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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vidikih enakosti spolov pri gospodarskem nazadovanju in finančni krizi
(2009/2204(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. oktobra 2008 z naslovom"Boljše ravnotežje 
med poklicnim in zasebnim življenjem: močnejša podpora za usklajevanje poklicnega, 
zasebnega in družinskega življenja" (KOM(2008)0635),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. novembra 2008 z naslovom "Evropski načrt 
za oživitev gospodarstva" (KOM(2008)0800),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 4. marca 2009 za spomladansko zasedanje 
Evropskega sveta o spodbujanju okrevanja evropskega gospodarstva (KOM(2009)0114),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 24. novembra 2009 o posvetovanju 
o prihodnji strategiji „EU 2020“ (KOM(2009)0647,

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 3. oktobra 2008 o uresničevanju barcelonskih 
ciljev glede varstva predšolskih otrok (KOM(2008)638),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 27. februarja 2009 o enakosti žensk in moških –
2009 (KOM(2009)0077),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 18. decembra 2008 o enakosti žensk in moških –
2010 (KOM(2009)694),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. junija 2000 z naslovom "Okvirni skupni 
strategiji s področja enakosti med moškimi in ženskami naproti (2001–2005)" 
(KOM(2000)0335) in letnih poročil Komisije o enakosti žensk in moških v Evropski uniji 
2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, 
KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071, 
KOM(2007)0049 in KOM(2008)0010),

– 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 predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi načela 
enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, in o 
razveljavitvi Direktive 86/613/EGS (KOM(2008)0636), ki ga je Komisija predložila 3. 
oktobra 2008,

                                               
1 UL L 204, 26.7.2006, str. 23.
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– ob upoštevanju predloga direktive 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 
(KOM(2008)0637), ki ga je Komisija predložila 3. oktobra 2008,

– ob upoštevanju ratifikacij Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi 
(CETS št. 197),

– ob upoštevanju okvira ukrepov za enakost med spoloma, ki so ga evropski socialni 
partnerji sprejeli 22. marca 2005,

– ob upoštevanju predloga priporočila Sveta Evrope o posledicah gospodarske in finančne 
krize za ženske, dok. 11891, 4. maj 2009,

– ob upoštevanju evropskega pakta za enakost med spoloma, sprejetega na zasedanju 
Evropskega sveta 23. in 24. marca 2006,

– ob upoštevanju mnenja svetovalnega odbora za enake možnosti žensk in moških o
razlikah v plačah med ženskami in moškimi, sprejetega 22. marca 2007,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2006 o priseljevanju žensk: vloga in 
mesto priseljenk v Evropski uniji1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2007 o načrtu za enakosti med ženskami 
in moškimi (2006–2010)2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. septembra 2008 o enakosti med ženskami in 
moškimi – 20083,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. novembra 2008 s priporočili Komisiji o uporabi 
načela enakega plačila za moške in ženske4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. maja 2009 o dejavnem vključevanju oseb, 
izključenih s trga dela5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. oktobra 2009 o učinkih svetovne finančne in 
gospodarske krize na države v razvoju in razvojno sodelovanje6,

– ob upoštevanju publikacije Eurostata Statistika na kratko 53/2009, "Močan porast 
brezposelnosti v EU", 

                                               
1 UL C 313 E, 20.12.2006, str. 118.
2 UL C 301E, 13.12.2007, str. 56.
3 UL C 295E, 4.12.2009, str. 35.
4 UL C 16E, 22.1.2010, str. 21.
5 Sprejeta besedila, 15.1.2009, P6_TA(2008)0371.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0029



PR\806001SL.doc 5/14 PE439.236v01-00

SL

– ob upoštevanju publikacije Eurostata Statistika na kratko 97/2009, "Recesija v EU-27: 
dolžina in obseg nazadovanja vezana na posamezne dejavnosti in države",

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2010),

A. ker svetovno gospodarstvo preživlja najhujšo recesijo po svetovni gospodarski krizi v 
30-ih letih prejšnjega stoletja, ki s socialnimi in družbenimi posledicami vpliva na EU in 
širše; ker gospodarska in finančna kriza v Evropi še posebej škodljivo vpliva na ženske, 
čemur pa Svet, Komisija in države članice zaenkrat ne posvečajo potrebne pozornosti,

B. ker je bilo že veliko pozornosti namenjene pretežno moškemu sektorju gradbeništva in 
avtomobilski industriji, v primerjavi z enako prizadetim sektorjem trgovine na drobno, 
storitev in turizma; ker je treba v nacionalnih in evropskih načrtih za oživitev 
gospodarstva posledice gospodarske in socialne krize in njihovo odpravljanje nujno 
obravnavati z vidika razsežnosti spola,

