
 
 

 

EU SI TI OKROGLA MIZA: MLADE ŽENSKE IN POLITIKA 
 

 
Koper, 15. april 2014 – Kulturno izobraževalno društvo PiNA je v sodelovanju s Filozofsko fakulteto 

Univerze v Ljubljani in Projektom Meta dekleta včeraj na Filozofski fakulteti izvedlo okroglo mizo z 

naslovom Mlade ženske in politika. Namen dogodka je bil osvetliti vlogo mladih žensk v politiki in na 

vodilnih položajih ter problematiko njihove manjše odločevalske vključenosti in zastopanosti v 

primerjavi z moškimi. Okrogla miza je potekala v sklopu projekta EU SI TI, ki poteka v okviru partnerstva 

med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom pri komuniciranju 

evropskih vsebin.  

 

»Slovenija je na svetovni ravni po deležu žensk v politiki na 28. mestu, na evropski ravni pa na 10. 

mestu,« je v uvodu povedala dr. Milica Antid Gaber, predavateljica na Oddelku za sociologijo 

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Na okrogli mizi, ki jo je vodila Nataša Briški, novinarka, 

soustanoviteljica in urednica spletne postaje Metina lista, so skušali odgovoriti na vprašanja, kako se 

v neformalna gibanja, iniciative in stranke vključujejo mlade ženske, s kakšnimi ovirami se srečujejo v 

primeru želje po političnem udejstvovanju in kakšne so evropske spodbude za to, da bi bile mlade 

ženske v večji meri vključene v politiko. 

»V slovenski politiki je praviloma manj kot tretjina političark. Izjemno nizek delež žensk v politiki je že 

na lokalni ravni, kar pa ne velja za druge države, kjer si ženske svojo politično karierno pot začnejo 

graditi v lokalnem okolju,« je še dodala dr. Milica Antid Gaber. Raziskave kažejo, da na majhno 

zastopanost žensk v slovenskem političnem prostoru vplivajo številni dejavniki, od sistemskih, ki se 

nanašajo na volilni sistem, stranke z njihovimi vratarji in kvote, do androcentričnega družbenega reda 

ter usklajevanja med zasebnim in javnim življenjem. »Urejena družina za politika predstavlja 

prednost, če pa z družinskim ozadjem v politiko vstopa ženska, je to pospremljeno z negativnimi 

kariernimi opazkami.«  

»Politika je moški svet. Moški so postavili določena pravila igre, ki veljajo še danes. Ženske v 

Evropskem parlamentu pa smo precej nepovezane. Imamo sicer vrsto akcij in pobud, ko pa pride do 

konkretnih odločitev, smo pogosto odrinjene. O ženskah in politiki se žal pogovarjamo samo znotraj 

ženskih krogov in ta glas ne seže prav daleč,« je svoje izkušnje kot evropska poslanka podala mag. 

Tanja Fajon. Dodala je še: »V Evropskem parlamentu je povprečna starost 55 let. Okoli deset 

odstotkov nas je starih okoli 40 let. V takem svetu se mlade ženske zelo težko uveljavljajo.« 

Patricija Frlež, študentka na Filozofski fakuleti UL in članica Študentske Iskre, ugotavlja, da se manjše 

udejstvovanje žensk v politiki začne že na študentskem poligonu, kar se pozneje samo preslika na 

nacionalno raven: »Tudi v naši organizaciji so na vodilnih položajih moški. Edina ženska, ki je kdaj bila 

v predsedstvu, je bila tajnica, ki pa je kasneje odstopila, ker se ni čutila dovolj vključeno.« 

https://twitter.com/search?q=%23svet


 
 

 

Franci Kopač, prostovoljec pri Amnesty International in Rdečih Zorah, pa dejstvo, da sta 

dobrodelnost ter skrb za šibkejše in socialno ogrožene v naši kulturi bolj v domeni žensk, komentira, 

da bi bilo v primeru večje vključenosti žensk v politiki zastopanih tudi več pogledov. »Izraz feminizem 

je preobremenjen, naša kultura pa izrazito seksistična. Ljudem je treba pokazati, da gre pri feminizmu 

za prizadevanje za enakopravnost spolov,« je še dodal Kopač.  

Ker se delež političnih kandidatk dviguje zelo počasi, bi bilo treba po mnenju Antid Gabrove pri nas 

uzakoniti kvote. Te veljajo za zelo učinkovit mehanizem, je pa njegova učinkovitost odvisna od 

kulturnega, družbenega in političnega konteksta. »S kvotami se doseže večjo številnost žensk v 

politiki, kar pa ne pomeni, da bodo v politiko vstopile samo feministke.« Poleg kvot vidi širšo rešitev 

problema majhne vključenosti žensk v politiko in odločevalske procese v visoki izobrazbi, primernejši 

medijski reprezentaciji in zgodnji socializaciji: »Ugotovili smo, da so se s politiko začele ukvarjati tiste 

ženske, pri katerih je politika igrala neko vlogo že v zgodnjem družinskem življenju,« je zaključila dr. 

Milica Antid Gaber. 
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