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Pravice niso samoumevne. 
Potrebno jih je reflektirati. 
Se jih zavedati. 
Jih spoštovati.
Biti vedno znova pozoren na vse, kar jih ogroža. 
Poznati zgodovinski kontekst njihovega sprejetja. 
In razumeti njihovo izvajanje v praksi. 

Svobodno odločanje o rojstvu otrok je v Sloveniji vpisano v ustavo. 
Je posledica prizadevanj gibanj, sindikatov, političark, ki so se povezali 
ne glede na barvo stranke, ki ji pripadajo.
Svobodno odločanje o rojstvu otrok ni zapoved in ni prisila. 
Je možnost transparentinih, dostopnih in jasnih postopkov. Je ekonomska 
možnost, da se vsaka ženska lahko odloči, da bo imela otroka. 
Je svoboščina, ki v Sloveniji uživa večinsko podporo. 
In je dokaz solidarnosti, ki jo premoremo. 
Publikacija pred vami raziskuje kako se do svobodnega odločanja o 
rojstvu otrok opredelujejo različne politične stranke. 

Navdih za njen nastanek smo v programskem odboru Inštituta 8. marec 
dobili v zborniku Pravica do izbire, ki ga je leta 1991 uredila Eva D. Bahovec. 
Je prikaz tega kako se volja oblasti pogosto razlikuje od volje ljudi.
Knjižica pa ne govori samo o pravici do svobodnega odločanja o rojstvu 
otrok. Naslavlja široko polje reproduktivnih pravic. In odnosov poslancev 
in poslank do njih: pravice do brezplačnega vrtca, pravnega priznanja 
spola, brezplačne kontracepcije ipd. Je drobna knjižica, ki naj pred 
vsakimi volitvami šteje kot kompas in kot opozorilo. 

Opozorilo o tem kako pomembno je, da fajtamo dalje. 
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UVODNIK
   

TINA TOMŠIČ:

metodologija

 Slovenija velja na ravni zakonodaje in v primerjavi z državami 
zahodnega sveta za eno od držav z boljšo sistemsko ureditvijo repro-
duktivnih pravic; pravno in finančno so dostopne različne oblike kontra-
cepcije, z ustavo pa je zagotovljeno tudi svobodno odločanje o rojstvu 
otrok. Namen te publikacije je predstaviti stališče aktualne politike do 
reproduktivnih pravic - predvsem do dostopnosti splava in kontracep-
cije, dostopa do informacij, pa tudi dostopa do ginekologa in koriščenja 
očetovskega dopusta. Želimo si, da publikacija služi kot jasen orientir na 
prihodnjih volitvah in nedvoumno pokaže, da izbira oblasti vpliva tudi na 
naša življenja.  V Inštitutu 8. marec smo prepričani, da je pomembno, da 
družbene pojave razumemo v širšem kontekstu. Nekaj uvodnih besed 
bomo namenili pregledu urejenosti pravice do svobodnega odločanja o 
rojstvu otrok pri nas, v nadaljevanju pa bomo analizirali pozicije politič-
nih strank do tega vprašanja. 
 
 Nekaj zgodovine
Pred tridesetimi leti, v času oblikovanja slovenske Ustave leta 1991, je bilo 
v medijih zaslediti burno razpravo, v kateri so zastopniki ene strani za-
govarjali idejo in možnost odločanja vsakega človeka o lastnem telesu, 
zastopniki druge strani pa so zagovarjali prepoved ali vsaj strogo omejeva-
nje opravljanja splava. Gibanja, sindikati in predstavnice različnih političnih 
strank so se povezali in uspelo jim je doseči pravica do svobodnega od-
ločanja o rojstvu otrok zapisana v 55. členu Ustave Republike Slovenije (v 
nadaljevanju Ustava 1991): »Odločanje	o	rojstvih	svojih	otrok	je	svobodno.	
Država	zagotavlja	možnosti	za	uresničevanje	te	svoboščine	in	ustvarja	
razmere,	ki	omogočajo	staršem,	da	se	odločajo	za	rojstva	svojih	otrok.«	
Z zapisom pravice o svobodnem odločanju o rojstvu otrok v ustavo je pra-
vica zaščitena z najvišjim pravnim redom in tako tudi najtežje odpravljiva.

Kot zapiše Nika Kovač v knjigi Moja odločitev (2020), »vključitev tega 
člena v ustavo Slovenijo uvršča med države z najbolj liberalno, svobodno 
ureditvijo področja umetne prekinitve nosečnosti. Prav tako daje ženskam 
možnost, da same odločajo o svojem telesu, postopek prekinitve noseč-
nosti pa mora biti transparenten, brezplačen in dostopen. Poleg tega se je 
s tem členom država zavezala, da si bo prizadevala za pogoje, v katerih se 
lahko vsaka ženska odloči za materinstvo.« 

 O splavu pri nas 
Način izvajanja pravice o svobodnem odločanju o rojstvu otrok natančneje 
ureja Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobo-
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dnega odločanja o rojstvu otrok (v nadaljevanju ZZUUP), ki je bil sprejet 
leta 1977 in je na področju urejanja umetne prekinitve nosečnosti od takrat 
nespremenjen. Preprečevanje zanositve ureja 2. poglavje zakona (od 6. do 
16. člena), umetno prekinitev nosečnosti pa 3. poglavje (od 7. do 30. člena).

ZZUUP določa, da je splav pri nas dovoljen do desetega tedna nosečnos-
ti. Po pretečenem času je umetna prekinitev nosečnosti dovoljena le pod 
določenimi pogoji. Meja je primerjalno v mednarodnem vidiku med nižje 
postavljenimi. Kovač (2020) še zapiše, da je število splavov pri nas med 
letoma 1997 in 2018 upadlo za več kot 64 %, kar pomeni, da so ženske v 
Sloveniji dobro informirane o svojih reproduktivnih pravicah. 

Nosečnice lahko zahtevo za umetno prekinitev nosečnosti dajo tudi za no-
sečnost, ki traja več kot deset tednov, a se ta sme skladno z 18. členom 
ZZUUP opraviti le, »če je nevarnost posega za življenje in zdravje nosečnice 
ter za njena bodoča materinstva manjša od nevarnosti, ki grozi nosečnici ali 
otroku zaradi nadaljevanja nosečnosti in zaradi poroda.« V skladu z 19. čle-
nom ZZUUP postopek za umetno prekinitev nosečnosti po desetem tednu 
nosečnosti »vodijo in o zahtevi nosečnice odločajo komisije prve in druge 
stopnje za umetno prekinitev nosečnosti.« Ob tem je v 19. in 6. členu dolo-
čeno, da je postopek obravnavan hitro in neovirano. Poleg tega se ob dobro 
urejenem pravnem sistemu zastavlja vprašanje, ali je pravica do svobodne-
ga odločanja o rojstvu otrok zagotovljena in udejanjana  tudi v praksi in ali 
imamo na tem področju nemara prostor še za nekatere izboljšave.

Dodatno: 
Meja za umetno prekinitev nosečnosti se v posameznih državah razlikuje. 
V večini evropskih držav ženska lahko opravi splav med 12. in 14. tednom 
nosečnosti oziroma 90 dni od prvega dne zadnje menstruacije. 
V Sloveniji je splav ekonomsko sicer dostopen, saj je vključen v splošno 
zdravstveno zavarovanje in torej ne predstavlja dodatnih stroškov. Vendar, 
kot opozori Kovač (2020), se tudi pri nas ženske višjega in srednjega slo-
ja laže informirajo o splavu, dostopnejši so jim tudi najrazličnejši zasebni 
zdravniki, pregledi in ustrezna pomoč. Da je odločitev o splavu zares svo-
bodna, mora država posameznicam zagotoviti tudi socialne in ekonomske 
pogoje, da lahko sprejmejo odločitev, ki si jo želijo.  

V zadnjih letih pa se je v Sloveniji ponovno začelo odpirati vprašanje za-
konske ureditve pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. 
Nekatere politične stranke to svoboščino postavljajo pod vprašaj, poslanci 
in poslanke pa se udeležujejo protestov proti pravici do splava. 

METODOLOGIJA

 Ker si je za ohranitev pravic potrebno nenehno prizadevati, ker je 
potrebno nenehno analizirati obstoječe stanje in ker je temeljni pogoj za 
udejanjanje svoboščine, da je ta dobro urejena na ravni prava, smo pred-
stavnikom vseh političnih strank, ki bodo morda krojile našo usodo po 
državnozborskih volitvah 24. aprila, sprva poslali vprašanja o reproduk-
tivnih pravicah, kasneje pa smo jih tudi povabili na pogovore. Zanimalo 
nas je kako se bodo odgovori posameznih poslancev in poslank razliko-
vali od pisnih stališč, iskali smo slepe pege.

Vprašanja smo poslali vsem parlamentarnim strankam (Lista Marjana Šar-
ca, Socialni demokrati, Levica, Stranka Alenke Bratušek, skupina nepove-
zanih poslancev, Stranka modernega centra/Konkretno, Nova Slovenija, 
Slovenska nacionalna stranka, Slovenska demokratska stranka, DeSUS). 
Kasneje smo vprašalnik in vabilo na intervju poslali tudi nekaterim zunaj-
parlamentarnim strankam (Pirati, Vesna, Povežimo Slovenijo, Stranka Res-
nica). Pozivu so se odzvali Socialni demokrati, Levica, Lista Marjana Šarca, 
Stranka Alenke Bratušek, Skupina nepovezanih poslancev, Slovenska na-
cionalna stranka in Pirati. Stranka Vesna je odgovorila, da v času poziva 
še ni imela pripravljenega programa, Nova Slovenija pa nam je po drugem 
pozivu, ki smo ga poslali skoraj pet mesecev po prvem, poslala povezavo 
do programa stranke, volilnega programa iz leta 2018 in predloga volilne-
ga programa za leto 2022. Na poslana vprašanja in vabilo na intervju niso 
odgovorili. Slovenska demokratska stranka na vabilo ni odgovorila 161 dni 
od prvega poslanega poziva in 11 dni od drugega poslanega poziva. Stranka 
DeSUS nam je odgovorila, da v raziskavi ne želijo sodelovati. V Inštitutu 
smo v sklopu analize reproduktivnih pravic organizirali tudi pogovore, ki so 
se jih udeležili predstavniki različnih političnih stranl. Na enem izmed njih 
je sodelovala tudi podpredsednica Gibanja Svoboda. 

Z raziskavo smo želeli prikazati poglede na vprašanja o dostopnosti splava in 
kontracepcije, odnos politike do koriščenja porodniškega dopusta za očete 
in do drugih vprašanj, povezanih z reproduktivnimi pravicami in zdravjem. S 
tem smo želeli prikazati različne poglede na reproduktivne pravice v Slove-
niji skozi oči aktualne politike in analizirati kako se je odnos do svoboščine 
spreminjal skozi zgodovino.
Stališč strank vladajoče koalicije o reproduktivnih pravicah pri nas do danes 
nismo pridobili. Zato te stranke tudi niso vključene v analizo, smo pa ločeno 
pripravili pregled njihovega izjavljanja na to temo v medijih in na družabnih 
omrežjih. Pripravil jo je Luka Lukič in je vključena v to publikacijo.
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Poleg tega v publikaciji najdete tudi  transkribirane intervjuje s predstav-
niki političnih strank in analizo vseh prejetih odgovorov. 

