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Sooline võrdõiguslikkus



Meeste ja naiste võrdsus
on üks demokraatia 
alusprintsiipe. Sellest 
hoolimata on sooline 
diskrimineerimine 
igapäevane asi. Naistele
makstakse sama töö eest
väiksemat palka kui 
meestele. Naised peavad
suurema tõenäosusega
võtma vastu ajutisi 
töökohti või töötama 
poole kohaga.



Euroopa Liit
�

Võrdsus on alusprintsiip

Euroopa Liit on teadvustanud soolist võrdõiguslikkust 
ülemaailmse küsimusena. Euroopa Liidu algatusel 
võttis 1995. aastal esinduslik soolist võrdõigluslikkust 
käsitlenud ülemaailmne konverents Pekingis vastu 
d e k l a r a t s i o o n i . S e l l e s rõ h u t a t a k s e n a i s t e j a  
seksuaalsusega seotud õigusi, naiste majandusliku 
iseseisvuse olulisust, naiste ja meeste võrdset osalust võimu
teostamisel ning soolise võrdsuse rakendamist poliitikas.

Euroopa Liidu seaduste põhiprintsiibid:

• võrdne tasu võrdse töö eest;
• otsese ja kaudse diskrimineerimise lõpetamiseks tuleb

naistele tagada meestega võrdne juurdepääs tööturule,
kutseõppele, edutamisele ja parematele töötingimustele;

• võrdne kohtlemine nais– ja meessoost füüsilisest 
isikust ettevõtjatele;

• tervise ja turvalisusnõuete tagamine rasedatele ja
äsjasünnitanutele;

• pere– ja tööelu kokkusobitamine.



Euroopa sotsiaaldemokraadid 
�

Võrdsed võimalused tagavad
võrdsuse!

Igal Euroopa kodanikul – naisel ja mehel – on võrdsed
õigused.

Euroopa sotsiaaldemokraadid toetavad iga naise õigust
osaleda tööjõuturul. Naistele peab olema tagatud
ligipääs kõikidele töökohtadele ja väljaõppevõimalustele.

Me toetame võrdsete võimaluste põhimõtete rakendamist
tööpoliitikas.

Igale Euroopa Liidus elavale naisele tuleb tagada ligipääs
kõikidele poliitikatasanditele: kohalikule, regionaalsele,
riiklikule ja üle–Euroopalisele. Naiste võrdne kaasamine
otsustamisse tagab teovõimelise demokraatia. Naiste
võrdne osalemine poliitikas on ühiskonna arengu eeldus.

Euroopa sotsiaaldemokraadid toetavad naiste ja meeste
võrdset esindatust erakondade valimisnimekirjades,
samuti soolise võrdsuse küsimuste käsitlemist erakonna
programmides ja soolise tasakaalu saavutamist Euroopa
Liidu võimuasutustes.



Eesmärk
�

Naiste ja meeste võrdsus 
laienenud Euroopas

Euroopa Liiduga liitumisel tuleb Eestis rakendada
Euroopa Liidu seadusi soolise võrdsuse tagamiseks, sest
see on seotud põhiliste inimõigustega ja on osaks
Euroopa arengus.

Olulise osa soolise võrdõiguslikkuse edendamises 
moodustavad soo– ja rahvastiku–uuringud. Liituvate 
riikide rahvastiku–uuringuteks kasutatav metoodika peab
olema vastavuses Euroopa Liidu omaga. Ühtsed 
standardid võimaldavad inimesi paremini teavitada, 
võrrelda liikmesriikide andmeid omavahel ning uurida
põhjalikumalt soolise võrdõiguslikkuse küsimust.



PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakt
Euroopa Parlamendi 
sotsiaaldemokraatide fraktsioon, 
Euroopa Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Lisainformatsioon Euroopa sotsiaaldemokraatide
seisukohtadest soolise võrdõiguslikkuse küsimustes
on meie kodulehekülgedel:
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http://www.moodukad.ee