C. ker priznani ekonomisti opozarjajo, da je posojilni krč, s katerim se je recesija začela, 
katastrofa, ki so jo dobesedno zakrivili moški; ker o odzivih na državni in mednarodni 
ravni – na nobeni pa se razlik med spoloma ne upošteva kaj dosti – zaenkrat odločajo v 
glavnem moški; ker je pomembno, da so ženske v celoti soudeležene pri odločanju v 
politični, gospodarski in finančni sferi,

D. ker študije s področja spolov opozarjajo, da ženske stvari vodijo drugače, se izogibajo 
tveganjem, pri delu pa več pozornosti namenjajo dolgoročnim rešitvam, 

E. ker je verjetno, da bo upočasnitev gospodarske rasti bolj prizadela ženske kot moške; 
ker grozi, da bo sedanja recesija napredek upočasnila ali ga celo zaustavila, kar bi 
sprožilo dolgotrajne posledice za sisteme socialnega varstva, socialno vključevanje in 
demografijo, 

F. ker se ukrepi za enakost med spoloma ukinjajo oziroma se z njimi odlaša in bo možno 
krčenje javnih sredstev v prihodnje negativno vplivalo na zaposlenost med ženskami in 
na spodbujanje enakosti med spoloma; ker je vse bolj pomembno, da se Direktiva 
2006/54/ES izvaja ustrezno, 

G. ker se gospodarskega nazadovanja ne bi smelo izrabiti za upočasnitev izvajanja politik 
usklajevanja in manjša sredstva za varstvene storitve in možnost koriščenja različnih 
dopustov, saj bi to zlasti vplivalo na dostopanje žensk do trga dela,

H. ker sklepi Sveta z dne 30. novembra 20091 pod švedskim predsedstvom države članice 
in Komisijo pozivajo h krepitvi razsežnosti spola v strategiji EU 2020; ker delovni 
dokument Komisije o posvetovanju glede strategije EU 2020 tega ne upošteva, saj niti 
enkrat ni omenjeno vključevanja načela enakosti med spoloma; ker je vendarle izredno 

                                               
1 Sklepi Sveta o enakosti spolov: krepitev rasti in zaposlovanja – prispevek k lizbonski strategiji po letu 2010, 
zasedanje Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, Bruselj, 30. november 2009.
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pomembno, da se razsežnost spola vključi v novo finančno in gospodarsko zasnovo in 
politiko in da se za načrte gospodarske oživitve in programe strukturnega prilagajanja 
opravi presoja vpliva z vidika spola in se vanje vključi razsežnost spola,

I. ker so v časih gospodarske recesije ljudje, ki jim že tako grozi revščina, še bolj ranljivi; 
ker so prizadevanja in celovite rešitve za odpravo revščine, o čemer se je lizbonski 
Evropski svet dogovoril že davnega leta 2000, danes skrajno nujni; ker je treba posebno 
pozornost nameniti zaščiti skupin, ki se soočajo z večplastnimi težavami, in zagotoviti 
njihovo vključevanje v družbo;

J. ker je najboljše varovalo pred revščino in socialno izključenostjo kakovostna zaposlitev 
za polni delovni čas na kakovostnih delovnih mestih; ker je izredno pomembno, da se 
pripravijo in izvršijo politike, med njimi cenovno in drugače dostopne varstvene 
storitve, ki bodo odgovarjale potrebam tako žensk kot moških,

K. ker so raziskave pokazale, da je nasilje nad ženskami še večje, če so zaradi gospodarske 
krize moški premeščeni in razlaščeni;  ker stres zaradi gospodarskih težav vodi v 
pogostejšo, nasilnejšo in nevarnejšo zlorabo,

1. poudarja, da je enakost med ženskami in moškimi eden od ciljev EU in je zato ključno 
načelo vsakršnega političnega odgovora na gospodarsko in finančno krizo in prehoda v 
dolgoročnejšo celovito vizijo časa po krizi; poudarja, da je enakost med spoloma 
samostojni cilj in ne zgolj sredstvo za doseganje gospodarske rasti;

2. poudarja, da ugotovitve Komisije kažejo, da sedanja kriza vpliva na to, da so pozitivni 
rezultati pri doseganju enakosti med spoloma ogroženi in da bo recesija povzročila večji 
pritisk na ženske; poudarja, da je gospodarska in finančna kriza v svojih vzrokih in 
posledicah spolno pogojena;

3. poudarja, da vključitev žensk na trg dela v zadnjih desetletjih ne pomeni le večjega 
neposrednega vpliva krize na ženske same, pač pa tudi na gospodinjstva, katerih 
dohodki bodo hudo prizadeti, če bodo ženske ob službo; poziva institucije Evropske 
unije in države članice, naj upoštevajo prikrite stroške krize, med njimi različne in 
pogosto nepriznane posledice, pogojene s spolom;

