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1. UVOD 

Enakost spolov je temeljna pravica, ki jo zagotavlja člen 23 Listine o temeljnih pravicah 
Evropske unije. Poleg tega je v členu 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije navedeno: „V 
vseh svojih dejavnostih si Unija prizadeva odpraviti neenakosti in spodbujati enakost med 
moškimi in ženskami.“ Komisija je ponovno potrdila svojo zavezanost enakosti spolov s 
sprejetjem Listine žensk1 in Strategije za enakost žensk in moških (2010–2015)2.  

Doseganje enakosti spolov je pomembno tudi za cilje EU na področju rasti, zaposlovanja in 
socialne kohezije. Eden od krovnih ciljev strategije Evropa 2020, ki je ključni dokument EU 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast, je do leta 2020 povečati stopnjo zaposlenosti žensk 
in moških, starih od 20 do 64 let, na 75 %. Glede na trenutno 62,5-odstotno stopnjo 
zaposlenosti žensk3 se mora zaposlenost žensk povečati, tako glede števila kot kakovosti.  

To poročilo je prvo letno poročilo, ki je bilo predstavljeno po sprejetju strategije Evropa 2020 
in nove strategije Komisije za enakost žensk in moških. V njem je opisan najnovejši razvoj na 
področju enakosti spolov v EU in predstavljeni so statistični podatki za vsa zajeta področja ter 
najnovejši razvoj v državah članicah. V poročilu je določeno trenutno stanje petih prednostnih 
področij Listine žensk in strategije, ki so: enaka ekonomska neodvisnost, enako plačilo za 
enako delo in enakovredno delo, enakost pri odločanju, dostojanstvo, integriteta in odprava 
nasilja na podlagi spola in enakost spolov zunaj Unije. Poročilo bo marca 2011 predloženo 
Svetu za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov ter se bo uporabilo 
kot podlaga za razprave v dialogu o enakosti spolov. 

2. ENAKA EKONOMSKA NEODVISNOST 

S trajnimi zaposlitvami se bo okrepila vseživljenjska ekonomska neodvisnost žensk, kar jim 
bo zagotovilo ustrezne pokojnine. Med letoma 2009 in 20104 se je razlika med stopnjama 
zaposlenosti žensk in moških zmanjšala za 0,4 odstotne točke, in sicer s 13,3 na 12,9. Na 
nacionalni ravni se te stopnje v EU zelo razlikujejo. Najnižje stopnje zaposlenosti žensk so na 
Malti, v Italiji in Grčiji, medtem ko so najnižje stopnje zaposlenosti moških v Litvi, Estoniji 
in Latviji. Zaradi krize sta se stopnji brezposelnosti moških in žensk od leta 2009 povečali in 
sta zdaj5 enakovredni (9,6 % za ženske in moške).  

Vendar vsak pozitiven trend zaposlitve žensk izniči dejstvo, da jih je zelo veliko zaposlenih s 
krajšim delovnim časom. Leta 2009 je bilo v Evropi s krajšim delovnim časom zaposlenih 
31,4 % žensk in 8,1 % moških. Pri tem je treba poudariti, da so v državah s skoraj 75-odstotno 
stopnjo zaposlenosti žensk (Danska, Nizozemska in Švedska) stopnje zaposlenosti s krajšim 
delovnim časom med najvišjimi. 

                                                 
1 COM(2010) 78. 
2 COM(2010) 491. 
3 Starostna skupina 20–64 let, 2009. Če ni navedenega drugega vira, je podatke v poročilu predložil 

Eurostat. 
4 Podatki veljajo za drugo četrtletje leta 2009 in leto 2010. 
5 Oktober 2010. 
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Stopnje zaposlenosti in brezposelnosti (ženske in moški, stari od 20 do 64 let) v državah članicah EU 
v obdobju 2000–2009
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Vir:  Eurostat, raziskava delovne sile, letna povprečja.

Cilj strategije Evropa 2020 v zvezi s stopnjama 
zaposlenosti

 

Strategija Evropa 2020, ki jo je Komisija predložila marca 2010, predstavlja vizijo EU čez 
10 let: pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo, ki zagotavlja visoko stopnjo 
zaposlenosti, produktivnost in socialno kohezijo. Trenutna razlika med stopnjama 
zaposlenosti moških in žensk jasno kaže na potrebo po spodbujanju večjega vključevanja 
žensk, da bi lahko EU dosegla cilj strategije Evropa 2020 glede 75-odstotne stopnje 
zaposlenosti. Splošna stopnja zaposlenosti žensk v Evropi je dejansko 62,5 %, pri čemer so 
posebne skupine žensk še zlasti daleč od doseganja ciljev strategije Evropa 2020. Stopnje 
žensk iz držav, ki niso članice EU, so na primer nižje od 50 %, medtem ko je stopnja 
brezposelnosti romskih žensk štirikrat večja kot pri splošnem ženskem prebivalstvu6.  

