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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razmerah žensk, ki se približujejo upokojitveni starosti
(2011/2091(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti členov 2 in 3, 

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 19, 

– ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah, zlasti členov 21, 23 in 25,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. septembra 2010 z naslovom „Strategija za 
enakost žensk in moških 2010–2015“ (KOM(2010)0491),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. aprila 2009 o vplivu staranja prebivalstva v 
EU (Poročilo o staranju prebivalstva 2009) (KOM(2009)0180),

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 3. oktobra 2008 o dejavnem vključevanju oseb, 
izključenih iz trga dela (2008/867/ES)1,

– ob upoštevanju poročila z dne 22. julija 2010 z naslovom „Dostop do zdravstvenega 
varstva in dolgotrajne oskrbe – enak za ženske in moške?“, ki ga je naročila Komisija,

– ob upoštevanju poročila z dne 24. novembra 2009 z naslovom Dejavne politike 
vključevanja načela enakosti spolov“, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 7. marca 2011 o evropskem paktu za enakost med 
spoloma za obdobje 2011–2020, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 6. decembra 2010 o vplivu staranja delovne sile in 
prebivalstva na politike zaposlovanja,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 7. junija 2010 o aktivnem staranju,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 30. novembra 2009 o zdravem in dostojnem življenju,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 8. junija 2009 o enakih možnostih za ženske in 
moške: aktivno in dostojno staranje,

– ob upoštevanju poročila Evropske fundacije za izboljševanje življenjskih in delovnih 
pogojev z dne 1. maja 2008 z naslovom „Delovne razmere starajoče se delovne sile“, 

– ob upoštevanju mednarodnega akcijskega načrta o staranju, ki je bil sprejet na drugi 
svetovni skupščini o staranju v Madridu 12. aprila 2002 (A/CONF.197/9 8), 

– ob upoštevanju Konvencije Organizacije združenih narodov o odpravi vseh oblik 

                                               
1 UL L 307, 18.11.2008, str. 11.
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diskriminacije žensk iz leta 1979,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. septembra 2010 o vlogi žensk v starajoči se 
družbi1,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2011),

A. ker si je strategija Evropa 2020 določila kot glavni cilj stopnjo zaposlenosti 75% za 
ženske in moške in zmanjšanje števila oseb, ki živijo na pragu revščine, za 20 milijonov, 
ker je za uresničitev obeh ciljev odločilna starostna skupina žensk, starejših od 50 let, z 
vsemi svojimi posebnostmi, 

B. ker vztrajni obstoj stereotipov o spolih skupaj z diskriminacijo starejših na trgu dela 
izrazito zmanjšuje možnost zaposlitve starejših žensk,

C. ker sta prihodnja gospodarska konkurenčnost in blaginja Evrope v veliki meri odvisni od 
njene zmožnosti, da v celoti izkoristi svojo delovno silo, ne le s podaljševanjem delovne 
dobe, temveč tudi s sprejetjem ustreznih politik za usklajevanje poklicnega, družinskega 
in zasebnega življenja; 

D. ker se je med letoma 1990 in 2010 število delovno aktivnega prebivalstva (20–64 let) v 
EU povečalo za 1,8 %, število starejšega prebivalstva (65+ let) za 3.7 %, delež mlajšega 
prebivalstva (0–19 let) pa je upadel za 5,4 %, ker naj bi se delež prebivalcev, starejših od 
65 let, po napovedih povečal s 17.4 % v letu 2010 na 30% v letu 20602,

E. ker je bilo v letu 2008 tveganje revščine med starejšimi ženskami 22 %, med starejšimi 
moškimi pa 16 %3,

F. ker je bila stopnja zaposlenosti žensk, starih od 55 do 64 let v letu 2009 37.8%, stopnja 
zaposlenosti moških enake starosti pa 54,8 %4,

