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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pracovných podmienkach žien v odvetví služieb 
(2012/2046(INI))

Európsky parlament

– so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii 
(ZEÚ) a na článok 8, článok 153 ods. 1 zarážka i) a článok 157 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. apríla 2012 s názvom Smerom k oživeniu 
hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest 
(COM(2012)0173), 

– so zreteľom na návrh Komisie zo 6. októbra 2011 týkajúci sa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o programe Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie 
(COM(2011)0609), 

– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020), ktorý Európska rada 
prijala v marci 20111,

– so zreteľom na správu Komisie z roku 2011 o pokroku v oblasti rovnosti medzi ženami 
a mužmi v roku 2010, ktorá bola vypracovaná na základe dokumentu SEC(2011)0193,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. septembra 2010 s názvom Stratégia rovnosti žien 
a mužov 2010 – 2015 (COM(2010)0491),

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti 
členských štátov – časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 
(COM(2010)0193), 

– so zreteľom na závery Rady z 8. júna 2009 s názvom Flexiistota v čase krízy, 

– so zreteľom na smernicu 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom 
trhu2,

– so zreteľom na smernicu 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti 
príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti 
a povolania (prepracované znenie)3, 

– so zreteľom na správu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok za rok 2008 s názvom Práca v Európe: rodové rozdiely, 

                                               
1 Príloha k záverom Rady zo 7. marca 2011.
2 Ú. v. EÚ L 376, 26.12.2006, s. 36.
3 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
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– so zreteľom na správu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok za rok 2007 s názvom Pracovné podmienky v Európskej únii: rodové 
hľadisko, 

– so zreteľom na Dohovor OSN z 18. decembra 1979 o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2012 o rovnosti žien a mužov v Európskej 
únii – 20114, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o podobe chudoby žien v Európskej únii5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. októbra 2010 o otázke žien na neistých pracovných 
miestach6,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2012),

A. keďže v mnohých krajinách došlo k procesu terciarizácie hospodárstva, čo znamená, že 
odvetvie služieb zodpovedá za podstatnú časť zamestnanosti a že najviac prispieva 
k tvorbe HDP krajiny; keďže zamestnanosť v odvetví služieb v EÚ v roku 2010 
predstavovala priemerne takmer 70 % celkovej zamestnanosti, zatiaľ čo v priemysle to 
bolo 25,4 % a v poľnohospodárstve 5,2 %;

B. keďže v odvetví služieb je zamestnaná najväčšia časť žien v aktívnom veku: v EÚ v roku 
2010 to bolo priemerne 83,1 % žien v porovnaní s 58,1 % mužov v aktívnom veku;

C. keďže v rámci pružného zamestnania sú ženy neprimerane zastúpené, pravdepodobne 
preto, že za ich prvoradú zodpovednosť sa naďalej považuje blaho rodiny, v dôsledku 
čoho prevažuje názor, že skôr než mužov je vhodnejšie ich zamestnávať na dočasných, 
občasných pracovných miestach, na pracovných miestach s obmedzeným pracovným 
časom a pri práci z domu;

D. keďže na všetkých úrovniach odbornej prípravy je percento mužov so zamestnaním vyššie 
než percento žien;

E. keďže ženy predstavujú približne 60 % absolventov univerzít a napriek tomu je zastúpenie 
žien pri rozhodovaní v odvetví služieb, najmä v najvyšších orgánoch, neprimerane nízke;

F. keďže ženy sú z hľadiska kvalifikácie, prestíže a odmeňovania často zamestnané na 
najnižších úrovniach zamestnaní v odvetví služieb, a preto je pracovná neistota žien oveľa 
väčšia ako mužov; 

G. keďže zosúladenie rodinného a pracovného života je rozhodujúcim prvkom pre začlenenie 

                                               
4 Prijaté texty, P7_TA(2012)0069.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0086.
6 Ú. v. EÚ C 70E, 8.3.2012, s. 1.
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žien do práce v odvetví služieb;

H. keďže násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv, ktoré sa dotýka všetkých 
sociálnych, kultúrnych a hospodárskych vrstiev;

