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POVZETEK
Ženske kljub 21. stol. niso enakopravne moškim. Še vedno so jim kratene človekove pravice
in svoboščine, v veliko državah jih tudi močno zatirajo. Problem je, da temu ne posvečamo
toliko pozornost, kot bi jo morali. To še posebej velja za države, kjer je situacija za ženske
najslabša2.
Ženske se že od malih nog poučuje o njihovem položaju v družbi. Zato ni presenetljivo, da
kot odrasle osebe svoj položaj dojemajo kot nekaj običajnega, kar tako mora biti. Tudi če brez
dostojanstva. Veliko arabskih žensk ne vidi nobenega smisla, da bi se borile za pravice in
svoboščine, ki jim pripadajo, ampak se raje sprijaznijo.
Menim, da diskriminacije žensk ne morejo odpraviti samo pravni akti, ampak to lahko v
veliki meri stori družba sama. Pomembno je, da se spremeni odnos do žensk in tipična
predstava o tem, kaj ženske zmorejo. Svoje mišljenje bom skušala potrditi s pomočjo mnenj
strokovnjakov za človekove pravice, še posebej pravice žensk.

KLJUČNE BESEDE: Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, pravice žensk,
diskriminacija žensk, arabske ženske, islam
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Na primer arabski svet, Afrika, Indija.
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SUMMARY
Even though we live in the 21st century, women are not equal to men. Their human rights and
freedoms are still denied, in many countries are also severely repressed. The problem is that
we do not pay as much attention as we should. This is especially true for countries where the
situation regarding women is the worst3.
Women have been taught from an early age about their position in society, therefore it is not
surprising that as adults they perceive their subordinate position as something normal. Even if
it means losing their dignity. Many Arab women therefore do not see any reason to fight for
their rights and freedoms belonging to them, but rather reconcile to the situation.
I believe is that discrimination against women cannot be eliminated only by legal acts, but this
can largely be achieved by the society itself. It is important to change attitude towards women
and the typical notion about their potential. I will try to confirm my thinking with the opinions
of experts in the field of human and women’s rights.

KEY WORDS: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women, women's rights, discrimination against women, Arab women, Islam
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For example the Arab world, Africa, India.
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1. UVOD
Človekove pravice in svoboščine, kot pove že ime, pripadajo vsakemu človeku kot
posamezniku. So njegov pomemben del, saj mu zagotavljajo dostojanstvo. Varujejo njegovo
edinstvenost in osebno celovitost. Človekove pravice imajo poseben status tudi zato, ker
določajo način obnašanja države do človeka ali pa človeka do sočloveka.4 Pomembno je, da
so neodtujljive. To pomeni, da nihče nikomur ne more odvzeti pravic, ki mu pripadajo. Ni pa
nobene ovire za državo, da jih omeji. A do tega pride samo v primeru, če se pojavijo izredne
razmere ali vojno stanje. To od države ali mednarodne organizacije zahteva omejitev pravic
za zagotovitev varnosti prebivalstva. Večina pravic se lahko omeji samo za toliko časa,
kolikor traja izredno ali vojno stanje. Ne sme pa se omejiti pravic, ki so absolutne. Te so
neomejljive, ne glede na situacijo.5 Države se morajo izogibati kršitvam človekovih pravic6,
saj s temi dejanji močno posežejo v človekovo osebnost in dostojanstvo. Kljub temu do
kršitev še vedno prihaja tako s strani države, kot s strani posameznikov.
Sprejetih je ogromno pravnih aktov na nacionalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju.
Oblikujejo se vedno novi načini za zaščito človekovih pravic, posameznikom so omogočene
pritožbe na institucije, celo policijo se izobražuje o tej tematiki7. Ampak to ni dovolj, če se ne
spremeni miselnost ljudi. Menim, da strožje kazni in nadzor niso dovolj, ampak je treba ljudi
izobraziti, kaj je prav in kaj ni. Veliko ljudi je vzgojenih po prepričanjih, ki v družbi veljajo že
stoletja. Zato takšna pravila sprejmejo za pravična in jim slepo sledijo, ne da bi se zamislili,
ali mogoče s svojim ravnanjem nekoga diskriminirajo. Celo osebe, ki so diskriminirane se
tega ne zavedajo. In to je tisto, čemur je po mojem mnenju potrebno posvetiti pozornost, da bi
preprečili diskriminacijo. Do enakih ugotovitev je prišla tudi Jalušič V., ki je zapisala: »Da bi
bile pravice uresničene, potrebujemo ne le njihovo poznavanje, ampak tudi aktivno
zavzemanje države in njenih institucij za njihovo uveljavljanje: ne le utemeljenost države na
človekovih pravicah temveč tudi iz njih izpeljano zakonodajo, splošno pripoznavanje,
obveščenost in izobraževanje o človekovih pravicah žensk«.8
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Risse T., Ropp C. S., Sikkink K., 1999, str. 8.
Čl. 16., URS.
6
Risse T., Ropp C. S., Sikkink K., op. cit., str. 35.
7
Prav tam, str. 30.
8
Človekove pravice žensk, op. cit., str. 33.
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1. 1. PRAVICE ŽENSK
V zadnjih dveh stol. se ženske bojujejo za dosego svojih človekovih pravic. Pri tem se soočajo
z nešteto ovirami. Hkrati pa odkrivajo nove načine za doseganje enakih pravic, kot jih imajo
moški in specifičnih pravic, ki so značilne za ženske.9 V tej magistrski nalogi se bom
osredotočila na pravice in položaj žensk v arabski družbi, saj so prav one ena izmed tistih
skupin, ki so obravnavane neenakopravno in manjvredno. Ne pripisuje se jim enakih pravic in
enakega položaja kot moškim. Razlog za izbor te teme je moje veliko občudovanje arabske
kulture in njenega vpliva na sodobne znanosti. Od medicine, kemije, matematike, geografije,
pomorstva, merjenja časa. Njihovo znanje in izumi so uporabni še danes. Po drugi strani pa se
zdi, da je ta kultura najbolj neprijazna do žensk kar se tiče njihovega položaja in pravic. Ker
se v zadnjem času spet odpira tema o neenakosti moških in žensk, sem se odločila preveriti,
kakšen je njihov formalno-pravni položaj in kaj je sprejetega za njihovo zaščito. Prav tako v
nalogi analiziram, ali se sploh izpolnjujejo obveznosti iz mednarodnih pogodb, ki nudijo
zaščito ženskam v arabskem svetu.
Že sam pogled v zgodovino kaže, da so ženskam že prej odrekali pravice. Dolgo časa na
primer niso imele volilne pravice10, ponekod še danes nimajo pravice do izobraževanja,
svobodne izbire poklica, s kom se bodo poročile, enakega plačila za enako delo, opravljanja
vozniškega izpita11. Boji za pravice so jim omogočili, da se z vidika enakopravnosti približajo
moškim. A še vedno ne moremo trditi, da so jim popolnoma enakopravne. Tako v razvitih kot
nerazvitih državah so ženskam kratene ekonomske, socialne, kulturne, državljanske in
politične pravice.12 K temu veliko pripomore tudi mišljenje družbe o tem, da je nekaj tipično
moško, drugo pa tipično žensko13.
Tipična predstava14 o arabski ženski je, da gre za tiho in poslušno žensko. Skrbi za dom,
družino in dela tisto, kar ji naročijo moški sorodniki. V javnosti se ne sme pojaviti sama in je
ves čas pokrita. Za to družbeno okolje je značilna dominacija moških. Družbeni običaji in

9

Grimshaw P., Holmes K., Lake M., 2001, str. Xiv.
Da bi ženske pridobile volilno pravico, se je zavzemalo veliko ženskih društev. Boji so trajali od devetdesetih
let devetnajstega stoletja pa vse do druge svetovne vojne (Človekove pravice žensk, 2004, str. 99). Po drugi
svetovni vojni so ženske dobile volilne pravice na primer v Franciji in Grčiji.
11
Primer Savdske Arabije.
12
Preambula CEDAW.
13
Franković R., 2004, str. 21.
14
Prav tam, str. 22.
10
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vera pripomorejo k temu, da so ženske prikrajšane za pomembne pravice in svoboščine15.
Problem je, da se večina žensk tega sploh ne zaveda. Zato jih tudi ne zahtevajo in se zanje ne
borijo. Njihov položaj je sedaj še poslabšan zaradi prisotnosti islamskega fundamentalizma.
Ta namreč zagovarja uporabo strogega šeriatskega prava in tradicionalen položaj žensk.16
Avtorica Tomaševski se v svoji knjigi Women and Human rights ukvarja s problematiko
premajhnega posvečanja pozornosti človekovim pravicam žensk s strani držav in organizacij.
Neposvečanje pozornosti zmanjševanju prepada med pravicami moških in žensk ob
upoštevanju gospodarske rasti njihov položaj še dodatno poslabšuje. Iz njenega dela se
razbere, da je izobraževanje tisto, ki vodi do dejanske enakopravnosti moških in žensk.17
Izhodišče moje magistrske naloge bo Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk.
Gre za ključen mednarodni dokument o človekovih pravicah in edini, ki posebej naslavlja
pravice žensk. Govori o vseh oblikah diskriminacije žensk.18 Pogledala bom, kaj so temeljne
obveznosti, ki jih CEDAW nalaga državam pogodbenicam in preverila, kako te obveznosti
izpolnjujejo v arabskih državah. Na podlagi vseh ugotovitev bom na koncu skušala ugotoviti,
kaj še lahko storimo za izboljšanje njihovega položaja.
Preden preidem na glavno temo magistrske naloge je potrebno pogledati, kakšno je življenje
in družbena ureditev v arabskih državah. To bo pomagalo razumeti, čemu takšno
obravnavanje žensk. Ko bo to znano, bo lažje dokazovati hipotezo, iz katere bom izhajala.
Menim, da zakonodaja, čeprav daje pozitiven vtis, ni najboljši način za odpravo
diskriminacije. Vsaj ne v tem delu sveta. Običaji, ki so se razvijali skozi stoletja so tako
močno vtisnjeni v ljudsko zavest, da jih zgolj sprememba zakonodaje ne more popraviti.
Odpravijo jo lahko samo ljudje sami. V prvi vrsti se to nanaša na ženske. One morajo biti
prve, ki morajo na svoj položaj pogledati z drugimi očmi. Zato je izobrazba pomembna. Da se
jim pokaže, da smo v osnovi vsi živa bitja, ki smo deležni enakih pravic in svoboščin. Vsi
imamo isti cilj. Želimo se izobraziti, dobiti želeno službo in svobodno sprejemati odločitve, ki
nam krojijo življenje. Del hipoteze se nanaša tudi na medije. Po mojem mnenju prikazujejo

15

Na primer svoboda gibanja (da se jim omogoči, da lahko potujejo same brez spremstva moškega sorodnika),
svoboda govora, volilna pravica, svoboda izbire veroizpovedi (da se ženskam omogoči, da prestopijo v drugo
vero, če želijo), svoboda odločanja (da same sprejemajo odločitve, ki bodo vplivale na njihovo življenje, ne pa
da to zanje počne nekdo drug), pravica do življenja (zaščititi je potrebno ženske pred mučenjem in umori iz
časti).
16
Jusafzaj M., Lamb C., 2014.
17
Tomaševski K., 1993.
18
Freeman M. A., Chinkin C., Rudolf B., 2013, str. 2.
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položaj žensk popačeno. Preveč nam prikazujejo diskriminirane ženske19, premalo pa ženske,
ki so uspele vsaj nekako pobegniti pastem diskriminacije in so si ustvarile močne položaje,
tudi v politiki. Menim, da se premalo govori o zgodbah uspešnih arabskih žensk. Ravno
njihove zgodbe predstavljajo navdih za spremembo mišljenja arabskega ljudstva. Lahko jim
pokažejo, da so ženske ravno tako dobre kot moški pri opravljanju poklicev in sprejemanju
pomembnih odločitev, ki se nanašajo na zasebno življenje ali pa usodo naroda. In če lahko
spremenimo mišljenje naroda, potem z lahkoto spremenimo tudi zakonodajo, ki bo pomagala
vzdrževati vzpostavljen red enakopravnosti.