G. ker je stopnja brezposelnosti žensk v 21 državah članicah višja kot pri moških in ker je 
kljub temu, da je stopnja dolgotrajne nezaposlenosti v 12 državah višja pri moških kot pri 
ženskah, pri ženskah bolj verjetno, da bo nezaposlenost lažno predstavljena kot 
„nedejavnost“, če so ženske poročene ali imajo otroke, 

H. ker je povprečna urna plača žensk, mlajših od 30 let, 92 % urne plače moških, v starostni 
skupini 50–59 pa 67.5 % urne plače moških5,

I. ker so razlike v ekonomsko-socialnem statusu delno zakoreninjene v tradicionalni delitvi 
dela glede na spol, kjer je odgovornost moških predvsem, da preživljajo družino, žensk pa, 
da opravljajo neplačana gospodinjska dela in skrbijo za družinske člane, to pa ima velik 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0306. 
2 Delovni dokument osebja Komisije: demografsko poročilo za leto 2010, Evropska komisija, str. 62.
3 Seznam 100 neenakosti, Evropski inštitut za enakost spolov 
4 Poročilo o napredku pri enakosti žensk in moških za leto 2010, Evropska komisija, str. 31.
5 Življenje žensk in moških in v Evropi: statistični portret, Eurostat, 2008, str. 196. 
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vpliv na zmožnost moških in žensk, da si pridobijo pravice iz socialne varnosti za 
upokojitev, 

J. ker je pri ženskah bolj verjetno, da bo njihova poklicna pot počasnejša, krajša in/ali 
prekinjena, njihovi povprečni zaslužki pa nižji kot pri moških, kar se odraža v večji razliki 
v plačah med spoloma in ustvarja razliko med spoloma pri prispevkih v osebne 
pokojninske račune, s tem pa se povečuje tveganje revščine žensk v starosti,

K. ker se starejše ženske pogosto odločajo za delo s krajšim delovnim časom in pogosteje 
izstopijo iz trga dela zaradi zgodnje upokojitve kot moški, 

L. ker je pomen pristopa na osnovi spola k aktivnim politikam trga dela splošno priznan v 
skoraj vseh evropskih državah, ocene aktivnih politik trga dela pa kažejo, da ostaja 
vključevanje načela enakosti spolov neenakomerno in precej omejeno, 

M. ker se ženske, starejše od 50 let srečujejo z dvojno ali večplastno diskriminacijo, ki temelji 
na spolu in starostnih stereotipih, življenjski in delovni vzorci, vezani na spol, pa to 
diskriminacijo še zaostrijo (npr. prekinitve poklicne poti, delo s skrajšanim delovnim 
časom in razlika v plačah med spoloma); ker se zato slabi učinki pri ženskah bolj kopičijo 
kot pri moških iz istih starostnih skupin,  

N. ker na trgu dela ženske pogosto obravnavajo kot „stare“ veliko prej kot moške enake 
starosti; ker 58 % Evropejcev meni, da je diskriminacija na podlagi starosti široko 
prisotna1,

Splošne določbe

1. pozdravlja sklep o proglasitvi leta 2012 za evropsko leto aktivnega staranja in poziva k 
ustreznim ukrepom za boj proti diskriminaciji, zlasti s spremembo stereotipov, povezanih 
z diskriminacijo na podlagi starosti in spodbujanjem generacijske solidarnosti;

2. poziva Komisijo in države članic, naj zagotovijo, da se bo večplastna diskriminacija 
žensk, starejših od 50 let, bolje odražala v odprti metodi koordinacije na področju 
pokojnin, družbene vključenosti, spreminjanja stereotipov na podlagi spola in 
vključevanju žensk v procese odločanja;

3. poziva Komisijo, naj uporabi pristop na podlagi enakosti spolov pri pripravi in izvajanju 
pokojninske reforme, spodbuja uporabo enakih aktuarskih izračunov pokojnine za moške 
in za ženske, spodbuja zmanjšanje tveganja revščine in prekine prakso obvezne 
upokojitve;

4. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za zagotovitev dostojnega staranja brez 
ponižanj, diskriminacije ali katerekoli oblike nasilja zoper starejše ženske;