I. keďže medzi ženami a mužmi pretrvávajú nerovnosti v prístupe k novým technológiám 
a internetu a v ich využívaní, pričom tento jav je známy ako rodové digitálne rozdiely;

1. poukazuje na existenciu silnej horizontálnej segregácie alebo rodového rozdelenia práce 
v odvetví služieb: približne polovica pracujúcich žien vykonáva 10 zo 130 povolaní podľa 
Medzinárodnej klasifikácie zamestnaní Medzinárodnej organizácie práce: predavačky 
a hostesky v obchodoch a obchodných domoch, pomocné sily v domácnosti a iné 
pomocné sily, ktorých náplňou práce je upratovanie, pranie a žehlenie, zamestnankyne 
v oblasti poskytovania osobnej starostlivosti a podobných služieb, iní úradníci, odborníci 
na strednej úrovni administratívnych služieb, personál v oblasti hotelových 
a reštauračných služieb, sekretárky a operátorky kancelárskych zariadení, manažérky 
a riaditeľky malých podnikov, odborníčky na strednej úrovni v oblasti finančných 
a obchodných operácií a zamestnankyne v oblasti ošetrovateľstva a pôrodníctva na 
strednej úrovni;

2. poukazuje tiež na zistenú koncentráciu zamestnávania žien v odvetví služieb, v ktorom 
pracuje 25 % žien v porovnaní so 17 % mužov; 

3. zdôrazňuje význam boja proti stereotypom v odvetví služieb, ktoré predpokladajú, že 
existujú povolania mužské a ženské a že ženské povolania sa spájajú s prácou, ktorú ženy 
vykonávajú v domácom prostredí, a považujú sa za jej rozšírenie (odevy a textil, školstvo, 
ošetrovateľstvo, upratovacie služby a podobne);

4. upozorňuje na to, že na čiastočný pracovný úväzok (19,2 % celkovej zamestnanosti v EÚ 
v roku 2010) naďalej pracujú najmä ženy: v roku 2010 v EÚ pracovalo na čiastočný 
pracovný úväzok 31,9 % žien v aktívnom veku v porovnaní s 8,7 % mužov, a teda 78 % 
práce na čiastočný pracovný úväzok vykonávajú ženy;

5. poznamenáva, že sa pružnosť pracovného času zovšeobecňuje: ide o prácu počas 
víkendov, nepravidelnosť a nepredvídateľnosť pracovného času a jeho rozširovanie, 
pričom vzhľadom na to, že pružnosť ovplyvňuje vo väčšej miere pracujúcich 
s polovičným pracovným úväzkom, teda zväčša ženy, možno predpokladať, že väčší počet 
žien ako mužov musí znášať odchýlky v pracovnom čase v jednotlivých týždňoch, 
v dôsledku čoho je pre ženy ťažšie zladiť pracovný a rodinný život; 

6. poznamenáva, že v roku 2010 bol v EÚ podiel žien v aktívnom veku s pracovnou 
zmluvou na dobu určitú 14,5 %, čo je o niečo viac ako v prípade mužov (13 %);

7. znovu pripomína, že aj v odvetví služieb ženy zarábajú priemerne o 17,1 % menej ako 
muži; poukazuje na to, že ženy nedostávajú rovnaký plat do veľkej miery preto, že 
nevykonávajú rovnakú prácu, z dôvodu pretrvávania vertikálnej a horizontálnej pracovnej 
segregácie a väčšieho počtu pracovných miest na skrátený úväzok;

8. poukazuje na značne obvyklé škodlivé praktiky, keď sa tej istej práci prideľujú iné 
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kategórie v závislosti od toho, či ju vykonávajú muži alebo ženy, napríklad v oblasti 
upratovacích služieb sa muži stávajú technikmi údržby a ženy pomocným upratovacím 
personálom, čo okrem iného predpokladá menšie platy pre pracujúce ženy;

9. konštatuje, že zvýšenie úrovne vzdelania žien nie vždy sprevádza postup v pracovnej 
hierarchii či zlepšenie podmienok zamestnania, na základe čoho by sa dalo hovoriť 
o existencii nadmernej kvalifikácie žien;

