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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vlogi žensk v starajoči se družbi 
(2009/2205(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. aprila 2009 z naslovom „Obvladovanje 
vpliva staranja prebivalstva v EU (Poročilo o staranju prebivalstva 2009)“ 
(KOM(2009)0180),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 11. maja 2007 z naslovom 
„Demografska prihodnost Evrope: dejstva in podatki“ (SEK(2007)0638),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. maja 2007 z naslovom „Spodbujati 
solidarnost med generacijami“ (KOM(2007)0244),

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 12. oktobra 2006 z naslovom „Demografska 
prihodnost Evrope, kako spremeniti izziv v priložnost“ (KOM(2006)0571),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 1. marca 2006 z naslovom „Načrt za enakost 
med ženskami in moškimi 2006–2010“ (KOM(2006)0092),

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njenih členov 23 in 25,

– ob upoštevanju člena 2 Pogodbe o Evropski uniji, ki poudarja vrednote, skupne državam 
članicam, kot so pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost 
moških in žensk,

– ob upoštevanju člena 19 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki omenja boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola,

– ob upoštevanju evropskega pakta za enakost spolov, ki ga je Evropski svet sprejel marca 
20061,

– ob upoštevanju Konvencije Organizacije združenih narodov o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk iz leta 1979,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. februarja 2008 o demografski prihodnosti 
Evrope2,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7–0000/2010),

A. ker staranje družbe prepogosto vidimo kot nekaj negativnega, na primer kot izziv za 
starostni ustroj delovne sile in vzdržnost sistemov socialnega in zdravstvenega varstva, 
ko pa so starejši ljudje dejansko človeški vir in ključna podpora skupnosti in družini; 

                                               
1 Bilten ES, 3-2006, točka I.13.
2 UL C 16E, 6. 8. 2009, str. 75.
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B. ker je načrt za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010 izpostavil temeljne vidike 
enakosti moških in žensk, vendar je bil doseženi napredek boren,

C. ker je sedanja gospodarska in socialna kriza še zlasti močno prizadela ženske, posebej 
starejše, ter njim namenjene storitve, kar zaostruje neenakost in diskriminacijo; 

D. ker se bo po predvidevanjih prebivalstvo EU-27 staralo, saj se bo delež prebivalstva, 
starejšega od 65 let s 17,1 % v letu 2008 dvignilo na 30 % v letu 2060, delež prebivalstva, 
starejšega od 80 let pa se bo v istem obdobju dvignilo s 4,4, % na 12,1%. 

E. ker je spol pomemben dejavnik pri staranju, saj je pričakovana življenjska doba žensk 
približno šest let daljša kot za moške, statistični podatki za EU-27 pa kažejo, da moški 
živijo do 76. leta in ženske 82. leta; ker je po podatkih Eurostata pričakovana življenjska 
doba moških 61,6 leta in žensk 62,3:

1. pozdravlja sporočilo Komisije, v katerem ta obravnava posledice staranja prebivalstva, 
vendar pa obžaluje, da opredelitve, statistični podatki in primeri, ki jih obravnava, ne 
temeljijo dovolj na ozaveščenosti o neenakosti med spoloma v starosti, ki je predvsem 
posledica kopičenja neugodnih razmer na podlagi spola skozi vse življenje;

2. pozdravlja, da se Komisija osredotoča na strategijo, ki jo je določil Evropski svet v 
Stockholmu leta 20011 , kot na dolgoročno vodilo pri obravnavanju izzivov in možnosti, 
ki jih ustvarja staranje družbe; pozdravlja predlog iz sporočila, da je potreben celovit in 
večdisciplinaren pristop k staranju, pa tudi k ustvarjanju možnosti, zlasti na trgih z izdelki 
in storitvami, namenjenih potrebam starejših ljudi;

3. poziva institucije, naj ustvarijo bolj pozitiven odnos do staranja, državljane EU pa 
ozaveščajo o vprašanjih staranja in njegovih pravih posledicah, ter toplo pozdravlja 
pobudo Komisije, da bo leto 2012 razglašeno za leto aktivnega staranja in 
medgeneracijske solidarnosti;

4. meni, da sprejetje pristopa, ki upošteva medsebojno povezanost staranja in spola, 
omogoča pot naprej pri razvoju politike o staranju;

Obravnava diskriminacije na podlagi starosti

5. poziva k skorajšnjem sprejetju direktive proti diskriminaciji;

