ENAKOST ZA ŽENSKE IN DEKLETA JE ENAKOST ZA VSE
Evropska unija in njene države članice morajo prevzeti vodilno vlogo v prizadevanjih, da enakost
postane resničnost za vse ženske ter dekleta. Ženskam in dekletom lahko omogočimo uresničevanje
njihovih pravic ter njihov razvoj s krepitvijo njihovih političnih, ekonomskih in socialnih pravic, s
podporo univerzalnega dostopa do kakovostnih ter cenovno dostopnih storitev reproduktivnega
zdravja, s krepitvijo vključujočega vseživljenjskega učenja, kakovostnega izobraževanja in priložnosti
za usposabljanje ter s krepitvijo njihovega tvornega sodelovanja v odločevalskih procesih.

IZZIVI
•

•

•

Ženske predstavljajo 40 % svetovne delovne sile, vendar so pogosto ujete v nestabilnih delovnih
mestih, ki so slabše plačana, ne zagotavljajo zadostne socialne varnosti in ponujajo malo možnosti za
nadaljnje izobraževanje ter napredovanje. Ženske v Evropski uniji se še vedno soočajo z veliko nižjimi
stopnjami zaposlenosti v primerjavi z moškimi, prav tako pa so za opravljeno delo slabše plačane
(leta 2014 so ženske v povprečju prejele 16,6 % nižjo bruto plačo na uro kot moški).
Vsak dan rodi več kot 20.000 deklet, mlajših od 18 let, ki prihajajo iz držav z nizkimi in srednjimi dohodki. Na svetu zaradi zapletov med nosečnostjo ali porodom vsako leto umre več kot 289.000 žensk.
Neenak dostop do zdravstvenih storitev za ženske je kruta resničnost tudi v Evropski uniji, v kateri 1 od
10 žensk v prvih mesecih nosečnosti nima dostopa do storitev materinske nege. V pomanjkanju dostopa do zdravstvenih storitev se odraža nespoštovanje pravic žensk in njihove pravice do sodelovanja v postopkih odločanja o vprašanjih, ki jih neposrednjo zadevajo.
Dekleta predstavljajo 54 % populacije, ki se ne izobražuje. Pogosto so prisiljena v opustitev šolanja
zaradi prisilnih porok otrok, šolnin, pomanjkanja sanitarnih ureditev, strahu pred spolnim nasiljem ali
zaradi nižje pripisane vrednosti njihove izobrazbe. Pomanjkanje izobrazbe in vključevanja v postopke
odločanja odločilno zmanjšuje njihove možnosti, da so slišane, si zagotovijo ustrezno varnost ter kot
odrasle osebe dostopajo do dostojnih delovnih mest.

NA SVETU Vsak DAN UMRE
PRIBLIŽNO 830 ŽENSK ZARADI
VZROKOV, POVEZANIH Z
NOSEČNOSTJO IN PORODOM,
KI BI JIH BILO MOGOČE
PREPREČITI.
Leta 2015 je bilo v Evropski
uniji zabeleženih preko
1.800 smrti mater.
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Dekleta
predstavljajo

54 % celotne

populacije, ki ne
obiskuje šole.

DEJSTVA IN ŠTEVILKE
OTROK OSNOVNOŠOLSKE
STAROSTI NA SVETU NE OBISKUJE
ŠOLE. 53 % TEH PREDSTAVLJAJO
DEKLETA. TI OTROCI SO VELIKO BOLJ IZPOSTAVLJENI
IZKORIŠČANJU, PRISILNIM POROKAM KOT MLADOLETNI IN
NEENAKIM MOŽNOSTIM ZA ZASLUŽEK.

58 MILIJONOV

ŠTUDIJA PRIMERA
ROMUNIJA - Projekt »Matere za življenje. Življenje za
matere« podpira in vpeljuje zdravstvene storitve za matere
ter načrtovanje družine z namenom zniževanja zelo visokih
stopenj umrljivosti mater, neželenih nosečnosti in splavov,
še posebej med najstniki. Z izboljšanjem usposobljenosti
zdravstvenih delavcev in dostopa do zdravstvenih storitev,
predvsem s pomočjo dejavnosti za krepitev njihovih
zmogljivosti, so ženske ter dekleta opolnomočene in
posedujejo veščine, s pomočjo katerih lahko sprejemajo
odločitve na podlagi informacij. Lokalne oblasti so v
sodelovanju z zdravstvenim osebjem združile moči pri
izobraževanju, podpiranju in informiranju 15.000 žensk
ter 230 ponudnikov zdravstvenih storitev v 30 podeželskih
romunskih skupnostih, ki so najbolj izpostavljene revščini. Irina, 26, Romunija, je mati petih otrok in v četrtem mesecu
nosečnosti. Prvega otroka je rodila pri 15. Nikoli ni bila na
Zagovorništvo na ravni skupnosti je omogočilo dejanske
pregledu z ultrazvokom in pravzaprav sploh ne ve, kaj to je.
spremembe v življenju vseh žensk in deklet.
https://worldvision.ro/mame-pentru-viata-viata-pentu-mame-a815.html

PRIPOROČILA

• Evropska unija in njene države članice morajo spodbujati socialne pravice ter ekonomsko neodvisnost žensk
in deklet z naslednjimi ukrepi: (a) z zagotavljanjem pravnega varstva in reformo diskriminatornih zakonov
ter predpisov; (b) s spremembami družbene in poslovne kulture ter prakse; (c) z vzpostavljanjem shem in
sistemov socialnega varstva, ki podpirajo starševstvo, otroško varstvo ipd.
• Evropska unija in njene države članice morajo spodbujati politike ter programe, ki krepijo zdravstvene sisteme
in vsem ženskam ter dekletom zagotavljajo varen dostop do zdravstvenih storitev. Dekleta morajo imeti
dostop do celovitega izobraževanja o pravicah na področju načrtovanja družine in reproduktivnega znanja, ki
jim bo omogočilo svobodno ter neodvisno izbiro na podlagi informacij.
• Evropska unija in njene države članice morajo spodbujati ter izvajati kakovostno izobraževanje, poklicno
usposabljanje in razvoj znanj ter spretnosti za ženske in dekleta, saj so to ključni dejavniki, ki jim bodo
omogočili dostop do dostojnega in izpolnjujočega dela ter podjetniških priložnosti. Prav tako je potrebno
okrepiti njihov glas in sodelovanje v socialnem, ekonomskem, političnem ter družbenem življenju in
odločevalskih postopkih.
KDO SMO

Smo skupina 25 nevladnih organizacij iz vse Evrope, ki se ukvarja s socialnimi vprašanji,
podporo kmetovalcem, zaustavitvijo podnebnih sprememb, varstvom okolja, zaščito
pravic žensk, z mladimi in enakostjo spolov, podporo pravični trgovini, razvojem,
vsesplošno pravičnostjo ter pravicami delavcev.
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Ta letak je bil pripravljen ob finančni podpori Evropske unije. Vsebina tega letaka je izključna odgovornost partnerjev
projekta Trajnostna Evropa za vse in v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije.
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