4. poudarja, da makroekonomske politike predvsem povezujemo z večjim ločevanjem dela 
po spolu, destabilizacijo zaposlenosti med ženskami zaradi prenašanja dela na 
podizvajalce, večjim razkorakom v plačah žensk in moških, slabšim dostopanjem žensk 
do zdravstva in izobraževanja zaradi privatizacije državnih služb, večjo neenakostjo pri 
dostopanju do posojil, zemljišč in lastnine in z vse večjo feminizacijo revščine;

5. obžaluje, da so mnoge ženske že izgubile službo oziroma se jim to obeta, kar zlasti velja 
za ženske, ki delajo v trgovini na drobno, storitvah in turizmu, pa tudi ženske, ki delajo 
s skrajšanim delovnim časom oziroma imajo negotovo zaposlitev; poudarja, da bo upad 
možnosti najemanja mikrokreditov verjetno hkrati povzročil manjši zaslužek 
samozaposlenih žensk; poudarja, da zaradi napovedanega krčenja proračunskih sredstev 
za javni sektor lahko pričakujemo nesorazmerno povečanje brezposelnosti med 
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ženskami, saj je delež žensk, zaposlenih v šolstvu in izobraževanju, zdravstvu in 
socialnih storitvah, nesorazmerno večji; 

6. pozdravlja Eurostatove statistične podatke, razdeljene po spolu; vseeno pa meni, da bi 
bilo treba večjo pozornost nameniti delni brezposelnosti (področje, ki je pogosto 
izključeno iz podatkov o brezposelnosti); poudarja, da dolgotrajna brezposelnost, nižje 
plače in krajši povprečni delovni čas lahko močno vplivajo zlasti na zaslužek žensk, 
dodatke za socialno varnost in dolgoročneje na njihove pokojnine;

7. poudarja, da je kriza prizadela tudi delavce migrante in njihove družine, ki so ostale v 
domovini; opozarja, da je ženska migracija pogosto prijavljena pod dejansko ravnjo, 
vpliva pa na družine, ki so življenjsko odvisne od plač delavk migrantk, posledica tega 
pa je, da se ženske po vrnitvi domov lahko znajdejo v še težjem položaju, ker jih zavrže 
njihova skupnost in družina;

8. poudarja, da intervencije in rešitve zahtevajo dobro poznavanje ozadja krize in 
zavedanje, da enega samega odgovora na različne težave ni; hkrati poudarja, da lahko 
recesijo izrabimo kot edinstveno priložnost za to, da se bo v ukrepih gospodarske in 
socialne politike odražala večja osveščenost glede enakosti med spoloma in bomo
naredili korak naprej proti družbi, v kateri bodo ženske in moški uživali večjo enakost;

9. obžaluje, da politični ukrepi proti krizi, tudi svežnji ukrepov za oživitev gospodarstva, 
ne priznavajo, analizirajo ali urejajo posledic krize z vidika spolov; je kritičen do 
dejstva, da vključevanja načela enakosti spolov v polizbonsko strategijo praktično ni; 
poziva Svet, Komisijo in države članice, naj v smernice za zaposlovanje in 
makroekonomijo in v strategijo EU 2020 vključijo posebno poglavje, namenjeno 
enakosti med spoloma, pri vseh politikah pa naj ob pripravi proračuna upoštevajo vidik 
spola;

10. poziva Svet, Komisijo, države članice, še posebno pa posebni odbor Parlamenta za 
finančno, gospodarsko in socialno krizo (CRIS), naj zagotovijo, da bo za načrte za 
oživitev gospodarstva in programe strukturnega prilagajanja opravljena presoja vplivov 
z vidika spola (naknadno, če ni bila opravljena predhodno) in da bodo vanje vključeni 
vidik spola in po spolu ločeni podatki in statistike;

11. poziva Svet, Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da gospodarsko nazadovanje in 
krčenje finančnih sredstev ne bo vplivalo na politike in delovanje struktur, ki so bile 
vzpostavljene za doseganje enakosti med ženskami in moškimi na vseh ravneh vladnih 
in nevladnih organov; obžaluje, da je v nekaterih državah že prišlo do krčenja sredstev;

12. poudarja, da se je zaradi pomanjkljivih ukrepov za varstvene storitve in infrastrukturo 
povečalo število migrantk, ki delajo kot gospodinjske pomočnice in zapolnjujejo te 
vrzeli na domu, ostajajo pa brez socialne in z delom povezane zaščite in prejemkov; 
poziva države članice, naj delavce migrante nujno vključijo v socialno in zdravstveno 
varstvo;

13. poziva Svet, Komisijo in države članice, naj analizirajo in nevtralizirajo negativne 
učinke zniževanja davkov in omejevanja javnih izdatkov in socialnih prejemkov, zlasti 
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glede na omejevanje javne porabe na lokalni ravni, in na ta način zagotovijo, da 
ženskam ne bo preostalo nesorazmerno breme varstva (otrok, starejših in vzdrževanih 
oseb) in ko se bo zaradi zaprtja bolnic ali konca krajših bivanj v bolnicah oskrba 
bolnikov prenesla na dom in na ženske, kar bo potencialno poglobilo neenakosti med 
ženskami in moškimi;