Poleg intervjujev in analize odgovorov pripadnikov političnih strank so v 
publikacijo vključeni še strokovni prispevki Rajka Muršiča, antropologa, 
Lineo Matlakala, aktivistke iz Lesota in Eve D. Bahovec, Maruše Nardoni 
ter Dali Regent. Slovenski avtorji so tudi sami analizirali odgovore inter-
vjuvancev ter na podlagi odgovorov pripravili strokovno refleksijo o stanju 
reproduktivnih pravic pri nas, Matlakala pa je opisala dostopnost do spla-
va v Lesotu. Njen prispevek smo v publikacijo vključili, ker se nam zdi po-
membno opozoriti na stanje v družbi, ki pravico do svobodnega odločanja 
o rojstvu otrok prepoveduje. Pisanje aktivistke dokazuje, da zakonska pre-
poved splava dejanskega opravljanja splava ne zameji. Opravljanje splava 
se še vedno dogaja v temnih sobah in ulicah, brez ustrezne zdravniške 
podpore, z veliko tveganja. Varne in transparentne postopke si lahko pri-
voščijo samo bogati. 

Njen zapis je dodaten opomin zakaj si je potrebno za pravico do svobodne-
ga odločanja o rojstvu otrok nenehno prizadevati.
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 Ideja za publikacijo je enostavna: privzemamo, da v Sloveniji 
obstajajo zakoni in ustava, ki ščiti reproduktivne pravice. Zavedamo se, 
da se kontekst družbe spreminja. V javnem diskurzu se pojavljajo odkrite 
pobude za omejevanje splava in uvedbo plačljive kontracepcije. Pred dr-
žavnozborskimi volitvami leta 2018 je Matej Tonin, predsednik trenutne 
vladne stranke zavzel jasno stališče do omejevanja pravice do svobo-
dnega odločanja o rojstvu otrok. 

Pred novimi volitvami leta 2022 nas je v Inštitutu 8. marec zanimalo, kako so se 
spremenila uradna stališča prvakov političnih strank. Odločili smo se, da bomo 
to preverili s kvalitativno metodo dela. Vabila za polstrukturirane intervjuje smo 
naslovili na vse parlamentarne stranke. Opravili smo zgolj sedem individualnih 
polstrukturiranih intervjujev s poslanci in poslankami parlamentarnih strank in 
predstavnico ene neparlamentarne stranke. Intervjuvancem in intervjuvankam 
smo zastavili trinajst vnaprej posredovanih vprašanj, ki smo jih med intervjujem 
podkrepili s podvprašanji ter prošnjami za dodatna pojasnila ali elaboracije. In-
tervjuje, ki so trajali približno pol ure, smo z dovoljenjem sodelujočih snemali s 
snemalno napravo ali telefonom. Na podlagi posnetkov smo v skladu z natančni-
mi navodili za prepis spisali transkripte vsakega intervjuja. 

Na naš poziv so se odzvali v Stranki Alenke Bratušek, Levici, Listi Marjana Šarca, 
Socialnih demokratih, Slovenski nacionalni stranki (SNS) in poslanski skupini ne-
povezanih poslancev (Janja Sluga). Kasneje smo poziv naslovili tudi na zunajpar-
lamentarne stranke. V intervju so privolili Pirati, nekatere stranke pa še niso imele 
sestavljenega programa, zato so povabilo odklonile, ali pa še niso bile oblikovane. 

Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija in Stranka modernega centra 
oziroma Konkretno se na naš poziv za intervju niso odzvali. Nova Slovenija nam 
je v februarju 2022 kot odgovor na poslana vprašanja odgovorila s povezavo na 
temeljni program stranke, volilni program iz leta 2018 in predlog volilnega pro-
grama za leto 2022. Na poslana vprašanja se niso odzvali. V volilnem programu za 
leto 2018 so zapisali: »Ženskam, ki razmišljajo o umetni prekinitvi nosečnosti, naj 
se nudi ustrezna psihosocialna podpora v tem procesu, ki ji bo pomagala pri od-
ločitvi za življenje in ji objektivno predstavila vse možnosti, ki jih ima v tem polo-
žaju. Uvedli bomo obvezno posvetovanje pred dokončno odločitvijo glede splava, 
ki bo ženskam oziroma parom nudila ustrezno psihosocialno pomoč.«. Omenjen 
predlog pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok dela manj dostopno. V 
predlogu programa za leto 2022 umetna prekinitev nosečnosti ni omenjena. Ker 
smo želeli v publikacijo vseeno vključiti mnenje strank desnega pola, ki sestav-
ljajo trenutno koalicijo, smo vanjo vključili analizo izrekanja strank na to temo. V 
nadaljevanju bomo objavili polstrukturirane intervjuje, ki smo jih opravili s pred-
stavniki in predstavnicami različnih strank in pisne odgovore posameznih strank. 

MNENJA POLITIČNIH STRANK 
IN INTERVJUJI S POSLANCI IN POSLANKAMI 

RAZISKAVA
   

mnenja političnih strank, intervjuji s 
poslanci in poslankami in njihovi 
življenjepisi
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 S poslanko liste Marjana Šarca je polstrukturiran intervju opravila čla-
nica programskega odbora Inštituta 8. marec Tija Jakič. Pogovor je potekal 27. 
10. 2021 v Državnem zboru. Andreja Zabret, diplomirana ekonomistka, je pos-
lanski stolček stranke Liste Marjana Šarca prvič zasedla v letu 2018. Od leta 
1990 do začetka politične kariere je gradila poslovno pot v različnih podjetjih, 
v katerih je prevzemala različne vodilne vloge – od vodje pisarne do direktorice 
svojega podjetja. Trenutno je podpredsednica Mandatno-volilne komisije ter 
članica Komisije za narodni skupnosti, Odbora za delo, družino, socialne zadeve 
in invalide ter Odbora za finance. Stranka Marjana Šarca se samoidentificira kot 
sredinska politična opcija.

LISTA MARJANA ŠARCA

Pa začniva s prvim vprašanjem.   
Kakšno je vaše osebno stališče do 
splava in kakšno je stališče do spla-
va, ki ga zagovarjate kot stranka? 
Ja, zdaj, kot v bistvu, se to, imamo ista 
stališča – moje osebno stališče je tudi 
stališče stranke. Pravzaprav moram 
reči, da se v 21. stoletju še pogovarjamo 
o tem, ali je pravica do splava, mislim, 
ali ne, je za mene nesprejemljivo. To je 
zadeva, ki je ad acta. Nenazadnje je pra-
vica do splava oziroma do svobodne-
ga odločanja o rojstvih otrok zapisana 
tudi v Ustavo v 55. členu, ki pravi, da 
odločanje o rojstvu svojih otrok je svo-
bodno, država zagotavlja možnost za 
uresničevanje teh svoboščin in ustvar-
ja razmere, ki omogočajo staršem, da 
se odločijo za rojstva svojih otrok. Jaz	
mislim,	 da	 je	 Ustava	 najvišji	 pravni	
akt	v	Sloveniji,	tako	da	jaz	tu	ne	vidim	
vprašanj,	sploh,	smisla,	ali	splav	ja	ali	
ne	–	ja.

Zdaj pa, katerim pogojem mora biti 
po vašem mnenju zadoščeno, da lah-
ko govorimo o uveljavljanju z Ustavo 
RS zapisane pravice žensk, da se svo-
bodno odločajo o rojstvu otrok in kdo 
je za zagotavljanje vsakega od našte-
tih pogojev odgovoren?
Zdaj, če bi se prvič samo malo dotak-
nila demografije. Zdaj vemo, da je Slo-
venija, da se v Sloveniji prebivalstvo 
izredno stara. Če pogledamo statistiko, 
leta 1990 smo imeli 10,6 % starega pre-
bivalstva, leta 2015 17,9 %, leta 2060 pa 
se že predvideva 1/3, se pravi 33 % ljudi 
bo že tretiranih kot starejša populacija. 
To pomeni, da bo slej ko prej težava v 
Sloveniji, da bomo imeli premalo delov-
no aktivnega prebivalstva in tu je pred-
vsem vem, en apel. To vse vpliva tudi na 
odločitev za družino in za to bi morala 
tu država poskrbeti, predvsem ena stvar 
je da gredo mladi čimprej na ... da se 
čimprej vključijo na trg dela. Zdej pri nas 
imamo zelo nizko vključenost mladih na 
trg dela, v bistvu je 29 %. Čakajte samo 

malo, da najdem statistiko. V Sloveniji 
je vključenost mladih podpovprečna, 
od 20–29 % je mladih vključenih na trg 
dela. Predvsem je velik razlog, to sem 
brala tudi analize, recimo, da je neiz-
kušenost mladih. Neizkušenost mladih 
je pa vezana tudi z izobraževanjem. Pri	
nas	 imamo	 odsotnost	 dualnega	 izo-
braževalnega	sistema,	kar	pomeni,	da	
bi	se	mladi	izobraževali	v	šoli	in	v	pod-
jetjih	 hkrati.	 S	 tem	 bi	 mi	 dobili	 mla-
de,	ki	pridejo	na	 trg	dela	 že	 z	nekim	
znanjem.	 Se	 pravi,	 sama	 demografi-
ja	–	čimprejšnja	aktivacija	mladih	na	
trg	 dela,	 ugodna	 družinska	 politika,	
za	katero	mora	poskrbeti	država,	do-
stopnost	do	stanovanj,	dostopnost	do	
virov	 financiranja,	 do	 virov	 kreditov	
in	 pa	 sam	 izobraževalni	 sistem.	 Vsi	
ti	 pogoji,	 ki	 sem	 jih	 jaz	 zdaj	 naštela,	
so	 definitivno	 faktor,	 ki	 imajo	 velik	
vpliv,	ali	se	mladi	odločajo	za	družine	
ali	ne.	Se	pravi	 to	 je	 iz	 vidika	demo-
grafije. Zdaj, kot drugi pogoj se mi zdi 
pomembna ozaveščenost o varni spol-
nosti na splošno, o kontracepciji ozi-
roma načinu preprečitve zanositve, o 
spolno prenosljivih boleznih in vseh teh 
tematikah, ki so povezane. Zdaj, ključ-
ne informacije bi morali pridobiti mladi 
najprej v družini. Družina je tista celica, 
ki vpliva na to, kakšen odnos do spol-
nosti imamo ljudje kasneje v življenju 
in tu je odvisno, kakšen odnos in pa ko-
liko informacij že otrok, deklica ali de-
ček, dobi v družini. Druga informacija, 
ki bi jo morali dobiti, je najmanj, najprej 
v osnovni šoli. Se pravi, to je država, ki 
bi morala poskrbeti za ustrezen sistem 
izobraževanja in nekoliko več nameni-
ti tej tematiki, se pravi spolna vzgoja v 
šoli in pri nas še vedno, kljub temu da 
je en del spolne vzgoje, ampak je tega 
premalo, poleg tega je še vedno tabu 
tema – spolnost, tabu tema je splav in 
te stvari se je treba odkrito pogovarjat 