6. priznava, da je treba diskriminacijo na podlagi starosti obravnavati z učinkovitejšimi 
pravnimi ukrepi, zlasti primere diskriminacije na področju poklicnega življenja, kjer 
obstaja posebna zakonodaja in sta podpora posameznikom in preiskava okoliščin 
bistvenega pomena; 

7. poziva k pristopu k staranju, ki bo bolj temeljil na pravicah, kar bo preprečevalo, da bi 
bili starejši ljudje obravnavani kot predmeti, temveč bodo lahko delovali kot ozaveščeni 
posamezniki; 

8. poziva k več raziskavam in razvoju mehanizmov spremljanja, saj je diskriminacija na 
podlagi starosti redko prepoznana ali se jo obravnava; priznava, da je potrebna večja 

                                               
1 Sklepi Evropskega sveta z zasedanja v Stockholmu z dne 23. in 24. marca 2001.
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ozaveščenost v državah članicah, in bo pozdravil prispevek novoustanovljenega 
Evropskega inštituta za enakost spolov o tem, kako doseči napredek; 

9. poudarja, da je treba prepoznati dvojno diskriminacijo starejših žensk, ki jo pogosto 
doživljajo v družbah, v katerih so razlikovane tako na podlagi starosti kot spola; 

10. je globoko zaskrbljen zaradi več oblik diskriminacije starejših ženske migrantk, ki 
doživljajo razlikovanje na podlagi starosti, spola in etnične pripadnosti, ter poziva k 
ukrepom pozitivne diskriminacije;

Usklajevanje poklicnega življenja ter nege in oskrbe

11. meni, da morajo države članice podpirati prilagodljivo ureditev delovnega časa, vključno 
z delom s krajšim delovnim časom, delitvijo delovnega mesta itn., kar ženskam omogoča, 
da so v poklicnem življenju dejavne več plačanih ur na teden; poudarja, da je za 
izpolnitev zaposlitvenih ciljev strategije EU 2020 treba obravnavati brezposelnost med 
starejšimi ženskami;

12. poziva države članice, naj uvedejo nove vrste dopustov, ki bodo poleg dopusta za nego in 
varstvo otroka omogočale plačani dopust za nego in oskrbo, saj neformalna nega na 
domu omejuje možnosti negovalcev za delo izven doma;

13. poziva države članice, naj razvijejo mehanizme za zagotavljanje, da bo zbiranje 
pokojninskih pravic negovalcev zadostno tudi v obdobju, ko je njihov dohodek nižji, ker 
negujejo drugo osebo, kar večinoma zadeva ženske;

Storitve zdravstva, nege in socialnega skrbstva

14. poziva k pristopu, ki bo temeljil na pravicah, da se starejšim ljudem omogoči dejavno 
vlogo pri sprejemanju odločitev o izbiri in vrsti njim namenjenih storitev nege in 
socialnega skrbstva;

15. poudarja, da morata biti javni in zasebni sektor starejšim ljudem zlahka dostopna, ustroj 
javnih in zasebnih služb pa mora podpirati oskrbo na domu, ki naj traja kar najdlje:

16. meni, da je potrebna celovita podporna politika za neformalne negovalce, ki bi zajemala 
njihov status, socialnovarstvene pravice, zagotavljanje socialnih in podpornih storitev 
idr.;

17. poudarja, da je treba zagotoviti kakovost nege in oskrbe za izboljšanje kakovosti starosti 
in tudi za preprečevanj telesnih, psiholoških in ekonomskih zlorab, ki so jim starejši 
pogosto izpostavljeni; meni, da bi države članice morale zagotoviti izobraževanje za 
osebe, ki so zaposlene kot negovalci starejših ljudi v javnem ali zasebnem sektorju; 

18. predlaga, da se pospeši začetek evropskega akcijskega načrta o Alzheimerjevi bolezni; 
meni, da je poleg tega treba določiti, kateri ukrepi bi se lahko uporabili za izboljšanje 
kakovosti življenja starejših žensk;

19. poziva, naj se na medicinskem področju vidik spola uporablja za postavljanje točnih 
diagnoz in nudenje potrebne nege in oskrbe; poziva, naj diagnostična orodja ne bodo 
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omejena zgolj zaradi starosti bolnika, tako da bi na primer presejanje v primeru raka dojk, 
debelega čreva in danke ter srčno-žilnih obolenj bilo omogočeno tudi starejšim ženskam;

20. poziva, naj se vidik spola in starosti uporabi v prehranjevalnih smernicah;