14. poziva države članice, naj v skladu z evropskimi cilji razvijejo cenovno in drugače 
dostopne, kakovostne varstvene storitve za otroke in druge vzdrževane osebe; poudarja, 
da bi bilo treba pri financiranju kakovostnih storitev polno izkoristiti potencial, ki ga 
ponujajo strukturni skladi in evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja; poziva 
Komisijo, naj predlaga posebno direktivo o očetovskem in posvojiteljskem dopustu ter 
dopustu za nego staršev; 

15. poudarja, da je nasilja nad ženskami več v časih velikih gospodarskih premikov; zato 
države članice poziva, naj izboljšajo državne predpise in politike proti vsem oblikam 
nasilja na podlagi spola, in pozdravlja pobudo španskega predsedstva za ustanovitev 
evropskega observatorija za nasilje nad ženskami; podobno pozdravlja pobudo Sveta o 
poglavitnem instrumentu za zaščito žrtve (evropska odredba o zaščiti);  

16. poziva evropske institucije in države članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe, zlasti po 
zakonodajni poti, da bi ženske in moški uravnoteženo zasedali odgovorne položaje v 
podjetjih in političnih organih; zato poziva k določitvi zavezujočih ciljev, da bi 
zagotovili enako zastopanost žensk in moških;

17. poudarja, da so ženske premalo udeležene pri sprejemanju finančnih odločitev, 
pravzaprav so ženske ena od skupin, ki so sedaj izključene iz sprejemanja finančnih
odločitev, čeprav nosijo težke posledice finančnega tveganja; poziva Svet, Komisijo in 
države članice, naj izboljšajo žensko udeležbo na vseh ravneh odločanja, zlasti pri 
sprejemanju proračuna in vodenju evropskih finančnih sistemov, tudi Evropske 
centralne banke;

18. pozdravlja odločitev norveške vlade, da delež žensk v upravah javnih družb poveča na 
vsaj 40 %; poziva Komisijo in države članice, naj norveško pobudo vzamejo kot 
pozitivni primer in gredo v isti smeri;

19. poudarja, da so lahko naložbe v socialno infrastrukturo priložnost za posodobitev 
Evrope in da se spodbudi enakost med spoloma, in da so te naložbe nekakšna vzporedna 
strategija naložbam v zelene tehnologije, s katerimi bomo posodobili fizične 
infrastrukture; meni, da bi morala zato biti enakost med spoloma politična prednostna 
naloga in glavno sredstvo;

20. poudarja, da "zelena delovna mesta" lahko postanejo ključni segment rasti prihodnjih 
evropskih trgov dela, da se že danes lahko več kot 20 milijonov delovnih mest v 
Evropski uniji šteje za "zelene" in da nedavni dokazi kažejo, da se lahko delovna mesta 
samo v sektorju za obnovljivo energijo do leta 2020 podvojijo na 2,8 milijona;

21. poudarja, da bosta preoblikovanje gospodarstva v okolju prijazno in prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo sprožila velikansko povpraševanje po kvalificiranih 
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delavcih; opozarja, da so ženske zelo slabo zastopane v sektorju obnovljivih virov 
energije, zlasti pa v znanosti in na tehnološko intenzivnih delovnih mestih; poziva Svet, 
Komisijo in države članice, naj poskrbijo, da delavke ne bodo izključene iz 
izobraževalnih projektov in programov ekoloških sprememb, na primer v sektorju 
obnovljivih virov energije, v znanosti ter na tehnološko intenzivnih delovnih mestih;

22. poziva Svet, Komisijo in države članice, naj na nacionalni ravni zagotovijo celovito 
izvajanje evropskih strukturnih skladov in naj se posledicam recesije zoperstavijo s 
pobudami za preusposabljanje in izpopolnjevanje, kot to določajo člen 16 splošne 
uredbe1 in člena 6 uredbe o Evropskem socialnem skladu2 in uredbe o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj3;

23. poziva Svet, Komisijo in države članice, naj znotraj vsakega sklada namenijo finančna 
sredstva za dejavnosti s področja enakih možnosti, poleg tega pa oblikujejo dodatno 
podporo za splošne programe in druge posebne pobude, ki bi prejela ločena sredstva za 
tehnično pomoč; poziva države članice, naj razvijejo mehanizme za enako zastopanost 
obeh spolov pri upravljanju, ki bi omogočali, da bi se strokovno znanje o enakosti 
spolov razširilo po vladnih organih in drugih agencijah, ki izvajajo ukrepe iz 
kohezijskih in strukturnih skladov in bi bila dana spodbuda ženskim organizacijam in 
mrežam;

24. spodbuja Evropski inštitut za enakost spolov, naj opravi analizo vplivov gospodarske 
krize z vidika spola, druge evropske institucije, kot je Evropska fundacija za 
izboljševanje življenjskih in delovnih pogojev, pa poziva, naj problematiko vključujejo 
v vsakdanje delo;

25. poziva Svet, Komisijo in države članice, naj priznajo in podprejo prispevek civilne 
družbe pri soočanju s finančno in gospodarsko krizo, zlasti glede na evropsko leto boja 
proti revščini in socialni izključenosti;

26. naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladami držav članic, 
socialnim partnerjem in nevladnim organizacijam s tega področja.