1.2. ARABSKI SVET IN ISLAM
Po geografski opredelitvi se arabski svet razteza od Atlantskega oceana do Perzijskega zaliva
in od Sredozemskega morja do osrednje Afrike in Indijskega oceana.20
Arabski svet zajema 23 držav. Vse države so članice Arabske lige, ki bo predstavljena v
nadaljevanju. Unikaten značaj temu svetu dajeta arabski jezik in kulturna dediščina.21 Arabski
jezik je tudi eden izmed uradnih jezikov OZN. Razvoj demokracije na tem območju poteka
zelo počasi predvsem zaradi nestabilnih gospodarskih razmer, okoljskih vprašanj in
regionalnih konfliktov.22
Prevladujoča vera je islam. Njen ustanovitelj in utemeljitelj je prerok Mohamed. Islam je za
krščanstvom druga najbolj razširjena religija v svetu. Gre za monoteistično religijo, saj je v
središču človeškega bivanja, mišljenja, delovanja in vere bog Alah.23 Glavna vira zakonov,
pravic in načinov obnašanja v družbi sta Koran in hadisi24. Muslimani imajo dolžnost moliti
petkrat na dan. Pri tem morajo biti obrnjeni v smeri proti Meki, ki velja za sveto mesto25. Ni
skrivnost, da je islamska religija in način življenja močno povezana z zakonodajo arabskih

19

Kar je po eni strani tudi prav, saj mora svet izvedeti, kaj se dogaja z ženskami. Velika večina jih ne upa
spregovoriti zaradi strahu. Tiste pa, ki spregovorijo, postavijo na laž trditve vlad, da v njihovih državah pošteno
ravnajo z ljudmi. A potrebno je predstaviti tudi zgodbe o uspehu. Te so tiste, ki dajejo motivacijo, ki privede do
spremembe dojemanja. S tem ne mislim samo družbeno dojemanje žensk ampak tudi kako ženske dojemajo
sebe. Biografija o Majadi, ki jo je spisala Sasson J. dokazuje,da v obdobju, ko vlada tiran, ni pred mučenjem
varen nihče. Niti oseba, ki izhaja iz pomembne družine, ki je imela veliko vlogo pri oblikovanju državne
politike.
20
Čerkez K., 2004, str. 11.
21
Al Maaitah R., Al Maaitah H., Olaimat H., Gharaeibeh M., 2011, str. 8.
22
Prav tam, str. 8.
23
Sever N., 2002, str. 6.
24
Mohamedovi izreki.
25
Sever N., 2002, str. 7.
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držav.26 Nauke in načela najdemo v ustavah, zakonih in običajnem pravu. Vse je pod močnim
vplivom šeriatskega prava, za katerega pa je znano, da ne upošteva uveljavljenih mednarodnih
standardov in mednarodnega prava na nekaterih področjih.27
Že dogajanje v času pred nastankom islamske vere je nakazovalo temelje za močno zatiranje
položaja žensk. Ženske so bile brez pravic in lastnina moškega. Niso smele opravljati s svojim
premoženjem, prav tako niso smele dedovati po očetu ali možu, saj so vse podedovali
sinovi.28 Rojstvo deklice v družino je pomenilo sramoto, zato so jih velikokrat raje ubili ali
prodali. V tistem času še niso poznali pravice do življenja niti prepovedi trgovine z blagom in
prepovedi suženjstva. Preteklo dojemanje žensk kot objektov brez pravic in svoboščin je
rodilo običaje, ki so se močno ukoreninili v družbo. Mohamed je z uvedbo Korana in reformo
islama uveljavil večjo enakopravnost moških in žensk29, naklonil jim je možnost upravljanja s
svojim premoženjem, določil privilegije in pravice v zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
izobraževanju in zaposlovanju.30 A besede v zakonu so nekaj povsem drugega kot njihovo
izvajanje, vsaj kar se tiče arabskega sveta. Prastari običaji so še vedno močno zasidrani v
mentaliteto družbe, ki pa jo je zelo težko spremeniti.
Ko danes pomislimo na islamsko religijo, se verjetno nehote pomisli na nasilje, teroristične
napade, uničevanje domov in družin. Razlog za takšno predstavo so islamski fundamentalisti,
ki so privrženi šeriatskemu pravu31. Zraven dodamo še interpretacijo prava, ki je povezana z
nasiljem in dobimo takšno predstavo. Morali bi se zavedati, da vsi ljudje niso takšni, vendar je
zelo težko misliti na to, ko pa nas mediji ves čas obsipavajo s sporočili islamskih skrajnežev.
Ta pa imajo vsa podoben koncept. Islamska vera je edina prava religija, poskrbeli bomo, da jo
bomo razširili povsod, četudi z nasiljem, saj so zahodne navade za ljudi škodljive. Vse to pa
privede do napačnega dojemanja islamske religije.

26

Mernik J., 2015, str. 8.
Lah S., 2013, str. 1.
28
Spletna stran: »Https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Arab_societies« (10. 5. 2017).
29
Sever N., 2002, str. 12.
30
Spletna stran: »Https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Arab_societies« (10. 5. 2017).
31
»Izraz ''šeriatsko pravo'' pomeni pot in pravni okvir, znotraj katerega so urejeni javni in nekateri
vidiki zasebnega življenja tistih, ki živijo v pravnem sistemu, temelječem na islamu. Šeriatsko pravo je vidno v
ženitnem pravu, saj se ženska ne more poročiti brez dovoljenja svojega skrbnika. Če se poroči, pa
postane njen novi skrbnik kar njen mož« (Lah S., op. cit., str. 4). »Tradicionalno šeriatsko pravo je v
nekaterih islamskih državah še vedno del pozitivnega pravnega sistema. Pojavlja se na področju osebnega
statusa, s katerim sta povezana družinsko in dedno pravo, ter na področju pogodbenih razmerij. Področje
kazenskega in obligacijskega prava je večina islamskih držav modificirala z uporabo sekularne zakonodaje oz. s
sodobnejšo razlago šeriatskega prava. Edini izjemi sta Saudska Arabija in Iran, ki imata še vedno v celoti
uveljavljeno šeriatsko pravo« (Prav tam, op. cit., str. 5).
27
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Kar nekaj arabskih držav v mednarodnem prostoru uživa močno spoštovanje, predvsem zaradi
neverjetnega bogastva, ki ga imajo. Zasluga za to gre predvsem nafti, ki so jo gospodarsko
znale države zelo dobro izkoristiti, saj danes nobena država na svetu ne more delovati brez
nafte. Arabske države vlagajo v različna tehnološka podjetja po celem svetu. Po drugi strani
pa te države spadajo v skupino tistih, ki najbolj kratijo ženske pravice in jih dojemajo kot
manjvredne v primerjavi z moškimi. Večina žensk na to ne gleda kot na kratenje njihovih
človekovih pravic, ampak kot del kulture, v kateri so bile vzgojene.
Za arabske države je značilna tradicionalnost in tesna povezanost družine. Družina bo vedno
na prvem mestu, ne glede na to, kakšni interesi se križajo. Čast, dostojanstvo, ponos in
spoštovanje so pomembne vrednote, ki jih v teh državah zelo cenijo.32 Zato sta tradicija in
stroga pravila obnašanja del vsakdana v zasebnem in javnem življenju. Na tradicijo in
humanitarne vrednote, ki so jih vzpostavili skozi stoletja so Arabci zelo ponosni.33 Veliko
pravil se nanaša na ženske in stike z njimi. V ZAE je na primer prepovedano fotografirati
ženske. Če se želimo rokovati z žensko se lahko samo v primeru, če ona prva ponudi roko. V
vseh arabskih državah pa je tudi zahtevano, da ženskam telo pokrivajo oblačila.34
Dokler se ženska ne poroči, je pod oblastjo svojega očeta. Ko pa jo predajo v zakon, postane
last moža. Ni toliko njegova žena, bolj njegova osebna lastnina.35 S tem se žena ne obravnava
kot subjekt, ampak kot objekt, predmet, ki se prenaša iz lastnine očeta v lastnino moža. Prav
tako njenega obraza ali pa vsaj las ne sme videti nihče drug, razen njen mož in bližnji
sorodniki.36 V javnosti mora biti zakrita.
V arabskem svetu so se s strani določenih skupin že pojavile sheme ukrepov za zagotavljanje
in varovanje človekovih pravic. Ti ukrepi naj bi bili nekakšna alternativa Mednarodni listini o
človekovih pravicah. Mayer E. A. meni, da ti novi ukrepi nimajo predhodnika v predmoderni
islamski tradiciji. Bili naj bi nekakšna mešanica med islamskimi in mednarodnimi standardi.
V svoji knjigi37 oporeka navedbam skupin, ki so pripravile te nove ukrepe. Te namreč trdijo,
da je mogoče združiti mednarodne standarde in islamska družbena in verska načela. Avtorica
32

Spletna stran:
Http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Zdruzeni_arabski_emirati/Poslovni_obisk/Druzbeni
_obicaji_in_navade_1273.aspx (19. 11. 2016).
33
Preambula Arabske listine človekovih pravic; Tudi čl. 1, tč. 2 Arabske listine človekovih pravic.
34
Spletna stran:
Http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Zdruzeni_arabski_emirati/Poslovni_obisk/Druzbeni
_obicaji_in_navade_1273.aspx (19. 11. 2016).
35
Belt D., 2001, str. 31.
36
Prav tam, str. 31.
37
Islam and Human Rights.
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pa meni, da so s svojimi shemami izničili človekove pravice, ki jih zagotavljajo mednarodni
standardi. Zlasti je poudarila izničenje pravic žensk.38

38

Mayer A. E., 1991.
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2. MEDNARODNOPRAVNA UREDITEV PRAVIC ŽENSK

2. 1. KONVENCIJA O ODPRAVI VSEH OBLIK DISKRIMINACIJE ŽENSK

2. 1. 1. O KONVENCIJI
Zavzemanje za enakost med moškimi in ženskami, vključenost žensk v prizadevanja za razvoj
sveta in priznavanje pomembne vloge žensk pri razvoju prijateljskih odnosov in sodelovanja
med državami so bile teme, obravnavane na prvi svetovni konferenci IWY, ki je potekala od
19. 6. do 2. 7. 1975 v Mexico Cityju. Konferenca je postala del programa, ki so ga zasnovali
ZN. Imenoval se je International Decade of Women39 in je trajal od leta 1976 do leta 1985.
Prvo konferenco IWY so tudi vključili v priprave CEDAW.40
CEDAW41 spada med univerzalne mednarodne pogodbe in je eden temeljnih dokumentov na
področju varstva pravic žensk42. Njena pogodbena stranka je bila že nekdanja Jugoslavija,
Slovenija pa jo je po razpadu nasledila. Namen konvencije je zagotoviti enakopravnost
moških in žensk na področju ekonomskih, socialnih, kulturnih, državljanskih in političnih
pravic.43 Želi se odpraviti dojemanje žensk kot manjvrednih in moških kot večvrednih. Hkrati
pa spodbuja države k sprejemu ukrepov za preprečevanje in odpravo diskriminacije. CEDAW
podrobneje opredeljuje določbe iz UDHR in ICCPR44, vendar samo z vidika pravic žensk. S
pristopom h konvenciji so se države pogodbenice zavezale, da bodo na nacionalni ravni
sprejele vse ukrepe, s katerimi bodo zagotovile uresničitev pravic iz CEDAW. To pomeni, da
morajo države z zakonitimi sredstvi odpraviti diskriminacijo žensk in hkrati določiti sredstva
ozaveščanja družbe in sankcije za kršitelje. Vse to mora država določiti z namenom, da se
prepreči nadaljnja diskriminacija žensk. Medtem ko se večina drugih konvencij osredotoča na
39

Eno leto pred zagonom programa International Decade for Women so dne 8. 3. ZN vzpostavili IWY. V okviru
IWY so se zvrstile tri konference. Prva je bila v Mexico Cityju (1975), sledila je konferenca v Kobenhagnu
(1980) in Nairobiju (1985). V Nairobiju se je tudi zaključil program International Decade for Women. Od takrat
je 8. 3. po vsem svetu praznik Mednarodnega dneva žensk.
40
Freeman M. A., Chinkin C., Rudolf B., 2013, str. 36, 37.
41
Sprejeta je bila z resolucijo št. 34/180 (Spletna stran: Http://www.un-documents.net/a34r180.htm, ali pa
Https://search.un.org/results.php?ie=utf8&output=xml_no_dtd&oe=utf8&Submit=Search&_ga=GA1.2.1204105
703.1494157525&_gid=GA1.2.787718712.1494157525&_gat=1&query=A%2FRES%2F34%2F180&tpl=un&l
ang=en&rows=10 (7. 5. 2017)).
42
Njen depozitar je generalni sekretar ZN. Sprejeta je bila s strani Generalne skupščine ZN 18. 12. 1979. Veljati
je začela 3. 9. 1981,
43
Preambula CEDAW.
44
Pakt je bil sprejet leta 1966. V njem je zgolj na splošno določeno, da morajo države moškim in ženskam
zagotoviti enakopravno uživanje državljanskih in političnih pravic (Franković R., 2004, str. 45).
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odpravo diskriminacije obeh spolov, se CEDAW osredotoča izključno na ženske. Treba se je
zavedati, da so ženske bile in so še vedno največkrat žrtve raznih oblik diskriminacije samo
zato, ker so ženske.45
»Izraz

"diskriminacija

žensk"

označuje

vsakršno

razlikovanje, izključevanje

ali

omejevanje na podlagi spola, katerega posledica ali namen je ogroziti ali onemogočiti
ženskam priznavanje, uresničevanje ali uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ne glede na njihov zakonski stan, na podlagi enakosti moških in žensk, na
političnem, ekonomskem, socialnem, kulturnem in državljanskem ali kateremkoli drugem
področju«.46 Na kratko povedano je diskriminacija vsako razlikovanje, izključevanje ali
omejevanje pravic in svoboščin na podlagi spola. Posledica ali namen prej naštetih dejanj pa
je onemogočiti ali ogroziti ženskam priznavanje, uresničevanje ali uveljavljanje človekovih
pravic in temeljnih svoboščin na političnem, socialnem, kulturnem, državljanskem ali drugem
področju. Izboljšanje položaja žensk na teh področjih je eden izmed ciljev konvencije.
Generalna skupščina ZN se zaveda, da je potrebno, za izboljšanje položaja žensk spremeniti
vlogo moških in žensk v družbi47. Po svetu se še najdejo osebe, ki menijo, da je moški glava
družine in da ženske ne morejo biti enakopravne moškim. Delo opravlja bolje od nje, saj je v
fizičnem in psihičnem smislu močnejši od ženske. Ženska naj bi bila doma, skrbela za dom in
družino. To je miselnost, ki jo mora družba preseči in dojeti, da so ženske prav toliko vredne
kot moški.
K CEDAW je bil 6. 10. 1999 sprejet Fakultativni protokol48 na seji Generalne skupščine brez
glasovanja. Stranke Protokola so lahko postale države, ki so bile stranke CEDAW.49 Njegov
namen je izboljšanje nadzora nad implementacijo konvencije in izpolnjevanjem njenih
obveznosti. Protokol je začel veljati 22. 12. 2000. Razlog za sprejem je bila ugotovitev OZN,
da posamezniki nimajo možnosti nasloviti zahtevkov na Odbor za odpravo diskriminacije
žensk v primeru domnevnih kršitev pravic. S sprejemom Protokola je bilo žrtvam omogočeno,
da se lahko pritožijo na prej omenjeni Odbor.50 Zahteva tudi, da država seznani javnost s

