko javni sistem vzporejanja plač, vključno z zbiranjem podatkov, prisili zasebni 

in javni sektor v ocenjevanje plačilnih struktur in odpravo morebitnih razlik na podlagi 

spola; 

F. ker kvote dokazano izboljšujejo uspešnost zasebnih podjetij in pospešujejo gospodarsko 

rast, hkrati pa prispevajo k boljši uporabi nadarjene delovne sile; 

G. ker so za sektorje ali vloge, kjer tipično prevladujejo ženske, na splošno značilne nižje 

plače kot za primerljive sektorje ali vloge, kjer prevladujejo moški, kar prispeva k 

razlikam v plačah in pokojninah med spoloma, ki trenutno znašajo 16 % oziroma 40 %; 

H. ker je Mednarodna organizacija dela razvila okvir, po katerem se delovna mesta 

ocenjujejo na podlagi štirih dejavnikov: kvalifikacije, prizadevanje, odgovornost in 

delovne razmere ter se pretehtajo glede na njihov pomen za zadevno podjetje ali 

organizacijo; 

I. ker lahko sindikati okrepijo ekonomski položaj žensk s spodbujanjem enakega plačila in 

vlaganjem v usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v svojem sektorju; 

J. ker dokaži kažejo, da so razlike v plačah manjše, kjer so močna kolektivna pogajanja2; 

                                                 
1 Skupina na visoki ravni Združenih narodov za krepitev ekonomske vloge žensk: Leave no one behind: A call to 

action for gender equality and economic women’s empowerment (Nihče ne sme biti zapostavljen: poziv k 

ukrepom za enakost spolov in krepitev ekonomske vloge žensk) (september 2016). 
2 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
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I. Splošni premisleki  

1. meni, da sta gospodarska vključenost žensk in krepitev njihovega ekonomskega 

položaja poglavitna za krepitev njihovih temeljnih pravic, s čimer jim omogočata, da 

dosežejo ekonomsko neodvisnost, se uveljavijo v družbi in prevzamejo nadzor nad 

svojim življenjem; 

2. poudarja, da so letni stroški nižje stopnje zaposlenosti žensk ustrezali 2,8 % BDP EU1, 

medtem ko so stroški izključitve žensk iz zaposlovanja ocenjeni med 1,2 milijona EUR 

in 2 milijona EUR, odvisno od njihove stopnje izobrazbe; 

II. Ukrepi in orodja za izboljšanje krepitve ekonomskega položaja žensk 

Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

3. vztraja pri tem, da je doseganje barcelonskih ciljev, vključno z dostopnim, cenovno 

ugodnim in kakovostnim otroškim varstvom, infrastrukturo in storitvami, nujno 

potrebno za to, da bodo države članice lahko dosegle cilje strategije Evropa 2020; 

4. je prepričan, da je sodelovanje moških pri obveznostih oskrbe osnovni pogoj za 

spreminjanje tradicionalnih stereotipov v zvezi z vlogami spolov; meni tudi, da bosta 

pravičnejša porazdelitev neplačanega dela in bolj enakovredno izkoriščanje dopusta za 

oskrbo koristila obema spoloma in celotni družbi; 

Enako plačilo za enako delo enake vrednosti in vzporejanje plač 

5. vztraja, da je načelo enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti zapisano v 

Pogodbi o Evropski uniji; v zvezi s tem poudarja priporočilo Komisije o krepitvi načela 

enakega plačila za ženske in moške s preglednostjo; 

6. poziva države članice in podjetja, naj uvedejo preglednost plačil, da bi oblikovali 

metode, s katerimi bi lahko podjetja rešila težavo razlik v plačah med spoloma, tudi z 

revizijami plač in vključitvijo ukrepov za enako plačilo v kolektivna pogajanja; 

7. poudarja, da je treba priznati in ponovno ovrednotiti delo, pri katerem tipično 

prevladujejo ženske, na primer v zdravstvenem in socialnem sektorju ter sektorju 

poučevanja, v primerjavi z delom, pri katerem tipično prevladujejo moški; 

8. izraža prepričanje, da je za doseganje enakega plačila za enako delo enake vrednosti 

potreben jasen okvir posebnih orodij za vrednotenje dela s primerljivimi kazalniki, na 

podlagi katerih se oceni „vrednost“ na delovnih mestih ali v sektorjih; zato poziva 

Komisijo, naj oblikuje tak okvir in državam članicam pomaga pri njegovem izvajanju; 