Ženske na trgu dela

5. poziva Komisijo in države članice, naj v okviru evropskega leta aktivnega staranja 

                                               
1 Posebni evrobarometer 317, Diskriminacija v EU v letu 2009, november 2009, str. 71. 
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ustvarijo pogoje, ki bodo starejše ženske spodbujali, da bodo ostale na trgu dela in/ali se 
nanj vrnile, da ne bo njihov potencial izgubljen; 

6. poziva Komisijo in države članice, naj uvedejo celosten, večrazsežnosten pristop, ki bo 
upošteval različnost spolov, k zaposlovanju in socialnim politikam, ter tako zagotovijo 
zaposlenost in družbeno vključenost starejših žensk;

7. poziva Komisijo, naj še naprej razvija zbiranje in analizo natančnih, pomembnih, 
primerljivih evropskih podatkov, ločenih po spolu in starosti, zlasti glede stopnje 
zaposlenosti in nezaposlenosti starejših žensk in števila odvisnih starejših oseb;

8. odobrava, da so države članice že priznale, da so vzorci in vzroki neenakosti spolov na 
trgu dela tesno povezani z življenjskim obdobjem in poudarja, da je zato treba spodbujati 
pristop k delu na podlagi življenjskega obdobja; vseeno pa nujno poziva države članice, 
naj za ustrezno reševanje izzivov življenjskega obdobja v svojih aktivnih politikah trga 
dela primerjajo slabši položaj mladih in starejših žensk s položajem moških enake starosti, 
ne pa da obravnavajo le odrasle ženske in moške;

9. spodbuja države članice, naj vključujejo starejše ženske v programe vseživljenjskega 
učenja in naprej razvijajo in podpirajo prožne programe prekvalifikacije, primerne za 
starejše ženske, ob upoštevanju njihovih posebnih potreb in sposobnosti, da bi povečali 
njihovo zaposljivost;

10. poudarja kritičen pomen tega, da ženske ne bi bile oškodovane pri pokojninskih pravicah 
zaradi prikrajšanosti, s katero se srečujejo na trgu dela, zlasti tiste, ki je rezultat 
skrbstvenih obveznosti;

11. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe za spodbujanje načela 
enakega plačila za enako delo, ki prav tako lahko prispeva k odpravi razlik v pokojninah 
in k zmanjšanju večjega tveganja revščine, s katerim se soočajo (predvsem starejše) 
ženske; 

12. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ustrezne politike za uskladitev 
poklicnega, družinskega in zasebnega življenja in za vključitev razsežnosti staranja v vse 
pomembne politike;

13. poziva Komisijo in države članice, naj v celoti izkoristijo obstoječe instrumente in 
programe EU, vključno z Evropskim socialnim skladom, da bi povečali udeleženost žensk 
na trgu dela; 

14. poziva države članice, naj pospešujejo dejavno udeležbo starejših žensk v poslovnem 
sektorju, in sicer s spodbujanjem in podpiranjem žensk, ki ustanavljajo nova podjetja;

15. poziva države članice, naj spodbujajo podjetja k vključevanju načrta staranja v svojo 
politiko in razmislijo o sprejetju politike na delovnem mestu, ki bo prijazna do starejših 
delavcev; 

Ženske v vlogi negovalk in oskrbovalk
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16. poziva države članice, naj omogočijo zagotavljanje kakovostnih storitev nege in oskrbe, 
vključno z nego in oskrbo na domu za starejše, izboljšajo priznavanje vrednosti dela, ki ga 
opravljajo poklicni negovalci in oskrbovalci in podpirajo družine, ki negujejo in 
oskrbujejo odvisne osebe;

17. poziva države članice, naj zagotovijo usposabljanje in okrepijo zmogljivosti, da bi 
zagotovili visokokakovostne storitve nege in oskrbe in se odzvali na pomanjkanje osebja v 
belem sektorju (nega in oskrba, zdravje), ki je posledica demografskih trendov; 