in odkrito povedat in biti o tem ... to so 
čisto naravne zadeve, ane. S tem pre-
prečujemo neželene nosečnosti, bo-
lezni, nenazadnje tudi psihične težave 
žensk, morda tudi moških. Potem na-
slednja stvar je dostopna in brezplačna 
kontracepcija, seveda varna. Kar	v	LMŠ	
poudarjamo	in	tudi	moje	osebno	mne-
nje,	 pravzaprav,	 varna	 kontracepcija	
je	 brezplačna	 kontracepcija	 za	 oba	
spola. Vemo, da tudi večkrat ženske 
iz določenih, predvsem zdravstvenih 
razlogov ne morejo uporabljat kon-
tracepcijskih tabletk ali materničnih 
vložkov in v tem primeru se pač mora 
zaščititi moški in v takem primeru se 
mi zdi prav, da ima tudi moški možnost 
koristit brezplačno kontracepcijo. Na-
slednja stvar, kot sem rekla, je pač dr-
žava. Da uredi zakonodajo, ustrezno za-
konodajo – ena stvar je, ja, brezplačna 
kontracepcija, potem tudi, da je urejen 
dostop do varne in strokovne umetne 
prekinitve nosečnosti, zdravstvenega 
zavarovanja. Saj to pri nas je urejeno. 
Zdaj, nenazadnje, čist zadnji tisti fak-
tor se mi pa zdi, da odgovorna družba. 
Prvič, da smo tako osveščeni in izobra-
ženi, da vemo, da imamo kontracepcijo 
in da vemo, zakaj jo imamo. Se pravi, da 
se je ženske in moški poslužujejo. Dru-
ga stvar je, da sprejmemo to, da ne ka-
žemo s prstom, morda, tudi to se sliši: 
zakaj bi jaz plačeval za »razvrat« neko-
ga drugega, zato ker pač ni pazil in mo-
ram jaz zdaj za njega iz zdravstvenega 
zavarovanja plačevat kontracepcijo. To 
se mi ne zdi korektno, ker takih prime-
rov je zelo malo. Večinoma je splav za 
žensko težka odločitev in ima sigurno 
poseben razlog, zakaj se je odločila za 
umetno prekinitev nosečnosti. In pa 
še ena stvar, ki se mi zdi pomembna iz 
vidika države ali zakonodaje: vemo, da 
odločanje o rojstvu otrok ni samo kon-
tracepcija ali pa vedenje o njej, ampak 

TRANSKRIPCIJA
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se dostikrat odločamo za zanositev in 
rojstvo otroka tudi na podlagi biome-
dicinske pomoči, a ne, in tle pa vemo, 
da ta del medicinsko – z biomedicinsko 
pomočjo, je omejeno tudi po starosti 
kot tudi s partnerjem, in tle mislim, da 
so še določene stvari možne, možne iz-
boljšave na strani zakonodajalcev.

Zdej malce ste se že dotaknili nekih 
sistemskih rešitev, a bi mogoče še 
kaj dodali – se pravi, bi lahko za vsa-
kega od pogojev, ki ste jih našteli in 
bi jim moralo biti po vašem mnenju 
zadoščeno za uveljavljanje pravice 
do splava, povedali nekaj konkretnih 
sistemskih rešitev, kako jih je mo-
goče zagotavljati? Bi te konkretne 
rešitve, ki jih navajate, tudi podprli v 
parlamentu?
Mislim, da sem v glavnem to povedala. 
Vsekakor bi te rešitve podprli v parla-
mentu. To so tudi moja osebna stališča 
in stranke LMŠ, z veseljem.

Kako ocenjujete univerzalni dostop do 
splava v Sloveniji danes? Ali ocenju-
jete, da imajo vse družbene skupine 
enak dostop do splava? Če ne, katere 
skupine vi prepoznavate kot proble-
matične z vidika dostopa in zakaj?
Zdaj, pravica do splava ženski daje 
možnost o tem, da sama svobodno 
sprejema to odločitev. Načeloma, na 
podlagi papirjev, imajo vsi enak dostop 
do splava, v praksi pa se morda pojav-
ljajo težave. Predvsem ko govorimo o 
svobodni izbiri. Pri ženskah, ki nimajo 
socialne in ekonomske varnosti ali pa 
celo nimajo dostopa do vseh informacij. 
V tem primeru – to pa še vedno vemo 
– da so določene marginalne skupine, 
socialno šibkejše družine ali ženske. To 
pa je še vedno ... v praksi se pojavljajo 
težave. Pa mogoče ena skupina so tudi 
mladostnice, kot sem že prej rekla, da 

je družina tista celica, ki bi ti morala 
dati neko varnost in pozitiven odnos do 
spolnosti, a ne. Če tega v družini mlada 
punca nima in se ji je zgodila nezažele-
na nosečnost, je verjetno težko, da bo 
prišla domov k mami in ji povedala, pri-
čakovala njeno pomoč. Prav tako se pa 
včasih tudi težko odločijo, da gredo k 
zdravniku in povedo to težavo, ker ima-
jo že tak odnos do splava, da je to tabu 
tema in da je to nekaj groznega in da 
tega ne sme narest in »kaj zdej«. Po-
sledično se te ženske ali mlade punce 
odločajo na ne najbolj učinkovit način 
prekinitve neželene nosečnosti. V tem 
smislu se mi zdi.

Kako pa ocenjujete dostop in kako-
vost informacij, ki ženskam in moš-
kim omogočajo nadzor nad reproduk-
tivnim življenjem v Sloveniji (spolna 
vzgoja, kontracepcija ...)? Kako dobro 
menite, da je urejen dostop do infor-
macij o splavu v Sloveniji? Kje vidite 
izboljšave?
Stvari se malo prepletajo in ponavljajo, 
ampak še enkrat bom omenila družino. 
Družina je pač vedno najpomembnej-
ša, praktično pri vseh stvareh – kakšen 
odnos do življenja imamo. Druga stvar 
je izobraževalne ustanove. Tudi vrtci, 
na primer, se da preko raznih igric, knji-
gic, prikazat otroku kaj pomeni nekoga 
imeti rad, se poljubljat, odnos moški-
-ženska in tako naprej. Poleg tega, se 
pravi osnovna šola, kjer naj bi bilo več 
odkritega pogovora, ne kot tabu tema 
in malo več namenjenih šolskih ur za 
to, in nenazadnje je potem država tis-
ta, ki bi morala poskrbet tudi za ustre-
zno informiranje. Jaz	 sem	 na	 primer	
šla	 na	 spletno	 stran	 NIJZ,	 vtipkala	
splav,	in	pravzaprav	ni	našlo	nobenih	
informacij.	 Zelo	 malo	 informacij	 na	
kontracepcijo,	 predvsem	 ven	 vržen	
kongres,	ki	ga	imajo	vsako	leto.	Tako 

da, praktično, ko vtipkaš na spletno 
stran ... res, da imamo trenutno vsi in-
formacij na spletu, dobiš jih ogromno. 
To ne more noben rečt, da jih ne do-
biš. Ampak težava pa je, ker ne veš, ne 
moreš se odločit, katere informacije 
so prave in katere ne, kaj je prav in kaj 
ni. Zato se mi zdi, da bi morala država 
poskrbet, da bi bile informacije za oba 
spola, za katerokoli starost, vseeno, na 
nekem portalu. Pričakuješ, da v ozadju 
državnih institucij je v ozadju znanost, 
strokovnost, varnost in s tega stališča 
se mi zdi, da to manjka. Da bi dobil na 
enem mestu vse informacije, potem 
kontakte, kam se obrneš, seveda ima 
pa potem vsak svobodno izbiro, katera 
informacija je za njega relevantna. 

Ali bi finančno in sicer podprli ozave-
ščanja, izobraževanja in svetovanja o 
spolnem zdravju, ki bi ženske infor-
mirala tudi o njihovih reproduktivnih 
pravicah?
Vsekakor. Ozaveščanje, informiranje je 
prva stvar, ki je najbolj pomembna, da 
se kaj takega sploh ne zgodi. Kot sem 
rekla, vsekakor bi podprla nek celovit 
portal, s strani državnih institucij. Po-
tem morda posledično na tem portalu, 
to je stvar tehnikalij, neko brezplačno 
številko na tem portalu, predvsem za 
mlade. Mladi vem, da so v določenih 
stiskah in se bojijo povedat in nek klic, 
da lahko nekoga anonimno pokličeš in 
poveš – mislim, da jim lahko tako rešiš 
življenje. Nenazadnje se morda ne odlo-
čiš za umetno prekinitev, ali tudi če se – 
te stvari puščajo posledice, psihološke 
in nekateri imajo lahko celo življenje 
težave, zato se mi zdi zelo pomembno 
že, se pravi, prvo, samo osveščanje in 
potem neka taka telefonska številka. 
Potem	 so	 tudi	 sodelovanja	 s	 civilno	
družbo.	Zdaj,	 trenutna	vlada	 ima	ve-
liko	težavo	z	raznimi	nevladnimi	inšti-

tucijami	in	zavodi,	društvi,	ampak	jaz	
mislim,	da	so	 to	zelo	pomemben	se-
gment	 družbe,	 ki	 pripomorejo	 k	 oza-
veščanju	 in	 preprečevanju	 kakršnih-
koli	 posledic.	V	 sodelovanju	s	 civilno	
družbo	jaz	vidim	velik	doprinos.

Kdo bi moral prevzeti glavno vlogo 
pri vzpostavitvi sistema ozaveščanja, 
informiranja in svetovanja, kako bi 
bilo financirano in kateri populaciji bi 
bilo namenjeno?
Tukaj bi poudarila, zdaj, glavna vloga 
je država – Ministrstvo za zdravje in 
NIJZ, ki sta v bistvu osnovni instituci-
ji, ki skrbita za zdravje ljudi. Potem je 
tudi, vsekakor, Ministrstvo za šolstvo 
v delu spolne vzgoje v šolah, in potem 
Ministrstvo za delo, družino, socialo in 
enake možnosti v delu, ki se nanaša na 
socialno ogrožene skupine. 

Ali bi podprli koriščenje delnega oče-
tovskega dopusta v primeru, da mati 
rodi mrtvega otroka?
Ja	vsekakor,	 tudi	 to	bi	podprla	 to	 se	
mi	 zdi	 izredno	 pomembno	 vprašanje	
in	dobro	vprašanje.	Človek bi rekel, da 
je ta zadeva v teh časih urejena – pa 
na žalost ni ravno najbolje urejena. Po 
trenutno pravno veljavni ureditvi, se 
pravi, zakon o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih, ima mati, če rodi 
mrtvega otroka, še 42 dni materinske-
ga dopusta od dneva poroda. Oče v 
primeru mrtvorojenega otroka ni upra-
vičen do očetovskega dopusta oziroma 
ima, če otrok umre v času očetovske-
ga dopusta, pravico do očetovskega 
dopusta v takem obsegu, kot ga je do 
dneva smrti otroka že izrabil in še tri 
dni po smrti otroka, vendar ne dlje kot 
30 koledarskih dni. Zdaj, mati, ki se ji 
zgodi taka zadeva, da rodi mrtvega ot-
roka, rabi podporo, in ne samo fizično, 
temveč tudi psihično ali pa moralno 
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podporo, in nenazadnje, otrok je umrl 
obema staršema, ne samo mami. Tudi 
oče potrebuje neko moralno in psihič-
no podporo, tako da je moje mnenje 
in tudi mnenje LMŠ, da bi oče moral v 
takšnih primerih imeti možnost kori-
ščenja delnega očetovskega dopusta. 
Zdaj, v kakšnem obsegu, bi jaz rek-
la, da je potrebno prepustiti stroki, da 
določi tisti ustrezni rok. Vsekakor pa 
podpiram, da ima oče tudi pravico do 
koriščenja očetovskega dopusta. Ne-
nazadnje smo se tudi v naši poslanski 
skupini kar nekaj ukvarjali s to tema-
tiko, tudi naša poslanka Jerca Koče je 
poslala ministru za delo, socialne zade-
ve in enake možnosti vprašanje glede 
tega. Na katerega – to vprašanje vam 
lahko posredujem – je minister odgo-
voril predvsem tehnično.

