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Rodová rovnosť



Rovnosť medzi ženami 
a mužmi je základným
princípom demokracie. 
V skutočnosti však 
diskriminácia na základe
pohlavia pretrváva i 
naďalej. V dôsledku 
toho sú ženy častejšie
nezamestnané ako muži.
Častejšie sú zamestnané
na dobu určitú a na 
čiastočný úväzok. 



Európska únia
�

Rovnosť ako hlavný princíp

EÚ bola iniciátorom a zasadila sa o presadenie záverečnej
deklarácie na najväčšej konferencii o rovnosti šancí,
ktorá sa v r. 1995 konala v Pekingu. Výsledky konferencie
zdôraznili práva žien – koncept práv s ohľadom na 
sexualitu, význam ekonomickej nezávislosti žien, 
vyrovnanom podiele žien a mužov na rozhodovaní a 
zahrnutia princípu rovnosti do všetkých politík. 

Hlavné princípy práva EÚ sú:

• Rovnaké zárobky pre ženy a mužov podľa zásady 
“rovnakú mzdu za rovnakú prácu”. 

• Rovnaké zaobchádzanie v súvislosti s prístupom k
zamestnaniu a odbornému vzdelávaniu, odstránenie
priamej a nepriamej diskriminácie v pracovných 
podmienkach. 

• Rovnaké zaobchádzanie so samozamestnanými
ženami a mužmi.

• Zdravie a bezpečnosť pracujúcich tehotných žien a žien
krátko po pôrode.  

• Zosúladenie rodinného a pracovného života
(rodičovská dovolenka).



Európski socialisti
�

Rovnaké príležitosti znamenajú
rovnosť!

Každý občan EÚ, či už ide o muža alebo ženu, má 
rovnaké práva. Tie boli zakotvené v Amsterdamskej 
zmluve, ktorá obsahuje množstvo nástrojov na vytvorenie
európskej politiky rovnosti medzi ženami a mužmi k 
všetkým formám vzdelávania. 

Podľa európskych socialistov by mala každá žena
možnosť plne sa podieľať na profesionálnej práci a mala
by mať prístup k pracovným miestam všetkých druhov a
k všetkým formám vzdelávania. 

Európski socialisti podporujú začlenenie rovnakých
príležitostí pre mužov a ženy do všetkých politík 
zamestnanosti.

Každá žena v EÚ, ktorá sa zúčastňuje na politickom a
spoločenskom rozhodovaní, musí mať prístup k všetkým
úrovniam zodpovednosti: na miestnej, regionálnej,
národnej i európskej úrovni. Rovnaký podiel žien je
garanciou správneho fungovania demokracie. Rovnaké
zastúpenie žien v politike je nielen právom, ale aj 
prostriedkom sociálneho pokroku.

V rámci politických strán európski socialisti vyzývajú na
vyváženosť volebných kandidátok, začlenenie rodovej
problematiky (gender mainstreaming) do programov 
politických strán a vyváženie počtov žien a mužov v
inštitúciách EÚ. 



Prínosy pre budúcnosť
�

Rovnosť medzi ženami a mužmi v
rozšírenej Európe

Legislatíva EÚ v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi
je neoddeliteľnou podmienkou členstva v EÚ. Je
súčasťou ľudských práv a nevyhnutnou súčasťou 
inštitucionálneho vývoja. 

V rámci procesu rozšírenia Európsky parlament vyzýval
na finančnú podporu pre budúce členské štáty EÚ pri
zosúladení ich štatistických postupov a metód so 
štandardmi EÚ. Cieľom je vypracovať a šíriť štatistiky s
ohľadom na pohlavie kompatibilné so štatistikami v EÚ,
a to v záujme zvýšenia poznatkov o týchto otázkach a
uľahčenia porovnávania a sledovania situácie v oblasti
rovnosti.  



PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakt
Parlamentný klub
Strany európskych socialistov, 
Európsky Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Ďalšie informácie o tom, čo robia európski
socialisti v oblasti rodovej rovnosti, nájdete 
na týchto internetových stránkach:
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http://www.sdl.sk


