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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spolnem in reproduktivnem zdravju ter pravicah

(2013/2040(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, zlasti njenih 
členov 2 in 25,

– ob upoštevanju členov 2(2), 3 in 12 mednarodnega pakta Združenih narodov o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966 in kot navaja splošna pripomba 
14 Odbora ZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice, 

– ob upoštevanju členov 2, 12 (1) in 16(1) Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh 
oblik diskriminacije žensk iz leta 1979, ki se nanaša na zdravje, poroko in družinsko 
življenje žensk, ter splošnih priporočil 21 (1994) in 24 (1999),

– ob upoštevanju členov 2, 12 in 24 Konvencije o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta 
1989 in se nanaša na nediskriminacijo, pravico otrok, da podajo izjavo, in varovanje 
zdravja mater, dojenčkov in otrok, poleg razvijanja izobraževanja in storitev načrtovanja 
družine,

– ob upoštevanju Deklaracije in Akcijskega programa Mednarodne konference ZN o 
prebivalstvu in razvoju (ICPD) (Kairo, 13. september 1994) in resolucije Generalne 
skupščine Združenih narodov 65/234 o nadaljnjih ukrepih na podlagi Mednarodne 
konference o prebivalstvu in razvoju (ICPD) po letu 2014 (december 2010),

– ob upoštevanju Pekinške izjave in izhodišč za ukrepanje, sprejetih na četrti svetovni 
konferenci o ženskah, ki je potekala 15. septembra 1995 v Pekingu, ter resolucij 
Parlamenta z dne 18. maja 2000 o ukrepih po pekinških izhodiščih za ukrepanje, z dne 10. 
marca 2005 o ukrepih po 4. svetovni konferenci o ženskah – Izhodišča za ukrepanje 
(Peking +10) ter z dne 25. februarja 2010 o izhodiščih OZN za ukrepanje na področju 
enakosti spolov (Peking +15),

– ob upoštevanju razvojnih ciljev tisočletja, ki so bili sprejeti na vrhunskem srečanju 
tisočletja Združenih narodov septembra 2000,

– ob upoštevanju parlamentarnih izjav o izvajanju Akcijskega programa Mednarodne 
konference o prebivalstvu in razvoju (ICPD) iz Ottawe (2002), Strasbourga (2004), 
Bangkoka (2006), Addis Abebe (2009) in Istanbula (2012),

– ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca o pravici do izobraževanja (A/65/162 
(2010)),

– ob upoštevanju globalne strategije Svetovne zdravstvene organizacije za zdravje žensk in 
otrok, uvedene leta 2010, 

– ob upoštevanju odstavka 16 vmesnega poročila posebnega poročevalca Združenih 
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narodov o pravici do uživanja najvišjega možnega standarda fizičnega in mentalnega 
zdravja (A/66/254 ( 2011)),

– ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca Združenih narodov o pravici do uživanja 
najvišjega možnega standarda fizičnega in mentalnega zdravja (A/HRC/17/25 ( 2011)),

– ob upoštevanju resolucije Sveta Združenih narodov za človekove pravice 21/6 z dne 21. 
septembra 2012 o preprečljivi umrljivosti in obolenjih mater ter o človekovih pravicah,

– ob upoštevanju poročila Sklada Združenih narodov za prebivalstvo o stanju svetovnega 
prebivalstva za leto 2012 z naslovom „Po želji in ne po naključju“ z dne 14. novembra 
2012,

– ob upoštevanju odstavkov 45 do 50 poročila posebnega poročevalca Združenih narodov o 
mučenju in drugem okrutnem, nečloveškem ali poniževalnem ravnanju ali kaznovanju 
(A/HRC/22/53 (2013)),

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in sodne prakse Evropskega 
sodišča za človekove pravice, zlasti člena 9 o pravici do svobode vere in vesti,

– ob upoštevanju resolucije 1399 parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz leta 2004 o 
evropski strategiji za spodbujanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic,

– ob upoštevanju resolucije 1607 parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz leta 2008 z 
naslovom „Dostop do varnega in zakonitega splava v Evropi“,

– ob upoštevanju členov 2, 5 in 152 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju členov 8, 9 in 19 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki omenja boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola in varovanje zdravja ljudi,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju evropskega soglasja o razvoju (2005),

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1567/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
julija 2003 o podpori politikam in ukrepanju na področju reproduktivnega zdravja in 
zdrave spolnosti ter s tem povezanimi pravicami v državah v razvoju1, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 
decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov2,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 
2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni3,

                                               
1 UL L 224, 6.9.2003, str. 1.
2 UL L 403, 30.12.2006, str. 9.
3 UL L142, 30.04.2004, str.1.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. septembra 19941 o rezultatih Mednarodne 
konference o prebivalstvu in razvoju v Kairu ter z dne 4. julija 19962 nadaljnjih ukrepih na 
podlagi te konference,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 20023 o spolnem in reproduktivnem zdravju 
ter pravicah,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. februarja 20044 o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje 
bolezni,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. septembra 2008 o maternalni umrljivosti pred 
srečanjem OZN na visoki ravni o razvojnih ciljih tisočletja, ki naj bi potekalo 25. 
septembra 20085, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z 13. marca 20126 o enakosti moških in žensk v Evropski 
uniji – 2011,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter mnenja Odbora za 
razvoj (A7-0000/2013),,