21. poudarja, da so lahko tako tehnološka kot tehnična izboljšanja pomembna pri prilagajanju 
družbe potrebam starajočega se prebivalstva; poziva k širši uporabi inovacij, razvitih v 
tesnem sodelovanju s starejšimi ljudmi, kot so na primer poenostavljeni mobilni telefoni 
in internetne povezave, pametni senzorji na določenih izdelkih za zmanjšanje števila 
nesreč, izobraževanje psov, ki pomagajo ljudem z boleznimi, ki vplivajo na spomin itn.;

Koraki naprej

22. poziva Komisijo, naj do konca leta 2011 predlaga akcijski načrt, ki bo vseboval:
 študijo potreb po dodatnem financiranju znanstvenih raziskav o staranju,
 ukrepe za zagotavljanje kakovosti nege in oskrbe,
 spremembe za večjo skladnost na področju socialne varnosti, vključno s 

pokojninskimi sistemi, dopusti za nego in oskrbo, delom s skrajšanim delovnim 
časom,

 letno poročanje o kršitvah pravic starejših oseb in o ukrepih, ki jih je treba izvajati na 
ravni EU in nacionalnih ravneh za odpravo neposredne in skrite diskriminacije, 

 nezakonodajne ukrepe za odpravo diskriminacije na podlagi starosti, na primer z 
akcijami za ozaveščanje; 

23. poziva Komisijo, naj do konca leta 2012 posodobi in okrepi mehanizme za spremljanje 
izvajanja temeljnih pravic; poziva tudi k večji ozaveščenosti o teh mehanizmih, ki so 
pogosto premalo uporabljani, saj starejše ženske pogosto ne poznajo svojih pravic; 

24. potrjuje, da je vsak državljan Evropske unije upravičen do ustreznih socialnih in 
zdravstvenih storitev za primerno ceno; poziva Komisijo, naj pripravi direktivo o 
osnovnih storitvah, ki bo upoštevala nacionalne pogoje; poudarja, da so starejše ženske še 
zlasti ranljive, in Komisijo poziva, naj razmisli o sistemu, v katerem bi vsi evropski 
državljani imeli pravico do osnovnega dohodka, ki bi bil odvisen od življenjskega 
standarda v državi članici;

25. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Prebivalstvo Evropske unije se stara. V političnem jeziku je ta razvoj dogodkov običajno 
opisan kot „težava“ali „breme“. Starajoče prebivalstvo vidimo kot prihodnje breme za 
nacionalna gospodarstva, potenciali starejših pa so pogosto spregledani, saj jih ponavadi 
vidimo kot pasivne predmete in ne kot aktive posameznike.

Statistični podatki kažejo, da ženske živijo dlje. Leta 2007 je bila pričakovana življenjska 
doba za ženske šest let daljša kot za moške. Ne glede na to, ali je to zaradi biološke narave ali 
vedenja, pa ženske pogosteje izkusijo negativen odnos ob staranju. Vendarle pa kaže, da se 
razkorak v pričakovani življenjski dobi za ženske in moške zmanjšuje, kar lahko deloma 
pojasnimo z vse bolj podobnim načinom življenja. 

Zakonodaja EU prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola v poklicnem življenju. To, da 
zakonodaja obstaja, še ne vodi neposredno do stanja, v katerem diskriminacija na podlagi 
spola na delovnem mestu delu ne bi obstajala. Na splošno se ženske še vedno spopadajo s 
težavami na poklicni poti, ki vodijo v resno neskladje, ko je na višjih vodilnih mestih še 
vedno veliko več moških, kar še zlasti velja za starejše ženske in moške. Poleg tega se ženske 
mnogo pogosteje spopadajo s težavami pri iskanju ponovne zaposlitve, starejše ženske pa v 
delodajalčevih očeh običajno pomenijo manjšo dodano vrednost.

Z uveljavitvijo Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v začetku leta 2009 je postala 
prepoved diskriminacije na kakršni koli podlagi zakonodajna pristojnost Evropske unije. Člen 
21 določa, da je prepovedana vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase, barve kože, 
etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega 
ali drugega mnenja, člen 25 pa, da Unija priznava in spoštuje pravico starejših do dostojnega 
in samostojnega življenja ter sodelovanja v družbenem in kulturnem življenju.