10. poukazuje na to, že v roku 2010 len jeden zo siedmich členov správnych rád 
najvýznamnejších európskych spoločností bola žena (13,7 %) a že ženy predsedajú len 
v 3,4 % správnych rád najväčších spoločností; 

11. konštatuje, že v odvetví služieb sa ženy na riadiacich pozíciách zvyčajne sústreďujú 
v takých sektoroch, ako je maloobchodná distribúcia a hotelierstvo, aj keď postupujú aj 
v pozíciách v menej tradičných sektoroch, ako sú poisťovníctvo a bankovníctvo, 
a najčastejšie sú ženy riaditeľkami malých podnikov alebo v podnikoch bez 
zamestnancov; takisto poznamenáva, že vo veľkých organizáciách ženy zvyčajne 
dosiahnu pozície vo vyššom manažmente v oblastiach, ktoré sú pre spoločnosť menej 
významné, ako sú napríklad ľudské zdroje alebo administratívne úlohy;

12. poukazuje na to, že význam tieňového hospodárstva v oblasti zamestnanosti žien 
v odvetví služieb je väčší ako v prípade zamestnanosti mužov, a to čiastočne preto, že pre 
sektory, v ktorých sa tradične uplatňujú ženy, ako napríklad služby v domácnosti, 
opatrovanie osôb a podobne, je typická veľká deregulácia, a tiež preto, že v dôsledku krízy 
došlo k vzostupu tieňového hospodárstva, aj keď je veľmi náročné presne určiť jeho 
prvky, keďže neexistujú žiadne spoľahlivé údaje o jeho existencii a význame; 

13. vyjadruje znepokojenie zo situácie prisťahovalkýň pracujúcich v odvetví služieb, ktoré do 
veľkej miery pracujú bez pracovnej zmluvy v oblasti služieb v domácnostiach za veľmi 
nízke mzdy a bez sociálnych práv akéhokoľvek druhu;

14. poukazuje na to, že hospodárska kríza vedie k obmedzovaniu opatrení na dosiahnutie 
rovnosti medzi ženami a mužmi, čo spoločne so skutočnosťou, že zamestnanosť mužov 
má tendenciu rýchlejšej obnovy ako zamestnanosť žien, veľmi negatívne ovplyvňuje 
zamestnanosť žien v odvetví služieb;

15. trvá na tom, že je potrebné využívať primerané politiky na zladenie rodinného 
a pracovného života, a požaduje najmä dostatočné poskytovanie služieb starostlivosti 
o deti a ostatné závislé osoby za dostupné ceny, ktoré by boli zlučiteľné s pružným 
pracovným časom vyskytujúcim sa v odvetví služieb;

16. naliehavo vyzýva Radu, aby odblokovala prijatie zmeny a doplnenia smernice o materskej 
dovolenke, pričom by prijala pružnosť, ktorú navrhuje Európsky parlament, aby mohla 
Európa napredovať pri ochrane práv a zlepšovaní podmienok zamestnanosti tehotných 
žien alebo žien, ktoré nedávno porodili;

17. poukazuje na potrebu bojovať proti všetkým formám násilia páchaného na ženách 
v odvetví služieb, najmä proti obťažovaniu na pracovisku, sexuálnemu zneužívaniu a aj 
obchodovaniu s ľuďmi;
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18. so znepokojením poukazuje na to, že v mnohých prípadoch sa za službami osobnej
starostlivosti, ako sú masáže či sauna, v skutočnosti skrývajú služby sexuálneho 
charakteru, ktoré sú často vykonávané pod nátlakom a ktoré ovládajú siete obchodníkov 
s ľuďmi;

19. konštatuje, že aj keď vzrastá počet žien, ktoré používajú počítače a internet na základnej 
úrovni, digitálne rozdiely, čo sa týka týchto zručností, sú naďalej významné, čo ženám 
sťažuje možnosť hľadať a nájsť si kvalifikovanú prácu; preto žiada, aby sa u žien 
podporovalo používanie nových technológií tým, že by mali prioritný prístup 
k bezplatným kurzom v rámci odbornej prípravy;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských 
štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V roku 2010 bolo v EÚ zamestnaných celkovo 69,4 % osôb v odvetví služieb, zatiaľ čo 
v priemysle to bolo 25,4 % a v poľnohospodárstve 5,2 %. V odvetví služieb je zamestnaná 
najväčšia časť žien v aktívnom veku: 83,1 % v porovnaní s 58,1 % mužov v aktívnom veku.