                                                 
6 Etnična manjšina in romske ženske v Evropi: vprašanje enakosti spolov? Konsolidirano poročilo 

strokovne skupine za enakost spolov, socialno vključenost, zdravje in dolgotrajno oskrbo, 2010. 
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Stopnje zaposlenosti glede na narodnost (ženske in moški, stari od 20 do 64 let) v državah članicah 
EU v obdobju 2005–2009
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Vir:  Eurostat, raziskava delovne sile, letna povprečja. 

cilj strategije Evropa 2020 v zvezi s stopnjama zaposlenosti

Glavni razlog za nizke stopnje zaposlenosti žensk je izziv usklajevanja poklicnega, 
družinskega in zasebnega življenja. Vključenost v trg dela je pri materah za 11,5 odstotne 
točke nižja kot pri ženskah brez otrok, medtem ko je stopnja pri očetih za 8,5 odstotne točke 
višja kot pri moških brez otrok. Poleg tega lahko slabo zasnovani davčni sistemi in sistemi 
dajatev, zlasti skupna obdavčitev, skupaj s pomanjkanjem cenovno sprejemljivih in 
visokokakovostnih ustanov za varstvo otrok močno odvračajo osebe, katerih dohodki so drugi 
vir prihodkov v gospodinjstvu, od sprejetja zaposlitve.  

Vpliv starševstva na stopnjo zaposlenosti žensk je na Portugalskem in v Sloveniji omejen, v 
Estoniji, na Madžarskem, Slovaškem in Češkem pa je ta vpliv velik. Nasprotno je vpliv otrok 
na stopnjo zaposlenosti moških pozitiven, in sicer od 1,9 odstotne točke na Danskem do 13,3 
odstotne točke v Litvi. Nekatere države članice sprejemajo zakonodajne ukrepe za olajšanje 
usklajevanja. Nova nemška zakonodaja omogoča staršem prilagodljivost v zvezi s pomočjo 
pri usposabljanju: lahko se sami odločijo, kdaj bi želeli vzgajati otroke, začeti z 
usposabljanjem ali z delom. Na Švedskem se izplačujejo bonusi enakosti, da bi se spodbudila 
enakopravnejša razdelitev starševskega dopusta med materjo in očetom. 

Zagotavljanje zadostnega števila visokokakovostnih, cenovno sprejemljivih in dostopnih 
ustanov za varstvo otrok je pomemben korak pri tem, da se staršem in zlasti ženskam omogoči 
prava izbira zaposlitve. Poljski parlament zdaj na primer obravnava osnutek zakona o 
dnevnem varstvu. Hkrati pa „barcelonskih ciljev“, ki so bili določeni leta 2002 in so si 
prizadevali za boljše otroško varstvo do leta 2010, večina držav članic ni dosegla7.  

                                                 
7 Evropski svet v Barceloni je leta 2002 soglašal, da bo do leta 2010 poskušal zagotoviti otroško varstvo 

za najmanj 90 % otrok, starih od 3 let do šoloobvezne starosti, ter za najmanj 33 % otrok, mlajših od 
3 let. . 
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Stopnje zaposlenosti žensk in moških (starih od 25 do 49 let) 
glede na to, ali imajo otroke, mlajše od 12 let

EU-27 – 2009
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Vir : Eurostat, raziskava evropske delovne sile, letna povprečja.
Opombe: podatki za SE niso na voljo. 

cilj strategije Evropa 2020 v zvezi s stopnjama 
zaposlenosti

Poleg tega postaja oskrba starejših oseb in invalidov zaradi staranja prebivalstva velik izziv 
za družbo kot celoto in zlasti za ženske. Matere pogosto skrbijo za otroke in starejše 
sorodnike, včasih tudi istočasno. Okrog 30 % žensk v EU, ki skrbijo za druge osebe, navaja, 
da so nedejavne ali zaposlene s skrajšanim delovnim časom zaradi pomanjkanja storitev za 
varstvo otrok in drugih vzdrževanih oseb. Na Nizozemskem, Finskem in Švedskem so stopnje 
nižje od 10 %, v Latviji in Romuniji pa višje od 80 %.  