                                               
1 Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L 210, 31.7.2006, str. 25).
2 Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu 
(UL L 210, 31.07.2006, str. 12).
3 Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj (UL L 210, 31.7.2006, str. 1).
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Svetovno gospodarstvo še preživlja najhujšo recesijo po svetovni gospodarski krizi v 30-letih 
prejšnjega stoletja, svetovna finančna kriza pa je le še obsežnejša. Svetovni finančni sistem se 
je podrl, nastali so špekulativni baloni, vrednost nepremičnin, delnic, hrane in energije pa 
hudo niha. Prekomerna financializacija gospodarstva je posledično privedla do nestabilnosti, 
stečaja in skorajšnjega stečaja bank in drugih večjih finančnih ustanov. Ker ni bilo več denarja 
za kreditiranje realnega gospodarstva, je to škodljivo vplivalo tako na realno gospodarstvo kot 
na kakovost življenja ljudi1. Milijoni so ostali brez službe, dohodka, prihrankov in doma.
Čeprav je najhujša kriza mogoče že za nami, pa se strokovnjaki strinjajo, da se bodo socialne 
posledice krize čutile še potem, ko bo že prišlo do pozitivne oživitve gospodarstva.  

Neenakost med spoloma je hkrati vzrok in posledica finančne in gospodarske krize 

Finančna in gospodarska kriza je po naravi in učinkih spolno pogojena. Spolno pogojene so 
pravzaprav vse kategorije ukrepov za oživitev gospodarstva: reforma finančnega upravljanja, 
podpora industrijskim sektorjem in podjetjem, podpora trgu dela, podpora za naložbe in 
podpora kupni moči gospodinjstev. 

Novinarski prispevki se osredotočajo na moško industrijo, zaprtje industrijskih obratov in 
bankirje, ki so ob bonitete. Žensk na tej sliki ni. Opravljena ni bila nobena poglobljena analiza 
ženske razsežnosti in različnih posledic krize za ženske. Na primer: kako so delovna mesta 
porazdeljena med ženske in moške v industrijskem sektorju in podjetjih, ki prejemajo 
podporo? Vprašanje je pomembno, ker to, da se bo v prihodnje namenjala večja podpora 
moški zaposlenosti kot ženski, ne le da ne spodbuja enakosti med spoloma, ampak jo izničuje.

Enakost med ženskami in moškimi je eden od ciljev Evropske unije in mora biti bistveni 
sestavni del vseh političnih odgovorov, nacionalnih in mednarodnih načrtov za oživitev 
gospodarstva in prehoda v čas po krizi. A prvotni krizni načrti in kasnejši načrti za oživitev 
gospodarstva na evropski, nacionalni in mednarodni (G20) ravni posledic krize niso priznali, 
razumeli, analizirali ali uredili z vidika spolov. 

Ženske so premalo udeležene pri sprejemanju finančnih odločitev. Iz poročila Evropske 
komisije o enakosti žensk in moških – 2009 je razvidno, da so guvernerji centralnih bank vseh 
držav članic moški. Dalje je poročilo Komisije za leto 2007 opozorilo, da se najvišji vodstveni 
organi centralnih bank EU v povprečju ponašajo s petimi moškimi na eno žensko. Na 
evropski ravni vse tri finančne institucije (Evropsko centralno banko, Evropsko investicijsko 
banko in Evropski investicijski sklad) vodijo moški, ženske pa so v najvišjih vodstvenih 
organih teh institucij zastopane le s 16 % 2. 

Z vključevanjem žensk v odločanje o finančnih zadevah se bodo izrisale drugačne prednostne 

                                               
1 Walby, Sylvia, Gender and the Financial Crisis (Spol in finančna kriza), april 2009, str. 3
2 Evropska komisija, Poročilo o enakosti žensk in moških – 2009
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naloge in drugačno ravnanje, kar bo lahko prineslo pozitivne rezultate ne le za ženske, ampak 
za družbo kot celoto. Ženske bodo ravnale drugače v odnosu do tveganih odločitev, prednost 
bodo dajale javnim storitvam vzgoje in izobraževanja ter zdravstva, to pa so področja, ki ne 
le, da podpirajo enakost spolov, ampak dolgoročno razvijajo tudi človeški kapital1.

Ali je feminizacija vodstvenih struktur varovalo pred krizo? 