Se pravi konkretno ureditev tega 
področja bi naslovili na Ministrstvo z 
neko zakonodajo? 
Vsekakor, ali z naše strani oziroma če bi 
vlada to prinesla, bi mi to podprli. Seve-
da pod pogojem, da izboljšujejo pogoje, 
boljše pogoje.

Kako ocenjujete dostop do kontra-
cepcije v Sloveniji? 
Ja, načeloma mislim, da je kontracep-
cija dost dobro urejena v Sloveniji. Zdaj, 
hormonska kontracepcija je v bistvu 
večinoma krita iz osnovnega zdravstve-
nega zavarovanja. Prav tako osnovno 
zdravstveno zavarovanje krije mater-
nični vložek oziroma njegovo vstavitev 
in odstranitev, in po večjem delu krije 
tudi sterilizacijo. Res pa, da kondomi in 
te druge pregradne metode pa so pri 
nas plačljive, mislim, da bi o tem velja-
lo tudi razmisliti. Predvsem iz tega vi-
dika, ker se s to ureditvijo, ki jo imamo 
do zdaj, pravzaprav vsiljuje dojemanje, 
da je ženska tista, ki mora poskrbeti 

za kontracepcijo. Ena stvar, ki sem jo 
že prej omenila: ne da to, da se lahko 
partnerja dogovorita o drugačnem na-
činu kontracepcije oziroma odločita, da 
nekdo drug, ni rečeno, da je to vedno 
ženska – imajo ženske lahko tudi zdra-
vstvene težave. Se pravi, ne morejo je-
mat kontracepcijskih tablet, maternični 
vložek. V takem primeru mora, če še ne 
želijo imeti družine, se zaščitit moški. 
Nenazadnje kondom preprečuje spolno 
prenosljive bolezni, tako da mislim, da 
so tu še odprte možnosti.

Katere konkretne sistemske rešit-
ve bi bilo potrebno uvesti, da bi iz-
boljšali dostop do kontracepcije? Bi 
te konkretne rešitve, ki jih navajate, 
tudi podprli v parlamentu?
Brezplačna	 kontracepcija	 –	 tudi	 za	
moške. Vsekakor	 brezplačna,	 na	 isti	
način	 kot	 zdaj.	 Sej	 nenazadnje	 pos-
tavljaš	moškega	v	neenak	položaj.	Bi	
podprli.

Kakšno je vaše mnenje o shodih pro-
ti splavu, ki se vsakoletno odvijajo v 
Ljubljani?
Ja, jaz osebno podpiram vsakršno pra-
vico do svobodnega izražanja mnenja. 
Tudi stališče stranke je tako, Ustava 
to omogoča. Tu jaz ne vidim težav. Vi-
dim pa težavo v tem primeru, ker se mi 
zdi, da taki shodi – da gre pravzaprav, 
nedopustno, v poseganje v Ustavo za-
gotovljenih pravic. Če	 nekdo	 na	 tem	
shodu	sam	nikoli	ne	bi	želel	prekiniti	
nosečnosti,	 ima	 vsekakor	 pravico	 to	
povedati.	Nedopustno	pa	se	mi	zdi,	da	
to	pravico,	ki	 jo	pravzaprav	nam	do-
pušča	oziroma	nam	jo	daje	tudi	Usta-
va,	želi	odvzeti	drugi.	To	se	mi	pa	zdi	
skrajno	 perverzno	 ali	 pa	 nedopust-
no. Ponavljam, svobodno odločanje o 
rojstvu otrok je ustavno določena pra-
vica in ta pravica omogoča tudi varno 

in pa strokovno umetno prekinitev no-
sečnosti.

Ali menite, da takšni shodi vpliva-
jo na oblikovanje splošne družbene 
klime v odnosu do splava v Sloveni-
ji in na kakšen način? Kakšen vpliv 
pripisujete tovrstni družbeni klimi na 
žensko, ki se odloča ali se bo odloča-
la za splav?
Jaz sem prepričana, da vsaka odločitev 
o prekinitvi nosečnosti, ki jo sprejme 
ženska, je za njo težka odločitev. Vsa-
ka ima osebne razloge, zakaj se je za to 
odločila. Prav je tudi, da se zaveda, da 
je to njena pravica in da ima osebni raz-
log in da nikakor ne sme imeti občutka, 
da ji nekdo drug daje občutek krivde 
in da je storila nekaj narobe, in nena-
zadnje so tudi nasprotni argumenti, 
da je splav umor. Tega se ona nikakor, 
ženska nikakor ne sme tega tako vze-
ti in mora imeti v glavi, da je to njena 
pravica in da je osebni razlog, zakaj se 
je za to odločila. V Sloveniji imamo vse-
eno občutek, da smo naklonjeni temu, 
tej ustavni pravici in da to sprejemamo 
tako. Vendar kljub temu, ni tega toli-
ko – gibanj, da bi vplivalo na osebno 
odločitev ženske. Potrebno je o tem 
govoriti in biti o tem previden. Lahko	
vidimo,	 kaj	 se	 dogaja	 na	 Hrvaškem,	
kaj	se	je	zgodilo	na	Poljskem,	tako	da	
kljub	vsemu,	da	smo	v	21.	stoletju,	ta	
pravica	ni	čisto	samoumevna.	Na	to	je	
treba	opozarjat	in	biti	...	potrebno	go-
voriti	o	tem. 

Kako, menite, da bi se morala do to-
vrstnih shodov opredeliti slovenska 
politika in kako se bo do teh shodov 
opredeljevala vaša stranka?
Zdaj, ja. Mene predvsem skrbi, da se 
določeni predstavniki političnih strank 
in funkcionarji udeležujejo takih sho-
dov in to predvsem iz tega vidika, da je 

Ustava temeljni in najvišji splošni prav-
ni akt, ki ga imamo v naši državi. Zdaj, s 
takim shodom pravzaprav pokažeš, da 
dvomiš v ta temeljni pravni akt in v 55. 
člen Ustave RS, ki pravi, da svobodno 
odločaš o rojstvu otrok. S tega vidika 
se mi to ne zdi okej. V LMŠ bomo na-
redili vse, da ta ustavna pravica ostane 
nedotakljiva v primeru, če bi prišli pre-
dlogi/ideje o drugi ureditvi. Kar se mi 
zdi pomembno, je, da v tem času se ne 
bi smeli pogovarjati o tem, ali to pravi-
co imamo ali nimamo ali je okej ali ni, 
ker jo imamo. Morali	bi	se	pogovarjati,	
kako	v	praksi	to	pravico	čim	bolj	omo-
gočamo.	Najprej,	da	sploh	ne	pride	do	
nezaželenih	 nosečnosti,	 če	 pa	 pride,	
da	 tega	 postopka	 umetne	 prekinitve	
ne	 otežujemo,	 da	 ženski	 ne	 dajemo	
slabe	vesti	 in	ne	povzročamo	psihič-
nih	 travm	 in	da	 je	vse	varno	 in	stro-
kovno. To je vse o čemer bi se morali 
pogovarjati v tem času.

ODGOVORI NA PISNA
VPRAŠANJA

Kakšno je vaše stališče do svobodne-
ga odločanja o rojstvu otrok? Ali pod-
pirate abortus? 
Živimo v 21. stoletju, ko bi morala biti 
srednjeveška vprašanja, kot so pra-
vica do splava, pravica do oploditve z 
biomedicinsko pomočjo ... že zdavnaj 
rešena. V LMŠ podpiramo pravico do 
splava. Odločanje	o	rojstvih	svojih	ot-
rok	je	svobodno	–	to	pa	ni	le	stališče	
LMŠ,	ampak	tudi	pravica,	zapisana	v	
Ustavi	RS,	v	katero	se,	v	to	smo	trdno	
prepričani,	ne	sme	posegati. 

NA LISTO MARJANA ŠARCA PA SMO 
POSLALI TUDI PISNA VPRAŠANJA, KI 
TEMATIZIRAJO PRAVICO DO SVOBO-
DNEGA ODLOČANJA OTROK IN 
REPRODUKTIVNIH PRAVIC.
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Kako bi moral biti urejen dostop do 
brezplačne kontracepcije? 
Plačljiva kontracepcija bi najrevnejše-
mu sloju in tudi delu mladih onemo-
gočila dostop do kontracepcije, kar 
je nedopustno. V skladu s stališčem 
iz prejšnjega odgovora, zagovarjamo 
brezplačno kontracepcijo – z možnostjo 
izbire metode (varne) kontracepcije. Ne 
glede na spol. 

Ali menite, da je porodniški dopust za 
samozaposlene trenutno dobro urejen? 
Samostojne podjetnice imajo enake 
pravice do nadomestila kot zaposle-
ne. V Sloveniji je status porodniških 
samostojnih podjetnic med bolje ure-
jenimi v EU  in 100 % porodniška, tudi 
za samostojne podjetnice, je dosežek 
vlade Marjana Šarca. Pomembno	 je	
poudariti,	da	v	času	porodniškega	do-
pusta	samostojnim	podjetnicam	drža-
va	krije	tudi	prispevke.	Pri	vprašanju,	
ali	 bodo	 po	 porodniškem	 dopustu	 še	
imeli	posel,	saj	samozaposleni	v	času	
prejemanja	nadomestila	ne	smejo	de-
lati,	pa	so	samozaposleni	v	večji	ne-
gotovosti,	čeprav	trenutna	ureditev	v	
določeni	meri	rešuje	tudi	to	(možnost	
prokurista,	 zaposlitve,	 študentskega	
dela).	 Pod črto – na papirju je porod-
niška za samozaposlene urejena pri-
merljivo z zaposlenimi, zagotavljanje 
socialne varnosti za samosaposlene 
(v primeru porodniške, bolniške ...) pa 
je še možno oziroma treba izboljšati. 
Predvsem zato, ker se mnogi za s. p. 
ne odločijo po lastni želj, ampak so v 
to takorekoč prisiljeni. To pa prinaša 
tveganja, zaradi česar mariskdo odlaša 
tudi z ustvarjanjem družine. Nujno	pa	
je	treba	urediti	tudi	porodniški	dopust	
za	poslanke.		

