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Vprašanje za ustni odgovor O-000135/2018 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

João Pimenta Lopes 
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov 

Zadeva: Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU 

V zadnjem času se po svetu soočamo z vse večjim nasprotovanjem pravicam žensk in enakosti 
spolov. Nadaljnja diskriminacija in izključevanje ženska sta še bolj ogrozila delavske, ekonomske, 
socialne in kulturne pravice. Pri ženskah je pogostejša splošna revščina in višja stopnja brezposelnosti 
ter še vedno je moč zaslediti zaskrbljujočo razliko v plačah in pokojninah med spoloma. 

Indeks enakosti spolov kaže, da v EU neenakosti ostajajo, saj je bil napredek med letom 2005 in 2015 
zanemarljiv. Poleg vse bolj razširjenega zanikanja neenakosti v državah članicah so vse številčnejši 
poskusi in prizadevanja, da se ženskam omeji odločanje o njihovih telesih ter njihovo življenje zvede 
na bolj konservativno vlogo. Nekatera omrežja so bila še posebej zavzeta pri nasprotovanju spolnim in 
reproduktivnim pravicam žensk, obenem pa so spodbujala diskriminacijo oseb LGBTI in nasilje nad 
njimi, kar je imelo v nekaterih državah članicah konkretne posledice. Zaustavljene so bile reforme 
izobraževanja, negativne posledice pa so občutili enakost spolov, študije spola in celovita spolna 
vzgoja, kar je negativno vplivalo na odpravljanje škodljivih stereotipov že od mladih let.  

Preprečevanje nasilja nad ženskami in boj proti njemu sta v večini držav članic še naprej pereči 
vprašanji, ratifikacija in izvajanje Istanbulske konvencije pa ostajata nepopolna oziroma zanju obstaja 
tveganje nazadovanja. Po družbenem in digitalnem prostoru se širijo nove ali okrepljene oblike nasilja: 
sovražni govor, sovraštvo do žensk in spletno nasilje. V nekaterih državah članicah imajo organizacije 
za pravice žensk zaradi omejevalnih meril in upravnega bremena težave pri dostopu do financiranja, 
poleg tega pa delujejo v vse bolj sovražnem okolju. Na žalost se je stanje že tako poslabšalo, da ni 
dovolj samo priznavanje tega zaskrbljujočega negativnega trenda. 

Katere vrste ukrepov uporablja Komisija za boj proti temu vse večjemu nazadovanju? Ali si Komisija 
prizadeva, da bi prepoznala glavne vzroke za to nazadovanje na ravni EU? Ali Komisija, glede na 
dokaze in razširjenost nazadovanja po državah članicah, predvideva razvoj strategije za boj proti temu 
in za krepitev spodbujanja enakosti spolov in splošno vključevanje načela enakosti spolov? Kakšno je 
stališče iz akcijskega načrta EU za enakost spolov za obdobje 2016–2020? Kako sodeluje z ženskimi 
gibanji, ki so v svojem okolju pogosto ogrožena? 
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