18. spodbuja države članice, naj razširijo dostopnost starševskega dopusta na stare starše, 
priznajo nego in oskrbo odvisnih oseb in zagotovijo storitve, usposabljanje in svetovanje 
za negovalce in oskrbovalce;

19. spodbuja države članice, naj s pobudami in programi financiranja pospešujejo projekte 
udeležbe državljanov in medgeneracijske projekte za starejše ljudi;

20. poziva države članice, naj na vseh ravneh (tudi s podporo ustreznim  nevladnim 
organizacijam) sprejmejo ukrepe za obravnavo posebnih potreb starejših oseb, zlasti 
starejših žensk, ki živijo same, da bi zmanjšali njihovo osamljenost in odvisnost ter 
spodbujali njihovo enakost, varnost in dobro počutje;

21. poziva države članice, naj razmislijo o vpeljevanju novih oblik skupnega življenja in 
medgeneracijske življenjske skupnosti kot načina za preprečevanje osamljenosti med 
starejšimi ženskami in ustvarjanje ugodnega okolja za medgeneracijsko solidarnost;

Zdravje

22. poziva Komisijo in države članice, naj priznajo razsežnost spola v zdravju kot bistveno 
sestavino zdravstvenih politik EU, zato prosi Komisijo in države članice, naj še povečajo 
prizadevanja za sprejetje strategije integracije načela enakosti spolov v zdravstvene 
politike EU in nacionalne zdravstvene politike;

23. priznava ključno vlogo presejalnih testov in preventivne obravnave v zdravstvu in 
spodbuja Komisijo, naj uporablja odprto metodo koordinacije za zagotavljanje izmenjave 
mnenj, spodbujanje poenotenja presejalnih testov v EU, opredeljevanje najboljših praks in 
določevanje smernic;

24. odobrava prizadevanja nekaterih držav članic, ki zagotavljajo brezplačen dostop do 
preventivne obravnave bolezni, povezanih s spolom, in spodbuja države članice, ki tega še 
niso storile, naj okrepijo preventivno zdravstveno varstvo za starejše ženske, na primer z 
zagotavljanjem cenovno dostopnih in rednih mamografij, ter povečujejo ozaveščenost 
glede pomena presejalnih pregledov;

25. spodbuja Komisijo in države članice, naj oblikujejo ukrepe za zagotovitev boljšega 
zdravja in varnosti na delu, s čimer bi pripomogli k ohranjanju zaposljivosti in zmožnosti 
delavcev ter k boljšemu zdravju v starosti; 

26. poziva Komisijo in države članice, naj celovito izkoristijo program DAPHNE za boj proti 
vsem oblikam nasilja nad starejšimi ženskami, pri čemer naj zlasti upoštevajo njihov 



PE464.775v01-00 8/12 PR\866021SL.doc

SL

ranljiv položaj, da bi zagotovili polno uveljavljanje človekovih pravic in uresničili enakost 
med spoloma; 

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

V nobeni od držav EU ni delež žensk manj kot 50-odstoten, zato ženske tvorijo pomemben 
segment delovne sile. Evropa ima poleg tega najvišji delež starejših žensk v svetu.
Eden od ciljev strategije Evropa 2020 je boj proti revščini ter spodbujanje zaposlovanja, in 
sicer s povečanjem odstotka zaposlenosti na 75 % in z zmanjšanjem revščine za 20 milijonov. 
Starejši ljudje predstavljajo obsežen in rastoč delež prebivalstva Evropske unije. Trajnostna 
zagotovitev pokojnin bo velik izziv, saj se evropsko prebivalstvo vse bolj stara, stopnja 
rodnosti ostaja nižja, delovna sila se krči, zdravih in dolgoživečih upokojencev pa je vse več.  
Starejši prebivalci predstavljajo ogromen kulturni, družbeni in strokovni vir. Njihov nenehen 
in pogosto neplačan prispevek družbi je prevečkrat spregledan, njihov potencial za večjo 
udeležbo in prispevek pa ostaja neizkoriščen. Poleg tega bo baby-boom generacija iz časa po 
2. svetovni vojni v naslednjih letih zapustila trg dela. Če želimo uresničiti cilje strategije 
Evropa 2020, je to zadnja priložnost, da jih obdržimo na trgu dela. V tej generaciji je delež 
zaposlenih 37 % pa tudi največji delež revščine, torej predstavlja ogromen potencial za 
izpolnitev cilja 75-odstotne zaposlenosti pa tudi zmanjševanja revščine z zagotovitvijo višje 
pokojnine.