Kako bi uredili pravno priznanje spola? 
Na podlagi samoidentifikacije, torej 
brez obveznega zdravniškega potrdila, 
da je oseba spremenila spol. 

Ali bi podprli uvedbo brezplačnega 
javnega vrtca za vse? 
V	 LMŠ	 smo	 podprli	 ponovno	 uvedbo	
brezplačnega	vrtca	za	drugega	otro-
ka	in	podprli	bi	tudi	uvedbo	brezplač-
nega	vrtca	za	vse.	Ob tem pa je treba 
poudariti, da je vrtec brezplačen zgolj 
za uporabnika oziroma za njegove star-
še, zato je treba ob uvedbi takšne re-
šitve vedeti, kako to financirali oziroma 
na račun katerih storitev ali dejavnosti. 
Prav tako je nujno jasno zagotovilo, da 
se to ne bo zgodilo na račun kakovosti 
predšolske vzgoje.

 Pogovor s poslanko Socialnih demokratov Bojano Muršič je potekal v Dr-
žavnem zboru, 27. 9. 2021, opravila pa ga je Marja Kodre, članica programskega 
odbora Inštituta 8. marec. Bojana Muršič je rojena leta 1971, in je magistra znano-
sti za področje državnih in evropskih študij. Politično je sprva delovala na lokalni 
ravni, v občini Ruše in občini Oplotnica. Pred vstopom v politiko je bila zaposlena 
kot komercialna tehnica na Srednji šoli za trgovinsko dejavnost v Mariboru, kas-
neje pa je prevzela vlogo poslovne sekretarke na Dobi, Zavodu za izobraževanje. 
Kot poslanka Socialnih demokratov svoje mesto zaseda od leta 2014. Je članica 
Komisije za nadzor javnih financ, Odbora za zdravstvo in Odbora za notranje za-
deve, javno upravo in lokalno samoupravo. 

SOCIALNI DEMOKRATI

Kakšno je vaše osebno stališče do 
splava in kakšno je stališče do spla-
va, ki ga zagovarjate kot stranka? 
Ja, v bistvu moje osebno stališče je, da 
so ženske pravice pridobljene, v bistvu 
jih moramo čuvati in ohranjati in si ni-
kakor ne smemo dovoliti, da bi kdorkoli 
odločal o našem lastnem telesu, tako 
da je pravica	do	splava	temeljna	člo-
vekova	 pravica	 in	 o	 tem	 ne	 sme	 biti	
sploh	 nobenega	 diskurza. Glede So-
cialnih demokratov pa smo ves čas 
zagovarjali z naprednimi ženskami in 
moškimi različnih strank, tudi s sin-
dikati, smo družbo leta 1991, se pravi 
takrat, ko smo pripravljali ustavo, smo 
ustavno pravico do svobodnega roje-
vanja obranili v naši ustavni ureditvi. 
Prav tako zavračamo vse poskuse, da 
bi pod kakršnokoli pretvezo naše pri-
dobljene pravice – reproduktivne, spol-
ne pravice – okrnili. To absolutno So-
cialni demokrati ne dovolimo in proti 
temu se bomo borili ves ta čas. Tudi	

z	napori	smo	skupaj	s	civilno	družbo	
preprečili,	da	bi	ženske	morale	slučaj-
no	legalni	splav	plačati,	obranili	smo	
tudi	 hormonsko	 terapijo	 kot	 pravico	
iz	 zdravstvenega	 zavarovanja.	 Je pa 
ena slabost, ki se nam je zgodila leta 
2001 na naknadnem zakonodajnem re-
ferendumu o zdravljenju neplodnosti in 
postopkih oploditve z biomedicinsko 
pomočjo – nam ni uspelo, da bi samske 
ženske bile tega deležne, so ostale dis-
kriminirane, kar absolutno ni prav. Ob 
tem pa moram reči, da smo leta 2013 – 
prvopodpisana je bila naša gospa Maj-
da Potrata – vložili z 38 podpisi poslank 
in poslancev vložil v ustavno presojo 
osmih členov tega zakona. Žal pa se 
je mandat zaključil in takrat ustavno 
sodišče o tem ni odločalo, ker ni bilo 
več kvalificiranega predlagatelja, nakar 
smo mi v začetku mandata 2014/2018 
ponovno vložili ustavno presojo – o tem 
ustavno sodišče še vedno ni odločalo. 
Smo pa ponovno v letu 2020, skupaj z 
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Levico in ostalimi opozicijskimi stran-
kami vložili ponovno presojo. Sedaj pa 
smo se odločili za ustavno presojo tega 
5. člena – kajti radi bi naredili korak 
naprej. Da ustavno sodišče se enkrat 
odloči, vsaj o eni zadevi in potem lahko 
gradimo zadevo naprej. 

Katerim pogojem mora biti po vašem 
mnenju zadoščeno, da lahko govori-
mo o uveljavljanju z Ustavo RS zapi-
sane pravice žensk, da se svobodno 
odločajo o rojstvu otrok in kdo je za 
zagotavljanje vsakega od naštetih 
pogojev odgovoren?
Zgolj	 ustavno	 zagotovljena	 pravica	
vedno	 ni	 dovolj.	 To	 se	 dejansko	 tudi	
v	praksi	vse	bolj	 izpostavlja	 in	abso-
lutno	 razumevanje	 tega	 se	 ne	 more	
končati	 zgolj	 pri	 35.	 členu	 ustave,	 ki	
tudi	o	tem	govori,	ampak	se	mora	ta	
ustavna	pravica	udejanjit	 tudi	v	pra-
ksi.	 Seveda, zdaj če govorimo o tem, 
kdo bi lahko k temu največ pripomo-
gel, k enakosti teh spolov ... pravice je 
potrebno varovati, se boriti, pravice, ki 
so jih pridobili naši predniki – jaz mo-
ram reči, da se boj za pravice enakih ni 
končal. Bomo se borile, ženske, še nap-
rej, tudi v tem parlamentu. Smo v pre-
teklem mandatu 2014–2018 ustanovile 
klub parlamentark, ki se dejansko bori 
za te ženske pravice. Moram reči, da 
v prejšnjem mandatu smo bili malce 
bolj uspešni kot v mandatu 2018–2022, 
ampak kljub temu, do epidemije smo 
delovali kot klub izredno kvalitetno, 
veliko smo se pogovarjali, se udeležu-
jemo vseh teh tiskovnih konferenc na 
temo ženske problematike, kajti vemo, 
da ženske smo na nek način zelo iz-
postavljene, ampak v času epidemije 
je naše delovanje v klubu malce zamr-
lo. Pa tudi spremenila se je politika in 
desna, bom rekla, politična opcija ne-
kako se ni čisto poistovetila s tem klu-

bom. Zato	moram	reči	sama,	da	sem	
izjemno	razočarana,	kajti	tukaj	 lahko	
dejansko	 ženske	 stopimo	 skupaj,	 ni	
pomembna	ne	barva	ampak	se	bori-
mo	 za	 naše	 pravice	 –	 od	 pravice	 do	
splava,	 do	 kontracepcije,	 da	 ne	 pri-
haja	do	nasilja	v	družini,	da	izpostav-
ljamo	žensko	problematiko,	ki	je	naša	
zaveza,	da	se	borimo	za	vse	te	pravi-
ce,	ki	so	bile	pridobljene	v	preteklosti	
in	 jih	 potem	 tudi	 nadaljujemo	 v	 pri-
hodnjih	letih	in	jih	tudi	nadgrajujemo.

Kakor razumem, ste rekli, da se sku-
paj borimo, se stranke borijo za te 
stvari, ampak če recimo praktično 
pogledava neko žensko, ki bi rada na-
redila splav – kakšne sistemske re-
šitve, katere institucije oziroma kdo 
bi moral biti odgovoren, da bi lahko 
šla čez ta proces? 
Pri mlajših dekletih, tudi pri splavu, v 
kolikor se neka posameznica odloči za 
ta skrajni ukrep, je potrebno, da ima-
jo mlade dovolj 'supporta', da so dovolj 
seznanjene z vsemi temi informacija-
mi, tukaj so v prvi vrsti njihovi skrbniki, 
starši, zdravniki, pa tudi strokovnjaki 
niso nepomembni, kajti strokovnjaki 
dajejo izjemno pomembne informacije. 
Tudi	svetovalnice	za	mlade,	absolutno	
bi	 bila	 prioriteta	 osveščanje	 o	 spolni	
vzgoji	v	zgodnji	mladosti	–	mlada	de-
kleta	po	12	letu,	to	je	zelo	pomembno,	
pa	 ne	 samo	 za	 dekleta,	 moram	 reči,	
da	tudi	za	fante. V šolah je ključno, da 
se podučijo o teh zadevah. Bom pa tako 
rekla – v kolikor – tudi sami mediji, na 
medije sem malce pozabila – so ključ, 
ki lahko nekako dajejo čim več infor-
macij, da potem nekako se zadeve v 
bistvu ... Ko se znajde dekle ali pa tudi 
odrasla ženska v tej situaciji, ko je pred 
tem, ali bo obdržala otroka ali se bo od-
ločila za splav, da ima dovolj pomoči in 
dovolj strokovnih mnenj, kaj narediti v 

tisti dani situaciji. Tu se mi zdi izjemno 
pomembno, da se nekako poistoveti in 
sodeluje širši krog ljudi.
 
Bi te konkretne rešitve, predloge 
podprli tudi v parlamentu? 
Absolutno. Socialni demokrati bomo 
vedno, karkoli bo nadgradilo sedanje 
stanje, podpirali. Bog ne daj, da bi prišli 
do kakršnegakoli nazadovanja – takrat 
pa verjamem, da bomo vsi skupaj res 
skočili v zrak in naredili vse, da do tega 
ne bo prišlo, kar absolutno ne smemo 
dovoliti. Jaz upam, da res do tega ne bo 
nikoli prišlo. 