A. ker so pravice s področja spolnega in reproduktivnega zdravja človekove pravice, katerih 
kršitve so kršitev pravic žensk in deklet do enakosti, nediskriminacije, dostojanstva in 
zdravja ter varovanja pred nečloveškim in poniževalnim ravnanjem; 

B. ker morajo imeti ženske in moški svobodno izbiro, da se na podlagi popolnih informacij 
odgovorno odločijo glede svojega spolnega in reproduktivnega zdravja;

C. ker poročilo posebnega poročevalca ZN iz leta 2010 o pravici do izobraževanja navaja, da 
je pravica do celovite spolne vzgoje človekova pravica;

D. ker so ženske nesorazmerno bolj prizadete zaradi pomanjkanja spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic zaradi narave človeške reprodukcije ter zadevnega 
socialnega, pravnega in gospodarskega okvira, ki temelji na spolu;

E. ker se standardi na področju spolnega in reproduktivnega zdravja med državami članicami 
in znotraj njih razlikujejo in ker ženske ne uživajo enakih spolnih in reproduktivnih 
pravic;

F. ker se je v Evropi in po svetu okrepilo nasprotovanje spolnemu in reproduktivnemu 
zdravju ter pravicam, z namenom da bi ženskam in moškim odrekli temeljne spolne in 

                                               
1 UL C 305, 31.10.94, str. 80.
2 UL C 211, 22.7.1996, str. 31.
3 UL C 271, 12.11.2003, str. 197.
4 UL L 142, 30.4.2004, str. 1.
5 UL C 295, 4.12.2009.
6 P7_TA(2012)0069.
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reproduktivne pravice, k varovanju katerih so se v mednarodnih sporazumih zavezale vse 
države članice EU;

G. ker je dostop do varnega splava razen v zelo omejenih okoliščinah v treh državah članicah 
EU (na Irskem, Malti in Poljskem) prepovedan oziroma je kljub zakonitosti marsikje še 
vedno nedostopen zaradi zlorabljanja ugovora vesti in pretirano ozkega razumevanja 
obstoječih omejitev;

H. ker je v nekaterih državah članicah umrljivost mater pri porodu še vedno zaskrbljujoča;

I. ker razlike med državami članicami glede deleža splavov in slabo splošno reproduktivno 
zdravje v nekaterih delih EU kažejo, da je potrebno zagotoviti nediskriminatorno oskrbo s 
cenovno dostopnimi, razpoložljivimi, sprejemljivimi in kakovostnimi storitvami, vključno 
s storitvami načrtovanja družine in storitvami za mlade, kot tudi celovito spolno vzgojo;

J. ker so študije pokazale, da celovita spolna vzgoja povečuje verjetnost za odgovorno
ravnanje pri prvih spolnih odnosih in nadaljnji spolnosti;

K. ker v nekaterih državah še vedno prihaja do prisilne ali izsiljene sterilizacije romskih ali 
invalidnih žensk;

Na splošno o politiki EU glede spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic

1. opozarja, da je zdravje temeljna človekova pravica, ki je nujna za izvajanje vseh drugih 
človekovih pravic, in da EU ne bo mogla doseči najvišje možne ravni zdravja, če spolno 
in reproduktivno zdravje ter pravice vseh ne bodo v celoti priznani in spoštovani;

2. opozarja, da so spolno in reproduktivno zdravje ter pravice bistveni element človekovega 
dostojanstva, ki ga je potrebno obravnavati v širšem okviru strukturne diskriminacije in 
neenakosti spolov; poziva države članice, naj zaščitijo spolno in reproduktivno zdravje ter 
pravice prek Agencije za temeljne pravice;

3. globoko obžaluje, da predlog novega programa Zdravje za rast 2014–2020 ne omenja 
spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic1;

4. opozarja, da lahko EU kljub temu, da so za oblikovanje in izvajanje politik s področja 
spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic pristojne države članice, izvaja pristojnost 
sprejemanja politik na področju javnega zdravja in nediskriminacije ter podpre boljše 
izvajanje spolnih in reproduktivnih pravic; 

5. poziva države članice, naj sodelujejo z Evropskim inštitutom za enakost spolov (EIGE) in 
civilno družbo pri oblikovanju evropske strategije za spodbujanje spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter pravic ter podprejo izdelavo in izvajanje celovitih nacionalnih 
strategij za spolno in reproduktivno zdravje; predlaga, da se EIGE dodeli pristojnost 
zbiranja in analize podatkov ter najboljših praks; 

6. poudarja, da trenutni varčevalni ukrepi, zlasti kar zadeva ženske, škodljivo vplivajo na 
storitve javnega zdravja, povezane s spolnim in reproduktivnim zdravjem, tako z vidika 

                                               
1 COM(2011)709
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kakovosti kot dostopnosti, na organizacije za načrtovanje družin, na ponudnike storitev s 
strani nevladnih organizacij ter na ekonomsko neodvisnost žensk;