Pojavlja se splošna zaskrbljenost, da bi starejše generacije postale vse težje breme za mlajše in 
delovno sposobne, kar bi utegnilo sprožiti generacijsko nestrpnost. Ključna priložnost za 
reševanje izziva demografskega staranja in ohranitve medgeneracijske solidarnosti je med 
drugim tudi v zagotovilu, da bodo prebivalci ostali dlje na trgu dela ter da bodo zdravi, aktivni 
in samostojni še dolgo po upokojitvi.  Medgeneracijska solidarnost je že dolgo visoko 
uvrščena naloga dnevnega reda EU tako pri oblikovanju politike kot pri ozaveščanju.

Ženske na trgu dela
Starejše ženske se na trgu dela soočajo z najmanj dvojno obliko diskriminacije, in sicer zaradi 
spola ter starosti, pa tudi večje ranljivosti na delovnem trgu zaradi značilno ženskih delovnih 
vzorcev. 

Stopnja zaposlenosti žensk med 55. in 64. letom starosti je leta 2009 znašala 37,8 % v 
primerjavi s 54,8 % moških iste starosti. Stopnja brezposelnih žensk je v primerjavi z 
moškimi višja v 21 državah članicah in čeprav je dolgoročna stopnja brezposelnosti večja pri 
moških v 12 državah, je brezposelnost žensk večkrat prikazana kot „nedejavnost“, če so 
poročene ali imajo otroke. Stopnja krajšega delovnega časa je pri ženskah štirikrat višja kot 
pri moških, medtem ko starejše delavke prestavljajo največji delež zaposlenih za krajši
delovni čas s 37 % v primerjavi z 12 % pri moških. Poleg tega je razlika plačila v starosti 
veliko večja kot na začetku delovne kariere. To odraža prekinitve poklicne poti, ki so jih 
ženske primorane narediti, zlasti zaradi materinstva. Ženske, zlasti tiste v zrelih letih, pa imajo 
na splošno tudi manj priložnosti za učenje, zaradi česar je prilagajanje delovnim zahtevam 
skrajno težko. Usposabljanje in razvijanje novih sposobnosti bi zatorej lahko starejšim 
ženskam omogočila večjo udeležbo na delovnem trgu.