Te temeljne pravice iz zakonodaje EU je treba izvajati. Zato je treba starejšim ženskam poleg 
zaščite na delovnem mestu zagotoviti tudi zaščito na vseh področjih življenja, saj je 
diskriminacija na podlagi starosti in spola v nasprotju s temeljnimi pravicami. V boju proti 
dvojni diskriminaciji, s katero se pogosto soočajo starejše ženske, je treba prepoznati in biti 
pozoren na naslednje vidike: 

Prvič, tveganje, da bodo starejše ženske živele v revščini, je večje. Letošnje leto je uradno 
evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti in bi bilo treba vprašanju starejših 
žensk, ki živijo v revščini, nameniti resno pozornost. Razlogov za revščino žensk je več, na 
primer, da ženske zberejo manj pokojninskih pravic kot moški. Zbrane pravice so še zlasti 
nizke v t.i. drugem in tretjem pokojninskem stebru, ki se nanašata na pokojninske sisteme, 
povezane z pokojninskim varčevanjem iz zaposlitve in individualnim pokojninskim 
varčevanjem. Zaradi razlik med pokojninskimi sistemi držav članic so v nekaterih državah 
članicah starejše ženske v še posebej ranljivem položaju. Zato bi morala biti vsem evropskim 
državljanom zagotovljena pravica do osnovnega dohodka, ki bi bil povezan z življenjskim 
standardom v posamezni državi članici. 

Nižje pokojnine so običajno neposredna posledica nižjih plač, ki jih ženske prejemajo na 
splošno in tudi v sektorjih, ki v glavnem zaposlujejo ženske. Poleg tega je verjetneje, da bodo 
prihodki žensk začasno znižani zaradi obveznosti nege in oskrbe (porodniški dopust, dopust 
za nego in varstvo otroka, nega ostarelih staršev).
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Revščina med starejšimi ženskami izvira tudi iz obveznosti nege in oskrbe. Generacija žensk, 
starih nad 50 let, je pogosto označena kot „generacija sendvič “ ali „zaposlene hčere in 
zaposlene matere“, saj pogosto skrbijo za starše in vnuke. Zaradi neformalne in neplačane 
obveznosti nege in oskrbe postane delo izven doma zapleteno. Zato bi povečane možnosti za 
delo s skrajšanim delovnim časom pripomogle k večjemu dohodku starejših žensk. Dohodek 
iz dela s skrajšanim delovnim časom po upokojitvi ne bi negativno vplival na višino 
pokojnine.

Drugič, starajoče se ženske so še posebej odvisne od javnih in zasebnih storitev in javnega
zdravstva, kar pomeni, da jih pomanjkanje ali slaba kakovost le teh še posebej prizadene. 
Razvoj storitev, ki omogočajo dolgotrajno nego in oskrbo na domu, bi vplival na ženske kot 
negovalke, pa tudi kot osebe, ki so deležne nege in oskrbe. Kakovost nege in oskrbe se 
zagotovi z ustreznimi sredstvi in izobraževanjem v zdravstvenem sektorju.

Tudi dostop do javnih in zasebnih storitev vpliva na starejše ženske. Veliko osnovnih storitev, 
kot na primer bančne, so lažje in ceneje dostopne na internetu, do katerega imajo starejši 
ljudje omejen dostop, bodisi zaradi premajhnih zmogljivosti ali zaradi pomanjkanja znanj. To 
bi lahko označili kot diskriminatorno prvino družb. Starejši ljudje so v resnici izjemna 
skupina potrošnikov in na področju storitev za starejše je prišlo do ogromnega porasta 
povpraševanja.

Tretjič, starejše ženske imajo pogosto s starostjo povezane bolezni, kot so na primer bolezni, 
ki vplivajo na spomin, ter rak. Razširjenost demence in Alzheimerjeve bolezni med starejšimi 
ženskami je višja kot med starejšimi moški. Med različnimi vrstami raka ženske še zlasti 
obolevajo za rakom dojk, ki je med najpogostejšimi raki, ki povzročajo umrljivost žensk v 
Evropi, pa tudi za rakom debelega čreva in danke. Med poglavitnimi vzroki umrljivosti med 
ženskami so bolezni srca in ožilja in srčni napadi, ki pogosto niso diagnosticirani, saj so 
njihovi simptomi pogosto drugačni kot pri moških.

Čeprav ženske živijo dlje, pa je ob vsem rečenem razkorak med pričakovano zdravo 
življenjsko dobo za ženske in moške manjši kot pri pričakovani skupni življenjski dobi. 
Medtem ko naj bi leta 2007 ženske živele šest let dlje kot moški, pa je razlika med zdravimi 
leti življenja med ženskami in moškim manj kot leto. Poleg ustreznega zdravljenja je med 
ključi za bolj zdravo življenje tudi ustrezna prehrana. Splošna prehrambena priporočila ne 
zajemajo posebnih zahtev starejših ljudi. 