Z izvajanjem sporazuma evropskih socialnih partnerjev se v skladu z revidirano direktivo o 
starševskem dopustu8 pravica vsakega zaposlenega starša do dopusta podaljša s treh 
mesecev na štiri mesece, pri čemer se ta ne more prenesti na drugega partnerja. To pomeni, da 
je vsak neizkoriščen mesec izgubljen, kar očete močno spodbuja k uveljavljanju pravice do 
dopusta. Direktiva o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo 
samostojno dejavnost9 je bila sprejeta leta 2010. To je bila prva določba na ravni EU, ki 
zagotavlja samozaposlenim delavcem in njihovim zakoncem ali življenjskim partnerjem 
dodatek za čas porodniškega dopusta. 

Ženske in revščina je eno od glavnih obravnavanih področij pekinških izhodišč za ukrepanje 
(„BpfA“), pri čemer strategija Evropa 2020 kot enega od krovnih ciljev določa odpravo 
tveganja revščine ali izključenosti za najmanj 20 milijonov ljudi. Z doseganjem tega cilja se 
bo spremenilo življenje veliko moških in žensk: na splošno se z resno stanovanjsko 
problematiko soočajo predvsem moški, pri osebah, starih več kot 65 let, pa je stopnja tveganja 
revščine pri ženskah bistveno višja kot pri moških (21 % v primerjavi s 16 % leta 2008). V 
Bolgariji, na Cipru, Finskem in Švedskem je razlika večja od 10 odstotnih točk, medtem ko v 
Estoniji, Litvi in Sloveniji ta razlika znaša 15 odstotnih točk. Komisija v zvezi s staranjem 
pripravlja evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje. Izboljšanje zdravja 
in kakovosti življenja starejših oseb ter razvoj inovativnih izdelkov, naprav in storitev olajšuje 

                                                 
8 Direktiva 2010/18/EU. 
9 Direktiva 2010/41/EU. 
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vračanje žensk na trg dela in ustvarja priložnosti za širjenje poslovanja, s čimer se izboljšata 
konkurenčnost in rast. 

Leto 2010 je bilo evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti, pri čemer je 
bilo na to temo osredotočenih več dejavnosti, vključno z Zeleno knjigo o pokojninah10, ki 
poudarja pomembnost obravnavanja razlik med spoloma.  

Stopnja tveganja revščine po socialnih transferjih za starejše osebe 
(ženske in moški, stari od 65 let naprej) 1998–2008
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Vir:  Eurostat, raziskava o dohodkih in življenjskih pogojih (SILC), letna povprečja.
1998–2004: EU 25, EU-25, 2005–2008: EU 27
Podatki za leto 2002 niso na voljo.

Ženske iz etničnih manjšin in zlasti romske ženske so bolj izpostavljene revščini kot druge 
ženske. Sporočilo Socialno in ekonomsko vključevanje Romov v Evropi11 opozarja na skupno 
odgovornost EU in držav članic za socialno vključenost Romov ter poudarja pomembnost 
integracije načela enakosti spolov. 

3. ENAKO PLAČILO ZA ENAKO DELO IN ENAKOVREDNO DELO 

Več kot 50 let po podpisu Rimske pogodbe, s katero je bilo potrjeno načelo enakega plačila 
za moške in ženske za enako delo ali enakovredno delo, ženske v EU v povprečju zaslužijo 
17,5 % manj kot moški, pri čemer se razlika v plačah med spoloma v zadnjih nekaj letih ni 
zmanjšala. V Estoniji ta razlika dosega skoraj 31 %, v Italiji pa je nižja od 5 %. Na področju 
znanstvenih raziskav je povprečna razlika12 v EU 25 %. Majhno razliko v plačah med 
spoloma je mogoče pojasniti z dejstvom, da je stopnja zaposlenosti žensk nizka, pri čemer 
zaposlene ženske zaslužijo višje plače (stopnja izobrazbe, poklic)13. Države članice so 
zakonodajo EU o enakem plačilu prenesle v celoti, vendar razlike v plačah verjetno ne bo 
mogoče odpraviti z zgolj pravnimi sredstvi. Temeljnih vzrokov je še vedno veliko in so 

                                                 
10 COM(2010) 365. 
11 COM(2010) 133. 
12 Evropska komisija, Generalni direktorat za raziskave, „She Figures 2009. Statistika in kazalniki o 

enakosti spolov na področju znanosti“.  
13 Razlika v plačah med spoloma v državah članicah Evropske unije: količinski in kakovostni kazalniki, 

poročilo belgijskega predsedstva iz leta 2010. 
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zapleteni, pri čemer ne izražajo le diskriminacije na podlagi spola, ampak tudi neenakosti v 
zvezi z izobrazbo, horizontalno in vertikalno segregacijo na trgu dela, težavami pri 
usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, neenakomerno porazdelitvijo 
družinskih in gospodinjskih obveznosti, slabo preglednostjo plačevanja ter vplivom vlog 
spolov na izbiro izobrazbe in tečajev poklicnega usposabljanja. Sklepi Sveta v zvezi z razliko 
v plačah med spoloma, sprejeti v okviru belgijskega predsedstva Sveta, so zato pomemben 
korak14.  