Razlike med spoloma v starosti so največkrat posledica pomanjkljivosti na trgu dela, ki so se 
pri ženskah nabrale v zgodnjem življenjskem obdobju, kar vodi k stalni revščini kljub 
zaposlenosti, zgodnji upokojitvi in nedejavnosti ter ohranjanju nizko-kvalificiranih in slabo 
plačanih služb.
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Pri ženskah je v primerjavi z moškimi veliko bolj verjeten počasnejši razvoj kariere, krajša in 
prekinjena kariera ter manjši zaslužek. Razlika med spoloma v socialno-ekonomskem statusu 
deloma izvira iz tradicionalne delitve dela glede na spol, kjer so moški bili primarno zadolženi 
za preživljanje družine, ženske pa za neplačano gospodinjenje in skrb za družino, kar ima 
ogromen vpliv na zmožnost moških in žensk za pridobitev pokojninskih pravic. Ženske se na 
trgu dela še posebej pogosto soočajo s prikrajšanostjo zaradi pogosto neplačanih obveznosti 
za nego in oskrbo, kar jih kasneje onemogoča pri upravičenosti do pokojnine. Nižji življenjski 
zaslužki žensk vplivajo na višino pokojnine v pokojninskih sistemih na podlagi 
individualnega zaslužka in delovne dobe, kar povečuje možnost revščine v starosti. Zaradi 
daljše življenjske dobe ženske v obdobju starosti predstavljajo tudi večino. To vodi k dejstvu, 
da so ženske med osamljenimi starejšimi pogosto in vse bolj zastopane. Vdove in samske 
starejše ženske so na splošno močno izpostavljene revščini, osamljenosti in družbeni 
izključenosti.
Starostna diskriminacija žensk po 50. letu starosti na delovnem trgu je pogostejša kot pri vseh 
drugih starostnih skupinah in se lahko pojavlja v različnih oblikah. Pri starejših ženskah so 
posebej pomembne težave zaradi pomanjkanja možnosti usposabljanja in zastarelosti znanja, 
saj morajo zaradi družinskih obveznosti pogosteje prekiniti kariero in  dosežejo nižjo 
izobrazbeno stopnjo v primerjavi z moškimi. Zdravstvene težave in zastarelost znanja jim 
poleg tega lahko onemogočijo, da delajo običajno število delovnih ur, izpolnjujejo običajne 
delovne obveznosti in da so dovolj produktivne. Vsi ti dejavniki lahko starejše ženske 
privedejo ali prisilijo v zgodnjo upokojitev in nedejavnost. 
Čeprav so vzorci neenakosti glede na spol in vzroki zanjo na delovnem trgu strogo povezani s 
starostjo in je pomen spodbujanja pristopa k zaposlitvi po življenjskem obdobju priznan v 
večini držav članic EU, je večina aktivnih politik na trgu dela, ki spodbujajo enakost spolov, 
namenjena ženskam in moškim v odraslem obdobju, s tem pa se pogosto spregleda neprijeten 
položaj mlajših in starejših žensk v primerjavi z moškimi enake starosti.

Kljub priznanju večine držav članic, da so starejše ženske pri delovnem vključevanju 
prikrajšane, ukrepi za pomoč starejšim delavcem v zadnjih letih na splošno ne poudarjajo 
dovolj enakosti spolov ali pa v veliki meri ne upoštevajo razlike v položaju starejših moških 
in žensk. Pristop k aktivnemu staranju zaenkrat na široko poudarja zaposljivost starejših 
delavcev, kar se pozna pri prevladujoči vlogi pokojninskih reform in reform socialne varnosti 
z glavnim ciljem, da se z zakonom poviša starost za upokojitev. Toda večina ukrepov temelji 
na prevladujoči poklicni poti in upokojitvi moških ter ni izrecno usmerjena k enakosti spolov. 
Ker torej na zaposlitev žensk nenehno vplivajo prekinitev kariere, krajši delovni čas, nizko 
plačilo in razlike v plačilu glede na spol, utegnejo ženske v starosti postati žrtve večplastne 
diskriminacije. Primer: kljub nižji starosti v primerjavi z moškimi so ženske na delovnem trgu 
pogosto obravnavane kot „stare“, medtem ko breme oskrbe povzroča veliko oviro pri 
zaposlovanju starejših žensk. Torej je še vedno potrebno razviti sistematičen in celovit pristop 
k politiki aktivnega trga dela, vključno s posebnimi zdravstvenimi in varnostnimi ukrepi na 
delovnem mestu z izrecno poudarjeno enakostjo med spoloma. Za boljše razumevanje stanja 
in izzivov kot tudi za predvidevanje trendov je potrebno zbrati ter analizirati primerljive 
podatke glede na spol in starost. 

Čeprav je pokojnina poglavitni razlog za umik starejših moških s trga dela, je ta pojav pri 
ženskah bolj raznolik. Osebne in družinske obveznosti so pri ženskah pomembnejši vzrok za 
nesodelovanje kot pa pokojnina.
Ukinitev prakse obvezne upokojitve, nudenje več možnosti za pomoč pri oskrbi, zlasti za 
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starejše ženske, in obravnavanje negativnega dojemanja nekaterih starejših delavcev o 
njihovih obetih na delovnem trgu bi lahko bistveno povečali aktivno sodelovanje starejših. Da 
bi starejše delavce spodbudili k daljšemu delu, je potrebno razmisliti o ustreznih zaposlitvenih 
priložnostih ter ustreznih delovnih in zaposlovalnih pogojih. 