Kako ocenjujete univerzalni dostop 
do splava danes? 
Zdaj, da se ženske odločijo za splav, 
je sicer trenutno univerzalna pravica, 
ki je dana, ampak absolutno Socialni 
demokrati podpiramo varen, legalen in 
dostopen splav. Takšna pravica mora 
ostati tudi v bodoče. Verjemite	mi,	da	
ko	se	mlado	dekle	ali	pa	ženska,	kar	
sva	že	kar	nekajkrat	opozorili,	znajde	
v	 dani	 situaciji	 –	 kaj	 je	 najboljše	 za	
njo	v	 tisti	dani	situaciji	 –	mora	 imeti	
dovolj	informacij. Pa naj bodo to star-
ši, svojci ali pa zunanje institucije, kaj-
ti v kolikor tukaj ne bo dovolj pomoči, 
se lahko znajde v eni daljši psihološki 
težavi, s katero se bo soočala v prihaja-
jočih letih, in to, moram reči, da je ena 
travma, ki jo ženska doživi, ko se odlo-
či za to, in je treba na te stvari gledat 
čim širše. Informiranje, informiranje in 
še enkrat informiranje – to je ključno. 
Tu je vloga ginekologov, ki lahko pripo-
morejo ... moram reči, da so ginekologi 
takrat, ko se odločiš za splav, zelo zelo 
neosebni, da ne omenjam, kaj se ti do-
gaja v sami instituciji. Žal	sem	se	pred	
leti	sama	odločila	za	takšen	poseg	in	
moram	 reči,	 da	 se	 še	 zdaj	 spomnim	
tistih	 svojih	 trenutkov,	 sicer	 je	 to	 že	

kar	dosti	 let	nazaj	 in	upam,	da	se	 je	
zdaj	 kaj	 izboljšalo	 v	 tem	 času,	 da	 si	
tako	 razčlovečen	v	 tistem	času.	Am-
pak	 ja,	 moram	 reči,	 da	 je	 bil	 v	 dani	
situaciji	edini	pameten	ukrep,	ki	sem	
ga	 izbrala,	 oziroma	 odločitev,	 ki	 sem	
jo	izbrala. Danes bi postopala drugače, 
ampak takrat sem bila tako mlada, da 
sem se tako odločila. Vsekakor pa mora 
biti ta dostop univerzalen, mogoče bi 
lahko še ginekologi več psihološke po-
moči dajali mlademu dekletu ali odrasli 
ženski pri tej zadevi. Posebej pa je pri 
tej zadevi potrebno izpostaviti, da so 
izpostavljene ali pa mogoče malce za-
nemarjene družine ali pa mlada dekleta 
iz šibkejših, ranljivih skupin, tudi inva-
lidi – tukaj je potrebno izpostaviti tudi 
osebe s posebnimi potrebami, ki ni-
majo dovolj informacij.	Imamo	pa	tudi	
romska	 dekleta,	 ki	 so	 tukaj	 izjemno	
izjemno	zapostavljena	in	nimajo	vseh	
informacij,	niti	ne	pridejo	do	teh	infor-
macij,	ki	jih	je	potrebno	–	zato	je	toliko	
bolj	pomembno,	da	bi	 ta	univerzalna	
pravica	ostala	taka	kot	je	oz.	da	bi	jo	
še	izboljšali. Moram reči, da je ključen 
tudi ta dostop do ginekologa, ki se je v 
času korone izjemno poslabšal. Priha-
jam iz podeželja in bila sem zgrožena, 
ko sem videla, da ginekološka ambu-
lanta v mojem kraju od časa korone 
– od marca 2020 pa še do danes – ne 
deluje. Jaz sicer ne vem, kaj je s temi 
pacienti, mi je bilo zelo zanimivo in raz-
mišljam tudi o poslanskem vprašanju 
na to temo, kajti podeželje in marsi-
katero mlado dekle ne ve, kje bi iskalo 
pomoč, in marsikatera odrasla ženska, 
v kakršnikoli dani situaciji se znašla – je 
dostopnost teh ginekologov izjemno v 
porastu, jih primanjkuje, tako da bi bilo 
potrebno na primarni ravni absolutno 
krepit dostopnost do ginekologov.
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Kako ocenjujete dostop in kakovost 
informacij, ki ženskam in moškim 
omogočajo nadzor nad reproduk-
tivnim življenjem v Sloveniji (spolna 
vzgoja, kontracepcija ...)? 
Sodobna kontracepcija je vsem dos-
topna, to je strategija, na kateri bomo 
morali delati še kasneje oziroma v pri-
hodnjih letih, da bomo nekako dosegli 
enakost spolov. To je temeljna človeko-
va pravica, ki mora ostati tako v med-
narodnem kot v evropskem pravu ne-
odtujljiva pravica. Zdaj lahko igrajo pri 
tem veliko vlogo tudi sami mediji. Spol-
na vzgoja, bom tako rekla, zelo zelo po-
membna je, da se je nekako dotaknejo 
v zgodnji mladosti, sedmi, osmi, deveti 
razred osnovne šole. Tudi v srednji šoli, 
prvi, drugi letnik. Moram reči, da de-
kleta malce prej dozorijo, fantje malce 
kasneje, in se mi zdi, da tisto, kar se je 
še fantom zdelo v sedmem razredu, jim 
potem v prvem letniku ni toliko, se mi 
zdi, da bi mogoče morali v izobraževalni 
program vključiti tudi te tematike. 

Kje bi morda še, razen medijev, kot 
sva že rekli, še videli izboljšave glede 
dostopa do informacij o splavu? 
Ključno je, da bi bilo na primarni ravni 
urejen dostop do ginekologa, to je ključ-
no. Najprej	 sva	 tako	 rekli,	 na	 osnovni	
šoli,	 na	 srednji	 šoli,	 primarna	 raven	 –	
potem	pa	še	imamo	medije,	potem	pa	
lahko	 gremo	 gledat	 še	 širše	 –	 v	 sami	
skupnosti,	 tudi	centri	za	socialno	delo	
bi	lahko	bili	en	korak,	kjer	bi	lahko	dobili	
informacije,	tudi	nevladne	organizacije	
–	je	zelo	zelo	pomembno,	da	osveščajo,	
kajti	vsak	posameznik	nekako	išče	tisto	
pravo	pot. Potrebno je iskati prave infor-
macije, da ne bi prihaja do dezinforma-
cij, kajti recimo spletni mediji velikokrat 
dajejo dezinformacije in to ni prava pot. 
Tako da strokovnjaki na tem področju so 
lahko ključ do pravih poti. 

Ali bi finančno in tudi sicer podprli 
izobraževanja, svetovanja o spolnem 
zdravju, ki bi ženske informirala o nji-
hovih reproduktivnih pravicah? 
Absolutno, to je izjemno izjemno po-
membno. Seveda, financiranje, res pa 
je, da mora to financiranje zagotoviti 
proračun, s tem se absolutno strinja-
mo in Socialni demokrati smo vedno 
tako zadevo podpirali in jo bomo tudi 
v bodoče. 

Kdo bi moral prevzeti glavno vlogo 
pri vzpostavitvi sistema ozaveščanja, 
informiranja in svetovanja, kako bi 
bilo financirano in kateri populaciji bi 
bilo namenjeno? 
(poslanka je na vprašanje odgovorila že 
prej, ni imela kaj dodati). 

Bi podprli koriščenje delnega oče-
tovskega dopusta v primeru, da mati 
rodi mrtvega otroka? 
Absolutno, danes očetje že imajo pravi-
co do tri dopusta v primeru smrti, tudi v 
primeru smrti. (Popravim jo, da oče dobi 
tri dni, če otrok umre po rojstvu oz. v 
času koriščenja očetovskega dopusta.) 
Absolutno je to zelo pomembno, vpra-
šanje, ki – očetje bi tudi takrat morali 
biti deležni tega očetovskega dopusta, 
verjamem, da je družini v tistem trenut-
ku, ko zve ... nekatere imajo res mrtvo-
rojenega otroka pri šestih mesecih, da 
se družina nekako ponovno vzpostavi, 
absolutno je to zelo zelo pomembno, 
da se nekako partnerja povežeta. Poz-
nam kar nekaj takih primerov (mravljin-
ci mi gredo), ko v bistvu ob tej situaciji, 
da se zgodi ta neljubi dogodek – pari 
gredo narazen, to se mi zdi izjemno iz-
jemno pomembno, da je par skupaj in 
da nekako to prebrodita skupaj – to je 
izjemno pomembno.	 To	 je	 absolutno	
za	podpreti,	očetovski	dopust	obema.	

Kako konkretno bi uredili področje 
koriščenja očetovskega dopusta? Bi 
te rešitve, ki jih navajate, tudi podprli 
v parlamentu? 
Tukaj nas čaka kar ogromno dela, ste 
mi dali ogromno za misliti, tudi za samo 
parlamentarno proceduro, da mogoče 
se tu da še kaj naredili. V bistvu, ab-
solutno. Trenutno velja, da je očetovski 
dopust, mislim, pripada očetu 30 dni. 
Najprej tistih 15 dni, ki je izjemno po-
membnih ob rojstvu otroka, ko otrok 
in mamica prideta domov, v domače 
okolje, da se pač oba starša navadita 
na nov življenjski način, to je izjemno 
pomembno, da se to koristi v začetku, 
teh 15 dni. Nadalje pa koristijo očetje 
še tistih 15 dni do prvega razreda ali do 
tretjega. (Neva Grašič, strokovna sode-
lavka,  popravi, da do starosti 4 leta.) 
Tako da ja, absolutno, to je najnežnej-
še obdobje, kjer se oba starša prilaga-
jata novemu načinu življenja, ki se kar 
precej spremeni, življenje se obrne na 
glavo, predvsem te neprespane noči ... 
To je ključno, pomembno in absolutno 
to smo podpirali in tudi bomo še naprej 
podpirali. Mogoče bi lahko bil kakšen 
dan tega očetovskega dopusta več.
 
Kako ocenjujete dostop do kontra-
cepcije v Sloveniji? 
Ocenjujemo oz. ocenjujem, da je vsa 
kontracepcija, ki jo imamo na razpo-
lago, da ostane kot neplačljiva, ne na 
recept, vendar se vse več dogaja, da 
ginekologi predpisujejo kontracepcijo, 
pri kateri je potrebno doplačilo. Tako 
da absolutno bi bilo za podpreti, da je 
vsa kontracepcija brezplačna. To se mi 
zdi, da bi bilo izjemno pomembno, kajti 
kakor hitro imaš doplačilo, marsikatera 
ženska se sooči s tem, da enostavno 
tudi – pa naj bo to tri evre doplačila za 
škatlico ali pa za tri mesece – da je to 
izjemno težko in potem imamo ranljive 

skupine žensk, ki pač nekako to zavra-
čajo in z ginekologom ne najdejo ne-
kega kontakta, da bi zadevico rešili oz. 
da bi jim ponudili kakšno drugo izbiro 
kontracepcije, ker pač zdravniki izbira-
jo glede na stanje – včasih smo imeli 
zgolj dve ali tri kontracepcijske stvari, 
ki so ti jih ponudili – zdaj imamo na-
bor zelo zelo širok, ampak se mi zdi, da 
zdravniki delajo vse bolj in bolj – bom 
zdaj rekla bogokletno – farmaciji in na-
sproti in predpisujejo tista kontracep-
cijska sredstva, ki so za doplačilo. Žal	
pač	 tako	 je,	 poznam	 kar	 nekaj	 takih	
primerov,	ko	so	v	mojo	poslansko	pi-
sarno	prišla	mlada	dekleta	in	so	rek-
la,	 poglej,	 si	 na	 področju	 zdravstva,	
jaz	 sem	 dobila	 te	 in	 te	 kontracepcij-
ske	tabletke,	 jo	moram	pa	doplačati.	
Se	lahko	kaj	na	tem	področju	naredi?	
Takrat	 pa	 vprašaš,	 a	 res	 nimaš,	 po-
magaš	 na	 kakšen	 drugačen	 način	 ...	
tako	da,	ja,	absolutno,	mora	biti	dos-
topna	in	neplačljiva. 

Kaj pa plan B? 
Zdaj, jaz mislim, da vsa kontracepcija, 
tudi plan B bi moral biti nekako in pos-
tat v teh okvirjih, da je neplačljiv. Zgolj 
tako bomo imeli v naši družbi z srcem 
in ljubeznijo rojene otroke. To se mi zdi, 
da je največji problem, da vztrajaš pri 
neki reprodukciji, ki je nezaželjena. Ot-
rok že v sam nosečnosti to pobere in to 
niso ti zdravi, ne me napačno razume-
ti, to ne rabite objaviti, to niso zdrave 
osebe, neko sovraštvo je v njem skoz 
tlelo in je tu težava, tudi plan B mora 
obstajat neplačljiv. 