Razlike v plačilih med ženskami in moškimi v nepopravljeni obliki v državah članicah EU – 2008 
(Razlika med povprečnimi bruto plačili na uro moških in žensk kot odstotek povprečnega bruto plačila na uro moških)
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Vir: Eurostat. Neprilagojena razlika v plačah med spoloma je razlika med povprečnimi bruto plačili na uro plačanih zaposlenih moških 
in ženskih kot odstotek povprečnega bruto plačila na uro plačanih zaposlenih moških. EE in IE: podatki za leto 2007  

Komisija si prizadeva za okrepitev ozaveščenosti o vzrokih za stalne razlike v plačah med 
spoloma in načinih obravnavanja te razlike. Oglaševanje kampanje EU o razlikah v plačah 
med spoloma iz leta 2010 se je izvajalo v sistemih javnega prevoza v 27 prestolnicah EU ter 
lokalnih in nacionalnih časopisih. Informacije o kampanji razširja skoraj 300 kontaktnih 
točk15 v 27 državah članicah. Oblikovano je bilo tudi orodje za računanje razlik v plačah med 
spoloma. Na podlagi kampanje in po vzoru številnih držav članic, ki so uspešno uvedle dneve 
za povečanje ozaveščenosti o tem, koliko dlje morajo ženske delati, da zaslužijo toliko kot 
moški, bo Evropska komisija prvi evropski dan enakega plačila praznovala spomladi 2011. 

                                                 
14 Svet v svojih sklepih poziva države članice, da sprejmejo celovit sklop ukrepov ali si prizadevajo zanj z 

namenom obravnavanja vseh vzrokov za razlike v plačah med spoloma, povezanih z neenakostmi na 
trgu dela med ženskami in moškimi. 

15 Te zajemajo socialne partnerje, ministrstva za zaposlovanje/socialne zadeve/enakost, nevladne 
organizacije s področja enakosti spolov ter zasebne in javne agencije za zaposlovanje. 
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Osebe, ki predčasno opustijo šolanje in usposabljanje, in terciarna stopnja izobrazbe 
EU-27, 2000–2009

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

O
ds

to
te

k

Moški, ki predčasno opustijo šolanje
Ženske, ki predčasno opustijo šolanje
Moški: terciarna stopnja izobrazbe
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Vir:  Eurostat, raziskava delovne sile, letna povprečja.

Eden od glavnih razlogov za neenako plačilo so odločitve moških in žensk glede izobrazbe in 
poklica16. V strategiji Evropa 2020 cilji določajo, da bi vsaj 40 % mladih zaključilo terciarno 
izobraževanje in da bi se delež mladih, ki predčasno opustijo šolanje, zmanjšal pod 10 %. 
Trenutno šolanje opušča več fantov, medtem ko mlade ženske dosegajo višje stopnje 
izobrazbe kot moški v skoraj vseh državah članicah. Leta 2009 je 35,7 % žensk in 28,9 % 
moških, starih od 30 do 34, uspešno zaključilo terciarno stopnjo izobrazbe. 60 % novih 
univerzitetnih diplomantov je žensk. Kljub temu je večina žensk zaposlenih v pogosto slabše 
plačanih sektorjih (zdravstvene storitve in storitve oskrbe, izobraževanje itd.), pri čemer je več 
kot 64 % diplomiranih računalničarjev in inženirjev moških. Zato je tudi segregacija v 
samostojnih poklicih še vedno visoka. Nekatere države članice izvajajo politike za boj proti 
segregaciji glede na spol, vendar se jih le malo osredotoča na izbor študija fantov in moških. 
V Nemčiji se na primer izvaja program, katerega namen je povečati število usposobljenega 
moškega osebja v ustanovah za dnevno varstvo otrok17. 

