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Ta otroka sta rojena z enakimi možnostmi, vendar sta deležna različnih pričakovanj glede 

izobrazbe in poklica. Ko bosta odrasla, bo deček zaslužil približno 16 % več kot deklica. 

 

Kljub temu, da se ženske na vseh ravneh izobraževanja odrežejo bolje od moških, le-ti še 

vedno prejemajo višje plačilo za opravljeno delo. Zaradi razlik v plačilu ženske tekom življenja 

zaslužijo manj in zato v starosti prejemajo nižje pokojnine in jih bolj ogroža revščina.  

Zakaj je tako? 

Čeprav je z zakonodajo EU kakršna koli diskriminacija na podlagi spola prepovedana, se še 

vedno dogaja, da ženske niso enako obravnavane kot moški in za enaka dela prejemajo nižje 

plačilo. Drugače so obravnavane tudi, ko gre za napredovanje in usposabljanje. Ta 

diskriminacija je pogosto posledica zgodovinskih in kulturnih dejavnikov ter zmotnih 

prepričanj, kje je mesto ženski in kje moškemu, ki so globoko zakoreninjeni in jih ni 

enostavno preseči.  

Določeni sektorji so še vedno bolj v domeni moških oz. žensk. V sektorjih, kjer so večinoma 

zaposlene ženske, so plače nižje kot v sektorjih, kjer prevladujejo moški. To pomeni, da 

spretnosti in kompetence žensk še vedno niso dovolj cenjene. Fizična dela, ki jih opravljajo 

moški so na primer pogosto ovrednotena bolje od primerljivih fizičnih del, ki jih opravljajo 

ženske. Primeri: Smetar zasluži več kot čistilka, blagajničarka v supermarketu zasluži manj kot 

delavec v skladišču, medicinska sestra zasluži manj kot zdravstveni tehnik.   

Ženske tudi večkrat nosijo breme neplačanega gospodinjskega dela in skrbi za otroke, zato so 

pogosteje kot moški zaposlene s krajšim delovnim časom, družinske obveznosti pa jim tudi 

otežujejo napredovanje na delovnem mestu in s tem boljše plačilo. V EU je v takih delovnih 

razmerjih 34,9 % žensk in le 8,6 % moških.  
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V politiki in gospodarstvu so ženske slabo zastopane. Med znanstveniki in inženirji po vsej 

Evropi je le ena tretjina žensk. Na vodilnih položajih, zlasti najvišjih, so ženske slabo 

zastopane celo v sektorjih, kjer prevladujejo, pa tudi njihovo plačilo na vodilnih položajih je 

nižje, kot če bi enak položaj zasedel moški. Leta 2013 je delež žensk v upravah največjih 

podjetij v EU znašal 17,8 %, pri čemer je bil delež žensk, ki so bile predsednice teh uprav, le 

8,4 %. Delež žensk, ki so bile izvršne direktorice pa je bil še nižji in je znašal le 2,8 %.  

Razlika v plačilu med spoloma tudi v razviti Evropi torej še vedno obstaja, čeprav se v 

splošnem zmanjšuje. V povprečju ženske v EU zaslužijo 16 % manj na uro kot moški, se pa 

evropske države tudi tu razlikujejo. Npr. v Sloveniji, Malti, Poljski, Italiji, Luksemburgu in 

Romuniji je razlika v plačilu manjša od 10 %, v Madžarski, Slovaški, Češki, Nemčiji, Avstriji in 

Estoniji pa presega 20 %.  

Bomo ženske sploh kdaj enakovredne moškim na trgu dela? 
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