Katere konkretne sistemske rešit-
ve bi bilo potrebno uvesti, da bi iz-
boljšali dostop do kontracepcije? Bi 
te konkretne rešitve, ki jih navajate, 
tudi podprli v parlamentu? 
Tako kot sem že ničkolikokrat poveda-
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la danes, absolutno, mi bomo vsako 
dobro rešitev v parlamentu podprli, 
če je potrebno sistematično reševa-
nje, absolutno je ključno tako ali tako 
obveščanje in to obveščanje lahko iz-
peljemo tako nevladne organizacije, 
ginekologi, če so tu potrebna dodatna 
sredstva – absolutno jih je potrebno 
zagotoviti v proračunu, to ne govorimo 
o ne vem kakšnih velikih zneskih in to 
bi se absolutno dalo, zdaj tudi evropski 
dokumenti nas na to nekako napelju-
jejo in vodijo v tej smeri, tako da tu jaz 
mislim, da ne sme biti nobenih težav, 
da podobno tematiko pri osveščanju o 
splavu – absolutno bomo podpirali. 

Kakšno je vaše mnenje o shodih pro-
ti splavu, ki se vsakoletno odvijajo v 
Ljubljani?
Moje osebno mnenje je, da je moje 
telo moja izbira in to je vedno bilo, to 
je pravica, ki mi je bila pridobljena v 
preteklosti in do te pravice nihče nima 
pravice posegati. Je pa res, da smo 
tudi članice ženskega foruma, članice 
in člani – to moram poudarit – ženske-
ga foruma in mladega foruma SD smo 
se pridružili pozivom inštituta Danes je 
nov dan takrat tudi s tem našim jasnim 
sporočilom, da je moje telo moja izbi-
ra, tudi smo se udeležili tega protesta 
proti temu shodu, dajali smo jasne iz-
jave, da splav mora biti moja osebna 
odločitev, ne sme biti podvržena no-
benim pritiskom. Ti pozivi in to, kar se 
vse skupaj dogaja, je res sprevrženo in 
absolutno je prav, da o mojem telesu 
odločam zgolj in samo jaz.
 
Ali menite, da takšni shodi vplivajo na 
oblikovanje splošne družbene klime v 
odnosu do splava v Sloveniji in na kak-
šen način? Kakšen vpliv pripisujete 
tovrstni družbeni klimi na žensko, ki 
se odloča ali se bo odločala za splav? 

Današnja vse glasnejša nasprotovanja 
tej pravici s strani katoliške cerkve, po-
sameznikov in civilnih društev in poli-
tičnih strank – moram reči, da ne vo-
dijo ravno k tisti čim večji emancipaciji 
žensk. Nekateri celo kontracepcijo ena-
čijo s splavom in jih imenujejo ženske 
morilke – to mislim, da absolutno je 
napačno in to si ne bi smeli v 21. sto-
letju privoščiti in temu ostro osebno in 
tudi stranka SD nasprotujemo, tako da 
naj povem pa še enkrat izpostavim, da 
aktivnosti, ki jih ima katoliška cerkev 
in tudi posamezne politične stranke, 
je kot neko pasivno nasilje do žensk in 
nasprotovanje tem temeljnim človeko-
vim pravicam, ki so bile v preteklosti 
pridobljene. To je zame sprevrženo in 
sploh ne morem dojeti, da se to doga-
ja. Včasih prav pogledam, pa kaj to res? 
Marsikaj	bi	se	še	dalo	o	tem	povedat,	
to	 se	mi	 zdi	 zelo	nenavadno	–	neka-
tere	politične	stranke	bi	rade	šle	v	19.	
stoletje	–	tega	si	pa	res	ne	dovolim.	

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

NA STRANKO SOCIALNI DEMOKRA-
TI SMO POSLALI TUDI PISNA VPRA-
ŠANJA O REPRODUKTIVNIH PRAVI-
CAH IN SVOBODNEM ODLOČANJU O 
ROJSTVU OTROK. 

Kakšno je vaše stališče do svobo-
dnega odločanja  o rojstvu otrok? Ali 
podpirate abortus? 
Socialne	 demokratke	 in	 socialni	 de-
mokrati	smo	skupaj	z	drugimi	napre-
dnimi	 ženskimi	 in	 moškimi	 različnih	
strank,	 s	 sindikati	 ter	 civilno	 druž-
bo	 leta	 1991	 ubranili	 ustavno	 pravico	
do	 svobode	 rojevanja; prav tako smo 
vztrajno zavračali vse poskuse, da bi 
pod kakršnokoli pretvezo okrnili naše 

pridobljene reproduktivne in spolne 
pravice. Nismo vedno uspeli; leta 2001 
na naknadnem zakonodajnem refe-
rendumu o zdravljenju neplodnosti in 
postopkih oploditve z biomedicinsko 
pomočjo so samske ženske (p)ostale 
diskriminirane do pravice do umetne 
oploditve. Z napori smo skupaj s civilno 
družbo preprečili, da bi si ženske mo-
rale legalen splav plačati, ubranili smo 
hormonsko kontracepcijo kot pravico iz 
zdravstvenega zavarovanja.  Nadalje pa 
še vedno opozarjamo, da ni vsa kontra-
cepcija dostopna kot neplačljiva na re-
cept, kar otežuje dostop do najprimer-
nejše kontracepcije najbolj ranljivim 
skupinam žensk, mladim in ženskam z 
nizko socialno in ekonomsko varnostjo.
Ocenjujemo, da vprašanje odločanja o 
rojevanju v celoti še ni rešeno tako, da 
bi ga ustava obravnavala kot pravico 
ženske, da odloča o lastnem telesu, kar 
bi moral biti naš družbeni temelj. Tej 
dikciji se je zakonodajno telo izognilo, a 
tudi ta ureditev je več, kot imajo ženske 
v mnogo starejših demokracijah. Pri-
borjene	pravice	 je	potrebno	varovati,	
pri	tem	pa	se	zavedati,	da	boj	za	ena-
kost	še	zdaleč	ni	končan.	

Kako bi moral biti urejen dostop do 
brezplačne kontracepcije? 
Vsa	kontracepcija,	za	ženske	in	moš-
ke,	 bi	 morala	 biti	 dostopna	 kot	 nep-
lačljiva,	na	recept	iz	obveznega	zdra-
vstvenega	 zavarovanja. Ljudi bi bilo 
potrebno sistematično obveščati o naj-
bolj zanesljivih in varnih načinih kontra-
cepcije ter načrtovanja družine v vzgoji 
in izobraževanju ter v javnih sredstvih 
obveščanja. Pri tem izpostavljamo tudi 
vse večjo problematiko dostopa do iz-
branega ginekologa na primarni ravni 
ter kakovostni ginekološki obravna-
vi. Zaradi različnih motivov (ideološko 
nasprotovanje splavu in kontracepciji, 

težnje po nadomeščanju preventive 
s kurativo – npr. plačljivi splav, varče-
vanje, idr.), pomanjkanja ginekoloških 
timov, ki ne zadoščajo potrebam pre-
bivalstva, lahko govorimo o zanemar-
janju dolžnosti države storiti vse za 
uresničevanje pravice do svobodnega 
odločanja o rojstvu otrok.		

Ali menite, da je porodniški dopust za 
samozaposlene trenutno dobro ure-
jen? V kolikor je odgovor ne, kako bi 
moralo biti to področje urejeno? 
Samozaposleni so zelo raznolika skupi-
na, ki zajema vse oblike espejev (razen 
t.i. dopolnilnih dejavnosti) in vse oblike 
honorarnih delavcev, pa tudi aktivne 
lastnike manjših podjetij. Vsem pa je 
namenjen enak sistem starševskega 
varstva, kjer je raven pravic v osnovi 
odvisna od višine predhodno vplača-
nih prispevkov ali drugače: obstoja in 
kakovosti predhodne (samo)zaposli-
tve. Višina	 namenskih	 prispevkov	 pri	
nobenem	zaposlenem	ne	dosega	niti	
majhnega	deleža	dejansko	potrebnih	
sredstev;	 	 kljub	 temu	 pa	 zaradi	 raz-
ličnih	 pravic	 ni	 redkost,	 da	 si	 samo-
zaposlene	(in	brezposelne)	nosečnice	
uredijo	 (navidezno)	 zaposlitev	 pred	
nastopom	 porodniškega	 dopusta. 
Veljavni sistem namreč omogoča 'de-
lodajalcu', da vse stroške delavke na 
porodniškem dopustu prenese na dr-
žavo, vendar tega ne more storiti sam 
zase -  dilema tistih, ki so ‘delodajalci 
sami sebi’, pa tudi na tej ravni ni raz-
rešena (podobno kot pri bolniških na-
domestilih). Porodniški dopust je zato 
razmeroma dobro urejen za tiste samo-
zaposlene, ki imajo razvito dejavnost s 
stabilnimi prihodki, ki od samozaposli-
tve že prerašča v podjetje z zaposleni-
mi; v katerem si ustanovitelj(ica) lahko 
privošči vplačevanje prispevkov nad 
minimalnimi in se lahko v primeru od-



23 24

sotnosti zanese tudi na pomoč sode-
lavk in sodelavcev. Za vse tiste, ki niso 
v zgoraj opisanem položaju – 'prisilni' 
espeji, honorarke in honorarci, samo-
zaposlene in samozaposleni brez so-
delavcev - pa je veljavni sistem preveč 
rigiden ter na samozaposlene prenaša 
nesorazmerno večje breme kot v pri-
meru zaposlenih ali lastnic in lastnikov 
podjetij s sodelavci. Nekaj primerov: 

V posebej težkem položaju so ho-
norarne delavke, ki nimajo redne 
dejavnosti (kot je npr. s.p.), saj v 
tem primeru lahko zaprosijo le za 
(praviloma nižjo) socialno pomoč
(ali iščejo navidezno zaposlitev).
Ker bolniške odsotnosti prvih 30 
dni bremenijo 'delodajalca', tudi v 
primeru bolniških odsotnosti zara-
di nosečnosti, te bremenijo (samo)
zaposlene delavke (pred 8. mese-
cem). 
Pri vračanju na delo in delu s 
skrajšanim delovnih časom zara-
di starševstva pogosto prihaja do 
težav (npr. nezadostno upošteva-
nja narave dejavnosti oz. navide-
zna odvisnost delovnega časa od 
prometa, plačevanje le minimalnih 
prispevkov za osebe, ki delajo s 
skrajšanim časom…).
Lastništvo sredstev za poslovanje 
lahko obremenjuje samozaposle-
ne pri upravičenosti do socialnih 
transferjev (npr. otroški dodatki).

Prioritetno	bi	zato	potrebno	posvetiti	
pozornost	zgoraj	omenjenim	anomali-
jam,	tudi	z	nadgradnjo	zavarovanja	za	
starševsko	varstvo.