4. ENAKOST PRI ODLOČANJU  

Višje kot se povzpnemo po hierarhiji, manj je žensk. Delež žensk na ključnih političnih in 
ekonomskih položajih se v primerjavi s prejšnjim letom ni bistveno spreminjal. Leta 2010 so 
vlade treh držav članic EU (Nemčija, Finska in Slovaška) vodile ženske, medtem ko je 
povprečni delež poslank nacionalnih parlamentov (enodomni parlament/spodnji dom) znašal 
24 %, to je za odstotno točko višje kot leta 2005. Na Nizozemskem in Švedskem je delež višji 
od 40 %, na Malti in Madžarskem pa nižji od 10 %. Delež glavnih ministric nacionalnih vlad18 
se je z 22 % leta 2005 povečal na 27 % leta 2010. Ker je delež še vedno majhen, so začele 
države ukrepati. Skupni odbor Oireachtasa (domova irskega parlamenta) za ustavne zadeve je 

                                                 
16 Glej opombo 13 
17 Glej druge ukrepe iz dokumenta „Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih“ 

(www.eurydice.si). 
18 Ministrice s sedežem v kabinetu. 
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na primer nedavno priporočil, naj si politične stranke prizadevajo za pozitivne ukrepe za 
spodbujanje enakosti spolov v svojih članstvih, vključno z izborom kandidatov za volitve. 
Grčija je pred zadnjimi regionalnimi in občinskimi volitvami organizirala kampanjo za 
obveščanje in ozaveščanje o ženskah v politiki. Poljska in Španija sta morali uravnovesiti 
zastopanost na volilnih seznamih. 

Delež žensk in moških na položajih odločanja – 2010
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Vir: Eurostat in baza podatkov Evropske komisije o ženskah in moških v procesu odločanja
Opomba: vodje podjetij zajema ISCO (Mednarodna standardna klasifikacija poklicev), kategorija 121 (direktorji in vodilni 
delavci) in kategorija 13 (vodstveni delavci malih podjetij).   

Tudi na ekonomskem področju enakost spolov ni zadovoljiva. Če bi bila udeležba žensk na 
trgu dela in v izobraževanju večja, bi se lahko pričakovalo ustrezno izboljšanje v smislu 
učinkovitega izkoriščanja sposobnosti žensk. Kljub temu pa funkcijo predsednika uprave 
opravljajo ženske le v 3 % največjih družb, ki kotirajo na borzi19. Velike razlike so tudi med 
evropskimi državami: na Švedskem in Finskem je več kot 25 % članov uprave žensk, medtem 
ko je v Luksemburgu, na Cipru, v Italiji in na Malti ta delež manjši od 5 %. Tudi v zvezi z 
družbami, ki ne kotirajo na borzi, zasedajo ženske v podjetjih EU le tretjino vodstvenih 
položajev20, pri čemer je ta delež v veliko državah precej manjši.  

                                                 
19 Podatki, zbrani poleti 2010, o družbah, ki so domači organi (nacionalno registrirani v skladu s kodo 

ISIN ) indeksa najboljših podjetij, ki ga vzdržuje borza posamezne države. 
20 Direktorji ter vodilni in vodstveni delavci malih podjetij. 
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Porazdelitev vodij podjetij glede na spol leta 2009

32,6

67,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

LV FR IT UK ES EE PL SK EU-
27

DE BG LT AT BE HU PT EL NL RO CZ SI SE DK IE LU FI MT CY

O
ds

to
te

k

ženske moški

Vir: Eurostat, raziskava delovne sile EU. Opomba: vodje podjetij zajema ISCO (Mednarodna standardna klasifikacija poklicev), kategorija 121 
(direktorji in vodilni delavci) in kategorija 13 (vodstveni delavci malih podjetij). 
MT in CY: podatki niso zanesljivi zaradi majhne velikosti vzorca.
FR: podatki ne vključujejo direktorjev in vodilnih delavcev.  

Večino prebivalstva kljub temu predstavljajo ženske, zato bi lahko sodelovanje žensk pri 
odločanju zagotovilo bolj ciljno usmerjene politike ter trdnejšo in uspešnejšo demokracijo. S 
poslovnega vidika je bila prednost žensk na visokih položajih poudarjena v neodvisni 
raziskavi21, ki ugotavlja korelacijo med družbami z ženskami na položajih odločanja in 
uspešnostjo. Prav tako se zdi, da se z raznolikostjo spolov upravnim odborom zagotavlja 
veliko pomembnih ugodnosti, kot so večji donos, večja splošna uspešnost, boljše 
obvladovanje tveganja in boljši izkoristek sposobnosti žensk.  