Rozdelenie práce podľa pohlavia alebo horizontálna segregácia
Približne polovica pracujúcich žien vykonáva 10 zo 130 povolaní podľa Medzinárodnej 
klasifikácie zamestnaní Medzinárodnej organizácie práce: predavačky a hostesky 
v obchodoch a obchodných domoch, pomocné sily v domácnosti a iné pomocné sily, ktorých 
náplňou práce je upratovanie, pranie a žehlenie, zamestnankyne v oblasti poskytovania 
osobnej starostlivosti a podobných služieb, iní úradníci, odborníci na strednej úrovni 
administratívnych služieb, personál v oblasti hotelových a reštauračných služieb, sekretárky 
a operátorky kancelárskych zariadení, manažérky a riaditeľky malých podnikov, odborníčky 
na strednej úrovni v oblasti finančných a obchodných operácií a zamestnankyne v oblasti 
ošetrovateľstva a pôrodníctva na strednej úrovni. Táto horizontálna segregácia je následkom 
stereotypov v odvetví služieb, ktoré sú v spoločnosti značne zakorenené, keď sa predpokladá, 
že existujú povolania mužské a ženské, pričom ženské povolania sa spájajú s prácou, ktorú 
ženy vykonávajú v domácom prostredí, a istým spôsobom sa považujú za jej rozšírenie 
(odevy a textil, školstvo, ošetrovateľstvo, upratovacie služby a podobne). Takisto sa zistila 
koncentrácia zamestnania žien v odvetví služieb, v ktorom pracuje 25 % žien v porovnaní so 
17 % mužov.

Flexibilita
Podstatná časť žien s pracovnými zmluvami s pružným pracovným časom sú ženy. Táto 
skutočnosť vedie čiastočne k tomu, že za ich prvoradú zodpovednosť sa naďalej považuje 
starostlivosť o domov a rodinu. V súlade s touto myšlienkou ženy ochotnejšie prijímajú 
skrátený alebo pružný pracovný čas a dočasnú alebo príležitostnú prácu. V posledných rokoch 
dochádza k zovšeobecňovaniu pružného pracovného času v odvetví služieb: ide o prácu 
počas víkendov, veľkú nerovnomernosť v pracovnom čase a jeho predlžovanie. Tieto praktiky 
sú následkom nárastu zamestnanosti v odvetviach súvisiacich s voľným časom a liberalizácie 
pracovného času obchodov v mnohých členských štátoch.

V skutočnosti prácu na čiastočný úväzok (19,2 % celkovej zamestnanosti v EÚ v roku 
2010) naďalej vykonávajú primárne ženy. V roku 2010 v EÚ pracovalo na čiastočný 
pracovný úväzok 31,9 % žien v aktívnom veku v porovnaní s 8,7 % mužov. Inak povedané, 
78 % práce na čiastočný úväzok vykonávajú ženy.

Na druhej strane sa bežnou zvyklosťou v Európe stalo aj dočasné zamestnanie. V roku 2010 
až 14,5 % žien v aktívnom veku pracovalo na zmluvu na určitý čas, pričom tento podiel je 
o niečo vyšší ako v prípade mužov (13 %). 

