
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji vas seznanja z odločitvami, stališči in mnenji, ki jih 
je danes sprejela Evropska komisija. 

 1. Danes (25.11.2016) obeležujemo mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami, ob 
katerem je več evropskih komisarjev v skupni izjavi zapisalo, da moramo v EU storiti več, da 
zagotovimo, da se odpravijo vse vrste nasilja nad ženskami in poudarilo: "Kar je preveč, je 
preveč." 

Evropska komisija pa je danes začela tudi vrsto ukrepov za leto 2017 za boj proti nasilju 
nad ženskami in deklicami v vseh njegovih oblikah. Za podpiranje prizadevanj na lokalni 
ravni za preprečevanje nasilja zaradi spola in podporo žrtvam v Evropski uniji bo namenjenih 
10 milijonov evrov. Cilj ukrepov je zagotoviti informacije in povečati ozaveščenost o nasilju 
nad ženskami, dejavnosti pa so namenjene splošni javnosti ter strokovnjakom, ki lahko 
pomagajo spremeniti te razmere, med drugim policistom, učiteljem, zdravnikom in 
sodnikom. 

Ženske in deklice v EU in zunaj nje se še naprej soočajo z močno razširjenim nasiljem. Po vsem 
svetu so ženske in deklice še vedno žrtve nasilja v družini, spolnega in gospodarskega 
izkoriščanja, napadov na ulicah ali delovnem mestu, nadlegovanja po spletu ali med športnim 
udejstvovanjem, posiljevanja, pohabljenja ali prisilnih porok. Vsaka tretja ženska v EU je že 
doživela nasilje samo zaradi svojega spola. Ne moremo odmisliti velikanskih posledic, ki jih 
ima to za družine, skupnosti, družbe in gospodarstvo. 

Skoraj 25 % žensk v EU se je od 15. leta starosti že soočilo s fizičnim in/ali spolnim nasiljem 
s strani partnerja. Več kot četrtina Evropejcev meni, da je spolni odnos brez privolitve 
upravičljiv. Več kot petina jih meni tudi, da si ženske pogosto izmislijo zlorabo ali posilstvo ali pa 
pretiravajo v svojih trditvah o tem. Žrtve nasilja pogosto ne prijavijo zločina. Opazovalci včasih 
nočejo ukrepati. Skupaj se moramo temu in stereotipom, ki spodkopavajo besede žensk, 
upreti in pokazati, da je nasilje nad ženskami nesprejemljivo in da ga ne bo nihče 
dopuščal. 

Ženske in deklice so še posebej ranljive v konfliktnih in izrednih razmerah, ko se nasilje, 
izsiljevanje, trgovina z ljudmi, izkoriščanje in številne oblike nasilja zaradi spola še okrepijo. 
Posledično je več milijonov žensk in deklic prisiljenih zapustiti svoje domove. Ko pa so na poti ali 
iščejo zavetje v begunskih taboriščih, so soočene z dodatno nevarnostjo, ki jo predstavljajo 
migrantski sopotniki, tihotapci in celo javni organi v nekaterih tretjih državah. Skoraj vse žrtve 
trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja v EU so ženske in deklice iz tretjih držav, ki 
imajo za sabo nevarno potovanje. 

Evropska komisija si stalno prizadeva, da bi se to spremenilo. Naši humanitarni projekti, 
povezani z nasiljem zaradi spola, bodo dosegli skoraj 3,4 milijona žensk, deklic, fantov in 
moških po vsem svetu. V okviru akcijskega načrta EU za enakost spolov za obdobje 2016–
2020 na področju zunanjih odnosov še naprej podpiramo ženske in deklice, katerih pravice so 
kršene po vsem svetu, ko so izključene iz izobraževanja, trga dela in političnega življenja, hkrati 
pa se soočajo z neenakimi pravili in zakoni glede dedovanja, državljanstva ali lastništva zemljišč. 
V letu 2017 bomo zagotovili posebno pomoč žrtvam nasilja v najbolj oddaljenih in ranljivih 
območjih. 