                                                 
21 Študije avtorjev Kotiranta, Kovalainen in Rouvinen, „Does Female Leadership Boost Firm 

Profitability?“, 2007; „The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on 
Board“Catalyst 2007; Wittenberg-Cox in Maitland, „Why Women Mean Business, Understanding the 
Emergence of our next economic revolution“, 2007; Hewlett, Sylvia Ann, „The Business Case for 
Diversity: How Companies Benefit from Re-evaluating the Male Competitive Model“, 2007. 
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Ker veliko družb le počasi odpravlja neravnovesje med spoloma, so nekatere evropske vlade v 
ta namen sprejele zakone. Prva kvota za enakost spolov v upravnem odboru je bila uvedena 
na Norveškem leta 2006. Kot neposredna posledica zakonodaje o kvotah se je zastopanost 
žensk v upravnih odborih velikih norveških podjetij z 22 % leta 2004 povečala na 42 % 
leta 2009. Nedavno je temu zgledu sledila Španija in sprejela zakonodajo o uravnoteženi 
zastopanosti žensk in moških v odborih podjetij, prav tako pa se o podobnem zakonu 
razpravlja v Franciji. V teh državah se je od leta 2004 razmerje med spoloma že izboljšalo, 
kar dokazuje, da so učinkovite že same razprave o ravnovesju med spoloma v odborih. 
Nekatere države imajo tudi kodekse o upravljanju družb, ki poudarjajo pomembnost 
raznolikosti in enakosti med spoloma. Kodeksi družb včasih vsebujejo posebna pravila glede 
preglednosti v zvezi s sestavo odborov. Na splošno imajo države, ki so uvedle tovrstne 
kodekse, na primer Švedska in Finska, v odborih večji delež žensk.  

Drugi ukrepi za izboljšanje ravnovesja med spoloma vključujejo prostovoljne zaveze. Na 
Danskem in Nizozemskem se delež žensk na vodstvenih položajih spodbuja s pomočjo listin. 
V Združenem kraljestvu poteka pregled možnih načinov odpravljanja ovir, da bi se omogočil 
večji delež žensk v odborih. Komisija bo vzpostavila neposreden dialog s sektorjem, pri tem 
pa poziva zasebna podjetja, naj si prizadevajo za obravnavo trajnih neravnovesij na položajih 
odločanja. 

5. DOSTOJANSTVO, INTEGRITETA IN KONEC SEKSISTIČNEGA NASILJA 

Pričakovana življenjska doba se je v zadnjih 20 letih podaljšala, zato se lahko pričakuje, da 
bodo otroci, rojeni v Evropi leta 2007, dočakali skoraj 80 let. Kljub temu so neenakosti med 
spoloma na področju zdravja v EU zelo razširjene. Kot glavni razlog za neiskanje zaposlitve 
40 % nedejavnih moških, starih med 25 in 49 let, navaja bolezen ali invalidnost. V Estoniji in 
na Slovaškem je ta delež do 63 %, medtem ko je na Češkem, v Italiji in Romuniji manjši od 
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20 %. Isti razlog za neiskanje zaposlitve navaja le 13 % nedejavnih žensk v EU. Kljub temu v 
večini držav članic več žensk kot moških meni, da ima zdravstvene težave. Ženske prav tako 
uporabljajo zdravstvene storitve pogosteje kot moški. Vseeno je pričakovana življenjska doba 
moških šest let krajša kot pri ženskah. V Litvi, Estoniji in Latviji je pričakovana življenjska 
doba žensk več kot deset let daljša kot pri moških, medtem ko je razlika na Švedskem, v 
Združenem kraljestvu, na Cipru, Danskem in Nizozemskem štiri leta.  

Zdravstvene informacije za posamezen spol na ravni EU so pomanjkljive. Na podlagi 
poročila, ki ga je objavila Komisija22 se priporoča zbiranje standardiziranih podatkov za 
posamezen spol in izboljšanje kakovosti podatkov na področjih, na katerih podatki zdaj ne 
obstajajo ali niso omejeni na spol, vključno z dostopom do zdravstvenega varstva, izdatki in 
stroški zdravstvenega varstva, posebnimi motnjami hranjenja, bolečinami in migrenami, 
uživanjem alkohola, kajenjem ter zlorabo in napačno uporabo legalnih zdravil. 

Boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami je ena od glavnih prednostnih nalog sedanje 
trojice predsedstev (Španija, Belgija, Madžarska) in Evropske komisije, vendar je na 
nacionalni ravni in ravni EU pravočasnih, zanesljivih, točnih in primerljivih podatkov še 
vedno premalo. Za pomanjkljive podatke obstaja več razlogov. Prvič, ti pojavi so običajno 
prikriti drugič, te podatke zbira le nekaj držav članic in nazadnje, metodologije zbiranja 
podatkov se po vsej EU razlikujejo.  