9. opozarja, da bi bilo treba v skladu s sodno prakso Sodišča vrednost dela oceniti in 

primerjati na podlagi objektivnih meril, kot so zahteve glede izobrazbe, strokovnosti in 

usposabljanja, znanja in spretnosti, prizadevanja in odgovornost, delo, ki se opravlja, in 

narava nalog, ki jih delo vključuje; 

                                                 
1 Leta 2013 – glej publikacijo z naslovom The gender employment gap: Challenges and solutions (Vrzel v 

zaposlenosti med spoloma: izzivi in rešitve). 
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Spolne kvote 

10. meni, da so kvote v javnem sektorju lahko potrebne, kadar javne institucije ne 

izpolnjujejo svoje obveznosti glede pravične zastopanosti, in bi tako lahko izboljšale 

demokratično legitimnost institucij, ki sprejemajo odločitve;  

11. ponovno poziva Svet, naj kot prvi korak k enaki zastopanosti spolov v javnem in 

zasebnem sektorju hitro sprejeme direktivo o uravnoteženi zastopanosti spolov med 

neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi; 

Načrti za enakost spolov 

12. priznava, da Komisija podpira sprejetje načrtov za enakost spolov s strani organizacij, 

ki raziskave izvajajo, in organizacij, ki raziskave financirajo; 

13. ugotavlja, da lahko načrti za enakost spolov na ravni podjetja ali sektorja vsebujejo 

številne ukrepe za človeške vire, ki obravnavajo zaposlovanje, plačilo, napredovanje, 

usposabljanje in usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja; poleg tega ugotavlja, 

da pogosto vključujejo konkretne ukrepe, kot so spolno nevtralni jezik, preprečevanje 

spolnega nadlegovanja, imenovanje premalo zastopanega spola na vodilne položaje, 

delo s krajšim delovnim časom in sodelovanje očetov pri otroškem varstvu, in da v 

državah članicah obstaja več pristopov v zvezi z obvezno uvedbo takih ukrepov; 

Kolektivne pogodbe in socialni partnerji 

14. poudarja, da je zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov v skupinah za kolektivna 

pogajanja bistveno za zagotavljanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških, zato 

meni, da bi morali sindikati okrepiti položaj žensk v strukturi socialnega partnerstva, 

zlasti v vlogi nosilk odločanja, in se pogajati o načrtih za enakost spolov na ravni 

podjetij in sektorja; 

15. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje s socialnimi partnerji, da bi okrepila njihovo 

ključno vlogo odkrivanja nevidnega razlikovanja na podlagi spola pri določanju 

plačilnih lestvic in zagotavljanja vrednotenja dela brez razlikovanja na podlagi spola; 

III. Priporočila o krepitvi ekonomskega položaja žensk 

16. trdi, da obstoječi ekonomski modeli in prakse ne upoštevajo razlik na podlagi spola in 

se ne odzivajo na vprašanje odprave razlik med spoloma; v zvezi s tem meni, da je treba 

ponovno pretehtati davčne politike in prednostne naloge glede porabe sredstev v času 

kriz, tako da bodo upoštevale ženske kot gospodarske akterke; 

17. poziva k ponovni proučitvi makroekonomske usmerjenosti, v okviru katere bodo 

ponovno ocenjene prednostne naloge glede javne porabe, ugodnosti naložb v socialno 

infrastrukturo pa bodo lahko uživali ženske in moški; 

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Evropa nedvomno spada med vodilne v svetu na področju pravic žensk in enakosti spolov. 

Osnovni pogoj za doseganje odličnosti pri zagotavljanju enakosti in krepitvi vloge žensk pa je 

enaka udeležba žensk na trgu dela in pri gospodarskem odločanju.  

Glede na najnovejše statistične podatke EU ostaja na polovici poti do enakosti spolov. Na 

podlagi indeksa enakosti spolov Evropskega inštituta za enakost spolov za leto 2015 je bil v 

EU ugotovljen zgolj zanemarljiv napredek, saj se je le neznatno povečal.  

 

V mnogih državah krepitev ekonomskega položaja žensk ovirajo predvsem nekatere družbene 

norme ali diskriminatorni zakoni. Kljub temu, da imajo ženske v povprečju višjo stopnjo 

izobrazbe kot moški, so razlike v plačah med spoloma še vedno zelo prevladujoče pri 16,1 %, 

prav tako razlike v pokojninah med spoloma, ki so pri 40,2 % zelo zaskrbljujoče, vendar se te 

stopnje med državami članicami bistveno razlikujejo. Da bi bile ženske prisotne na trgu dela v 

enakem obsegu kot moški, je potrebna tudi enakomernejša porazdelitev neplačanega dela v 

gospodinjstvu. Ko se bo neplačano gospodinjsko delo opravljalo vzporedno in bo breme v 

zvezi z njim enakomerno porazdeljeno, poleg tega pa bodo doseženi barcelonski cilji, bodo 

postavljeni boljši temelji za učinkovitejše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ki 

bo ženskam omogočilo konkuriranje pod enakimi pogoji.  