EU krepi tudi svoja prizadevanja za zagotavljanje, da imajo ženske in deklice, ki pribežijo v EU 
pred konflikti, preganjanjem, nestabilnostjo ali revščino, dostop do zdravniške oskrbe, pravne 
pomoči, ustrezne terapevtske pomoči zaradi travm in psihosocialne oskrbe, če so bile žrtve 
diskriminacije in nasilja. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3945_sl.htm
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/vaw_factsheet_40137.pdf


  

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3945_sl.htm  

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3946_en.htm  

Raziskava Eurobarometer o nasilju zaradi spola (2016): 
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instr
uments/SPECIAL/surveyKy/2115  

2. Evropska komisija je objavila drugo poročilo o izvajanju t. i. svežnja ukrepov za mleko iz 
leta 2012, namenjenega krepitvi položaja evropskih proizvajalcev mleka v dobavni verigi. 

Iz poročila je razvidno, da po treh letih izvajanja tega svežnja ukrepov evropski kmeti vse bolj 
uporabljajo njegove instrumente, denimo kolektivna pogajanja o pogodbenih pogojih prek 
organizacij proizvajalcev ali pisne pogodbe. Ukrep, ki omogoča kolektivna pogajanja, je 
namenjen krepitvi pogajalske moči proizvajalcev mleka, medtem ko pisne pogodbe zagotavljajo 
boljšo preglednost in sledljivost za kmete. 

Poročilo prav tako preučuje nadaljnje možnosti za proizvajalce mleka. Tako denimo poudarja 
potencial dveh ključnih instrumentov svežnja ukrepov za mleko – organizacije proizvajalcev 
in kolektivna pogajanja –, ki jih države članice, organizacije proizvajalcev in kmetov še ne 
uporabljajo v celoti, in navaja različne načine za povečanje učinkovitosti teh instrumentov na 
ravni EU in na ravni držav članic. 

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3922_sl.htm  

Dodatne informacije:  http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm  

3. Danes poteka jubilejno deseto vseevropsko tekmovanje za mlade prevajalce Juvenes 
Translatores, ki se ga udeležuje tudi osem slovenskih srednjih šol. Za dijake tretjih letnikov je 
to priložnost, da preskusijo svoje prevajalske spretnosti v izbrani jezikovni kombinaciji 24 
uradnih jezikov EU. Profesionalni prevajalci Evropske komisije bodo nato v vsaki državi članici 
izbrali po enega zmagovalca, ki bo aprila naslednje leto povabljen na slovesno podelitev nagrad v 
Bruslju. Prevajalsko tekmovanje Juvenes Translatores ozavešča mlade o pomenu znanja in 
učenja tujih jezikov ter prevajalskega poklica. Vsako leto pritegne k sodelovanju več kot 700 šol 
iz cele Evrope.  

Celotno sporočilo: http://ec.europa.eu/translatores/index_sl.htm  

4. Institucije Evropske unije so dosegle dogovor o končni različici uredbe EU o konfliktnih 
materialih, ki naj bi zaustavila financiranje oboroženih skupin v državah v razvoju s 
prodajo kositra, tantala, volframa in zlata. Pravila bodo zagotovila trajnostno pridobivanje 
več kot 95 % vsega uvoza kositra, tantala, volframa in zlata v EU, ki bo od 1. januarja 2021 
predmet skrbnega pregleda. Komisija in države članice EU bodo do takrat vzpostavile vso 
potrebno infrastrukturo, da se bodo pravila lahko nemoteno izvajala po vsej EU. Med 
predvidenimi ukrepi so dodatna podpora za uvoznike, zlasti mala in srednje velika podjetja, 
ter razvojna pomoč in ukrepi zunanje politike, ki naj bi zagotovili učinkovitost uredbe in njen 
pozitivni učinek na terenu. Uredbo morajo zdaj uradno potrditi še države članice EU in Evropski 
parlament.  

  

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3945_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3946_en.htm
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2115
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2115
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3922_sl.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm
http://ec.europa.eu/translatores/index_sl.htm


Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3931_en.htm  

 
*** 

Avdiovizualne vsebine EbS lahko spremljate tudi preko mobilnih naprav: 
http://ec.europa.eu/avservices/m 

Ostale odločitve, stališča in mnenja, ki jih je danes sprejela Evropska komisija, lahko 
najdete na spletni strani: http://europa.eu/rapid/ 

Lep pozdrav. 

  

Maja Pavlović 
Head of Press and Communication / Vodja odnosov z javnostmi 
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