Ali bi prišlo do posojilne krize, če bi se banka Lehman Brothers imenovala Lehman Sisters, 
torej bi jo vodile ženske, ne moški? Feministke in osrednji ekonomisti so opozorili, da je 
posojilni krč katastrofa, ki so jo dobesedno zakrivili moški. Kriza je ohrabrila tiste, ki se 
zavzemajo za večjo raznolikost v vodstvenih strukturah in ki trdijo, da v vrhu finančnih 
ustanov nujno potrebujemo več žensk. Moški neuspeh bi mogoče lahko ženskam ponudil 
priložnost, da razbijejo to nevidno oviro, ki jim zgolj zaradi njihovega spola preprečuje visok 
vodilni položaj2.

Islandija pri tem orje ledino. Po poniževalnem gospodarskem polomu se je ta otoški narod iz 
severnega Atlantika odločil, da ključne finančne vzvode zaupa ženskam. Država ima zdaj 
predsednico vlade, ženski pa sta na čelu dveh izmed osrednjih islandskih bank zamenjali 
moške, ki so obveljali za krivce zloma ustanov zaradi vratolomnega pretiravanja3. 

Michel Ferrary, profesor na poslovni šoli CERAM v Franciji, meni, da je uravnoteženost po 
spolu ključ do ukrotitve kulture tveganja, ki finančni sektor obvladuje že kar nekaj desetletij. 
Po njegovem mnenju so banke z bolj uravnoteženo zastopanostjo obeh spolov gospodarsko 
krizo prebrodile veliko bolje od bank, ki temu elementu niso posvečale pozornosti. "Več 
študij s področja spolov opozarja, da je obnašanje žensk drugačno in da ženske stvari vodijo 
drugače. Tveganjem se skušajo izogibati, pri delu pa več pozornosti namenjajo dolgoročnim 
rešitvam. Večji delež žensk v vodstvenih strukturah je protiutež obnašanju moških 
sodelavcev, ki radi tvegajo"4.

Neenak delež žensk in moških v vodstvenih strukturah je še vedno pravilo po vsem svetu, saj 
moški v obleki s kravato še vedno obvladujejo izvršilne in neizvršilne položaje. Tega 
neravnovesja so se kar zakonsko lotili na Norveškem. Junija 2003 je norveška vlada vložila 
zakonodajni predlog za 50-odstotno zastopanost žensk v upravnih organih vseh javnih in 
večjih zasebnih družbah5. Tako so 1. januarja 2006 v tej državi začela veljati pravila o 
uravnoteženi zastopanosti glede na spol v upravah družb. Po novih pravilih mora biti v 
vsakem upravnem odboru vsak spol zastopan z najmanj 40 %. Podoben zakon je sprejela tudi 
                                               
1 Walby, Sylvia: Auditing the gender implications of recovery policies for the financial and economic crisis 
(Vključevanje vidikov spola v politike za gospodarsko oživitev po finančni in gospodarski krizi), april 2009, str. 
7

2 Ruth Sunderland, The real victims of this credit crunch? Women. (Prave žrtve posojilnega krča? Ženske.)
Observer, nedelja, 18. januar 2009.
3 Washington Post, In Banking Crisis, Guys get the Blame (Bančna kriza, ukor za moške) novinarjev Kevina 
Sullivana in Mary Jordan, 10. februar 2009,
4 Ferrary in CERAM Business School Research, februar 2009
5 Dublin Foundation Eurofound, EIROnline, 2003/06 Government proposes gender quotas on company boards 
(Vlada predlaga kvote za spol v upravah podjetij)
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Španija. Javne družbe imajo sedem let, da v upravnih odborih štiri od desetih sedežev 
odstopijo ženskam.

Segregacija na trgu dela 

Sedanja kriza je drugačna od prejšnjih recesij: upočasnitev gospodarske rasti bo verjetno bolj 
prizadela ženske kot moške. V primerjavi s preteklimi obdobji upočasnjene gospodarske rasti 
so danes ženske na trgu dela zastopane z veliko večjim deležem. Vključitev žensk na trg dela 
ne pomeni le večjega neposrednega vpliva krize na ženske same, pač pa tudi na 
gospodinjstva, katerih dohodki bodo hudo prizadeti, če bodo ženske ob službo. Ob 
zaposlitvenih vzorcih, za katere je značilno ločevanje po spolu, razlika v plačah žensk in 
moških, večji obseg dela s skrajšanim delovnim časom in negotova zaposlitev med ženskami, 
večja koncentracija žensk v t. i. neformalnem sektorju, ki nudi slabši zaslužek in slabšo 
socialno varnost, pa so ženske še daleč od položaja, v katerem bodo lahko uspešno prebrodile 
krizo. 

