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Enakost med ženskami in
moškimi je temeljno načelo
demokracije. Kjub temu
diskriminacija med 
spoloma še naprej obstaja.
Predvsem zaradi tega so
ženske pogosteje 
nezaposlene kot moški in
večkrat dobijo začasne
službe ter predstavljajo
večino honorarno 
zaposlenih delavcev.



Evropska unija
�

Enakost je osnovno načelo 

EU je bila gonilna sila oblikovanja in sprejema zaključne
deklaracije največje konference o enakih možnostih v
Pekingu leta 1995. Zaključki konference so poudarili 
pravice žensk, pojem pravic glede na spol, pomembnost
ekonomske neodvisnosti  žensk, uravnoteženo 
sodelovanje žensk in moških v sprejemanju odločitev in
vključevanju enakosti spolov v vse politike. 

Osnovna načela zakonodaje EU so:

• Enako plačilo za delavke in delavce, upoštevanje 
načela “enako plačilo za enako delo”.

• Enako obravnavanje pri: dostopu do zaposlitve, 
poklicnem usposabljanju, povišanju in delovnih pogojih
z namenom odstraniti posredno in neposredno 
diskriminacijo.

• Enako obravnavanje žensk in moških, ki so 
samozaposleni.

• Izboljšati varovanje zdravja delavk v nosečnosti in v
obdobju po rojstvu otroka.

• Povezati družinsko in delovno življenje (starševski
dopust).



Evropski socialdemokrati
�

Enake možnosti pomenijo
enakost 

Vsak državljan EU, ženska ali moški, ima enake pravice.
To je zapisano v Pogodbi iz Amsterdama, ki vsebuje
številne ukrepe za ustvarjanje evropske politike enakosti
žensk in moških. 

V očeh Evropskih socialdemokratov bi morala vsaka
ženska polno sodelovati v poklicnem delu in imeti dostop
do vseh vrst služb in usposabljanja.

Evropski socialdemokrati podpirajo vključitev enakih
možnosti moških in žensk v vse zaposlitvene politike.
Vsaka ženska v EU, ki je vključena v politične in družbene
organe odločanja, mora imeti dostop do vseh ravni 
pristojnosti: lokalne, regionalne, nacionalne ali evropske.
Enakovredna udeležba žensk je namreč zagotovilo za
pravo delovanje demokracije. Enakovredna zastopanost
žensk v politiki ni samo pravica, pomeni tudi družbeni
razvoj. 

Evropski socialdemokrati znotraj političnih strank 
pozivajo k ravnotežju volilnih list, integraciji načela
enakosti spolov v programih političnih strank in 
uravnoteženju števila žensk in moških v organih in 
institucijah EU.



Bodoče koristi
�

Enakost žensk in moških
v razširjeni Evropi

Zakonodaja EU, ki se nanaša na enakost žensk in
moških, je nepogrešljiv pogoj za članstvo. Je sestavni del
vprašanja uveljavljanja človekovih pravic in pomemben
del institucionalnega razvoja. 

Evropski parlament je v procesu širitve pozval k finančni
podpori bodočim državam članicam kot pomoč za 
uskladitev svojih statističnih postopkov in metod s 
standardi EU. Cilj je namreč razvijati in razširiti statistiko
uveljavljanja enakosti med spoloma na primerljivo raven s
statistiko, ki se uporablja v EU, zato da bi dvignili 
stopnjo zavedanja o tem problemu, pospešili primerjavo
ter stalno spremljali stanje na tem področju.



PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakti
Poslanska Skupina 
Stranke Evropskih Socialdemokratov, 
Evropski Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Za podrobnejše informacije o delu Evropskih
socialdemokratov na področju enakosti med 
spoloma obiščite spletno stran:
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http://www.zlsd.si