45

Freeman M. A., Chinkin C., Rudolf B., 2013, str. 52.
Čl. 1 CEDAW; Človekove pravice žensk, 2004, str. 438; Freeman M. A., Chinkin C., Rudolf B., 2013, str. 51
- 70.
47
Preambula CEDAW.
48
V nadaljevanju Protokol.
49
Freeman M. A., Chinkin C., Rudolf B., 2013, str. 608.
50
Frankovič R., 2004, str. 39.
46
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Protokolom in CEDAW ter ji olajša dostop do informacij o mnenjih in priporočilih, ki jih
Odbor izda.51
Tunizija je CEDAW ratificirala. Alžirija, Irak, Libija, Maroko, Oman, Sirija, ZAE in Jemen
pa so k njej pristopili. Veliko vlad arabskih držav pogodbenic CEDAW, ima do izpolnjevanja
njenih obveznosti zadržke. Velikokrat kot pridržek navedejo religijo. Države še posebej niso
naklonjene izpolnjevanju obveznosti iz členov, ki zahtevajo odpravo diskriminacije žensk na
področju zakonske zveze in družinskih razmerij.52 Menim, da noben verski izgovor ne bi smel
biti podlaga za pridržek pri izpolnjevanju obveznosti iz mednarodnih pogodb, ki
prepovedujejo diskriminacijo. V takem primeru noben dokument ne bi mogel normalno
zaživeti, saj bi vsaka država izgovore za neizpolnjevanje »nevšečnih« obveznosti iskala v
religijah. Tako nikoli ne bi mogli odpraviti kršitev človekovih pravic in svoboščin. Pridržki k
CEDAW so dovoljeni, medtem ko Protokol pridržkov ne dovoljuje. Generalni sekretar ZN je
tisti, ki sprejema pridržke in jih pošilja v vednost ostalim državam. Njemu se tudi pošlje
notifikacija o umiku pridržka. Ta prične veljati, ko vse države dobijo obvestilo o umiku.53
Primer države, ki je želela podati pridržek k CEDAW je Pakistan. Želeli so namreč
vzpostaviti začasen pridržek k členom konvencije, ki govorijo o tem, da je potrebno
spremeniti zakonodajo, pravila in običaje, ki povzročajo diskriminacijo žensk. Zagovorniki
pravic žensk so temu odločno nasprotovali. Menili so, da bi s tem izničili namen CEDAW.
Leta 1996 so se odločili, da ratificirajo CEDAW in dodajo manjši pridržek. Takratna
predsednica vlade Benazir Bhutto se je zaradi šibkega položaja svoje vlade bala morebitnih
agresivnih dejanj fundamentalistov54. V pridržku55 je bilo določeno, da Pakistan ne bo
zavezan z določbo 1. odst. 29. čl. Konvencije56, ki govori o načinu reševanja spora v zvezi z
razlago ali uporabo konvencije.

51

Prav tam, str. 46.
Mayer A. E., 2005, str. 1.
53
Čl. 28 CEDAW.
54
Mayer A. E., 2005, str. 7.
55
Seznam pridržkov držav pogodbenic je zapisan na spletni strani OZN:
Http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm (7. 5. 2017).
56
»Vsak spor med dvema ali več pogodbenicami glede razlage ali uporabe te Konvencije, ki se ne
reši s pogajanji, se na zahtevo ene izmed strank v sporu predloži arbitraži. Če se stranke v sporu
v šestih mesecih po predložitvi zahteve za arbitražo ne sporazumejo glede organizacije arbitraže,
lahko katerakoli izmed strank v sporu predloži spor Meddržavnemu sodišču v Haagu, v skladu s
Statutom sodišča« (odst. 1, čl. 29 CEDAW).
52
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2. 1. 2. OBVEZNOSTI IZ KONVENCIJE
S sprejetjem CEDAW so se države zavezale, da bodo z vsemi primernimi sredstvi odpravile
kakršnokoli diskriminacijo žensk. Odprava in preprečevanje diskriminacije sta glavna cilja
CEDAW. V besedilu je predlaganih nekaj ukrepov, s katerimi naj države dosežejo prej
omenjen cilj. Je pa zaželeno, da države v nacionalni zakonodaji določijo dodatne ukrepe, ki
morajo zasledovati isti cilj. S tem se spodbuja države, da se resno posvetijo problematiki in
hkrati spodbuja njihovo inovativnost in kreativnost pri iskanju sredstev, ki ustrezajo njihovi
pravni ureditvi.
V preambuli CEDAW je zapisano, da želijo doseči hkratno spremembo moške in ženske
vloge v družbi.57 Veliko bolj, kot pisanje nove zakonodaje je pomembno, da se odpravijo
predsodki družbe o tem, kaj je tipično moško in kaj je tipično žensko. Družbo je potrebno
izobraziti v duhu enakopravnosti, da imamo vsi enake pravice in svoboščine ne glede na spol.
Preambula58 pa ima tudi pomembno vlogo pri razlagi CEDAW in je vodilo za same države
pogodbenice, saj jim nudi pomoč pri tem, kako morajo izpolnjevati obveznosti iz CEDAW in
kako naj oblikujejo nadaljnjo zakonodajo.59
Države morajo zagotoviti uresničevanje načela enakosti moških in žensk v praksi in sprejeti
ustrezne ukrepe in sankcije na zakonodajni ravni, s katerimi bodo preprečile vse oblike
diskriminacije žensk60. Da se pospeši uresničevanje enakopravnosti med moškimi in ženskami
države lahko sprejmejo posebne začasne ukrepe, ki ženskam namenijo več pravic kot moškim
(gre za t.i. pozitivno diskriminacijo). Vendar pa morajo ti ukrepi prenehati takoj, ko se doseže
enaka obravnava moških in žensk. Razlog je v tem, da se pri pozitivni diskriminaciji podeli
posebne pravice ranljivejši skupini ljudi, da se doseže njihovo dejansko izenačitev z drugimi.
Ko je ta enakost enkrat dosežena, posebne pravice ne pridejo več v poštev, saj potem to ne bi
bilo pravično do druge skupine ljudi, s katerimi se je skušalo izenačiti prvo skupino.
CEDAW določa, naj države ženskam zagotovijo pasivno in aktivno volilno pravico, možnost
da lahko enakovredno predstavljajo svoje vlade na mednarodni ravni in sodelujejo pri delu
mednarodnih organizacij. Prav tako naj se ženskam podeli pravico, da same pridobijo,
spremenijo ali obdržijo svoje državljanstvo. Pri tem je pomembno, da v primeru sklenitve
zakonske zveze s tujim državljanom ali morebitna sprememba moževega državljanstva tekom
57

Freeman M. A., Chinkin C., Rudolf B., 2013, str. 35.
V paragrafih 1 do 5 so omenjeni tudi drugi mednarodni dokumenti, ki urejajo prepoved diskriminacije na
podlagi spola, na primer ICCPR in ICESCR (Freeman M. A., Chinkin C., Rudolf B., 2013, str. 38, 39).
59
Prav tam, str. 35.
60
Čl. 2 in 3 CEDAW.
58
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trajanja zakonske zveze nima za posledico spremembe ali celo prenehanja ženinega
državljanstva.61
Nadalje morajo države zagotoviti, da bodo ženske imele enako pravico do izobraževanja kot
moški. S tem je mišljen dostop do vseh učnih programov, možnost pridobitve diplome,
štipendije, ukvarjanje s športno vzgojo in pridobitev informacij s področja zdravstvene
vzgoje62. Ko se da ženskam možnost, da pridobijo želeno izobrazbo, jim je potrebno
zagotoviti tudi enakopravnost pri pravici do svobodne izbire poklica in zaposlitve. S tem je
povezana tudi pravica do enakega plačila, saj je danes veliko žensk za isto delo plačano slabše
od moških.63 Zoper 10 čl. CEDAW ni bilo podanega nobenega pridržka. K številnim drugim
členom64 pa so pridržki bili dani. Posledično bi ti pridržki lahko vplivali tudi na izvajanje
obveznosti iz 10 čl. CEDAW. Ti pridržki lahko vodijo do ohranjanja diskriminacije na
področju svobodnega dostopa do izobraževanja.65
Če ženska dobi zaposlitev potrebuje tudi varstvo pred odpuščanjem iz neracionalnih razlogov.
Pogosto se zgodi, da jih delodajalec odpusti zaradi nosečnosti, materinstva ali sklenitve
zakonske zveze. Države naj prepovedo takšno ravnanje delodajalcev in določijo sankcije v
primeru, da do tega vseeno pride. Zagotoviti je potrebno tudi posebne službe, ki bodo nudile
pomoč pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Nazadnje je pomembno še, da se
zavaruje nosečnice, ki opravljajo delo na delovnem mestu, ki škoduje nosečnosti ženske.66
Ženskam je treba zagotoviti dostop do vseh potrebnih zdravstvenih storitev. Posebej to velja
za storitve, ki jih tipično potrebujejo samo ženske. Zato je v CEDAW določeno, naj države
zagotovijo brezplačno zdravstveno pomoč v zvezi s storitvami, ki jih ženska potrebuje pred,
med in po nosečnosti.67
Odpraviti je potrebno diskriminacijo žensk na vseh področjih gospodarskega in političnega
življenja ter vzpostaviti posebne ukrepe za poseben položaj kmečkih žensk68. Priznati je
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Čl. 7, 8, 9 CEDAW; Človekove pravice žensk, 2004, str. 442.
Čl. 10 CEDAW; Prav tam, str. 442, 444.
63
Čl. 11 CEDAW; Človekove pravice žensk, 2004, str. 444, 446.
64
Na primer k čl. 15, odst. 4, ki govori o svobodi gibanja, kar bi lahko onemogočilo potovanje študentk na študij
v tujino. Ali pa k čl. 16, ki govori o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Freeman M. A., Chinkin C., Rudolf
B., 2013, str. 278).
65
Prav tam, str. 278.
66
Čl. 11 CEDAW.
67
Čl. 12 CEDAW; Človekove pravice žensk, 2004, str. 446.
68
Čl. 13, 14 CEDAW; Prav tam, str. 446, 448.
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potrebno enakost moških in žensk pred zakonom, pravno sposobnost v sodnih in izvensodnih
postopkih69.
Ena izmed pravic, ki je zapisana v CEDAW in s katero se bom v nadaljevanju še posebej
ukvarjala, je pravica do svobodne sklenitve zakonske zveze in svobodne izbire zakonca. V
arabskih državah je povečini še vedno v praksi dogovorjena poroka. Oče kot glava družine je
tisti, ki svojim hčeram poišče zakonca. To je del njihovega običaja, zato večina arabskih
žensk to dojema kot nekaj normalnega. Vendar 16 čl., ki govori o odpravi diskriminacije na
področju sklepanja zakonske zveze in družinskih razmerij določa: »...zlasti pa bodo na
temelju enakosti moških in žensk zagotovile ženskam: enako pravico do sklenitve zakonske
zveze, enako pravico do svobodne izbire zakonca in sklenitve zakonske zveze same po
svobodni volji in ob popolnem soglasju...«70. Ženska, ki se mora poročiti z moškim, ki ji ga
izbere oče, se ne poroči z moškim po svoji svobodni izbiri. Prav tako se sama ne more
odločiti, kdaj se bo poročila. Ko se bodo starši odločili, bo morala ubogati. Manjka element
svobode, ki ga vsebuje člen in nalaga državam, naj sprejmejo primerne ukrepe za zagotovitev
svobodne izbire. Dogovorjena poroka ne ustreza zahtevi popolne privolitve ženske in njeni
svobodni volji, ampak gre za uklonitev običaju, ki je zelo strog do ženske družbe.