Brez vsakega dvoma bi morala biti enakost med spoloma ključno načelo vseh političnih 
odgovorov. Če upoštevamo različne vloge, ki jih imajo ženske, učinki gospodarske in 
finančne krize močno presegajo okvir problematike žensk na trgu dela, saj vplivajo na 
stabilnost celotne družbe. V gospodarsko težkih časih negativne posledice ženske pogosto 
občutijo hitreje, kot tudi kasneje začno uživati ugodne strani okrevanja gospodarstva. Še pred 
nastopom krize je večina zaposlenih žensk že tvorila del neformalne ekonomije z nižjim 
zaslužkom in manjšo socialno varnostjo.

Koncentracija žensk v sektorju javnih storitev je ženske deloma zaščitila pred prvimi 
posledicami recesije. A ker so zaposlene v javnem sektorju in so upravičene do storitev, kot je 
varstvo otrok, bodo na slabšem zlasti zaradi krčenja proračunskih sredstev, ko bomo občutili 
posledice manjšega davčnega priliva1. Ne smemo tudi pozabiti, da bodo morale vlade v 
naslednjih desetih letih poplačati velikanski primanjkljaj. 

Državni prihodki in izdatki so pogojeni po spolu: medtem ko moški v državno blagajno v 
obliki davkov prispevajo več zaradi višjih dohodkov, so ženske primarne koristnice državnih 
izdatkov prek storitev, ki pa so tudi pogojene po spolu: otroško varstvo, oskrba vzdrževanih 
oseb, stanovanje, izobraževanje, zdravstvo.2 Krčenje javne porabe bo zato veliko verjetneje 
ženske prizadelo neposredno. 

Še ena posledica krčenja javne porabe je tudi ta, da se storitve, kot je otroško varstvo, vračajo 
k ženskam, ki zaradi tega v družbi izven družinske sfere ne morejo polno sodelovati. Podobno 
je posledica krčenja sredstev za storitve v družbeno in gospodarsko šibkejših državah ta, da se 
družine pa tudi skupnost bolj zanašajo na ženske.3

Posledice za delo in zaposlovanje

                                               
1 Smith, Marc, Analitični prispevek: Gender Equality and Recession (Enakost spolov in recesija), maj 2009, str. 
6
2 EWL: Women, the Financial and Economic Crisis - the Urgency of a Gender Perspective (Ženske, finančna in 
gospodarska kriza – nujno upoštevanje vidika spola), str. 3
3 EWL: Prav tam.
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Za ženske je bolj verjetno, da bodo imele slabši položaj na trgu dela, na to pa vplivajo različni 
dejavniki: večji delež negotovih pogodb in prostovoljno delo s skrajšanim delovnim časom, še 
vedno neugoden razkorak v plačah (leta 2007 je bilo povprečje v EU 17,4 % pa vse do 30,3 % 
v Estoniji), kar zelo neugodno vpliva na njihov zaslužek v celotni življenjski dobi, socialno 
varnost in pokojnino, zaradi česar so stopnje tveganja revščine zlasti po upokojitvi višje. Leta 
2007 je bila stopnja tveganja revščine višja med ženskami (17 %) kot med moškimi (15 %). 
Razkorak je bil še globlji med starejšimi (22 % med ženskami v primerjavi s 17 % med 
moškimi) in starši samohranilci (34 %)1, zlasti ženskami. 

Vseeno pa stopnja brezposelnosti nujno ne odseva tega, kako spreminjajoči se gospodarski 
pogoji vplivajo na ženske in moške. Nacionalni podatki dejansko potrjujejo, da manjša 
stopnja zaposlenosti med ženskami še ne pomeni višje stopnje brezposelnosti. Ženske pogosto 
zasedajo delovna mesta s skrajšanim delovnim časom in niso razvrščene v kategorijo 
brezposelnih, ampak v kategorijo delno zaposlenih. Zaradi tega lahko rečemo, da je ženska 
brezposelnost v primerjavi z brezposelnostjo med moškimi podcenjena. Da bi žensko 
brezposelnost merili na enaki podlagi kot moško, bi bilo treba večjo pozornost nameniti delni 
brezposelnosti, ki bi jo bilo treba obravnavati in objaviti tako izčrpno kot polno. Lahko si 
zastavimo vprašanje o točnosti podatkov v zvezi s trendi v zaposlenosti. V EU zdaj velja, da 
je treba statistične podatke o posamičnih gospodinjstvih razdeliti po spolu. A to je le prvi 
korak pri pridobivanju točnih podatkov o razlikah v zaposlenosti med ženskami in moškimi.2

Priložnosti v političnih odgovorih in načrtih za oživitev gospodarstva

Decembra 2009 so se predsedniki vlad EU dogovorili o svežnju ukrepov za oživitev 
gospodarstva, vrednem 200 milijard evrov, s katerim naj bi neposredno spodbudili 
zaposlovanje, v ta namen pa usklajevali nacionalne in evropske načrte financiranja3. 