Zanimivo je dejstvo, da imajo države z visoko stopnjo zaposlenosti žensk tudi višjo stopnjo 
rodnosti, zaradi česar je lahko doseganje ugodnega ravnovesja med poklicnim in zasebnim 
življenjem pri ženskah ključnega pomena tako za višjo zaposljivost žensk kot za relativno 
visoko stopnjo rodnosti. Krajši delovni čas se dojema kot z dober način postopnega prehoda z 
zaposlenosti na upokojitev, toda le okoli 11 % moških in 38 % žensk med 55. in 64. letom 
starosti dela s krajšim delovnim časom. Najbolj značilen se torej še vedno zdi prehod s 
polnega delovnega časa na polno upokojitev. 

Ženske kot negovalke in oskrbovalke
Starejše ženske predstavljajo pomemben doprinos družbi v več pogledih: nudijo pomoč 
svojim otrokom, vnukom pa tudi staršem, so primarne negovalke in oskrbovalke ter delajo kot 
prostovoljke, toda njihova vloga negovalk in oskrbovalk ni dovolj cenjena. 

Pri pristopu z vidika spolov je še posebej občutljivo vprašanje dolgotrajne oskrbe, saj so v 
večini evropskih držav ženske najbolj zastopane med upravičenci prejemanja pomoči (zaradi 
daljše življenjske dobe) pa tudi med negovalci in oskrbovalci (ponavadi nudijo neplačano in 
neformalno pomoč, kar pogosto vpliva na kakovost njihovega življenja). Večina negovalcev 
in oskrbovalcev starejših in invalidnih oseb so ženske, zaradi pojava staranja prebivalstva pa 
je breme zanje vse težje, kar vpliva na kakovost njihovega življenja. Vedno več Evropejcev 
potrebuje pomoč v vsakdanjem življenju, ki pa jo najpogosteje kot prostovoljke nudijo 
ženske. Včasih potreba po nenehni pomoči privede oskrbovalca do tega, da pusti službo. 

Ker so družinske negovalke in oskrbovalke večinoma ženske po 50. letu starosti, katerih 
stopnja zaposlenosti še vedno ne izpolnjuje ciljev EU, bo izboljšanje njihovih zaposlitvenih 
možnosti zahtevalo novo politiko in vire, ki bi jim omogočili usklajevanje delovnih in 
družinskih obveznosti, ter spodbujanje medgeneracijske solidarnosti v družinah.