2. 1. 3. ODBOR ZA ODPRAVO DISKRIMINACIJE ŽENSK
Odbor za odpravo diskriminacije žensk71 spremljanja napredek v izpolnjevanju obveznosti iz
CEDAW in nadzoruje njeno implementacijo. Odbor sestavljajo strokovnjaki, ki morajo imeti
visoka moralna načela in strokovne kvalifikacije s področja, ki ga zajema CEDAW. Danes
Odbor šteje 23 članov72, ob začetku veljavnosti konvencije jih je imel 1873. Člane Odbora
izvolijo države pogodbenice izmed svojih državljanov. Vsaka država pogodbenica lahko za
kandidata postavi enega izmed svojih državljanov. Generalni sekretar pripravi abecedni
seznam oseb, ki jih države pogodbenice predlagajo. Na tem seznamu je poleg imena
kandidata zapisana tudi država, ki ga je predlagala. Seznam se nato pošlje vsem državam
pogodbenicam. Člane Odbora se izvoli s tajnim glasovanjem na sestanku držav pogodbenic,
ki ga skliče Generalni sekretar. Izvoljeni kandidati morajo dobiti največje število glasov in
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Čl. 15 CEDAW.
Čl 16, odst. 1, tč. B, alineja 1 in 2 CEDAW.
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V nadaljevanju Odbor.
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Turk D., 2007, str. 167.
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Volitve 5 dodatnih članic in članov odbora so potekale po 35 ratifikaciji oziroma pristopu k CEDAW.
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absolutno večino glasov predstavnikov držav pogodbenic, ki so na volitvah navzoči 74. Pri
izvolitvi morajo upoštevati, da bo geografska zastopanost enakomerna, da bodo prisotni vsi
glavni pravni sistemi in da bodo zastopane tudi različne civilizacije. Mandat članov Odbora
traja štiri leta. Članica Odbora je tudi Slovenka Violeta Neubauer75.
Dolžnost držav pogodbenic je, da Odboru predložijo poročila o ukrepih, ki so jih sprejele za
izpolnjevanje določb CEDAW ter o njihovem napredku na področjih CEDAW. Poročajo na
vsake 4 leta oziroma takrat, ko jih Odbor zaprosi.
Odbor se sestaja enkrat letno. Prav tako pa ima obveznost vsako leto poročati Generalni
skupščini ZN o svojem delu. Daje ji lahko tudi predloge in splošna priporočila, s tem, da mora
zraven priložiti tudi morebitne pripombe držav. Vse to Odbor počne preko ECOSOC.
Generalni sekretar poročilo Odbora pošlje Komisiji za položaj žensk, ki tudi deluje v okviru
ZN. Specializirane agencije se imajo možnost udeležiti sestankov, na katerih se obravnava
izvajanje določb konvencije. Odbor pa lahko zahteva od specializiranih agencij da predložijo
poročila o izvajanju določb konvencije, če se te dotikajo njihovega področja delovanja.
Protokol k CEDAW omogoča, da lahko posameznik ali skupina posameznikov naslovi
zahtevek na Odbor in ga tako opozori, da so mu bile kršene pravice. Vzpostavljena je bila
možnost individualnih pritožb.76 Možnost je mogoče izkoristiti samo če je država
pogodbenica CEDAW pristopila tudi k Protokolu, sicer posameznik ali skupina
posameznikov te možnosti nima. V primerjavi z drugimi odbori na področju varstva
človekovih pravic, na primer Odborom za človekove pravice77 in Odborom za odpravo rasne
diskriminacije,78 je ta Odbor zadnji dobil pristojnost sprejemanja zahtevkov. V nadaljevanju
bom opisala potek postopka pred Odborom.
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Za sklepčnost na sestanku sta zahtevani 2/3 držav pogodbenic.
Na položaj je bila izvoljena 23. 6. 2006. To je bilo prvič, da je Slovenija podala kandidaturo za članstvo v
Odboru.
Položaj
zaseda
od
leta
2007
pa
do
danes.
(Spletna
stran:
Http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/members.PDF;
Spletna
stran:
Http://www.mzz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2006/6/select/sporocilo_za_javnost/article/141/1121
8/ (7. 5. 2017)).
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Turk D., 2007, str. 168.
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Spremlja izpolnjevanje obveznosti iz Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah.
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Spremlja izpolnjevanje obveznosti iz Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije.
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2. 1. 4. POSTOPEK PRED ODBOROM
Kot določa Protokol Odbor lahko obravnava zahtevke, ki jih nanj naslovijo posamezniki ali
skupina posameznikov79, ki menijo, da so jim kršene pravice, ves postopek80, ki poteka pred
Odborom pa je zaupen. 1. in 2. čl. tako vzpostavljata komunikacijsko pot med Odborom in
državo.81
Ko Odbor prejme zahtevek posameznika, ki meni, da so mu kršene pravice iz CEDAW, mora
najprej preveriti, ali je prejeta vloga sprejemljiva. Za to obstajajo določeni pogoji. Pogoje
določajo 2., 3., in 4. čl.. Če kateri izmed pogojev ni izpolnjen, Odbor ne bo vzel zahteve v
obravnavo.82 Prvi pogoj je, da mora biti zahtevek naperjen zoper državo, ki je pristopila k
Protokolu. Posameznik, ki je zahtevek poslal, se mora identificirati, kar pomeni, da zahtevka
ni mogoče poslati anonimno. Preden pošlje zahtevek na Odbor, mora posameznik izčrpati vsa
razpoložljiva pravna sredstva v državi, ki naj bi mu kršila pravice iz CEDAW. Vložitev
zahtevka ni časovno omejena.83
Posameznik o enaki zadevi, o kateri je Odbor že odločal, ne sme še enkrat poslati zahteve ali
pa naenkrat vložiti več enakih zahtev84. Protokol tudi zahteva, da posameznik ne sme iste
zadeve, ki jo predloži Odboru, predložiti še kakšnemu drugemu mednarodnemu telesu. To bi
lahko privedlo do nasprotujočih si odločitev in kopičenja obveznosti pri drugih organih.
Zahteva prav tako ne sme biti očitno neutemeljena, ne sme biti uporabljena v obliki zlorabe
pravice do pritožbe85.
Ko Odbor ugotovi, da je zahtevek sprejemljiv, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje, o zahtevku
obvesti državo, ki naj bi posamezniku kršila pravice. V roku šestih mesecev po prejemu
obvestila Odbora mora država podati svojo izjavo o zahtevku. Eden od pogojev za
sprejemljivost zahtevka je tudi ta, da mora posameznik izkazati, da je uporabil vsa
razpoložljiva pravna sredstva. Zato se mora država v svoji izjavi tudi opredeliti do tega, katera
pravna sredstva so bila posamezniku na voljo.
Odbor nato vse skupaj obravnava. Ko sprejme odločitev, o tem obvesti vlagatelja zahtevka in
državo. Če kršitev pravic ugotovi, potem državi poda tudi priporočilo o tem, kakšne ukrepe
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V nadaljevanju bodo omenjeni samo posamezniki, vendar se termin nanaša na oboje – tako posameznike kot
skupine posameznikov.
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Murgel J., 2003, 15 – 17.
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Freeman M. A., Chinkin C., Rudolf B., 2013, str. 619.
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Prav tam, str. 621.
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Murgel J., 2001, str. 31 – 32.
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Gre za spoštovanje splošnega pravnega načela ne bis in idem.
85
Murgel J., 2001, str. 31 – 32.
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naj sprejme, da bo kršitve odpravila86. S tem se postopek pred Odborom konča. Država mora
stališče in priporočilo vzeti v obravnavo. Protokol še določa, da mora država v šestih mesecih
po prejemu dokumentov o sprejetih ukrepih obvestiti Odbor, če ta to izrecno zahteva. Problem
priporočil je, da gre za neobvezujoča pravna sredstva, zato ne bo nobene posledice, če država
temu ne sledi. Edina možnost za izboljšanje stanja v državi je zato politični pritisk. Ker Odbor
vsako leto preko ECOSOC o svojem delovanju poroča Generalni skupščini, lahko v to
poročilo vključi tudi poročila, ki jih je dobil od držav pogodbenic iz zadev, ki jih je
obravnaval87. Tudi preko tega mehanizma lahko Odbor pritisne na državo, da upošteva
sprejeta stališča in priporočila.
Ima pa Odbor še eno možnost, da se odzove na kršitve države. V 8. čl. Protokola je Odboru
dana možnost, da deluje na lastno pobudo. To pomeni, da lahko Odbor sam pridobi
informacije o kršitvah in sproži postopek. Informacije morajo biti seveda zanesljive, kršitve
pravic pa se morajo v državi dogajati sistematično. Tako lahko Odbor pozove državo, da poda
svoj zagovor na informacije o kršitvah. V primeru, da so kršitve sistematične in hude, lahko
Odbor da pooblastilo enemu od svojih članov, da gre na teren in zadevo razišče. Država mora
za to seveda dati soglasje. Celoten postopek raziskave mora biti tajen, zato se zahteva
ustrezno ravnanje države, da bo tajnost tudi zagotovila. Svoje ugotovitve nato ta oseba
posreduje Odboru. Ta na podlagi njegovih ugotovitev pripravi poročilo, ki ga nato pošlje
državi, ki je bila preiskana. Od nje se potem zahteva, da v šestih mesecih poda svoj odziv na
poročilo. Država, ki bi rada postala pogodbenica Protokola, želi pa se izogniti pristojnosti
Odbora iz 8. čl. Protokola88 ima možnost, da ob podpisu poda izjavo, da ne priznava te
pristojnosti Odbora. Protokol tako omogoča državam, da podajo pridržek na to pristojnost
Protokola in s tem še dodatno zmanjšajo že tako okrnjeno moč Odbora, da bi zagotovil
odpravo diskriminacije žensk89. Ali bodo poročila Odbora upoštevana v državi, je odvisno
zgolj od tega, koliko se država boji možnosti, da bo to škodovalo njenim odnosom z drugimi
državami in koliko bo imela mednarodna skupnost interesa da prisili državo k upoštevanju
poročila Odbora. Menim pa, da je danes veliko več možnosti, da bo država kršiteljica sama
upoštevala priporočilo Odbora, kot pa je bilo to v preteklosti, saj države danes veliko dajo na
javno mnenje. Zato ni mogoče reči, da je nadzor Odbora nepomembno sredstvo za varstvo
žensk pred diskriminacijo.
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Murgel J., 2003, str. 15 – 17.
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Delovanje Odbora na lastno pobudo, če dobi zanesljive informacije, da je v državi pogodbenici Protokola
prišlo do hudih in sistematičnih kršitev konvencijskih pravic.
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2. 2. SPLOŠNA DEKLARACIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH
UDHR na začetku določa: »Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in
enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor
bratje«.90 Že ta stavek nakazuje, da je bil cilj Generalne skupščine OZN ta, da bi nekoč
dosegli enakost vseh ljudi, ne glede na spol, raso, vero ali drugo osebno okoliščino. Iz člena
izhaja, da drug drugega dojemamo kot enakovrednega in da ne vzpostavljamo razmerja
večvrednosti in manjvrednosti. Vsakdo bi moral imeti enake pravice, enake možnosti
zaposlovanja, dostop do študija in izražanje svojega mnenja. Ženske bi morale biti
enakovredne moškim. Gre za prvi dokument po drugi svetovni vojni, ki je dal osnovno
podlago za doseganje enakosti in prepoved diskriminacije na podlagi spola.91

2. 3. KONVENCIJA SE O PREPREČEVANJU NASILJA NAD ŽENSKAMI IN NASILJA
V DRUŽINI TER BOJU PROTI NJIM
Dne 7. 4. 2011 je bila na zasedanju Odbora ministrskih namestnikov SE sprejeta Konvencija
SE o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njim92. Veljati je
začela 1. 8. 2014.93 Sprejem konvencije nakazuje, da ženske niso samo žrtve diskriminacije,
ampak pogosto tudi žrtve nasilja. Problematika se ne pojavlja samo v državah v razvoju ali v
nerazvitih državah, ampak povsod po svetu. Kljub 21. stol. so ženske še vedno obravnavane
manjvredno, prevladuje mnenje, da niso sposobne določenih poklicev opravljati tako kot
moški. Ideja, da bi ženska ostala doma in skrbela za dom in otroke je še kako prevladujoča v
današnji družbi. Pogosto se nad njimi poleg zatiranja njihovih pravic izvaja tudi fizično,
verbalno ali spolno nasilje. Preprosto zaradi mišljenja, da so ženske šibkejše in se ne morejo
boriti proti fizično močnejšim in avtoritarnim moškim. Ne moremo zanikati, da so tudi moški
žrtve nasilja s strani žensk, vendar prevladuje moško nasilje nad ženskami. Zato se s to in
drugimi podobnimi konvencijami želi doseči enakost spolov in končanje nasilja, saj si želimo
ustvariti družbo, kjer bomo vsi enaki in bomo živeli brez strahu, da bi postali žrtve nasilja ali
diskriminacije.
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Čl. 1 UDHR.
Franković R., 2004, str. 39.
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Na kratko imenovana kar Istanbulska konvencija, saj je bila sprejeta v Istanbulu.
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Vovk I., 2014, str. 28.
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Nasilje nad ženskami in nasilje v družini sta »med najbolj razširjenimi, a hkrati najbolj
skritimi oblikami kršitev človekovih pravic in diskriminacije, zato se je SE odločil sprejeti
mednarodno pogodbo za preprečevanje in boj proti takemu nasilju«94.
Konvencija vsebuje minimalne zahteve za zagotovitev varstva pred nasiljem in kako ga v prvi
vrsti sploh preprečiti. Kot vedno je zaželeno, da države, ki postanejo pogodbenice
konvencije95, v svoji nacionalni zakonodaji določijo še druge, strožje ukrepe. Konvencija
zavezuje k preprečevanju nasilja, zaščiti in podpori žrtev nasilja, pregonu storilcev ter k
celovitemu in koordiniranem ukrepanju proti tovrstni diskriminaciji.96
Gre za prvo pogodbo v evropskem pravnem prostoru, ki posebej obravnava nasilje nad
ženskami in v družini. Razlog za sprejem posebne konvencije je raziskava Agencije za
temeljne pravice, ki je razkrila, da v EU vsaka tretja ženska doživi nasilje pred svojim 15.
letom.97

2. 4. KAIRSKA DEKLARACIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH V ISLAMU
Podpisana je bila v Kairu, 5. 8. 1990 na 19. islamski konferenci 98 zunanjih ministrov.
Zamišljena je bila kot vodilo glede človekovih pravic v arabskem svetu. Na prvo mesto
postavlja šeriatsko pravo. Posledično to pomeni, da zanika nekatere temeljne človekove
pravice, ki so uveljavljene v mednarodnem pravu. Na samem začetku določa prepoved
diskriminacije na podlagi spola, vere, rase in jezika. Ženskam zagotavlja dostojanstvo,
finančno neodvisnost, pravico da ohranijo svoje ime. Ne zagotavlja pa jim enakih pravic na
splošno99.
Čeprav CDHRI skuša dajati dober vtis s tem, da prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola
in določa neko minimalno varstvo ženskam, menim, da je v resnici v nasprotju sama s sabo.
Negativen priokus daje že vedenje, da na prvo mesto postavlja šeriatsko pravo, ki ženske
postavlja v manjvreden položaj. Drugo pa je to, da CDHRI ženskam zagotavlja samo
nekakšno obrobno varstvo, ne pa dejanske enakopravnosti z moškimi. S tem zanika njihovo
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Vovk I., op. cit, str. 28.
Med njimi je tudi Slovenija.
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Vovk I., op. cit., str. 28.
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Spletna stran: Http://www.drustvo-dnk.si/novice/302-v-veljavo-stopila-istanbulska-konvencija.html (18. 11.
2016).
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»Organizacija islamske konference je bila ustanovljena v Rabatu 25. 9. 1969. Njen namen je varovati
integriteto in vero muslimanskega prebivalstva« (Lah S., 2013, str. 14) .
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dostojanstvo in samostojno življenje, kjer bi lahko same sprejemale odločitve o svojem
življenju. Dokument, ki prepoveduje diskriminacijo, hkrati pa temelji na šeriatskem pravu in
ženskam ne zagotavlja enakopravnosti nikakor ni primer dobrega varstva pravic.