Evropska komisija poudarja, da „zelena delovna mesta“ lahko postanejo ključni segment rasti 
prihodnjih trgov dela EU: že danes se lahko več kot 20 milijonov delovnih mest v EU šteje za 
„zelene“ (10 % vseh zaposlitev), nedavno pa je bilo dokazano, da se lahko delovna mesta 
samo v sektorju za obnovljivo energijo do leta 2020 podvojijo na 2,8 milijona4. Vemo, da 
bosta preoblikovanje gospodarstva v okolju prijazno in prehod od industrije v zatonu v 
nizkoogljično gospodarstvo sprožila velikansko povpraševanje po delavcih posameznih strok. 
Za zapolnitev zelenih delovnih mest bodo potrebni ustrezni programi usposabljanja, 
preusposabljanja in izobraževanja. 

Vendar pa, če pregledamo vse številne razpoložljive študije, ugotovimo, da zelena delovna 
mesta v celoti obvladujejo moški, zlasti na področju alternativne energije. Ženske so v 
sektorju obnovljivih virov energije, zlasti pa v znanosti in na tehnološko intenzivnih delovnih 
mestih, zelo slabo zastopane5. A za pravično, pošteno in nepristransko preoblikovanje 
gospodarstva v okolju prijazno si enostavno ne moremo privoščiti, da bi ženske izključili iz 
prehoda v zeleno gospodarstvo, na primer iz določenih strokovnih in nekaterih drugih 
                                               
1 Evropska komisija, Poročilo o enakosti žensk in moških – 2010, str. 4
2 Smith, Marc: Analitični prispevek: Gender Equality and Recession (Enakost spolov in recesija), str. 12
3 Sporočilo Komisije Evropskemu Svetu, Evropski načrt za oživitev gospodarstva, KOM (2009) 800 konč.
4 KOM(2009) 257, str. 4.
5 Renner, Michael; Sweeney, Sean; Kubit, Jill (2008): Green Jobs towards decent work in a sustainable, low-
carbon world (Zelena delovna mesta za dostojno delo v trajnostnem, nizkoogljičnem svetu), Nairobi, str. 309
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poklicev, pa programov usposabljanja in preusposabljanja. Evropska komisija je tudi priznala, 
da "ženske potrebujemo za popolnoma enake poklice kot moške"1. 

Ker je enakost med državljani ena temeljnih vrednot Unije, bi naj imeli moški in ženske z 
enakimi veščinami enak dostop do vseh delovnih mest, v zasebnem in javnem sektorju. Poleg 
tega pa imamo še povsem pragmatični argument: ženski potencial je nujno potreben za 
ekološko preobrazbo družbe. Evropa si ne more več privoščiti, da bi zanemarjala ženski del 
človeških virov in bi ženske obravnavala kot ozadnji del načrta, ki okrepi delovno silo samo, 
če gospodarski pogoji narekujejo povpraševanje.

Odzivi na recesijo na evropski in nacionalni ravni so tudi priložnost, da v tem času sprememb 
spodbudimo enakost spolov, finančna in gospodarska kriza pa ponuja priložnost, da razvijemo 
odgovore in drugačen pogled na stvari ter opredelimo politični prostor za intervencijo in 
alternativne rešitve. Prednost analize položaja spolov v tem trenutku je tudi ta, da se lahko 
izognemo nepričakovanim posledicam neučinkovitih politik ali neželenih rezultatov. Naložbe 
v socialno infrastrukturo bi morali dojemati kot priložnost za posodobitev Evrope in zato, da 
se spodbudi enakost med spoloma, bile pa naj bi nekakšna vzporedna strategija naložbam v 
zelene tehnologije, s katerimi bomo posodobili fizične infrastrukture.2

Komisija v delovnem dokumentu o posvetovanju o prihodnji strategiji „EU 2020“ poudarja, 
da je enakost med spoloma ključna. Izredno pomembno je, da se vidik spola vgradi v 
prihodnjo revizijo lizbonske strategije po letu 2010, ki bo vključevala tudi evropsko strategijo 
zaposlovanja in makroekonomsko strategijo, in da se ob tem upošteva, da gospodarska in 
finančna kriza na ženske učinkuje drugače kot na moške. Podobno pomembno je, da Svet, 
Komisija in države članice zagotovijo, da bo za vse predlagane politike rutinsko opravljena 
presoja vplivov z vidika spola in da bo tovrstna presoja opravljena tudi za ukrepe, ki se še 
sprejemajo v okviru evropskih načrtov za oživitev gospodarstva, Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji in drugih.

                                               
1 Nova Evropa, zeleno gospodarstvo, zelena delovna mesta, pogovor z generalnim direktorjem Nikolausom G. 
van der Pasom, 16. junij 2008.
2 Smith, Marc, Analitični prispevek: Gender Equality and Recession (Enakost spolov in recesija), str. 2