Rozdiely v odmeňovaní
V EÚ ženy zarábajú o 17,1 % menej ako muži, aj keď sa rozdiely v odmeňovaní žien a mužov 
pohybujú medzi členskými štátmi na úrovni od 3,2 % do 30,9 %. Napriek mnohým zákonným 
iniciatívam zameraným na rovnosť v odmeňovaní rozdiely pretrvávajú a pokrok je veľmi 
pomalý. Rozdiely v platoch sa dajú čiastočne vysvetliť tým, že ženy nevykonávajú rovnaké 
povolania ako muži, že pretrváva horizontálna segregácia alebo rozdelenie práce podľa 
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pohlavia, existuje vertikálna segregácia súvisiaca s tzv. skleneným stropom a že práca na 
skrátený úväzok sa vyskytuje u žien častejšie. Drvivá väčšina nízkych platov a prakticky 
všetky nízke platy zodpovedajú práci na skrátený úväzok, pričom približne 80 % osôb 
s nízkymi platmi sú ženy. Ďalším rozhodujúcim faktorom je uplatňovanie rôznych kategórií 
pre tú istú prácu. V oblasti upratovacích služieb napríklad muži majú pracovnú zmluvu na 
vyššiu kategóriu pracovného miesta, ako napríklad technici údržby, zatiaľ čo ženy sa ocitajú 
v nižšej kategórii ako pomocný upratovací personál alebo podobné povolania. Zo všetkých 
týchto dôvodov sa v pracovnoprávnych predpisoch vyžaduje rovnaký plat za rovnakú prácu 
alebo rovnaký plat za prácu rovnakej hodnoty.

Sklenený strop: vertikálna segregácia
Napriek tomu, že ženy predstavujú približne 60 % absolventov univerzít, je zastúpenie žien 
pri rozhodovaní v hospodárskej oblasti, predovšetkým v najvyšších orgánoch, neprimerane 
nízke: len jeden zo siedmich členov správnych rád najvýznamnejších európskych spoločností 
je žena (13,7 %). Ide o mierne zlepšenie v porovnaní s hodnotou 11,8 % za rok 2010. Pri 
tomto tempe by však trvalo ďalších 40 rokov, kým by sa dosiahla významná rovnováha medzi 
mužmi a ženami. Na druhej strane sa počet žien, ktoré predsedajú správnym radám najväčších 
spoločností, znížil (z 3,4 % v januári 2010 na 3,2 % v roku 2012). Komisia v marci 2011 
vyzvala spoločnosti kótované na burze, aby prijali dobrovoľný záväzok zvýšiť počet žien 
v správnych radách na 30 % v roku 2015 a na 40 % v roku 2020. Po roku sa však k tomuto 
záväzku pripojilo len 24 spoločností. Z tohto dôvodu Komisia začala konzultácie s cieľom 
preskúmať, aký typ opatrení by bolo dobré prijať na nápravu tejto situácie. Doposiaľ sa 
najlepšie výsledky dosiahli v krajinách, ktoré stanovili povinné kvóty pre pohlavia. Čo sa týka 
modelov horizontálnej segregácie, ženy na riadiacich pozíciách v odvetví služieb sa zvyčajne 
sústreďujú v takých oblastiach, ako sú maloobchodná distribúcia a hotelierstvo, aj keď 
postupujú aj v pozíciách v menej tradičných sektoroch, ako sú poisťovníctvo alebo 
bankovníctvo. Vo väčšine prípadov ide o riadenie malých podnikov alebo podnikov bez 
zamestnancov. Na druhej strane vo veľkých organizáciách ženy zvyčajne dosiahnu pozície vo 
vyššom manažmente len na oddeleniach, ktoré sú pre spoločnosť menej významné, ako sú 
napríklad ľudské zdroje alebo administratívne úlohy.

Tieňové hospodárstvo a kríza
Význam tieňového hospodárstva v oblasti zamestnanosti žien v odvetví služieb je väčší ako 
v prípade zamestnanosti mužov, a to čiastočne preto, že pre sektory, v ktorých sa tradične 
uplatňujú ženy, ako napríklad služby v domácnosti alebo opatrovanie osôb, je typická veľká 
deregulácia. Okrem toho k zhoršovaniu situácie rovnako prispieva aj pretrvávanie osobitných 
režimov s diskriminačnými vplyvmi na ženy. Na druhej strane sa v dôsledku krízy 
zaznamenal nárast tieňového hospodárstva, aj keď je veľmi náročné ho vyhodnotiť, keďže 
neexistujú žiadne spoľahlivé údaje o jeho existencii a význame. 