Med starejšimi osamljenimi osebami so ženske vse pogosteje zastopane, kar je posledica 
naraščajoče stopnje ločitev in krajše življenjske dobe moških. Vdove in samske starejše 
ženske na splošno bolj tvegajo revščino, osamljenost in socialno izključenost. 
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) neformalne negovalce in 
oskrbovalce deli na tri kategorije. V prvo kategorijo spadajo sorodniki, prijatelji ali 
prostovoljci, ki za svoje delo ne prejmejo nikakršnega nadomestila. V drugi kategoriji so 
neuradni negovalci in oskrbovalci, ki prejemajo denarno plačilo oz. pomoč v sklopu 
programov za denarno nadomestilo in programov po izbiri potrošnikov. To so ponavadi 
sorodniki in prijatelji. V zadnjo kategorijo spadajo neprijavljeni oz. nezakoniti neuradni 
negovalci in oskrbovalci. To so negovalci in oskrbovalci, ki od oskrbovanca prejmejo 
določeno obliko plačila, toda brez vsakršne pogodbe o delu. Da bi se izognili kaznovanju 
starejših žensk pri upravičenosti do pokojnine zaradi nudenja brezplačne pomoči in s tem 
umika s trga dela, bi lahko upoštevali kar nekaj možnosti. Glede na pomembnost neuradne 
oskrbe v mnogih družbah in žensko premoč v nudenju nege in oskrbe bi ukrepi za 
spodbujanje neuradne oskrbe lahko pozitivno vplivali na dojemanje vključevanja žensk na trg 
dela in usklajevanje tržnega dela ter negovalnih in oskrbovalnih obveznosti. Spodbujanje 
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neuradnih negovalcev in oskrbovalcev bi lahko vključevalo izobraževanje in usposabljanje, 
davčne olajšave in  plačilo davkov, zakonodajo za podjetja ali pobude za zasebne 
organizacije, da bi omogočili usklajevanje dela in nege ter oskrbe. Politične iniciative, ki 
spodbujajo tako pravičen dostop do dolgoročne oskrbe kot neuradne negovalce in 
oskrbovalce, vključujejo: dopust za nego in oskrbo, pokojninska sredstva, prispevke v naravi 
in v denarju, denarno pomoč in prilagodljiv delovni čas. Z zagotavljanjem storitev dolgotrajne 
nege in oskrbe bi ženske obdržale službo, lahko pa bi se tudi bistveno izboljšala enakost med 
spoloma glede na kakovost življenja in družbeno vključevane tako negovalca in oskrbovalca 
kot prejemnika oskrbe. V nekaterih državah članicah je možnost starševskega dopusta 
razširjena na stare starše. Toda takšne pobude so še vedno izjema. 

Zdravstvene težave starejših žensk
Ker so ženske določenim boleznim podvržene bolj kot moški, bi lahko pomagal pristop glede 
na spol. Spodbujanje raziskav v tej smeri bi bilo velik prispevek marsikateremu področju, 
rezultati pa bi pomagali izboljšati zdravje žensk. Starejše ženske so še posebej izpostavljene s 
starostjo povezanim boleznim, zlasti raku na dojki, motnjam spomina (npr. demenci in 
Alzheimerjevi bolezni), osteoporozi in revmatoidnemu artritisu. Po podatkih Svetovne 
zdravstvene organizacije 40 % vseh žensk po 50. letu utrpi osteoporozni zlom. Ženske pa so 
tudi bolj izpostavljene zapletom, povezanih z boleznimi ožilja zaradi diabetesa ali 
povečanemu krvnemu tlaku. 

Preventiva je ključnega pomena. V nekaterih državah članicah so že na voljo preventivni 
pregledi glede na spol, toda ne v vseh. 

V nekaterih državah članicah so programi za zgodnje odkrivanje raka na dojki za ženske med 
50. in 69. letom starosti brezplačni in del zdravstvenega zavarovanja. V določenih državah 
članicah ženske omenjene starosti celo prejmejo osebno povabilo na pregled z mamografom 
vsaki dve leti.

Večina politik in programov pa ne upošteva razlik med spoloma in se ne osredotoča izrecno 
na starejše ženske, temveč družbeno vključevanje bolj splošno „ranljivih skupin”. 

Večplastna diskriminacija prizadene starejše ženske, ki niso le diskriminirane na podlagi 
starosti, spola in zdravstvenega stanja, temveč tudi na drugih področjih, če spadajo v ranljive 
skupine. Poleg tega trenutna gospodarska kriza zaradi trenutnih ali bodočih zmanjševanj 
proračuna močno vpliva na starejše ženske, ki so že tako žrtve diskriminacije zaradi zdravja 
ali posebnih potreb, in na njihov dostop do osnovnih storitev, zlasti do zdravstvene nege in 
dolgotrajne oskrbe.

Pravilno upravljanje procesa staranja prebivalstva in neizbežnih sprememb v družbi bi 
nazadnje prispevalo k bolj razumni gospodarski in družbeni politiki. Potrebno je odpraviti 
prevladujočo politično retoriko o staranju prebivalstva kot ekonomskem in socialnem 
bremenu za družbo. Izredno pomembno je, da se starostno in spolno razsežnost vpelje v vse 
strategije aktivnega staranja na vseh upravnih področjih.