2. 5. ARABSKA LIGA IN ARABSKA LISTINA ČLOVEKOVIH PRAVIC
Dne 22. 3. 1945 je sedem arabskih držav100 v Kairu ustanovilo Ligo arabskih držav s
podpisom Pakta o ustanovitvi. Gre za politično zvezo suverenih arabskih držav. Pomembna
pa je tudi za reševanje sporov. Uporabljajo predvsem postopek sprave101 in mirovne
operacije102. Najvišji organ je svet, ki ga sestavljajo ministri. Sestajajo se dvakrat na leto. V
okviru organizacije delujejo tudi različni ekonomski, socialni in tehnični odbori ter
specializirane agencije. Največ pozornosti pa organizacija posveča varnostnim in političnim
vprašanjem103.
V okviru te organizacije je bila 15. 9. 1994 sprejeta Arabska listina človekovih pravic. Po
vsebini je podobna drugim dokumentom OZN, ki se nanašajo na varstvo človekovih pravic in
svoboščin104. Že sama preambula določa spoštovanje enakosti in svobode. Zapisano je tudi, da
mora vsaka država na svojem ozemlju posamezniku (to pomeni tudi ženskam) zagotoviti
uživanje vseh pravic in svoboščin, ki so v listini priznane, brez diskriminacije. Pravic se tudi
ne sme omejevati, razen če tako določa zakon ali je to potrebno zaradi določene situacije105.
Leta 2008 je visoka komisarka ZN za človekove pravice Louise Arbour komentirala vsebino
Arabske listine kot »nezdružljive s tem, kako ZN dojemajo univerzalne človekove pravice,
vključno s spoštovanjem pravic žensk«106.
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Jemen, Jordanija, Libanon, Savdska Arabija, Sirija, Irak, Egipt.
Gre za diplomatsko sredstvo reševanja sporov. Sprti strani predata spor tretji osebi. Ta preuči dejstva in
okoliščine spora. Na koncu poda poročilo in predlaga rešitev spora. Ker gre za diplomatsko sredstvo, predlagana
rešitev ni obvezujoča, ampak je zgolj priporočilo. Od sprtih strani je odvisno, ali bosta predlagano rešitev
sprejeli. Če je ne bosta, je potrebno poiskati novo rešitev (Turk D., op. cit., str. 476).
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Pri tovrstnem reševanju sporov imajo veliko vlogo mirovne sile, ki so nevtralne. Za uporabo tovrstnega
načina reševanja sporov se zahteva popolno soglasje sprtih strani. Sestavljene so iz vojaškega osebja, ki je
nepristransko. Njihova naloga je zmanjšati napetosti med sprtima stranema, stabilizirati stanje in reševati lokalne
spore. Država, kjer se bo osebje namestilo, mora dati privolitev. Države, iz katerih prihaja osebje, pa morajo biti
pripravljene skrbeti zanje. Tovrstne operacije se uporabljajo samo na območjih, kjer je oboroženi konflikt že
končan (Turk D., op. cit., str. 531).
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Prav tam, str. 404.
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3. PRAVICE ŽENSK V ARABSKEM SVETU

3. 1. PRAVNO-FORMALNI POLOŽAJ ŽENSK V ARABSKEM SVETU
V svoji knjigi Moč zatiranih žensk Irana Lenhart piše o tem, da imajo iranske ženske v
primerjavi z moškimi drugorazreden položaj. Vendar se nikoli niso nehale boriti za
izboljšanje svojega položaja. V času iranske revolucije (1979) so ženske ustanavljale gibanja
in delovale tako javno kot tajno v borbi za svoj položaj. Gibanja so delovala kljub grožnjam,
ki so prihajale s strani verskih voditeljev in ekstremistov. Ti so namreč takšno delovanje
dojemali kot nekaj, kar uporablja zahodnjaška družba. Zahodnjaške navade pa so za islam
nesprejemljive. Kako slab je položaj žensk nakazuje tudi dejstvo, da je bilo nasilje nad
ženskami sprejemljivo. Niso ga namreč dojemali kot kršitev človekovih pravic. Tako
delovanje naj bi bilo celo skladno z njihovo vero.107
V knjigi govori tudi o vzponih in padcih žensk v njihovem položaju in pravicah. Zapisano je,
da so ženske nekoč že imele enakovreden položaj z moškimi, bile so enako plačane za enako
delo in imele so možnost pridobiti lastništvo nad nepremičninami. Zasedale so tudi
pomembna mesta na sodiščih, ministrstvih, vojski, državnih institucijah in ostali državni
administraciji.108
Da so ženske diskriminirane, dobro pokaže primer Savdske Arabije. Do leta 2001 niso imele
nekaj tako osnovnega kot je osebna izkaznica. Prav tako nimajo aktivne in pasivne volilne
pravice in ne smejo voziti avtomobila.109
Oviranje pravic in svoboščin žensk je posledica skupka islamske religije, kulture in tradicije,
ki so inkorporirane v zakonodajo arabskih držav110.
V nadaljevanju bom izpostavila nekaj pomembnejših pravic in preverila, kakšno je stanje na
tem področju.
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Lenhart F., 2014, str. 42, 43.
Prav tam, str. 20.
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Zagorc D., 2005, str. 41.
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Spletna stran: »Https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Arab_societies« (10. 5. 2017).
108

27

3. 1. 1. PRAVICA DO SVOBODNE POROKE, IZBIRE ZAKONCA, ZAKONSKA ZVEZA
IN LOČITEV
V 16. čl. UDHR111 je zapisano, da dve osebi skleneta zakonsko zvezo samo s privolitvijo in
svobodno odločitvijo obeh bodočih zakoncev. Dogovorjene poroke tem pogojem ne ustrezajo.
Soglasje bodočih zakoncev je dano, a pod prisilo tradicije določenega regionalnega območja.
V nekaterih državah, na primer Pakistanu velja, da družina odloča, kdo se bo s kom poročil.
Mogoča je poroka iz ljubezni, vendar so redke.112 Savdska Arabija, ki velja za najbolj
konzervativno izmed arabskih držav, dopušča možnost porok iz ljubezni. Vendar ima še
vedno velik delež dogovorjenih porok med družinama bodočih zakoncev. Ravno tovrstne
poroke so v Savdski Arabiji krive za to, da se približno 50% zakoncev loči, saj se mora
ženska poročiti z moškim, ki ji ga izbere družina.113
»Določba 16. čl. CEDAW državam pogodbenicam nalaga, da morajo sprejeti vse primerne
ukrepe za odpravo diskriminacije žensk v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na zakonsko
zvezo in družinska razmerja, še posebej pa morajo ženskam zagotoviti: enako pravico
do sklenitve zakonske zveze; enako pravico do svobodne izbire zakonca in sklenitve
zakonske zveze samo po svoji volji; enake pravice in obveznosti staršev do otrok ne glede
na njihov zakonski stan; enake pravice, da svobodno in odgovorno odločajo o rojstvu
otrok, kot tudi dostop do informacij, izobraževanja in sredstev, ki jim bodo omogočila
uveljavljanje teh pravic. Prav tako tudi zagotavljanje enakih pravic in odgovornosti glede
skrbništva in posvojitve otrok«.114
Privolitev in svobodna odločitev obeh bodočih zakoncev sta temeljna pogoja, ki ju zahtevata
CEDAW in UDHR. CEDAW kot poglobljena konvencija in specificirana za varovanje pravic
žensk zahteva enakopravnost moških in žensk pri sklenitvi zakonske zveze, v zakonski zvezi
in družinskih razmerjih ter ob razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze. Oba morata imeti
enake pravice in obveznosti. Dejansko stanje kaže, da jih nimata, kar pomeni, da države ne
izpolnjujejo zahtev iz konvencije, saj še vedno dajejo prednost kulturi in tradiciji. Že pri
sklenitvi zakonske zveze po Koranu oba nimata ne svobodne volje, ne privolitve. Ženski
moža izbere družina, sama nima pri tem nobene besede. To je v nasprotju z zahtevo CEDAW,
saj bi po konvenciji ženska morala imeti možnost, da si sama izbere zakonskega partnerja.
Poleg tega se ženska mora poročiti, če bi lahko nečistovala ali pa nima lastnih sredstev za
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preživljanje.115 Če ženska nima sredstev za lastno preživljanje, se najdejo drugi načini, ne pa
da se jo prisili v zakon. Lahko bi se ji ponudila pomoč pri iskanju službe, potrebna
izobraževanja ali pa začasno socialno pomoč. Moški se je dolžan poročiti, če bi lahko
nečistoval, ali če je sposoben bodoči ženi izplačati poročni dar in pozneje skrbeti zanjo in za
otroke. Razen enega skupnega imenovalca sta razloga, kdaj se je nekdo dolžan poročiti,
popolnoma drugačna. To je en problem razlikovanja med spoloma. Drugi problem je zapoved
dolžnosti za oba spola. Določilo Korana lahko razumemo tako, da če si sposoben skleniti
zakonsko zvezo in izpolnjevati vse obveznosti, ki pridejo s sklenitvijo, potem si jo dolžan
skleniti. Tako moški kot ženske nimajo ravno izbire. Določa, da je poroka dolžnost in ne
dogodek, za katerega se odločiš prostovoljno. Gre bolj za sklepanje pogodbe med bodočima
zakoncema, kot pa za svečan dogodek. Zapoved dolžnosti pa se ne sklada z zahtevo CEDAW.
Pri sklenitvi zakonske zveze ne gre toliko za pridobitev svetega zakramenta, kot pri krščanski
religiji, temveč za legalizacijo zveze med moškim in žensko. Sklenitev zakonske zveze je za
muslimane družbena pogodba, ki ima v primeru kršitve božje sankcije. 116 Če pride do ločitve,
ima ženska boljši položaj samo v primeru, če mož zahteva ločitev. Če zahtevek za ločitev
vloži žena, potem možu ni treba vrniti dote, ki jo je dobil od žene.117 Žena, ki se loči od
svojega moža sramoti družino, zato z njihove strani ni deležna nobene pomoči118. Težave pri
sklenitvi nove zakonske zveze imajo tudi vdove. Če imajo s pokojnim možem otroke, potem
bo ženska težko našla novega moža, ki bo pripravljen preživljati še otroke iz prejšnjega
zakona.119 Glede na določbo 16. čl. CEDAW, ki zahteva enake pravice in obveznosti
zakoncev v zakonski zvezi in ločitvi in dejansko stane, določba ni izpolnjena. Ni dovolj, da je
ženska varovana samo v primeru, da mož vloži zahtevo za ločitev, ampak mora imeti tudi
sama možnost, da izrazi svojo svobodno voljo in zahteva ločitev.
Še eno veliko razlikovanje med moškimi in ženskami je vidno v številu zakoncev, ki jih
lahko oseba ima. Poligamija je dovoljena samo moškim120. Muslimanski moški se lahko
poroči z žensko katerekoli religije, muslimanska ženska pa se lahko poroči samo z
muslimanskim moškim121. To je še en dokaz, da ženske v arabskem svetu spadajo v
popolnoma drugo kategorijo ljudi kot moški. Nekega utemeljenega razloga za razlikovanje ni,
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razen da hočejo še bolj razvrednotiti položaj ženske. Pred leti je egipčanski poslanec vložil
tožbo proti časopisu zaradi članka v katerem je avtorica napadla poligamijo. Spraševala se je,
zakaj poligamija ni dovoljena tudi za ženske, če pa že to ni mogoče urediti, pa naj se vsaj
vzpostavi nov koncept zakonske zveze. Islamsko pravo določa, da ima moški lahko več žena,
če z vsemi ravna enako, a v praksi ima »stara« žena slabši položaj v primerjavi z »novo«
ženo122. Lahko bi rekli, da so celo ženske med sabo diskriminirane.
Pogosto se dogaja, da očetje prodajo svoje hčere v zakon drugim moškim.123 Ne samo, da ni
svobodne in popolne privolitve v sklenitev zakonske zveze, ampak bi lahko govorili o
trgovini z belim blagom. Ni potrebno da se osebo ugrabi, dovolj je že to da se človeka proda z
namenom pridobitve dobička. V Pakistanu se pogosto zgodi, da se ugrabi krščansko deklico
med 12 in 25 letom in se jo prisilno spreobrne v islam. Na koncu se mora poročiti z
ugrabiteljem. Dekleta in njihove družine redko zmagajo na sodišču v takšnih primerih, saj je
tovrstno dogajanje utečena praksa v Pakistanu.124 Ugrabitve in prisilne poroke predstavljajo
velik problem družbe. Nad ženskami se izvede kaznivo dejanje, odvzame se jim svobodno
voljo glede sklenitve zakonske zveze in svoboščino spremembe vere, če je ugrabljena
krščanska deklica. Tu se kaže huda diskriminacija žensk, saj se jih obravnava kot blago, ki si
ga vzameš brez posledic. Problem je tudi siljenje deklic v sklenitev zakonske zveze, saj se s
tem krši tudi mednarodnopravno varstvo otrok125. Če pred sodišče pride zahteva za
razveljavitev takšne zakonske zveze, malokrat odločijo v prid ugrabljenih deklic. Žalostno je,
da so tudi sodišča preveč pod vplivom običajev namesto, da bi zaščitila dekleta. Sodišča kot
neodvisen in nepristranski organ bi morala poskrbeti za zaščito žrtev, ki si same ne morejo
pomagati. Morala bi pustiti ob strani tradicijo in kulturo, pozabiti na nacionalne zakone, ki se
ne skladajo z mednarodnopravnim varstvom žensk in zaščititi tiste, ki to res potrebujejo.
Glede na prisilne poroke mladih deklet bi bilo mogoče dobro, če bi CEDAW določil starost,
ko bi dekle pridobilo popolno poslovno sposobnost, da bi se lahko poročilo. S tem bi se
preprečilo, da bi v zakon silili dekleta, ki so stara komaj 13, 14 let. Vendar bi potem morali
vzpostaviti tudi sistem pravnega varstva za žrtve kršitev. Realno pa bi bila situacija verjetno
taka, da arabske države tega ne bi želele sprejeti ali pa bi dale pridržke. A tudi če bi sprejele,
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dekleta ne bi imela zagotovljenega sodnega varstva, saj so sodišča močno pod vplivom starih
običajev.126