Európska komisia vo svojej správe Rovnosť medzi ženami a mužmi v roku 2012 zdôraznila, 
že napriek pokroku pretrvávajú nerovnosti v zamestnávaní, a vyjadrila svoje obavy 
v súvislosti s tým, že hospodárska kríza prispieva k zhoršeniu tejto situácie, keďže sa 
obmedzujú alebo zmierňujú opatrenia zamerané na dosiahnutie rovnosti. Takisto poukázala na 
to, že zamestnanosť mužov má tendenciu rýchlejšej obnovy ako zamestnanosť žien, čo 
zvyšuje riziko, že si ženy nenájdu inú prácu.

Zosúladenie s rodinným životom
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Naozaj je potrebné trvať na využívaní primeraných politík na zladenie osobného, rodinného 
a pracovného života a najmä na dostatočnom zabezpečení služieb starostlivosti o deti 
a ostatné závislé osoby (staršie osoby, osoby so zdravotným postihnutím) za dostupné ceny, 
ktoré by boli zlučiteľné s pružným pracovným časom vyskytujúcim sa v odvetví služieb.

Prisťahovalkyne
Čoraz častejšie sa ženy stávajú súčasťou migračných tokov nielen z dôvodov zjednotenia 
rodiny, ale aj z vlastnej vôle. Prisťahovalci sú nútení akceptovať prácu s nižším sociálnym 
postavením a horším platom, pričom veľká väčšina prisťahovalkýň sa zamestná v oblasti 
služieb v domácnosti a osobnej starostlivosti bez ohľadu na úroveň ich vzdelania a odborné 
skúsenosti. Okrem problémov s nedostatočným sebavedomím a nespokojnosťou, ktoré táto 
situácia môže spôsobiť, v mnohých prípadoch so sebou prináša aj závažné hospodárske 
a sociálne následky, keďže ženy sú nútené prijať túto prácu bez pracovnej zmluvy, a teda aj 
bez požívania akéhokoľvek druhu sociálnych práv. Čo je však na druhej strane ešte horšie, 
v mnohých prípadoch sa prostredníctvom služieb osobnej starostlivosti v skutočnosti 
vykonávajú služby sexuálneho charakteru, ktoré sú často vykonávané pod nátlakom a ktoré 
ovládajú siete obchodníkov s ľuďmi.

Často sa vyskytujúca nadmerná kvalifikácia žien
Zvýšenie úrovne vzdelania žien nie vždy sprevádza postup v pracovnej hierarchii či zlepšenie 
podmienok zamestnania, na základe čoho by sa dalo hovoriť o existencii nadmernej 
kvalifikácie žien. Tento jav sa pritom vyskytuje najmä u pracujúcich prisťahovalkýň. Okrem 
toho sa na všetkých úrovniach odbornej prípravy zistilo vyššie percento mužov so 
zamestnaním než percento žien.

Rodové digitálne rozdiely
Rodovými digitálnymi rozdielmi sa označujú nerovnosti, ktoré existujú medzi mužmi 
a ženami v súvislosti s používaním nových technológií a internetu. Aj keď vzrastá počet žien, 
ktoré používajú internet a počítače na základnej úrovni, digitálne rozdiely, čo sa týka týchto 
zručností, sú naďalej významné, čo ženám sťažuje možnosť hľadať a nájsť si kvalifikovanú 
prácu. Vo všetkých vekových skupinách je podiel žien, ktoré ovládajú informačné technológie 
a internet na vysokej úrovni, oveľa menší ako podiel mužov, a to sa týka aj najmladších 
vekových skupín. Rovnako je oveľa menší aj podiel žien, ktoré pracujú ako odborníčky 
v oblasti informačných technológií, pričom nárast je pomalší ako u mužov.

Rodové násilie
Na záver treba spomenúť boj proti všetkým typom rodového násilia, ktoré je hlavnou príčinou 
porušovania ľudských práv na svete a ovplyvňuje všetky sociálne, kultúrne a hospodárske 
úrovne a všetky vekové skupiny. V odvetví služieb ide predovšetkým o sexuálne obťažovanie 
a zneužívanie v práci a tiež obchodovanie s ľuďmi, pričom sa dotýka mnohých 
prisťahovalkýň, ktoré emigrovali, aby si našli platenú prácu, a ktoré sa v skutočnosti stávajú 
obeťami sexuálneho zneužívania.