Neželena nosečnost: dostop do kontracepcije in storitev za varen splav 

7. poudarja, da je za družbeni in gospodarski razvoj ter razvoj posameznikov nujno, da imajo 
ženske pravico do svobodne in odgovorne odločitve o tem, koliko, kdaj in kako pogosto 
bodo imele otroke, kot predvidevajo mednarodni predpisi s področja človekovih pravic;

8. poziva države članice, naj spodbujajo znanstveno raziskovanje o različnih metodah moške 
in ženske kontracepcije, da bi spodbudili porazdelitev bremena odgovornosti za 
kontracepcijo;

9. poudarja, da se splav nikakor ne sme spodbujati kot metoda za načrtovanje družine;

10. priporoča, da je treba z vidika skrbi za človekove pravice zagotoviti, da postane splav 
zakonit, varen in dostopen za vse; 

11. poudarja, da se splav, tudi če je zakonsko dovoljen, pogosto prepreči ali zakasni zaradi 
ovir pri dostopu do ustreznih storitev, kot so razširjena uporaba ugovora vesti, medicinsko 
nepotrebno obdobje čakanja ali pristransko svetovanje; poudarja, da morajo države članice 
zakonsko urediti in nadzorovati uporabo ugovora vesti, zato da zagotovijo zdravstveno 
oskrbo na področju reprodukcije kot pravico posameznika, pri čemer mora biti 
poskrbljeno za dostop do zakonitih storitev in za primerne in cenovno dostopne sisteme 
napotitev;

12. priporoča, da države članice še naprej zagotavljajo informacije in storitve, ki so potrebne 
za ohranitev nizke ravni umrljivosti mater pri porodu in zagotavljanje kakovostne oskrbe 
pred in po porodu;

Celovita spolna vzgoja in mladim prijazne storitve 

13. poziva države članice, naj zagotovijo splošen dostop do celovitih informacij, 
izobraževanja in storitev s področja spolnega in reproduktivnega zdravja; poziva države 
članice, naj zagotovijo, da te informacije vključujejo različne sodobne metode načrtovanja 
družine in svetovanja, prisotnost izkušenega osebja pri porodu in pravico dostopa do 
ginekološke in porodniške oskrbe v nujnih primerih ter da nepristransko in znanstveno 
točno obravnavajo storitve splava;

14. poudarja, da se potrebe mladostnikov na področju spolnega in reproduktivnega zdravja 
razlikujejo od potreb odraslih; poziva države članice, naj mladostnikom in ranljivim 
odraslim (invalidi, nepismeni, begunci itd.) zagotovijo dostop do uporabniku prijaznih 
storitev, kjer bodo njihovi pomisleki ter pravica do zaupnosti in zasebnosti ustrezno 
obravnavani;

15. poziva države članice, naj zagotovijo obvezno, starosti primerno izobraževanje, ločeno po 
spolu, o spolnosti in odnosih za vse otroke in mladostnike (tako v šoli kot drugod); 

16. poudarja, da mora spolna vzgoja vključevati tudi boj proti stereotipom in predsodkom, 
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osvetljevati vidike diskriminacije na podlagi spola in spolne usmerjenosti ter strukturnih 
ovir do dejanske enakosti ter poudarjati medsebojno spoštovanje in delitev odgovornosti;

Preprečevanje in zdravljenje spolno prenosljivih okužb 

17. poziva države članice, naj zagotovijo takojšen in splošen dostop do varnega in 
nepristranskega zdravljenja spolno prenosljivih okužb;

18. poziva Komisijo in države članice, naj se posvetijo posebnostim spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter pravic ljudi, ki so okuženi z virusom HIV/aidsom, s 
poudarkom na potrebah žensk, zlasti z vključitvijo dostopa do testiranja in zdravljenja ter 
s spreminjanjem družbeno-gospodarskih dejavnikov, ki prispevajo k povečanju tveganja 
za okužbo s HIV/aidsom pri ženskah, kot so neenakost spolov in diskriminacija;

Nasilje v povezavi s spolnimi in reproduktivnimi pravicami 

19. obsoja vsakršno kršitev telesne nedotakljivosti žensk kot tudi škodljive prakse, katerih 
namen je nadzor nad spolnostjo žensk in njihovim samoodločanjem na področju 
reprodukcije; poudarja, da so to hude kršitve človekovih pravic, na katere so se države 
članice dolžne nujno odzvati; 

20. poziva države članice, naj se odzovejo na potrebo po zaščiti žensk, mladih, otrok in 
moških pred kakršnim koli zlorabljanjem, vključno s spolnim zlorabljanjem, 
izkoriščanjem, tihotapljenjem, preprodajo in nasiljem ter pohabljanjem ženskih spolnih 
organov, ob podpori izobraževalnih programov na nacionalni ravni in ravni skupnosti ter 
naj se osredotočijo na ustrezne ukrepe za doseganje tega s strogimi kaznimi za 
povzročitelje zlorab;

Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice in uradna razvojna pomoč (ODA)

21. opozarja države članice, da sodijo vlaganja v reproduktivno zdravje in načrtovanje družine 
med stroškovno najučinkovitejša z vidika razvoja ter so eden najučinkovitejših načinov za 
spodbujanje trajnostnega razvoja države;