3. 1. 2. PRAVILA OBLAČENJA
Običaji arabski ženski nalagajo, da mora svoje telo zakrivati, njena hoja ne sme zbujati
pozornosti še posebej, če poleg nje hodi oseba nasprotnega spola.127 Žensko oblačilo je
sestavljeno iz pokrivala za glavo in dolgega plašča. V začetku 20. stol. je bilo v Turčiji veliko
protestov zaradi islamskih študentk, ki so na univerzah nosila pokrivala za glavo. Leta 2012 je
to postalo dovoljeno128. Zgodba se je ponovila nedolgo nazaj v Franciji, ko je država
prepovedala nošenje naglavnih rut za študentke.
Koran nalaga ženskam, naj se oblačijo dostojno. To so razlagali tako, da morajo ženske
pokriti svoja telesa, saj s tem pokažejo spodobnost in pokornost.129 Je razlog za to v mišljenju,
da morajo biti ženske ponižne, tihe spremljevalke moškega, brez glasu, da bi izrazile svoje
mnenje in želje? Vprašanje, ki se tu postavi je, ali ta pravila oblačenja ne posegajo v pravico
svobodne izbire? Velika večina ob besedni zvezi svoboda odločanja ne pomisli na svobodni
izbiro oblačil, saj je v svetu, v katerem živimo, to nekaj samoumevnega. V arabskem svetu
temu ni tako. Arabske ženske morajo biti popolnoma zakrite, viden je lahko samo obraz. Ne
za oblačili, ampak za pomenom, ki ga sporočajo navzven, se skriva močna diskriminacija in
poniževanje žensk. S takšnimi pravili se ženski odvzame položaj subjekta in postane
objekt130. CEDAW sicer ne vsebuje določbe o tem, kako bi se morale ženske oblačiti in
verjetno bi takšno določbo težko tudi uvrstili v zakonodajo. A ker oblačila nosijo globoko
sporočilo o njihovi pohlevnosti, šibkosti, nižjem položaju od moških, bi bilo po mojem
mnenju dobro za začetek sprejeti vsaj kakšno priporočilo. To bi ženske določalo kot
enakopravne moškim in izničilo sporočilo, ki ga skrivajo pravila oblačenja. Ženske so
enakopravne moškim ne glede na to, v kaj so oblečene. Obleka ne določa njihovega pravnega
ali socialnega statusa. Je izraz njihove svobode izražanja. Čeprav priporočilo ni zavezujoče, bi
njen sprejem s strani mednarodne organizacije mogoče pomagal spremeniti mnenje javnosti in
posledično pomenil majhen korak k odpravi diskriminacije arabskih žensk. Čeprav je
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sporočilo, ki ga imajo ženska oblačila globoko zakoreninjeno v družbo, da ga je skoraj
nemogoče spremeniti, menim, da ga je s pomočjo vpliva mednarodne skupnosti na javno
mnenje arabske družbe mogoče spremeniti.
Pri iskanju podatkov o pravilih oblačenja sem naletela na anketo, ki jo je izvedla Univerza v
Michiganu. Njeni rezultati so me rahlo presenetili. Raziskava je potekala tako, da so izbrali
peščico arabskih držav in sicer Egipt, Irak, Libanon, Savdsko Arabijo, Tunizijo in Turčijo. V
anketi je raziskovalce zanimalo, kako naj bi se po mnenju prebivalcev prej omenjenih držav
oblačile muslimanske ženske. Na podlagi odgovorov so sestavili razpredelnico, ki je navedena
spodaj131. Prikazuje stile oblačenja, ki so bili na izbiro in odgovore po državah.
Slika 1:

Vir: Washington Examiner (2016)
Najbolj sprejemljiva možnosti je bila številka 4. Ženska naj ima v javnosti pokrite lase.
Naslednja po vrsti je možnost številka 5, ki dopušča, da se poleg obraza vidijo tudi lasje.
Presenetilo me je, da je v državah, tudi konzervativnih, veliko bolj sprejemljiva ženska, ki ima
odkrit obraz in lase (možnost številka 6), kot pa ženska, ki je popolnoma zakrita (možnost
številka 1). Države, ki so najbolj liberalne v pravilih ženskega oblačenja so Libanon, Tunizija
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in Turčija. Te države dopuščajo možnost, da ženske nosijo obraz in lase nepokrite. Na drugi
strani pa je Savdska Arabija, kjer je zaželeno, da se od ženskega telesa vidijo zgolj oči.132

3. 1. 3. PRAVICA DO IZOBRAŽEVANJA
10. čl. CEDAW govori o odpravi diskriminacije na področju izobraževanja. Cilj je, da se
vsem deklicam in ženskam omogoči enako šolanje kot moškim.133 Je prvi čl., ki obravnava
eno najpomembnejših pravic.134 Zagotoviti je potrebno dostop do izobraževanja in nuditi
pomoč nameni deklicam in ženskam, ki jim je bil vstop v izobraževalni sistem omogočen, a
so ga morale predčasno zapustiti.135 Pogosto je razlog za takšno dejanje pritisk družine ali
skupnosti.
CEDAW od držav zahteva, da morajo zagotoviti nediskriminatorno dodeljevanje sredstev za
izobraževanje moškim in ženskim šolam. Čeprav so šole ločene, morajo vse dobiti enako
ekonomsko podporo s strani države. Šole morajo imeti enako izobražen kader, da se za oba
spola zagotovi enako kvaliteto in količino izobrazbe.136
V Iranu na primer je izobraževalni sistem razdeljen na pet delov. To so predšolski, osnovni,
srednji, višji in visoki program. Osnovni program je obvezen, ostali so prostovoljni. Državne
šole so brezplačne, zasebne so plačljive. Dečki in deklice predšolski program obiskujejo
skupaj, v vseh nadaljnjih programih so ločeni po šolah. Šole so zgrajene na različnih
lokacijah, tako da med učenci ne more priti do stika137. S tem želijo preprečiti nemoralna
dejanja. Na univerzah so ločeni tudi univerzitetni kampusi. Kako države izvedejo ločitev
prikazuje primer iz Kuvajta. Preden je država uvedla ločitev moških in žensk, so ženske
študirale skupaj z moškimi. Ob uvedbi novega modela pa je kuvajtska univerza zgradila zid,
ki ločuje menzo za moške in ženske. Knjižnica je določena nadstropja namenila izključno za
ženske, druga pa za moške138. Novi model je postal, poleg odobravanja, tudi tarča kritik.
Profesor mednarodnih odnosov na kuvajtski univerzi Masouman Al-Mubarak ga je opisal kot
»ljubko igro kako diskriminirati ženske«. Direktorica Sveta za zasebne univerze Sheikha
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Muneerah Al-Sabah pa je izjavila, da na tak način moški nadzorujejo ženske139. Na podlagi
njunih odzivov se opazi, da so v arabskih državah mnenja o dostopu žensk do izobraževanja
in skupnega šolanja deljena. Medtem ko so nekateri prepričani, da ženske tega ne potrebujejo,
drugi menijo, da so ženske upravičene do izobrazbe. Menijo celo, da bi se moški in ženske
morali šolati v skupnih šolah.
Šolska uniforma pakistanskim deklicam nalaga pokrito telo, vidne so samo dlani in obraz. Na
šolah za deklice praktično ni moškega osebja, celotno osebje sestavljajo ženske. Osebe, ki se
ne strinjajo s šolanjem deklic pogosto požigajo njihove šole.140 V Pakistanu talibani ne
dovoljujejo deklicam, da bi se šolale. Prepričani so, da je to v nasprotju z islamom. Po
njihovem mnenju je dovolj, če imajo deklice versko izobrazbo.141
Učni program v arabskem svetu je podoben mednarodnemu, s tem da velik poudarek dajejo
religiji in islamski ureditvi države. Že od malih nog otroke učijo spoštovanja staršev in
starejših ljudi. To je namreč temeljna vrlina arabskega sveta. Skozi izobraževalni program se
deklicam tudi vcepi njihov položaj in vloga v družbi. Deklice so v družini vedno na zadnjem
mestu. Že zelo zgodaj začnejo opravljati gospodinjska dela142. Na podlagi povzetka
izobraževalne poti žensk se mi zdi, da jih želijo opremiti z osnovno stopnjo pismenosti in
poznavanja verskih zapovedi. Je pa večja želja po tem, da ženska raje ostane doma in skrbi za
dom ter družino. Ne vidijo nobene potrebe ali pa ne želijo, da bi ženske pridobile višjo
izobrazbo in razvile sposobnost kritičnega mišljenja. Čeprav ženske mislijo, da so zahodne
navade zanje strup143, obstaja možnost da bi spremenile mnenje, če bi dobile vpogled v sistem
pravic in svoboščin in kako ženske dejansko živijo na zahodu. Vse kar vedo o zahodu pa je
popačeno s strani močnih verskih voditeljev.
Raziskave pa kažejo drugačno sliko. V arabskem svetu ženske po številu presegajo moške kar
se tiče visoke izobrazbe. Najbolj po številu visoko izobraženih žensk izstopa Katar144. So
države, ki vodijo do žensk prijazno politiko, a takih je zgolj peščica. Zato je po mojem
mnenju na takšne raziskave treba gledati previdno. Kar so dogaja v ozadju, še vedno ostaja
skrivnost. Prikažejo lepoto, skrijejo pa kruto realnost.

Redke so ženske, ki so uspele

priplezati visoko in v svojem poklicu uživajo globoko spoštovanje ljudi po svetu.
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ženske145 je potrebno vzeti za vzor, saj dokazujejo, da si lahko izobražena in razgledana
ženska, hkrati pa še vedno ostaja zvesta svojim koreninam. Za pravico, da se arabske ženske
lahko izobražujejo in pridobijo tudi visoko izobrazbo se je bilo potrebno dolgo boriti. Kljub
temu, da je to sedaj omogočeno, jim ne pomaga prav dosti. Ženske imajo namreč velike
težave kasneje pri vstopu na trg delovne sile146. Leta 2014 je izšel raziskovalni članek z
naslovom Arab youth: Missing educational foundations for a productive life, kjer so razmerje
med izobraževanjem žensk in njihovo zaposljivostjo poimenovali kot učinek bumeranga.
Učinek so pojasnili tako, da je malo verjetno, da bodo arabska dekleta pričela šolanje. A če so
to storile, so bile pri tem veliko bolj uspešne, kot fantje. Ko pa zaključijo šolanje, je malo
verjetno, da bodo dobile zaposlitev. V Jordaniji je trikrat bolj verjetno, da bo ženska ostala
brez zaposlitve, kot pa moški.147
Po črki zakona bi lahko rekli, da je ta določba CEDAW izpolnjena, saj ženske, kljub oviram,
lahko dobijo izobrazbo. Poleg osnovne jim je dana možnost pridobitve tudi višje izobrazbe,
tako da večina žensk danes pridobi polno izobrazbo148. CEDAW prav tako ne zahteva, da bi
se morala oba spola šolati skupaj149, ampak, da se vsem enakopravno omogoči šolanje. Z
ločenimi šolami ni nič narobe in menim, da tudi nobena zakonodaja ne bi mogla zahtevati
skupnih šol, saj je ureditev šolskega sistema odvisna od vsake države. Prav tako so arabske
države začele spodbujati k enaki izobrazbi moških in žensk. A največji problem še vedno
predstavlja sporočilo neenakopravnosti, ki ga podajajo ločene šole in ki prevladuje v javnem
mnenju. V drugih državah, kjer še obstajajo ločene šole, žensk ne obravnavajo kot
neenakopravne. Preprečevanje nemoralnosti ni dovolj pomemben razlog, da se spola šolata
ločeno. Menim, da so tudi na področju izobraževanja ženske diskriminirane in da je sistem
izobraževanja tisti, ki vzdržuje diskriminacijo. Z ločevanjem se namreč ne omogoča
interakcije med pripadniki različnih spolov. Ker se šolajo ločeno, se že od vsega začetka
poudarja različnost položajev in vlog, ki jih imajo v družbi. Starejši pripadniki miselnosti ne
morejo spremeniti. Lahko pa bi jo mladi. A kako bodo to dosegli, če med njimi ni interakcije
v zgodnjih letih? Nemoralnost ni noben izgovor za ločevanje. Če bi se dečki in deklice šolali
skupaj in bi jih učili kritičnega razmišljanja, bi spoznali, da ni nobene osnove v razlikovanju
145
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med njihovimi položaji in pravicami. V osnovi so vsi ljudje, ki želijo pridobiti želeno
izobrazbo in zaposlitev. Vsi delujejo za skupen cilj. Že na tej točki bi lahko govorili o
diskriminaciji, saj se ne omogoča napredka družbe, ki bi lahko spoznala, da razlikovanje med
moškimi in ženskami nima nobene trdne podlage z vidika človekovih pravic. Podlaga je zgolj
v pristranski razlagi religije.
Najbolj realno situacijo v šolstvu opišejo besede direktorice Sveta za zasebne univerze v
Kuvajtu. Izjavila je, da se v arabskem šolskem sistemu odraža želja moških, da nadzorujejo
ženske.150 Zato diskriminacija žensk še vedno ni odpravljena. Nekaterim se zagotovi samo
možnost pridobitve osnovne pismenosti, mnogo žensk pa je takih, ki ostanejo nepismene.
Ženskam bi morala biti olajšana pot pri pridobitvi osnovne in visoke izobrazbe. Po pridobljeni
izobrazbi bi morale imeti enako možnost zaposlitve kot moški.
CEDAW določa: »Države pogodbenice bodo sprejele vse primerne ukrepe za odpravo
diskriminacije

žensk, da

bi jim

zagotovile

enake

pravice

do

izobraževanja

kot

moškim151«. Vidi se, da države tega še vedno niso v celoti izpolnile. Čeprav je ženskam
izobraževanje omogočeno, se vedno srečujejo z nasprotovanjem njihovemu izobraževanju.
Problem predstavlja tudi, da veliko žensk meni, da izobraževanja ne potrebujejo.