Nedavna raziskava Eurobarometra23 je razkrila, da je nasilje v družini v EU široko razširjeno: 
vsak četrti anketiranec trdi, da med prijatelji ali v družinskem krogu pozna žensko, ki je žrtev 
nasilja v družini, medtem ko vsak peti anketiranec pozna nekoga med prijatelji ali v 
družinskem krogu, ki izvaja nasilje v družini. Finska, Irska, Italija, Danska, Estonija, Grčija, 
Litva, Švedska, Portugalska in Ciper so leta 2010 uvedli nove strategije ali akcijske načrte v 
zvezi z nasiljem, medtem ko je Poljska spremenila svojo zakonodajo o nasilju v družini.  

Na vrhu ministric o nasilju nad ženskami, ki ga je organiziralo belgijsko predsedstvo, je bila 
podpisana deklaracija za spodbujanje in podpiranje nadaljnjih ustreznih ukrepov na ravni EU. 
Komisija bo leta 2011 predlagala ambiciozen vendar realen paket zakonodajnih in praktičnih 
ukrepov, usmerjenih v spreminjanje odnosa do žrtev, ter njegovo vključitev v jedro 
kazenskega pravosodnega sistema. Ta „paket ukrepov, osredotočen na žrtve“, bo vključeval 
tudi ukrepe za učinkovitejši boj proti nasilju na podlagi spola. 

6. ENAKOST SPOLOV ZUNAJ UNIJE 

Zavezanost Evropske unije enakosti spolov presega njene meje, saj je enakost spolov 
vključena v zunanjo politiko EU in ciljno usmerjene ukrepe držav članic. Tako je na primer 
Litva v času predsedovanja Skupnosti demokracij aprila 2010 spodbudila ustanovitev stalne 
delovne skupine za enakost spolov, kateri predseduje skupaj z ZDA. Glavni cilj je pospešiti 
dvostranske in večstranske projekte za države v razvoju in države v pokonfliktnem obdobju.  

Komisija bo v okviru procesa širitve leta 2011 še naprej spremljala prenos, izvajanje in 
uveljavljanje zakonodaje EU na področju enakosti spolov v državah kandidatkah in 
potencialnih kandidatkah. Enakost spolov je obravnavana tudi v pristopnih pogajanjih o 
socialni politiki in zaposlovanju s Turčijo in Islandijo. 

                                                 
22 Poročilo Evropske komisije, „Podatki in informacije o zdravju žensk v Evropski uniji“. 
23 Posebna izdaja Eurobarometra št. 344/Wave 73.2, Nasilje nad ženskami v družini (2010). 
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EU in države članice so marca 2010 praznovale 15. obletnico pekinških izhodišč za ukrepanje 
med zasedanjem Komisije ZN o položaju žensk. Leto 2010 je zaznamovala tudi 10. obletnica 
Deklaracije tisočletja in resolucija Varnostnega sveta ZN št. 1325 o ženskah, miru in 
varnosti. EU in Belgija sta v Ženevi, New Yorku in Bruslju organizirali srečanja za 
opredelitev predlogov, ki bi se predložili Varnostnemu svetu v spomin na resolucijo št. 1325, 
sprejetih pa je bilo tudi 17 kazalnikov za pomoč pri spremljanju in izvajanju celovitega 
pristopa EU k ženskam, miru in varnosti. Sodelovanje z organizacijami civilne družbe in 
mrežami žensk, ki so dejavne na tem področju, je še vedno glavni cilj politike EU. Več držav 
članic je sprejelo tudi akcijske načrte za izvajanje resolucije št. 1325. 

Leta 2010 je več kot 130 delegacij EU v državah, ki niso članice EU, dejavno sodelovalo pri 
izvajanju smernic EU iz leta 2008 o nasilju nad ženskami in dekleti ter v boju proti vsem 
oblikam diskriminacije žensk. Vprašanja o enakosti spolov so bila vključena tudi v več 
dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah. 

UN WOMEN (Agencija ZN za ženske) je novo telo ZN za enakost spolov in krepitev vloge 
žensk, ki je začel delovati januarja 2011, ko se je več organov združilo v nov, močnejši 
subjekt za enakost spolov in s tem zaznamovalo ključno točko reforme ZN. UN WOMEN 
združuje politiko in praktično delo ZN na tem področju in bo izboljšal spodbujanje učinkovite 
vsesistemske integracije načela enakosti spolov v ZN. Sodelovanje med EU in UN WOMEN 
dodatno spodbuja enakost spolov zunaj Unije. 