22. podpira Priporočilo 1903 (2010) parlamentarne skupščine Sveta Evrope, da se 0,7 % bruto 
domačega proizvoda nameni uradni razvojni pomoči; poziva EU, naj ohrani to zavezo 
prek financiranja in izvajanja evropskih instrumentov za zunanje delovanje in Evropskega 
razvojnega sklada za obdobje 2014–2020;

23. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo evropsko razvojno sodelovanje sledilo pristopu, ki 
temelji na človekovih pravicah  in zagotavlja močno in izrecno usmeritev, ter da bo 
vključevalo konkretne cilje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic;

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

Program Združenih narodov za razvoj (UNDP) vsako leto razvrsti države glede na stopnjo 
neenakosti spolov. Indeks neenakosti spolov se meri na podlagi razlik med spoloma na treh 
življenjskih področjih: reproduktivno zdravje, neodvisnost in trg dela.1 To poročilo se 
osredotoča na prvi vidik in pripadajoče pravice, ne le z vidika človekovih pravic, ampak tudi 
kot sredstva za doseganje večje enakosti spolov.

Ker se države članice (DČ) uvrščajo med najrazvitejše države na svetu, se na svetovnem 
seznamu držav glede stanja reproduktivnega zdravja državljanov uvrščajo v sam vrh.2 Toda 
podatki držav članic razkrivajo občutne razlike v spolnem in reproduktivnem zdravju žensk 
po Evropi. 

Evropski parlament (EP) je že večkrat izrazil svojo podporo vlaganju v spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice. Močno stališče EU o spolnem in reproduktivnem zdravju 
ter pravicah bo možno le ob okrepljeni podpori te institucije.

Poročilo prihaja v zelo ključnem trenutku. Trenutne politične in gospodarske razmere so 
velika grožnja za spoštovanje spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic. Zaradi trenutne 
finančne krize, gospodarskega upada in z njima povezanim krčenjem javnih proračunov se v 
DČ pojavljajo težnje po privatizaciji zdravstvenih storitev ter zmanjšanju dostopa in kakovosti 
zdravstvenih storitev3. Poleg tega so se o spolnem in reproduktivnem zdravju ter pravicah 
povsod po Evropi začela pojavljati zelo konzervativna stališča. Kot je jasno vidno v državah, 
kot sta Španija in Madžarska, ter v regionalnih forumih, kot so parlamentarna skupščina Sveta 
Evrope, Evropski odbor za človekove pravice in celo v EP, postaja opozicija proti izbiri vse 
močnejša in glasnejša. Ob vseh teh napadih je tako nadvse pomembno, da se EP zavzame za 
spolne in reproduktivne pravice kot človekove pravice in zagotovi koristen pregled trenutnih 
razmer na področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic na evropski ravni.

Spolno in reproduktivno zdravje

SZO navaja, da „reproduktivno zdravje zadeva reproduktivne procese, funkcije in sistem v 
vseh življenjskih obdobjih. Tako predvideva, da so ljudje sposobni imeti odgovorno, 
zadovoljujoče in varno spolno življenje ter da imajo zmožnost reprodukcije in se svobodno 
odločajo, ali, kdaj in kako pogosto bodo imeli otroke. To predvideva pravico moških in žensk 
do obveščenosti in dostopa do varnih, učinkovitih cenovno dostopnih in sprejemljivih načinov 
za uravnavanje plodnosti po lastni izbiri ter pravico dostopa do ustreznih storitev zdravstvene 
oskrbe, ki ženskam omogočajo varno spremljanje nosečnosti in poroda, parom pa zagotovijo 
najboljše možnosti za zdravega otroka”4

                                               
1 Razvojni sklad ZN (2011). Poročilo o človekovem razvoju (2011): Trajnost in enakost: boljša prihodnost za 
vse, tehnična opomba 3. 
2 To dokazujejo podatki, ki se uporabljajo za izračun indeksa neenakosti med spoloma. UNDF(2011). Poročilo o 
človekovem razvoju (2011): Trajnost in enakost: boljša prihodnost za vse. Statistična priloga, tabela 4.
3 Resolucija EP z dne 12. marca 2013 o vplivu gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk.
4 Odbor za globalno politiko SZO (1994). Stališče o zdravju, prebivalstvu in razvoju za mednarodno konferenco 
o prebivalstvu in razvoju, Kairo, 5. do 13. september 1994, str. 24, 89. odstavek.
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Spolno zdravje je opredeljeno kot „stanje fizičnega, čustvenega, duševnega in družbenega 
dobrega počutja v zvezi s spolnostjo; ne gre zgolj za odsotnost bolezni, motenj ali hib. Spolno 
zdravje zahteva pozitiven in spoštljiv odnos do spolnosti in spolnih medsebojnih odnosov kot 
tudi možnost doživljanja prijetnih in varnih spolnih izkušenj, brez prisile, diskriminacije ali 
nasilja. Za doseganje in ohranjanje spolnega zdravja so potrebni spoštovanje, zaščita in 
izvrševanje spolnih pravic vseh ljudi.”1

Spolne in reproduktivne pravice

Spolno in reproduktivno zdravje varujejo spolne in reproduktivne pravice. Kot določa člen 96 
pekinških izhodišč za ukrepanje (1995), te pravice temeljijo na človekovih pravicah enakosti 
in dostojanstva. 

