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VELJA GOVORJENA BESEDA! 
 
 

Govor predsednice vlade na konferenci Enakost spolov se obrestuje 
15. januar 2014 

 
 
Cenjene gospe in gospodje,  
  
Spoštovane udeleženke in udeleženci, 
  
v čast mi je, da vas lahko na današnji konferenci, kjer se bomo pogovarjali in pogovarjale o 
pomenu in pomembnosti upoštevanja enakosti spolov na vseh ravneh družbenega življenja, 
nagovorim kot prva predsednica vlade v samostojni Republiki Sloveniji. 
  
V zadnjih letih je v slovenskem političnem in gospodarskem krogu prisotnih čedalje več žensk in 
zato se na prvi pogled zdi, da z upoštevanjem enakosti spolov v Sloveniji nimamo težav in da 
smo ženske v zadovoljivi meri prisotne tudi v tistih sferah, ki so že po tradiciji rezervirane za 
moški svet. Pa vendar je resnica nekoliko drugačna in čeprav se naša država uvršča med 
države Evropske unije z relativno visoko stopnjo enakosti spolov, se tudi pri nas soočamo s 
podobnimi trendi neenakosti kot drugod po Evropi. 
Ključni izzivi ostajajo predvsem na področjih uravnotežene zastopanosti na položajih odločanja 
v politiki in gospodarstvu, segregacije izobraževanja in zaposlovanja ter enakovredne 
porazdelitve časa za skrb za dom in družino med ženskami in moškimi. 
  
Upoštevanje razlik med spoloma in hkrati zagotavljanje njune enakosti bi moralo biti vključeno v 
oblikovanje prav vseh politik in ukrepov. To pa je še posebej pomembno v času gospodarske 
krize, ko je treba načelo enakosti spolov in analizo vpliva na spol vključiti tudi v procese 
oblikovanja protikriznih politik in izvajanja varčevalnih ukrepov. Analize namreč kažejo, da naj bi 
protikrizni ukrepi najbolj prizadeli prav ženske in da trendi, ki so se pojavili v tem času, vodijo v 
ponovno privatizacijo skrbstvenih storitev in v ponovno tradicionalizacijo spolnih vlog!  Tega si 
prav gotovo ne želimo, saj stremimo k takšni družbi, kjer bomo imeli ženske in moški enake 
možnosti in priložnosti za uresničevanje svojih potencialov in potreb. 
  
In NE, ne moremo si privoščiti neizkoriščenega potenciala žensk. Še posebej če pogledamo 
študije, ki dokazujejo, da enakost žensk in moških pozitivno vpliva na procese poslovnega in 
političnega odločanja ter povečuje uspešnost podjetij. Poleg tega pa je ekonomska neodvisnost 
predpogoj, ki slehernemu posamezniku oziroma posameznici zagotavlja, da samostojno 
upravlja s svojim življenjem in mu oziroma ji omogoča lastno izbiro. 
  
Temu cilju je sledila tudi sprememba naše volilne zakonodaje oziroma uvedba t.i. kvot, ki kaže 
napredek v zastopanosti žensk v političnem odločanju. Delež žensk na voljenih položajih se 
zvišuje, vendar še ne dosega načela uravnotežene zastopanosti, ki pomeni vsaj 40 % 
zastopanost enega od spolov. In čeprav si želim, da bi se takšna zastopanost ustvarila sama po 
sebi in je ne bi bilo treba posebej uzakoniti, je očitno vsaj na začetku neke vrste prisila oziroma 
zakonska ureditev potrebna. Zato je Slovenija tudi v skupini držav članic EU, ki podpira predlog 
Evropske komisije za sprejem Direktive o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov na 
direktorskih mestih družb, ki kotirajo na borzi, in povezanih ukrepih. 



 

  
Naj se na koncu zahvalim še vsem vladnim in nevladnim organizacijam, posameznicam in 
posameznikom, ki aktivno delujejo na področju krepitve enakosti med spoloma in tako 
prispevajo k »vsevključujoči družbi.« 
  
In kot se je v zgodovini že večkrat potrdil rek, da »za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna 
ženska,« menim, da je že zdavnaj prišel čas, da ženske stopimo iz ozadja in pokažemo, da smo 
tudi same zmožne hoditi v prvih vrstah – to si vsekakor zaslužimo in s tem bomo najbolj 
prispevale k boljši in pravičnejši družbi. Navsezadnje se moramo zavedati svojih prednosti in to 
uresničevati na vseh področjih – čas bližajočih se evropskih in lokalnih volitev v Sloveniji pa je 
vsekakor že prva priložnost, da naredimo korake v smeri večje zastopanosti žensk v političnem 
prostoru. 
  
Želim vam uspešno konferenco in čimbolj učinkovito razpravo in čimboljše sklepe, ki jih boste 
sprejeli.  
 
Drage dame, ne pozabimo,da je prihodnost ženskega spola. 
  
Hvala! 


