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Kaj se lahko naučimo od Norveške? 

 

V Sloveniji v politiko na  lokalni ravni še vedno ni vključeno zadostno število žensk. Njihova udeležba je 

na različnih mestih odločanja zelo raznolika. Članic mestnih svetov je 42%, v večjih občinah jih je 33% v 

občinskih svetih, medtem ko jih je v manjših občinah le 22%. Med županjami jih je zelo malo – zgolj 7,6%. 

Prav tako je le v 3 občinah več kot 50% svetnic in kar 10 občin, kjer v mestnem oz občinskem svetu ni niti 

ene svetnice.  

Zakonodaja je eden učinkovitejših mehanizmov, ki omogoča enakopravno zastopanost žensk pri političnem 

odločanju. Izkušnje so pokazale, da so načelno strinjanje o enakosti spolov in verbalne podpore sicer 

pomembni a ne zadostni ukrepi za doseganje večje zastopanosti žensk v politiki. 

V okviru projekta OPENN smo pripravili nekaj predlogov zakonodajnih sprememb, ki bi lahko prispevali k 
večji vključenosti žensk v politiko.  

Pri tem je smiselno pogledati zakonodajo držav, ki se lahko pohvalijo z visokim deležem žensk oz. pravičnim 
zastopanjem obeh spolov v politiki. Ena od držav, ki pri tem nedvomno izstopa, je Norveška. Zato smo se 
odločili proučiti njeno zakonodajo in poiskati njene prednosti. Sočasno pa smo pregledali tudi slovensko 
zakonodajo in proučili njene pomanjkljivosti v luči norveške zakonodaje.  

Osredotočili smo se na tri ključne tako slovenske kakor norveške zakone, ki posredno in neposredno 
vplivajo na volitve in njihov izid ter posledično na zastopanost spolov v politiki. To so: 

-  Zakon o enakih možnostih 
-  Zakon o lokalnih volitvah / Zakon o lokalni (samo)upravi 
- Zakon o političnih strankah  

V sklepnem delu študije smo podali nekaj konkretnih predlogov za spremembo zakonodaje v slovenskem 
prostoru. Več pa lahko preberete v analizi, ki je objavljena na spletni strani Mirovnega inštituta, nosilca 
projekta OPENN.  

 

Za več informacij se lahko obrnete na vodjo projekta Vlasto Jalušič na 01 234 77 20. 
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