Spolne in reproduktivne pravice, vključno s pravico do zdravstvene oskrbe mater po porodu 
in načrtovanja družine, zajemajo tako svoboščine kot pravice, ki so povezane z mnogimi že 
uveljavljenimi civilnimi, političnimi, gospodarskimi, socialnimi in kulturnimi pravicami. 
Reproduktivne pravice so eden od vidikov spolnih pravic, tako kot so spolne pravice del 
reproduktivnih pravic, vendar ne gre za medsebojno zamenljiva pojma.2

Umrljivost mater ob porodu

Čeprav večina DČ ohranja zelo nizko stopnjo umrljivosti mater ob porodu (med 2 in 10 smrti 
mater na 100.000 živih rojstev)3, je v nekaterih DČ ta stopnja občutno višja (34 v Latviji, 27 v 
Romuniji, 21 na Madžarskem in 20 v Luksemburgu). V nekaterih DČ so vidni spodbudni 
trendi, v obdobju od 1990 do 2010 se je na primer v Romuniji umrljivost mater znižala s 170 
na 27, v Latviji z 54 na 34, v Bolgariji s 24 na 11 in v Litvi s 34 na 8. Toda hkrati so v drugih 
DČ vidni zaskrbljujoči trendi in nihanja; ocenjena umrljivost mater od porodu se je v 
Luksemburgu povišala s 6 leta 1990 na 20 leta 2010, medtem ko je Madžarski uspeli znižati 
stopnjo umrljivosti iz leta 1990, 23, na 10 v letu 2000, a se je leta 2010 znova povzpela na 
21.4 Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 13. decembra 2012 o letnem poročilu o 
človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2011 in politiki EU na tem področju 
opozoril, da je za preprečevanje umrljivosti in obolenj mater potrebno učinkovito spodbujati 
in varovati človekove pravice žensk in deklet, zlasti pravice do življenja, izobraževanja, 
obveščenosti in zdravja. Evropski parlament je poudaril, da mora EU zato odigrati pomembno 
vlogo in prispevati k zmanjšanju števila zapletov, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, tako pred in 
med nosečnostjo in porodom kot pozneje.

Zbiranje podatkov 

                                               
1 Svetovna zdravstvena organizacija (2006). Opredelitev spolnega zdravja: Poročilo s tehničnega posveta o 
spolnem zdravju; 28. do 31. januar 2002, Ženeva.
2 Yamin, A. E. (ur.), 2005, Learning to dance: Advancing women’s reproductive health and well-being from the 
perspectives of public health and human rights (Učenje plesa: razvoj ženskega reproduktivnega zdravja in 
dobrega počutja z vidika javnega zdravja in človekovih pravic), Cambridge, Harvard University Press. 
3 Predvideva se, da „imajo države z 1 do 10 smrti mater na 100.000 rojstev približno isto stopnjo umrljivosti in 
da so razlike naključne”, glej opombo 1. 
4 Medagencijska skupina ZN za oceno umrljivosti mater ob porodu (2012). Trendi na področju umrljivosti mater 
od 1990 do 2010: ocene organizacij SZO, UNICEF, UNFPA in Svetovne banke. 
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Mnoge DČ ne zbirajo potrebnih podatkov za popolno oceno reproduktivnega in spolnega 
zdravja. Več kot dve tretjini DČ na primer nimata informacij o deležu nosečnic, ki so pred 
porodom deležne vsaj enega obiska zdravstvenega osebja, in več kot ena četrtina DČ nima 
podatka o deležu porodov, pri katerih je prisoten izkušen strokovnjak zdravstvene nege.1

Čeprav nekatere visoko razvite države menijo, da je zbiranje tovrstnih podatkov odveč, gre 
vseeno za pomembne kazalnike, ki omogočajo usklajeno spremljanje standardov 
reproduktivnega zdravja. DČ morajo zbirati in nadzorovati bolj celovite podatke in statistike o 
indikatorjih spolnega in reproduktivnega zdravja (spolno prenosljive okužbe, delež splavov in 
kontracepcije, neizpolnjene potrebe po kontracepciji, nosečnost pri mladostnicah), ločeno vsaj 
po spolu in starosti. Za boljši pregled razmer v celotni EU je torej treba Evropskemu inštitutu 
za enakost spolov dodeliti pristojnost za zbiranje in analizo podatkov in najboljših praks. 

Izobraževanje o spolnosti

V večini DČ nacionalna zakonodaja predvideva obvezno spolno vzgojo, vendar se vsebina in 
kakovost vzgoje med državami razlikujeta. V skladu z nedavno študijo imajo najboljšo prakso 
pri spolni vzgoji v državah Beneluksa in nordijskih državah, v Franciji in Nemčiji. DČ v 
vzhodni in južni Evropi imajo večinoma pomanjkljive izobraževalne programe s področja 
spolnosti ali pa jih sploh nimajo.2

Višje stopnje mladostniške nosečnosti, splavov in spolno prenosljivih okužb so pogosto 
povezane z napačno ali nezadostno spolno vzgojo. Trenutni podatki EU so skladni s to 
predpostavko, saj imajo najvišji delež mladostniških nosečnosti in splavov v DČ vzhodne 
Evrope3.