V okviru strategije Komisije za doseganje razvojnih ciljev tisočletja je bil sprejet akcijski 
načrt o enakosti spolov in krepitvi vloge žensk v razvojnem sodelovanju za obdobje do 
leta 2015. Splošni cilj akcijskega načrta je hitrejše doseganje razvojnih ciljev tisočletja, zlasti 
cilja 3 (spodbujanje enakosti spolov in krepitev vloge žensk) in cilja 5 (izboljšanje zdravja 
mater). Usmerjen je tudi v doseganje ciljev iz Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije 
žensk (CEDAW), pekinških izhodišč za ukrepanje in akcijskega programa iz Kaira. Akcijski 
načrt v svojem operativnem okviru posebnih ukrepov, kazalnikov in časovnih razporedov za 
vsak cilj poziva države članice EU, naj si bolj prizadevajo za boljšo in večjo učinkovitost 
svojega ukrepanja. 

7. UPRAVLJANJE 

Na podlagi nove strategije za enakost moških in žensk se določi delovni program Komisije za 
vključitev enakosti spolov v celotno njeno delo in sprejetje posebnega ukrepa za spodbujanje 
enakosti žensk in moških. Prav tako se določijo temelji za sodelovanje z institucijami EU in 
državami članicami. Na področju enakosti spolov se je partnerstvo z vsemi zainteresiranimi 
stranmi na ravni EU pokazalo kot ključno pri doseganju napredka. Strategija si v skladu s 
predlogom Evropskega parlamenta prizadeva za okrepitev partnerstva z letnim dialogom o 
enakosti spolov24 na najvišji ravni. Sklepi Sveta o novi strategiji so bili sprejeti v okviru 
belgijskega predsedstva25. 

                                                 
24 V okviru dialoga o enakosti spolov se bo vsako leto ocenil dosežen napredek pri izvajanju Strategije za 

enakost žensk in moških. Pri tem bodo sodelovali Evropski parlament, predsedstva Sveta in ključne 
zainteresirane strani, kot so evropski socialni partnerji in civilna družba. 

25 Svet v svojih sklepih pozdravlja sprejetje nove strategije in ponovno potrjuje pomembnost ohranjanja 
tesne povezave med Strategijo za enakost žensk in moških in strategijo Evropa 2020. Poleg tega poziva 
države članice, naj izboljšajo spremljanje Evropskega pakta za enakost spolov. 
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Uradno odprtje Evropskega inštituta za enakost spolov („EIGE“) v Vilni junija 2010 je bil 
velik korak naprej. Njegova naloga je podpora institucij EU in držav članic pri njihovih 
prizadevanjih za spodbujanje enakosti spolov. To nalogo bo izpolnjeval z zagotavljanjem 
objektivnih, zanesljivih, primerljivih informacij in podatkov o enakosti žensk in moških. Z 
zbiranjem, analizo in razširjanjem teh informacij bo inštitut pomagal institucijam EU in 
državam članicam pri sprejemanju političnih odločitev, podprtih z dokazi. Poleg tega bo z 
ustanovitvijo dokumentacijskega centra, v katerem se lahko oblikovalci politike in državljani 
posvetujejo ter proučujejo publikacije in najboljšo prakso, pripomogel k izboljšanju 
prepoznavnosti vprašanj o enakosti spolov.  

8. SKLEPNE UGOTOVITVE 

To poročilo ocenjuje položaj enakosti spolov v Evropski uniji na petih pomembni področjih v 
prvem letu izvajanja Strategije za enakost žensk in moških (2010–2015). V njem je 
poudarjeno, da je napredek pri odpravljanju neenakosti spolov kljub splošnemu trendu večje 
enakosti v družbi in na trgu dela še vedno počasen. Doseganje ciljev v zvezi z zaposlenostjo iz 
strategije Evropa 2020 bo izziv, zato to poročilo poudarja pomembnost enakosti spolov za 
doseganje teh ciljev. 

Večina držav članic izvaja načrte ali strategije za enakost spolov, ki podpirajo integracijo 
načela enakosti spolov in uvajajo posebne ukrepe. V prejšnjih letih so se s politikami za 
enakost spolov po vsej EU izboljšali položaj in pravice žensk, pri čemer so te politike tudi 
pomembno prispevale h gospodarski rasti in socialnemu varstvu. Evropska komisija z uvedbo 
nove strategije ponovno poudarja svojo zavezanost k spodbujanju enakosti spolov v vseh 
svojih politikah. V tem poročilu bo vsako leto opisan položaj enakosti spolov v Evropi in 
izpostavljene bodo dobre prakse v državah članicah. Od naslednjega leta dalje pa bo v vsakem 
poročilu poudarjena posebna tema. Enakost bo obravnavana tudi v letnem poročilu o 
izvajanju Listine EU o temeljnih pravicah. 


