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Neenakosti med ženskami in moškimi so prisotne na vseh področjih življenja, od družinskega življenja 
do trga dela in odločevalskih položajev. Spolni stereotipi in diskriminacija imajo negativen vpliv na vse 
ljudi, ne le na ženske, zavirajo pa tudi trajnostni razvoj. Zato je tako z vidika človekovih pravic in 
socialne pravičnosti kot z vidika splošne družbene koristi nujno, da se pospeši napredek na področju 
enakosti žensk in moških v zakonih in praksi.  

Agenda 2030 za trajnostni razvoj predstavlja pomembno priložnost za krepitev vloge in moči žensk ter 
deklic, saj je poleg samostojnega cilja trajnostnega razvoja, ki je posvečen doseganju enakosti spolov 
in krepitvi vloge in moči vseh žensk ter deklic (cilj 5), enakost spolov vključena tudi v ostale cilje 
trajnostnega razvoja. Mednarodna skupnost je s tem dokumentom ponovno priznala, da je le s polnim 
uresničevanjem potenciala žensk in deklic po vsem svetu možno v celoti doseči cilje trajnostnega 
razvoja, uresničevanje Agende 2030 pa tako ne bo pustilo nikogar ob strani.  

Žal je globalni napredek na področju krepitve moči ženske počasen, saj se bo po podatkih 
Svetovnega gospodarskega foruma pri trenutnem tempu vrzel v enakosti na ekonomskem področju 
zaprla šele čez 202 leti. Številne študije dokazujejo, da zaradi neenakosti med spoloma izgubljajo tudi 
gospodarstva. Samo v EU bi na primer deset odstotni napredek na področju enakosti spolov do leta 
2050 prinesel preko tri milijarde EUR v povišanem bruto nacionalnem prihodku1.  

Predstavitvi "Najboljših novic iz sveta"2, ki se osredotočajo na enakost spolov in vključujejo tudi 
zgodbe, ki so nastale v okviru slovenskih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, bo sledilo 
omizje, na katerem bomo iskali odgovore na vprašanja, kako v Sloveniji in na globalni ravni 
obravnavamo različne vidike (ne)enakosti žensk ter moških, na katerih področjih nas čaka še veliko 
dela in kje smo med najboljšimi in kako na izzive prihodnosti odgovarjajo država in njene institucije, 
lokalne skupnosti ter civilna družba. 

 

                                                           
1 https://archive.intereconomics.eu/year/2017/3/economic-benefits-of-gender-equality-in-the-eu/ 
2 Časopis Najboljše novice iz sveta so del projekta "Trajnostno. Lokalno. Globalno", ki ga v letih 2018-2020 izvaja platforma 
SLOGA, financira pa Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev mednarodnega razvojnega sodelovanja. Projekt je namenjen 
ozaveščanju širše javnosti o posamezni razvojni temi; letos je ta tema enakost spolov. Platforma SLOGA bo v sodelovanju s 
partnerskimi organizacijami delila časopis v sedmih do devetih krajih v Sloveniji, skupno bo razdeljenih 10.000 izvodov. 
Predstavitev "Najboljših novic iz sveta" s strokovnim predavanjem in omizjem bo hkrati uradna otvoritev ozaveščevalne 
kampanje o enakosti žensk in moških oziroma uvod v deljenje časopisa.  