Čeprav je opaziti splošni trend počasnega izboljševanja programov spolne vzgoje, bi 
izmenjava skupnih ciljev in najboljših praks med državami članicami EU olajšala uskladitev 
standardov spolne vzgoje in prispevala k enakopravnejšemu spolnemu in reproduktivnemu 
zdravju za vse evropske mlade.

Delež rodnosti med mladimi in neželena nosečnost

Stopnje rodnosti med najstnicami4 se med DČ občutno razlikujejo. Najnižje stopnje rodnosti 
med najstnicami (med 5 in 9 porodov letno) imajo trenutno Nizozemska, Slovenija, Danska, 
Švedska, Ciper, Luksemburg in Finska. Nekoliko višje stopnje rodnosti med najstnicami (od 
10 do 20 porodov) imajo v večini držav članic: Nemčija, Avstrija, Francija, Belgija, Grčija, 
Španija, Češka, Latvija, Poljska, Portugalska, Irska, Litva, Madžarska in Malta. Najvišje 
stopnje rodnosti med najstnicami pa imajo Slovaška (22), Estonija (24), Velika Britanija (26), 
Romunija (40) in Bolgarija (44). 

                                               
1 UNDF(2011). Poročilo o človekovem razvoju (2011): Trajnost in enakost: boljša prihodnost za vse. Statistična 
priloga, tabela 4.
2 Beaumont, K; Maguire, M; Schulze, E; Evropski parlament (2013): Politike za spolno vzgojo v Evropski uniji, 
na voljo na spletni strani: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm
3 Evropski center za preprečevanje in nadziranje bolezni (junij 2012). Spolno prenosljive bolezni v Evropi 1990–
2010. 
4 Letna številka deklet, ki rodijo v starosti od 15 do 19 let, na 1.000 deklet v tej starostni skupini.
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Kljub spodbudnim trendom v nekaterih državah članicah, občutne razlike med stopnjo 
rodnosti pri najstnicah na Nizozemskem (5), v Veliki Britaniji (26) in v Bolgariji (44) kažejo, 
da večina mladih v EU še vedno nima potrebnih spretnosti in znanja za odgovorno odločanje 
o spolnosti in reprodukciji. 

Poleg tega da je večina najstniških nosečnosti nenačrtovanih in so mlada dekleta večinoma 
nepripravljena na materinstvo, ima rodnost med najstnicami pogosto dolgoročne posledice. 
Zdravstvene težave, povezane z nosečnostjo, so bolj pogosto pri najstniških nosečnostih kot 
pri odraslih (npr. splav, smrt novorojenčkov). Študije tudi kažejo, da najstniške matere manj 
pogosto dokončajo srednjo šolo in pogosteje živijo v revščini. Poleg tega se otroci najstnic 
pogosto rodijo z nizko porodno težo in imajo nato zdravstvene in razvojne težave.1

Tudi odrasle ženske se soočajo z neželeno nosečnostjo, do katere pride iz več razlogov: 
neuspela kontracepcija, neustrezna ali neredna raba kontracepcije, spolni partnerji, ki 
nasprotujejo kontracepciji, izsiljeni spolni odnosi, posilstva ali zdravstvene težave. Kot meni 
SZO, „tudi načrtovana nosečnost lahko postane neželena, če se okoliščine spremenijo.“2

Splav 

Dvajset DČ zakonsko omogoča splav na zahtevo nosečnice. Od preostalih sedmih tri (Velika 
Britanija, Finska, Ciper) omogočajo široko razlago omejujočih dejavnikov, v treh (Irska, 
Poljska, Luksemburg) pa se zaradi ozke razlage omejujočih dejavnikov in splošne 
nepripravljenosti ali strahu pred izvajanjem splavov ta (po podatkih) zakonito opravlja zelo 
redko ali sploh nikoli. Malta je edina DČ, ki zakonsko prepoveduje splav brez vsake izjeme.3

Omejujoči dejavniki, ki omogočajo splav, so lahko ogroženost življenja ženske ali njenega 
fizičnega in/ali duševnega zdravja, okvara ploda, posilstvo ali drugi zdravstveni ali družbeno-
gospodarski razlogi. V večini DČ je omejitev gestacijske starosti za opravljanje splava 12 
tednov. Stroški splava se med državami članicami zelo razlikujejo; v državah, kjer se splav 
krije iz nacionalnega zavarovanja, to velja le za splav iz medicinskih razlogov. Nekatere DČ
zahtevajo obvezno čakalno dobo, mladoletnice, ki želijo opraviti splav, pa potrebujejo 
privoljenje staršev.4

Opozoriti je treba, da tudi države s permisivno zakonodajo o splavu vse pogosteje uvajajo 
omejitve pri storitvi splava. Ženske se najpogosteje soočajo z neurejeno uporabo ugovora 
vesti ponudnikov storitev reproduktivnega zdravja, obveznimi čakalnimi dobami ali 
pristranskim svetovanjem5. Zaradi uporabe ugovora vesti je mnogim ženskam preprečen 
dostop do storitev reproduktivnega zdravja, kot so informacije, dostop in nakup kontracepcije, 
nosečniško testiranje in zakonita prekinitev nosečnosti. Podatki iz Slovaške, Madžarske, 
Romunije, Poljske, Irske in Italije kažejo, da skoraj 70 % vseh ginekologov in 40 % vseh 

