
 

 

Ženske in revščina (in socialna izključenost) 
 
Ženske po vsej Evropi ogroža revščina bolj kot moške, najbolj ranljive so matere 
samohranilke, starejše ženske in imigrantke. 15 let po podpisu pekinške 
deklaracije o pravicah žensk je pred nami še vedno dolga pot. 
 
Ženske bolj verjetno živijo v slabših stanovanjskih razmerah, imajo manjše 
možnosti za skrb za zdravje in se večkrat borijo za primerne pogoje življenja 
svojih otrok. Finančna nestabilnost lahko ženske sili v ostajanje pri nasilnih 
partnerjih, jih peha v prostitucijo in trgovino z belim blagom. To neskladje med 
spoloma lahko trenutna ekonomska situacija le še poslabša. »Spolno nevtralen 
jezik lahko zabriše dejstvo, da je revnih več žensk kot moških,« pravi Leanda 
Barrington-Leach iz Evropskega ženskega lobija (European Women's Lobby). 
»Tretjina staršev samohranilcev izkusi revščino, od teh staršev je kar 80 do 90 
odstotkov žensk. Enako velja za starejše. Ženske živijo dlje in nimajo toliko 
prihrankov in varnostnih mrež kot moški, tako da so pogosteje revnejše.« 
 
Akcijski načrt Evropske unije 
 
Strategija EU za izkoreninjenje ali vsaj zmanjšanje revščine ponuja državam 
članicam okvir za delovanje. Ta strategija vključuje razvoj načrta, ki naj spodbuja 
nacionalne načrte »aktivne vključenosti« in izmenjavo dobrih praks po vsej 
Evropi. Implementacija evropske zakonodaje za enakost in proti diskriminaciji se 
trudi pomagati ženskam, da se izvijejo revščini in se povzpnejo na raven, kjer 
bodo polno vključene in zastopane. 
 
V povprečju EU je revščini izpostavljenih 17 % žensk in le 15 % moških. Med 
materami samohranilkami jih kar 35 % živi v revščini. Skrb za otroka je tako 
mnogokrat nezadostna in porodniški dopust še vedno ni enakovredno razdeljen 
med spoloma, posledica je izpad dohodka v tem časovnem obdobju za mnoge 
ženske. 
 
Ženske zaslužijo manj 
 
Ženske v kar sedmih državah EU zaslužijo 20 % manj kot moški na enakih ali 
enakovrednih delovnih mestih. Plačilno neskladje med moškimi in ženskami 
posledično vpliva tudi na pokojnine, če k temu prištejemo še daljšo življenjsko 
dobo žensk, lahko ugotovimo, da so starejše ženske v še slabšem položaju. 
35% žensk, starih nad 65 let je v položaju tveganja za revščino, vendar le 16% 
enako starih moških. 
Med zaposlitvami žensk in moških opazimo še eno razliko: za evropske je 
štirikrat bolj verjetno, da delajo samo za določen čas, pogodbeno ali samo za 
polovičen delovni čas kot moški. 



 
 

 

 

 

Razlike v Sloveniji 
 
Stanje v Sloveniji je –vsaj po kazalcih Statističnega urada- boljše kot je evropsko 
povprečje. Leta 2007 so plače žensk v Sloveniji dosegale povprečno 92.2 
odstotka mesečne bruto plače moških, medtem ko v EU ženske zaslužijo 
povprečno 17 odstotkov manj kot moški. 
 
Po drugi svetovni vojni so ženske sicer dosegle zavidljivo raven udeleženosti v 
vseh segmentih zaposlitev, nekateri trendi so se v 60 letih celo obrnili, danes 
govorimo celo o feminizaciji prej tradicionalno moških poklicev: zdravnik, učitelj 
... Vendar stanje še vedno ni zadovoljivo: astopanost žensk v politiki je v 
Sloveniji 10-odstotna, zastopanost žensk na vodstvenih in vodilnih položajih 34-
odstotna, na tehničnih in strokovnih položajih pa 56-odstotna. Tako se Slovenija 
po podatkih Statističnega urada po merilu razporejenosti moči po spolu uvršča 
na 34. mesto na svetu. 
 