3. 1. 4. PRAVICA DO ZAPOSLOVANJA
»Države pogodbenice bodo sprejele vse primerne ukrepe za odpravo diskriminacije
žensk na področju zaposlovanja, da bi jim bile na podlagi enakosti moških in žensk
zagotovljene

enake pravice...«.152 Naloga držav je, da zmanjšajo diskriminacijo pri

zaposlovanju žensk in delu žensk. To je ključnega pomena za razvoj osebnosti in dostojanstva
žensk. Ne nazadnje pa vpliva tudi na trajnostni razvoj družbe in gospodarstva, saj ženske
vnašajo drugačne vidike v poslovni svet.153 Pot do zaposlitve je za ženske večji izziv kot za
moške. Čeprav raziskave kažejo, da ženske po številu visoko izobraženih presegajo moške, so
oni še vedno tisti, ki lažje dobijo zaposlitev. Na slabo zaposljivost žensk kaže visoka stopnja
brezposelnosti. Ta znaša 43,9 %154, medtem ko je pri mladih moških za polovico nižja155.
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Visoka brezposelnost žensk in njihova nizka udeležba na trgu delovne sile pomeni, da je
odstotek zaposlenih arabskih žensk pod 20 % 156.
Ženske, ki pridobijo izobrazbo in se znajdejo v poslovnem svetu, se morajo srečevati z
ovirami. To prikazuje primer, ki se je zgodil v Egiptu. Med dvema podjetjema je prišlo do
spora. Eno podjetje je bilo v lasti ženske. Za rešitev spora z uporabo pravnega sistema je
ženska potrebovala kar 86 tednov. V primeru, ko je do spora prišlo med dvema podjetjema,
oba v lasti moškega, pa je za tovrstno rešitev spora bilo potrebnih samo 54 tednov.157
Spodnja grafa prikazujeta odstotek žensk, ki so zaposlene, brezposelne ženske, ki iščejo
zaposlitev in ženske, ki niso na trgu delovne sile. Primerja se deset izbranih arabskih držav.
To so Alžirija, Bahrajn, Egipt, Jordanija, Libanon, Katar, Savdska Arabija, Tunizija in
Palestina. Za primerjavo je dodan še celoten svet in države članice OECD. Grafa sta
pripravljena za obdobje med letoma 2000 in 2012.
Slika 2:

Vir: spletna stran Brookings.edu.
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157
Spletna stran:
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Največ žensk je zaposlenih v Katarju, kar 36 %, a so kljub temu pod svetovnim povprečjem.
Najmanj zaposlenih žensk je v Alžiriji, Jordaniji in Palestini. Največ brezposelnih iskalk
zaposlitve je v Jemnu in Alžiriji, približno 12 %. Najmanj iskalk zaposlitve je v Savdski
Arabiji. Ta država ima tudi majhen odstotek zaposlenih žensk, verjetno posledica tega, da
zagovarjajo tradicionalno vlogo ženske. Največ žensk, ki niso na trgu delovne sile, je v
Palestini, najmanj v Katarju. Situacija se je dvanajst let kasneje bolj malo spremenila.
Slika 3:

Vir: spletna stran Brookings.edu.
Po številu zaposlenih žensk še vedno izstopa Katar, ki je celo presegel svetovno povprečje. V
ostalih državah se je odstotek zaposlenih žensk rahlo dvignil, a sprememba ni velika. Kljub
temu so arabske države še vedno daleč za svetovnim povprečjem. Več je brezposelnih žensk,
kot moških. Največ brezposelnih žensk je v Bahrajnu in Alžiriji, najmanj v Kuvajtu, ZAE,
tudi Savdski Arabiji. Izjemoma je več brezposelnih moških kot žensk v Iraku, Zahodnem
bregu in Gazi. To je vidno iz spodnjega grafa, ki prikazuje prepad med brezposelnostjo obeh
spolov.
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Slika 4:

Vir: spletna stran The World bank.
Vsi trije grafi kažejo, da je v arabskem svetu zaposlenih malo žensk. Še vedno vlada močno
prepričanje, da ženske ne potrebujejo služb, saj so potrebne doma. Če pa že imajo službo, je
taka, da lahko poleg nje še vedno lahko skrbi za dom in družino. Tudi ženske same ne vidijo
nobenega pomena v izobraževanju, če pa je njihovo življenje sestavljeno iz kuhanja,
pospravljanja in skrbi za družino158. Zato se malo žensk bori za uveljavitev osnovne pravice
do izobraževanja in zaposlitve, ki jim jo omogoča CEDAW.
Kar se tiče upokojevanja, se ženske upokojujejo zgodaj. V Iranu na primer gredo ženske v
pokoj po dvajsetih letih delovne dobe.159
Realno je situacija daleč od zahtev CEDAW. Ženske, ki pridobijo osnovno in visoko
izobrazbo, so pri tem boljše od moških. Kar pa se tiče zaposlovanja, imajo moški več
možnosti za zaposlitev kot enako izobražene ženske. Posledično je v arabskih državah veliko
brezposelnih iskalk zaposlitve. Čeprav nekatere ženke uspejo priti na vodilne položaje v
podjetjih160 in veliko doprinesejo k trajnostnemu razvoju države161, se morajo še vedno
srečevati s predsodki s strani moških. Konvencijska zahteva za zagotovitev pravice do enake
možnosti za zaposlitev nikakor ni izpolnjena, če ima moški več možnosti za zaposlitev, kot
enako izobražena ženska samo zato ker je moški. Krivda pa ni samo na strani države. Del
krivde nosijo tudi ženske. Te so od malih nog vzgajane v prepričanju, da je njihova prihodnost
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namenjena skrbi za dom in družino. Zato ne vidijo nobenega smisla sprva v pridobitvi
izobrazbe in iskanju zaposlitve, če bo ves njihov čas namenjen skrbi za družino.

3. 1. 5. ARABSKE ŽENSKE IN POLITIKA
»Države pogodbenice bodo sprejele vse primerne ukrepe za odpravo diskriminacije
žensk v političnem in javnem življenju države, predvsem pa morajo ženskam pod
enakimi

pogoji

kot moškim zagotoviti pravico: da volijo na vseh volitvah in javnih

referendumih in so voljene v vsa telesa, ki se volijo z javnimi volitvami; da sodelujejo pri
oblikovanju in izvajanju vladne politike in da zavzemajo javne položaje ter opravljajo
vse javne funkcije na vseh ravneh oblasti; da sodelujejo pri delu nevladnih organizacij in
društev, ki se ukvarjajo z javnim in političnim življenjem v državi162.« Ženske v veliko
državah nimajo volilne pravice.163 S tem jim je onemogočeno, da bi sodelovale pri
sprejemanju odločitev ali pa pri kandidiranju na pomembne funkcije v državi. Če pa država že
omogoča pasivno volilno pravico, se ženske na vodilnih položajih znajdejo pred večjimi
ovirami kot moški.
Prvič se je začelo govoriti o krepitvi položaja žensk leta 2004 v Tuniziji, kjer je potekal
Arabski vrh. Tu so se sestali arabski voditelji in razpravljali o vlogi ženske kot pomembnem
elementu političnega in ekonomskega razvoja arabskega sveta. Ko se je začela modernizacija
arabskih držav, jih je velika večina spremenila svoje ustave in vanje zapisala, da so ženske
enakovredne državljanke moškim državljanom. Države, kot sta Tunizija in Maroko, ki sta bolj
izvozno naravnani, so pričele odkrivati kako pomembne spremembe na trgu dela lahko
prinese vključenost žensk v gospodarstvo.164
Kar se tiče števila žensk v parlamentih držav, so arabske države tiste, kjer je število najnižje.
V tej regiji je bilo sprejetih ogromno različnih ukrepov za povečanje števila žensk v
predstavniških organih, njihovo udeležbo v javnem življenju, a trenutno ti ukrepi še niso
prinesli želenih učinkov. Razlog za nizko prisotnost arabskih žensk v političnem življenju in
njihovi neenakopravnosti je, da v tem delu sveta proces demokratizacije poteka zelo počasi165.
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Kakšno vlogo bo ženska imela v politiki, je v veliki meri odvisno od tega, koliko je vodstvo
države naklonjeno podpirati udeležbo žensk v politiki in javnem življenju. Rola Dashti166,
kandidatka na parlamentarnih volitvah leta 2006 v Kuvajtu je dejala, da je »negativen kulturni
in medijski odnos do žensk v politiki glavni razlog, zakaj nobena ženska ni izvoljena. Prav
tako velike ideološke razlike med konzervativci in skrajnimi islamisti odvračajo ženske od
tega, da bi volile za ženske«.167 Po drugi strani pa Najla Al - Awadhi168, bivša poslanka v
ZAE trdi, da ima njihova država vodstvo, ki želi, da imajo tudi ženske svoje pravice. 169
Države, ki imajo ženske v politiki bi morale služiti kot inspiracija ostalim državam in jim
pokazati, da imajo ženske enakopravno vlogo v politiki in javnem življenju. S svojim
delovanjem lahko doprinesejo h gospodarskemu napredku države, zaradi vključevanja žensk
in zagotavljanja varstva njihovih pravic in svoboščin pa jim prinese tudi ugled v
mednarodnopravni skupnosti, ki ima koristi na mnogih področjih delovanja znotraj države in
v interakciji z drugimi državami ali mednarodnimi organizacijami.
Trenutno zahteve CEDAW na tem področju še niso v celoti izpolnjene, a se predsodki počasi
brišejo s pomočjo bogatejših arabskih držav. V nekaterih državah ženske še vedno nimajo
aktivne volilne pravice, če pa volilno pravico imajo, je ta lahko omejena170. V nekaterih
državah jim je bila podeljena volilna pravica odvzeta in v 21. stol. ponovno podeljena171,
drugje pa so jo dobile šele pred kratkim172. V političnem življenju so ženske nizko zastopane.
V celotni MENA regiji je v parlamentih zgolj 9% žensk. Ženske, ki se znajdejo na
pomembnejših funkcijah, se pri svojem delu srečujejo z večjimi ovirami, kot moški. Ženske
še vedno niso dosegle takšne stopnje moči, da bi lahko vplivale na odločitve nacionalne
politike glede vprašanj o pravicah in svoboščinah žensk.173
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3. 1. 6. SKLEP
Veliko vlogo pri neizpolnjevanju obveznosti imajo tudi vlade arabskih držav. Čeprav same ne
kažejo verskih prepričanj, pa religija vseeno močno vpliva na njihove odločitve. Predvsem se
to dogaja preko lobiranja verskih skupnosti.174 Nobena religija in nobena verska institucija se
ne bi smela vmešavati v odločanje vlad držav, saj niso nepristranske in s svojim delovanjem
povzročijo to, da se kršitve človekovih pravic ne odpravijo.
Mogoče bi kot pomanjkljivost CEDAW izpostavila to, da ne določa varovanja pravice do
svobodne izbire religije. Problem je predvsem prisilno spreobračanje ugrabljenih krščanskih
deklic v islam. Vsakdo si ima sam pravico izbrati svojo vero in nihče ne sme biti prisiljen
zamenjati svoje vere. Dogaja se, da se arabske države izogibajo izpolnjevanju obveznosti, ki
so zanje sporne s pomočjo pridržkov. Zato bi bila mogoče dobra rešitev, da se k CEDAW
prepove dajanje pridržkov. Gre za dokument, ki se nanaša na pomembno področje življenja
žensk, zato bi moral biti za pogodbenice zavezujoč v celoti, ne pa da se pogodbenice
izogibajo izpolnjevanju obveznosti s pridržki. Če bo vsaka država dala pridržke pri členih, ki
ji niso »všeč«, potem nikoli ne bomo odpravili diskriminacije žensk.
Razlike med spoloma se počasi zmanjšujejo. A za odpravo diskriminacije ni dovolj samo to,
da se piše nove dokumente o varovanju pravic žensk. Da bi dosegli njihovo enakopravnost, je
potrebno začeti pri družbi. Poleg izobraževanja o človekovih pravicah žensk je potrebno
ponuditi tudi vzgojo v duhu pomembnih vrednot. Te so enakost, solidarnost in človečnost .175
Maloštevilni napredni ljudje iz arabskega sveta celo zagovarjajo pravičen položaj žensk.
Vendar na žalost veliko ljudi, tudi žensk meni, da sploh niso zatirane. Tudi če ne živijo kot
zahodne ženske. Zanje ni pomembna izobrazba, zaposlitve, ampak menijo, da je prvinska
služba ženske biti mati in skrbeti za družino. Ni pomembno, da opravljajo enako delo kot
moški ali da so naloge med spoloma razdeljene. Način življenja, ki ga imajo zahodne ženske,
je zanje zloraba.176 Tu se kaže problematika miselnosti. Ni potrebno, da imajo ženske tak
način življenja kot zahodne ženske. Pomembno je, da se zavedajo katere pravice in
svoboščine jim pripadajo, da se jih obravnava kot enakovredne subjekte moškim.
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4. ZAŠČITA ARABSKIH ŽENSK V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH

4. 1. KOMISIJA ZN ZA POLOŽAJ ŽENSK
Komisija ZN za položaj žensk deluje v okviru Združenih narodov od leta 1946 in je ena izmed
komisij ECOSOC. Zavzemajo se za enakost spolov in izboljšanje položaja žensk in njihovih
pravic po vsem svetu. Naloga CSW je, da ocenjuje napredek na področju izenačevanja
spolov. Ima pa tudi možnost, da predloži poročilo in smernice za nadaljnje ukrepanje na tem
področju ECOSOC. Zasedanja CSW potekajo vsako leto.177

4. 2. ARABSKI SVET
Arabska liga je ustanovila poseben Odbor za ženske, znotraj katerega so leta 2000 sprejeli
Arabsko strategijo za izboljšanje položaja žensk. V Jordaniji je 1996 potekalo ministrsko
srečanje na visoki ravni, kjer so odobrili Program arabskega sodelovanja. Kot prednostno
nalogo so določili napredovanje arabskih žensk. Mnoge arabske države so podprle politiko
spodbujanja udeležbe žensk v javnem življenju. Začele so jim omogočati porodniški dopust,
dodatek za nego otroka, uvedbo volilne pravice. Oblikovali so tudi različna ministrstva in
nacionalne institucije za ženske, da bi na tak način zasledovali cilj enakosti žensk. Ministrstva
za ženske zadeve so vzpostavili v Palestini, Alžiriji, Egiptu in Iraku. V Bahrajnu, Jordaniji in
Libanonu so vzpostavili svet ali pa odbor za ženske. Njihova naloga je, da načrtujejo politiko,
priporočajo sprejem zakonodaje, spremljajo in usklajujejo dejavnosti, ki se ukvarjajo z
različnimi vprašanji glede položaja žensk in pripravljajo nacionalna poročila za ZN. Tovrstno
delovanje držav se je izkazalo za uspešno.178
Arabske države v svojih ustavah sicer imajo zapisane človekove pravice. Vendar je to zgolj
teorija. V praksi nevladne organizacije in nacionalni organi zaznavajo prenekatere kršitve
človekovih pravic179.
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4. 3. ORGANIZACIJA ARABSKIH ŽENSK
Leta 2000 je bila v Kairu na prvem vrhu arabskih žensk sprejeta Kairska deklaracija. Ta
deklaracija je predvidevala ustanovitev AWO, do katere je prišlo leta 2003 na drugem vrhu
arabskih žensk. Na tem vrhu je kraljica Rania Al Abdallah napovedala tudi pripravo
regionalne strategije za izboljšanje položaja žensk. Regionalna srečanja arabskih žensk
pomagajo ustvariti nov zagon in politično voljo za izboljšanje položaja žensk v arabskem
svetu.180
Gre za medvladno organizacijo, katere namen je dvigniti zavedanje o nujnosti vključevanja
žensk kot enakopravnih partnerk v družbeni razvoj, prizadevanje za krepitev vloge žensk in
ozaveščanje o njihovi pomembni vlogi v družbi ter spodbujanje in gradnja napredka arabske
kulture.181
Najpomembnejši organ je višji svet, ki ga sestavljajo arabske prve dame ali pa njihovi
predstavniki. Vsaka od njih predseduje višjemu svetu. Mandat traja dve leti. Vrstni red
predsedovanja pa poteka po abecednem vrstnem redu, ki se uporablja v Arabski ligi.182 Prve
dame imajo zelo pomembno vlogo pri doseganju sprememb ženskih pravic in svoboščin in
njihovi vključenosti v javno življenje v Jordaniji, Egiptu, Bahrajnu in ZAE.183

180

Al Maaitah R., Al Maaitah H., Olaimat H., Gharaeibeh M., 2011, str. 11.
Spletna stran: »Http://english.arabwomenorg.org/Content.aspx?ID=4« (10. 5. 2017).
182
Al Maaitah R., Al Maaitah H., Olaimat H., Gharaeibeh M., 2011, str. 9, 10.
183
Prav tam, str. 11.
181

44

5. ZAKLJUČEK
Na mednarodnem univerzalnem in regionalnem nivoju obstaja ogromno zavezujočih in
nezavezujočih dokumentov, ki govorijo o človekovih pravicah, njihovem varstvu in
obveznostih, ki jih morajo države izpolnjevati. Prav tako obstaja veliko dokumentov, ki
posebej obvezujejo države k spoštovanju enakosti, nediskriminaciji žensk. Vendar so ženske
še vedno predmet diskriminacije. CEDAW je prvi mednarodni dokument, ki definira pojem
diskriminacija žensk in uveljavlja njeno splošno prepoved.184 Zajema vse pomembne pravice
žensk, realnost pa kaže, da ženske še vedno niso enakopravne, saj bodisi obveznosti niso
izpolnjene, ali pa so izpolnjene »površinsko«.
Ali se bo dekle imelo možnost izobraževati, je odvisno od odločitve družine. Čeprav jim je
ponekod omogočeno, da se izobražujejo, da hodijo v službo, so še vedno v veliki meri
odvisne od svojega moža, brata ali staršev. Velika želja vseh arabskih žensk je ta, da bi bile
samostojne. Želijo si, da bi lahko živele in se preživljale same in da to za nikogar ne bi bilo
sporno. Želijo si, da bi lahko samostojno odločale o svojem življenju, sprejemale lastne
odločitve. Da bi jim bilo priznano človeško dostojanstvo. Da bi hodile v šolo, službo in ne bi
bile odvisne od nikogar. Nikjer v Koranu ni zapisano, da mora biti ženska odvisna od moža in
ga ubogati. V letih tolmačenja Korana so to razvili ljudje, ne pa religija ali pravo samo.
Kako razmišlja ženska, ki jo od malih nog učijo, kakšna je njena vloga v življenju, najbolje
opiše Sarbdžit Kaur Atval v svoji knjigi Sramota. Opisuje namreč njen boj za svojo svakinjo,
ki jo je družina dala umoriti, ker je ogrožala njihovo čast. Želela je doseči pravico zanjo in za
tisoče drugih deklet, ki so se znašle ali pa se še lahko v takšni situaciji. Čeprav gre za sikhinjo,
pripadnico indijske religije, kar ne spada v okvir mojega dela, to ne predstavlja nobene ovire
za samo razumevanje mišljenja. Knjiga predstavlja dober vpogled v razmišljanje ženske, ki je
vzgojena tako, da bo dobra žena, mati in hči. Ker ji pravila obnašanja in njeno mesto v družini
in družbi vcepijo že v rani mladosti, ta pogled za vedno ostane del nje. Zaveda se, da je njeno
življenje drugačno od življenja drugih žensk. Vendar tega življenja ne more pogrešati, saj ga
nikoli ni imela. Nikoli ni živela tako, da bi bila samostojna, da bi lahko sama odločala o
svojem življenju, izobraževanju in poroki, delovanju v politiki, ampak so vedno namesto nje
odločali drugi. In kako taka ženska razmišlja, ko ve, da je nekaj hudo narobe, da tako
delovanje ni pravilno, celo kaznivo, a si vseeno ne upa spregovoriti zaradi vzgoje. Po mojem
mnenju je to eden od razlogov, zakaj veliko arabskih žensk živi v takšnih razmerah. Lahko, da
184
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se zavedajo ali pa tudi ne, da bi morale imeti več pravic in svoboščin, da bi morale same
odločati o svojem življenju, a tega nikoli niso imele, zato tega ne pogrešajo. Položaj v
katerem so, se jim zdi običajen, ker so bile tako vzgojene.185 Da bi se situacija spremenila niso
pomembne samo spremembe na področju prava, ampak tudi v mišljenju družbe. Tako moških,
še posebej pa žensk. Pomembno je, da se začnejo zavedati nesmiselnosti položaja, v katerem
so. Da so lahko enakopravne moškim, da lahko odločajo svobodno o svojem življenju in da
jim pripadajo enake pravice in svoboščine, kot moškim.
Situacija je bila za ženske boljša v prvi polovici 20. stol.. Takrat so se zaradi nezadovoljstva
ljudstva z vladami držav pravice žensk v arabskem svetu povečale. Posledično pa je
nezadovoljstvo ljudstva vodilo v arabsko pomlad. Stanje se je spremenilo v drugi polovici 20.
stol..186 Takrat so ženskam odvzemali pravice. Močan vpliv je dobil islamski
fundamentalizem, kot posledica odgovora Združenih držav Amerike na teroristični napad 11.
9. 2001 in uboj Osame bin Ladna. Islamski fundamentalisti zavračajo običaje in pravila, ki so
del zahoda. Ne samo njihov način življenja, hrana, oblačila, ampak tudi ideje, poštenost,
mirno reševanje sporov in osnovne človekove pravice. Borijo se proti temu, saj so prepričani,
da je njihova stroga religija in njihovo strogo pravo edino pravilno in ga je treba spoštovati.
Zahodne navade so strup za njihov način življenja. »Ta gibanja zavračajo idejo enakosti
spolov in zagovarjajo segregacijo in ohranjanje moške dominacije v družini, politiki in na trgu
delovne sile. V Savdski Arabiji in Iranu so ženske drugorazredni državljani,187« piše v svojem
članku Schow A., ki ga je za spletni portal Washington Examinor pripravila na podlagi
poročila Univerze v Michiganu.

Na žalost to seveda močno poslabša položaj žensk in

možnost, da bi imele vsaj osnovne človekove pravice, ki jih imajo ženske v zahodnih
civilizacijah. Savdska Arabija kot ena najbolj konzervativnih držav arabskega sveta zavrača
enakopravnost moških in žensk. Zanjo je v razmerju moški in ženska temeljna vrednota
komplementarnost188. Moški in ženska se dopolnjujeta, nista pa si enakopravna.
Leta 2011 je bilo v Maroku z ustavno reformo določeno, da je ženskam zagotovljena
državljanska in socialna enakopravnost z moškimi. A človekoljubne organizacije kljub temu
ugotavljajo, da še vedno prihaja do njihove diskriminacije.189 To nam sporoča, da papir
prenese vse. Na zunaj lahko države izkazujejo podporo mednarodnim dokumentom in celo
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spreminjajo svoje zakonodaje, da bi bile v skladu z njimi. A če se to ne spoštuje, potem je
enako kot če ne bi storili nič.
Če želimo dokončno preprečiti kršitve, potem moramo tudi sami nekaj storiti za to in ne samo
čakati na oblast, da bo reagirala. Potrebno je spremeniti miselnost družbe. CEDAW in
Protokol dajeta Odboru pristojnost, da lahko preverja situacijo v državah pogodbenicah in
ukrepa na lastno pobudo, pobudo posameznika ali interesnih skupin. Vendar izdaja zgolj
priporočila, ki pa niso zavezujoča, zato državam ni treba slediti in jih ne doleti nobena pravna
sankcija. Edina možnost, da bi države priporočila upoštevale, je upanje na uporabo
političnega pritiska s strani mednarodne skupnosti, kar pa je lahko vprašljivo, sploh če
konvencijske pravice krši mednarodno pomembna in močna država. Možnost, dana v
Protokolu je po mojem mnenju dobro izhodišče za prihodnje urejanje tega področja. Ženske
so namreč šele nedolgo nazaj začele dobivati pravice in ni nobena skrivnost, da stanje na
področju njihovih pravic še vedno ni idealno. Se pa temu počasi približujemo. Tako Protokol
kot CEDAW dajeta osnovo za sprejem novih dokumentov in možnosti za razvoj postopkov
nadzora nad državo in možnosti posameznika, da prijavi kršitve. Vse skupaj lahko nekoč vodi
do zavezujočih odločitev Odbora.
Številni avtorji190, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami žensk, so v svojih delih prišli do
podobnih ugotovitev, da je za končanje diskriminacije žensk potrebno izobraževanje družbe.
Družba je tista, ki jo je treba ozavestiti, da imamo ljudje vsi enake pravice in svoboščine ne
glede na osebne okoliščine, ki nas delajo drugačne in edinstvene. Da bi torej končali
diskriminacijo žensk, jo je potrebno najprej preprečiti. Vendar ne samo na državni ravni
ampak tudi na družbeni.191 Islamski običaji niso krivi za zavračanje spoštovanja človekovih
pravic. Za to je kriva razlaga islamskega prava, religije in običajev.192
Zavedam se, da je pogled na problematiko, opisan v nalogi, moj pogled na položaj arabskih
žensk. Živim v svetu, ki ženskam omogoča svobodo odločanja, samostojno življenje in
človekove pravice. Zato se mi način življenja arabskih žensk zdi zaskrbljujoč. A one na to ne
gledajo tako. Njihova kultura je takšna že stoletja, zato so takšnega življenja navajene. Ne
čutijo se diskriminirane. Menijo, da je njihovo življenje popolno, če lahko skrbijo za dom in
družino. Drugega ne potrebujejo. Sama menim, da je takšno življenje nekakšen spomin na
začetek oblikovanja družb, v katerih so bili moški lovci, ženske pa gospodinje. A tako kot je
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človek s pomočjo evolucije napredoval iz neandertalca v homo sapiensa, tako bi družba
morala napredovati v svojem mišljenju. Vsi smo enakovredni v vsem, ne glede na spol.
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