                                               
1 Evropski center za preprečevanje in nadziranje bolezni (junij 2012). Spolno prenosljive bolezni v Evropi 1990–
2010.
2 Svetovna zdravstvena organizacija (2012). Spolno in reproduktivno zdravje: dejstva in številke o splavu v 
evropski regiji. 
3 Glejte Pregled ICPD ZN onkraj 2014 (julij 2012), profili izvajanja po državah; Mednarodna zveza za 
načrtovano starševstvo (maj 2012), Zakonodaja s področja splava v Evropi. 
4 IPPF (maj 2012). Zakonodaja s področja splava v Evropi. 
5 Christine McCafferty: Poročilo Sveta Evrope, Dostop žensk do zakonite zdravstvene oskrbe: problem zakonsko 
neurejene rabe ugovora vesti, 20.07.2010 in resolucija 1763 (2010) parlamentarne skupščine Sveta Evrope. 
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anesteziologov posega po ugovoru vesti pri nudenju storitve splava. Te ovire so v očitnem 
nasprotju s standardi človekovih pravic in mednarodnimi zdravstvenimi standardi.1

Neredko ženske iz držav z omejujočimi politikami na področju splava odidejo v drugo DČ, da 
bi opravile splav. Toda tovrstno ravnanje pomeni za nekatere skupine veliko ekonomsko 
breme hkrati pa tudi možnost, da jih v domači državi kazensko preganjajo. Poleg tega je 
zaradi tega težko zbrati zanesljive podatke o splavu. Tudi ženske, ki v nekaterih DČ živijo na 
podeželju, morajo za opravljanje zakonitega splava pogosto potovati v drugo državo.2
Prepoved tako v praksi vpliva na ženske, ki so že sedaj posebej ranljive – tiste, ki ne morejo z 
lahkoto potovati v druge države EU, da bi tam opravile splav, kot so tiste v težkih finančnih 
razmerah, prosilke za azil, ženske v priporu ali zaporu itd. – kar prispeva k vse večjim 
zdravstvenim neenakostim v EU.

DČ z najnižjo stopnjo zabeleženih splavov3 so Nemčija, Grčija, Danska in Portugalska (med 7 
do 9 zakonsko sproženih splavov na 1.000 žensk v starosti od 15 do 44 let), države z najvišjim 
številom zabeleženih splavov so Estonija, Romunija, Bolgarija, Latvija, Madžarska in 
Švedska (od 35 do 21 splavov), sledita ji Velika Britanija (17) in Francija (18).4
Zaradi možnih posledic prepovedi splava na javno zdravje se zdi očitno, da prepovedovanje 
splava ne bo spodbudilo znižanja stopnje splava; veliko učinkoviteje bi bilo, če bi se 
osredotočili na preprečevanje neželene nosečnosti.5 Med zakonsko dovoljenim splavom in 
dejanskimi primeri splava je zelo majhna povezava, zelo močna korelacija pa obstaja med 
zakonsko dovoljenim splavom in varnostjo splava. Poleg tega SZO tudi meni, „da stroški 
varnega splava predstavljajo [. . .] eno desetino stroškov za reševanje posledic nevarnih 
splavov.”6

Prav tako je treba opozoriti, da trenutni poudarek na družinskih politikah zaradi demografske 
krize posredno in neposredno vpliva na politične spremembe, ki so bile izvedene na področju 
spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic. Očitno obstaja prepričanje, da bi prepoved 
splavov povečala stopnjo rojstev, omogočanje splava pa bi privedlo do zniževanja števila 
prebivalstva. Konkretni podatki ne govorijo v prid temu prepričanju in menimo, da bi stopnjo 
rodnosti v Evropi veliko učinkoviteje okrepili z izboljšanjem možnosti mater in očetov, da 
lažje uravnovesijo svoje zasebno in poklicno življenje. 

Spolno prenosljive okužbe

EU redno spremlja nekatere spolno prenosljive okužbe: HIV, sifilis, kongenitalni sifilis, 
gonoreja, klamidija in venerični limfogranulom (LGV). DČ morajo v skladu s sklepom 
2119/98/ES posredovati podatke v zvezi z vsemi zahtevanimi spremenljivkami; toda praksa 
pogosto kaže nasprotno, poleg tega pa nadzorni sistemi na področju spolno prenosljivih okužb 

                                               
1SZO (2. izdaja, 2012), Varen splav: tehnične in politične smernice za zdravstvene sisteme 
2 IPPF (maj 2012), Zakonodaja s področja splava v Evropi. 
3 Brez držav članic z najbolj omejevalnimi politikami (Irska, Poljska, Luksemburg, Malta).
4 Podatki za Avstrijo, Ciper, Luksemburg in Malto niso na voljo. Oddelek ZN za gospodarske in socialne 
zadeve: oddelek za prebivalstvo (marec 2011), World Abortion Policies 2011 (Politike na področju splava po 
svetu 2011).
5 IPPF (maj 2012), Zakonodaja s področja splava v Evropi. 
6 Svetovna zdravstvena organizacija (2012). Spolno in reproduktivno zdravje: dejstva in številke o splavu v 
evropski regiji. 
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v nekaterih državah članicah niso celoviti. Posledično se je pri primerjanju podatkov in 
prepoznavanju trendov potrebno zanašati na nezadostne ali neobstoječe podatke. 