 

Možnost konkuriranja pod enakimi pogoji je človekova pravica, zato ne sme naleteti na 

odpor, saj imajo vsi, ne glede na to, kdo in katerega biološkega spola so, enake pravice in se 

ne bi smeli soočati z diskriminacijo. Enakopravnejši dostop do trga dela ni le človekova 

pravica, temveč prinaša tudi koristi. Ženske pogosteje opravljajo delo s krajšim delovnim 

časom kot moški, in sicer neprostovoljno, kar za države članice v kombinaciji z razlikami v 

plačah pomeni ogromno izgubo dohodnine. Po podatkih Eurofounda so skupni letni stroški 

nižje stopnje zaposlenosti žensk ustrezali 2,8 % BDP EU1, medtem ko so stroški izključitve 

žensk iz zaposlovanja ocenjeni med 1,2 milijona EUR in 2 milijona EUR, odvisno od njihove 

stopnje izobrazbe.  

 

Za doseganje cilja krepitve ekonomskega položaja žensk se lahko uporabijo različna orodja. 

Obstoj razlik v plačah znatno ovira zagotavljanje enakega plačila za enako delo in delo enake 

vrednosti. Za doseganje enakega plačila za enako delo je potrebno sistematično vzporejanje, 

da bosta to načelo upoštevala tako javni kot zasebni sektor.  

 

Da bi odpravili nezadostno raven krepitve ekonomskega položaja žensk v EU, je treba 

tradicionalno žensko delo vrednotiti enako kot tipično moško delo. To bo od zadevnih 

sektorjev, v katerih prevladujejo ženske, zahtevalo, da bolje plačujejo svoje zaposlene.  

 

Kot je že bilo omenjeno, bo povečanje prisotnosti žensk na trgu dela imelo le pozitivne 

učinke. Izkušnje vključevanja žensk v upravne odbore podjetij in javni sektor, kjer se 

sprejemajo odločitve na visoki ravni, so pokazale pozitivne rezultate. Pozivamo Svet, naj 

hitro sprejeme direktivo o uravnoteženi zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, 

ki kotirajo na borzi (direktiva o zastopanosti žensk v upravnih odborih). Na tem področju je 

bil dosežen napredek, vendar prepočasen. Največji napredek so dosegle države, ki so sprejele 

                                                 
1 Leta 2013, glej publikacijo z naslovom The gender employment gap: Challenges and solutions (Vrzel v 

zaposlenosti med spoloma: izzivi in rešitve). 
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zavezujočo zakonodajo o kvotah. Pomemben dejavnik je tudi dajanje dobrega zgleda. 

Trenutno je v institucijah EU zelo malo žensk na visokih/višjih položajih, kar je treba 

korenito spremeniti.  

 

Načrti za enakost spolov so orodje, ki odpravlja neenakost na delovnem mestu na 

najrazličnejše načine, in sicer z obravnavanjem zaposlovanja, plačila, napredovanja, 

usposabljanja in usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Poleg tega lahko načrt za 

enakost spolov pomaga preprečevati spolno nadlegovanje. V EU so 32 % primerov spolnega 

nadlegovanja na delovnem mestu prijavile ženske in številne po izpostavljenosti takšnemu 

nasilju spremenijo svoje vedenje, tako da se izogibajo osebnemu stiku s sodelavcem ali 

nadrejenim. Zavzemati se moramo za politiko ničelne strpnosti do nadlegovanja, v delovnem 

okolju pa se morajo počutiti varne vsi, tudi ženske.  

 

Do leta 2020 nas ločijo le tri leta in doseči moramo zelo visoke cilje, ki smo si jih zastavili 

sami. Ne smemo sprejeti poraza in si moramo že naprej prizadevati za doseganje teh ciljev 

glede krepitve vloge žensk in njihove prisotnosti na trgu dela. Prevzeti moramo vodilno vlogo 

in zavzeti trdno stališče, da ne dopuščamo neenakosti in da od javnega in zasebnega sektorja 

pričakujemo prevzem odgovornosti za neenakost, ki jo vedno znova ustvarjata s težavami, 

predstavljenimi v tem poročilu. 

 