Povprečna stopnja novih primerov okužb z virusom HIV v DČ je 5,7 na 100.000 prebivalcev, 
pri čemer so bile najnižje stopnje v letu 2010 na Slovaškem (0,5) in Romuniji (0,7), najvišje 
stopnje pa v Estoniji (27,8), Latviji (12,2), Belgiji (11) in Veliki Britaniji (10,7). Skupni 
podatki glede na starost kažejo, da je 11 % novih primerov okužb z virusom HIV med 
mladimi v starosti od 15 do 24 let.1

Pomembno je, da Evropska komisija in DČ obravnavajo specifično spolno in reproduktivno 
zdravje ter pravice in potrebe žensk, ki so okužene z virusom HIV, kot del celovitega pristopa 
k obvladovanju epidemije. To je mogoče doseči z razširitvijo dostopa do zdravstvenih 
programov na področju spolnosti in reprodukcije, vključno z dostopom do testiranja za 
HIV/aids in zdravljenja, vrstniško podporo, svetovanjem in storitvami preprečevanja ter s 
spreminjanjem družbeno-gospodarskih dejavnikov, ki prispevajo k povečanju tveganja za 
okužbo s HIV/aidsom, kot so neenakost spolov, diskriminacija in pomanjkljivo varovanje 
človekovih pravic.

Nasilje, povezano s spolnimi in reproduktivnimi pravicami

Po ocenah naj bi sedem od desetih žensk v življenju doživelo fizično in/ali spolno nasilje. 
Nasilje na podlagi spola je oblika diskriminacije, ki resno ogroža zmožnost žensk, da svoje 
pravice in svoboščine uresničijo v enaki meri kot moški. Spolno nasilje ima uničujoče 
doživljenjske posledice na psihološko in fizično zdravje ter dobro počutje žrtev takšnega 
nasilja. Spoštovanje, spodbujanje spolnega in reproduktivnega zdravja ter varovanje in 
uresničevanje reproduktivnih pravic so nujni pogoji za doseganje enakosti spolov in 
neodvisnosti žensk, da lahko uživajo vse človekove pravice in temeljne svoboščine ter da se 
prepreči in omili nasilje nad ženskami.

Posebno pozornost je treba nameniti tudi škodljivim tradicijam, kot so pohabljanje/rezanje 
ženskih spolnih organov, zgodnje in prisilne poroke, saj tovrstno početje škodljivo vpliva na 
dobro počutje, spolnost, nosečnost in rojevanje ter tudi na skupnosti.

Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice in uradna razvojna pomoč

Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice so bistveni element človekovega dostojanstva in 
razvoja ter osnova za družbeni in gospodarski razvoj. Nedavno zbrani podatki kažejo na resne 
izzive na področju spolnega in reproduktivnega zdravja po vsem svetu, še zlasti v državah v 
razvoju. 

EU mora poleg močnih političnih zavez prevzeti tudi vlogo razvojnega in političnega akterja 
v boju za spolno in reproduktivno zdravje ter pravice. EU ima pomembno vlogo pri 
spodbujanju, uresničevanju in varovanju spolnega in reproduktivnega zdravja na mednarodni 
ravni, vključno z razvojnim okvirjem po letu 2015, da se zagotovi prednostno obravnavo 
prebivalstva ter spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic pri oblikovanju splošnega 

                                               
1 Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)/SZO regionalni urad za Evropo, 
Spremljanje okužb HIV/AIDS v Evropi 2011.



PR\937987SL.doc 15/15 PE513.082v01-00

SL

razvojnega okvirja po letu 2015 in nadaljnjih ukrepih po konferenci Rio+20.

DČ morajo prispevati k pospešenemu razvoju, da se doseže peti razvojni cilj tisočletja in 
njegova dva cilja, tako da se začne na celovit način obravnavati reproduktivno zdravje, 
zdravje mater, novorojenčkov in otrok. To lahko vključuje skrb za načrtovanje družine, 
predporodno oskrbo, prisotnost izkušenega osebja pri porodu, porodno oskrbo matere in 
otroka v nujnih primerih, poporodno oskrbo ter metode preprečevanja in zdravljenja spolno 
prenosljivih bolezni in okužb, kot je okužba z virusom HIV. DČ morajo tudi spodbujati 
sisteme, ki zagotavljajo enak dostop do cenovno ugodnih, pravičnih, visokokakovostnih 
celovitih zdravstvenih storitev ter vključujejo preventivno in klinično oskrbo na ravni 
skupnosti.

Evropska komisija ima lahko pri tem pomembno vlogo, če zagotovi, da bo evropsko razvojno 
sodelovanje ubralo pristop, ki bo temeljil na človekovih pravicah in bo s konkretnimi cilji 
izrecno usmerjen na področje spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic. 