Kako bi uredili pravno priznanje spola? 
Oseba	mora	sama	imeti	pravico,	da	se	
svobodno	odloči	glede	svojega	spola	
in	 spolnega	 izraza. Paziti je potrebno 
zgolj, da pri tem ne ogrozi enakih pravic 

drugih oseb (na primer zapornik, ki se 
začne identificirati kot ženska in zahte-
va, da ga preselijo v ženski zapor). Me-
dicinska obravnava, tudi psihiatrična, 
mora postati bolj dostopna, medicinski 
postopki pri spremembi spola, bi se 
morali izvajati hitreje na zahtevo obve-
zno strokovno poučene zainteresirane 
osebe, na podlagi vključenosti v obve-
zno zdravstveno zavarovanje. Otrokom, 
ki imajo značilnost obeh spolov, bi bilo 
potrebno dopustiti, da pri določeni sta-
rostni meji sami izberejo katerega spo-
la želijo biti. 

Ali bi podprli uvedbo brezplačnega 
javnega vrtca za vse?
Da,	 ta	ukrep	smo	Socialni	demokrati	
že	zapisali	v	svojih	programskih	doku-
mentih.	Kakovosten,	laičen	javni	vrtec	
bi	moral	postati	otrokova	pravica,	saj	
bistveno	 izenačuje	 enake	 možnosti	
otrok	za	enakopraven	zgodnji	začetek	
življenja.	Glede skrbi za zdravje in do-
brobit otrok smo v svetovnem merilu 
v samem vrhu. V prihodnje moramo 
poskrbeti za nadgradnjo doseženih 
standardov (npr. inovativni pilotni 
projekti, ki bodo vodili v izboljšanje 
kvalitete javnih vrtcev), zagotoviti pa 
predvsem večjo dostopnost storitev. 

 V Levici se je z Natašo Sukič pogovarjala članica programskega dobora 
Neža Dvorščak. Pogovor je potekal v Državnem zboru, v prostorih Levice. Nataša 
Sukič je diplomirana elektrotehničarka, rojena 1962. Sodelovala je pri ustanovitvi 
lezbične skupine LL v letu 1987 v okviru feministične skupine LILIT, ki velja za prvo 
tovrstno skupino v vzhodni Evropi. Zaposlena je bila v Cankarjevem domu kot pro-
motorka gledališča in vodja projektov kulturne vzgoje in humanistike, kasneje je 
bila direktorica Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij 
in generalna sekretarka Združenja slovenskih ustanov. Med letoma 1998 in 2015 
je urejala Lezbomanijo na ljubljanskem Radiu Študent. Leta 2014 je za Združeno 
levico kandidirala na lokalnih volitvah v Ljubljani. Za županjo ni bila izvoljena, na 
ljubljanski občini je mestna svetnica Levice. V letu 2018 je bila izvoljena za poslan-
ko. Sukič je avtorica več kratkoproznih literarnih del, njen prvenec Desperadosi in 
nomadi je izšel leta 2008. Je soustanoviteljica lezbičnega kluba Monokel na Me-
telkovi ter prva ženska didžejka na slovenski sceni. 

LEVICA
	 	

Kakšno je vaše osebno stališče do 
splava in kakšno je stališče do spla-
va, ki ga zagovarjate kot stranka? 
Moje stališče je čisto identično kot 
stališče stranke in to je striktno 
takšno, kot piše v ustavi RS v 55. čle-
nu, ki govori o svobodnem odločanju 
o rojstvih otrok. Še citiram: »Odlo-
čanje o rojstvih svojih otrok je svo-
bodno. Država zagotavlja možnost 
za uresničevanje te svoboščine in 
ustvarja razmere, ki omogočajo star-
šem, da se odločajo za rojstva svojih 
otrok.« In to je to. Ne	bom	se	spušča-
la	v	celotno	zgodovino,	sem	si	sicer	
pripravila,	 kako	 smo	 do	 te	 pravice	
prišli,	 v	 Jugoslaviji	 smo	 jo	 itak	 že	
imeli,	že	zelo	dolgo,	potem	pa	takoj	
po	 osamosvojitvi,	 z	 demonstracija-
mi	se	je	doseglo,	da	se	je	potem	ta	

pravica	vpisala	v	55.	člen	ustave	in	za	
to	 pravico	 stojimo.	 V	 stranki	 stojimo	
in	osebno	in	če	bo	treba	kdaj	braniti,	
bomo	seveda	branili	z	vsemi	močmi.	

Katerim pogojem mora biti po vašem 
mnenju zadoščeno, da lahko govori-
mo o uveljavljanju z Ustavo RS zapi-
sane pravice žensk, da se svobodno 
odločajo o rojstvu otrok in kdo je za 
zagotavljanje vsakega od naštetih 
pogojev odgovoren?
Pogoji načeloma bi morali obstajati za 
to, torej infrastruktura za to, da se to 
udejanja in tako dalje, glede na ustav-
ni člen pač mora obstajat. Vemo, da pri 
nas ni starostne omejitve pri uveljavlja-
nju te pravice, mora pa bit pogoj, da je 
ženska razsodna, to je edini pogoj. Je 
pa tudi dejstvo, da med mladimi v Slo-

TRANSKRIPCIJA
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veniji ni toliko teh predčasnih prekini-
tev nosečnosti, zdaj če pa hočejo ne-
kateri te sile izrabljat, vemo, da to pač 
zlorabljajo v neke druge namene. Naj-
več prekinitev je med 30. in 40. letom, 
kolikor sem zasledila podatke. Ta	pra-
vica	seveda	je	deklarativno	dostopna,	
v	 praksi	 pa	 verjetno	 ni	 vsakič	 čisto	
tako,	ker	se	pojavljajo	že	 tudi	kakšni	
primeri,	ki	poskušajo	uveljavljat	kak-
šen	ugovor	vesti,	čeprav	tega,	kolikor	
mi	 je	 znano,	 pri	 nas	 nimamo	 uzako-
njenega,	je	pa	to	problem	že	v	kakšnih	
drugih	državah	okrog	nas,	se	ta	retra-
dicionalizacija,	 rekatolizacija	 družb	
krepi.	In	to	se	dogaja	tudi	pri	nas,	kot	
vidimo,	z	nekimi	drugimi	pojavi	in	ra-
znimi	pritiski,	 in	seveda	s	tem	priha-
ja	do	nekih	kršitev	človekovih	pravic.	
Ampak	načeloma	v	načelu	bi	moralo	
biti	torej	to	v	resnici	dostopno	vsem.	
	
Bi lahko za vsakega od pogojev, ki 
ste jih našteli in bi morali biti po 
vašem mnenju zadoščeni za uvelja-
vljanje pravice do splava, povedali 
nekaj konkretnih sistemskih rešitev, 
kako jih je mogoče zagotavljati? Bi 
te konkretne rešitve, ki jih navajate, 
tudi podprli v parlamentu?
Z vsakim zakonom ali pa ustavno določ-
bo je isto, eno je tisto kar imamo mi v 
pravnem redu, drugo je pa seveda im-
plementacija in uresničevanje v prak-
si. Zato	 je	pa	potrebno	krepit	 te	neke	
podporne	 mehanizme,	 kot	 so	 recimo	
ozaveščanje,	 usposabljanje	 stroke,	
tudi	uporabnic,	in	to	bi	moralo	potekat	
najprej	sistemsko. Saj tudi zdravstvene 
ustanove imajo neke osveščevalne, 
ampak nimajo vsi niti informacij, da to 
obstaja in se potem ne obračajo na to. 
Seveda vzgojno-izobraževalni sistem se 
mi zdi izjemno pomemben. Potem	 pa	
seveda	tudi	podpora	mrežam	nevlad-
nih	organizacij,	ki	se	s	temi	vprašanji	

ukvarjajo,	 in	 tukaj	 bi	 mogli	 biti	 javni	
razpisi,	 javna	 sredstva	 namenjena	 za	
to,	da	tem	organizacijam	pomagajo	pri	
ravno	tako	pomembnih	podpornih	me-
hanizmih,	kot	je	osveščanje,	svetovan-
je,	 informiranje	 itn. Jaz bi se tukaj še 
dotaknila, če že ravno govorimo o repro-
duktivnih pravicah žensk, ne govorimo 
samo o splavu in kontracepciji, ampak 
moramo omeniti tudi možnost umetne 
oploditve samskih žensk, ki je bila z ref-
erendumom odvzeta, na žalost, čeprav 
smo seveda to imeli in to je v pravni 
red zapisana diskriminacija, ki bi jo bilo 
potrebno vrnit v prejšnje stanje. Tukaj 
seveda osebno stojim za tem in tudi 
stranka Levica močno stoji za tem, da je 
treba to krivico odpravit. Konec koncev 
smo v 21. stoletju, ne pa da bi se vračali 
nazaj v 19. stoletje, kar si nekateri v tej 
družbi prizadevajo zadnje čase. 
	
Kako ocenjujete univerzalni dostop 
do splava v Sloveniji danes? Ali oce-
njujete, da imajo vse družbene sku-
pine enak dostop do splava? Če ne, 
katere skupine prepoznavate kot pro-
blematične z vidika dostopa in zakaj?
Deklarativno bi to moralo bit. Ampak	
kot	rečeno,	varuh	človekovih	pravic	je	
v	zadnjem	poročilu,	ki	smo	ga	ravno-
kar	v	državnem	zboru,	 se	seznanili	 z	
njim	in	ga	sprejeli,	ugotavlja	v	poročilu	
iz	leta	2020	recimo	o	ovirah	in	dosto-
pu	do	umetne	prekinitve	nosečnosti	in	
to	so	že	alarmi,	ki	nas	lahko	začenja-
jo	skrbet,	 to	da	se	ženska	obrača	na	
varuha	s	tem	problemom,	to	je	alarm. 
In tukaj imam na sumu, da bi lahko pri-
hajalo že do kakšnih idej uveljavljanja 
nekega ugovora vesti, kot sem rekla, 
recimo na podlagi tega, da si pripadnik 
RKC. Dejstvo tukaj pa je, da že v načelu, 
ki ga imajo nekatranljive skupine, imajo 
težji dostop do takšnih pravic nasploh, 
recimo Romkinje, ženske iz ruralnih 

okolij, socialno ogrožene, migrantke, 
ženske, ki nimajo urejenega ustrezne-
ga zdravstvenega zavarovanja, se pravi 
revne ženske, ki nimajo niti osnovnega 
zavarovanja urejenega, potem imamo 
tudi primere, za te vemo, da se v ne-
katerih verskih družinah, recimo musli-
manske vere (da ne bomo samo kato-
liške omenjali, ki je tudi problem), kjer 
ožja družina prepoveduje tako splav kot 
kontracepcijo itd. To pa so problemi, ki 
jih družba težko, vsak posamični pri-
mer naslovi, zazna ali pa pomaga. Zato 
seveda še enkrat, široke osveščevalne 
akcije, tako, da pridejo do informacij po 
možnosti vse ženske iz vseh družbenih 
skupin. To se mi zdi predpogoj, da bi 
stanje vseeno izboljšali.

Kako ocenjujete dostop in kakovost 
informacij, ki ženskam in moškim 
omogočajo nadzor nad reproduk-
tivnim življenjem v Sloveniji (spolna 
vzgoja, kontracepcija ...)?
Dostop	ni	vedno	omogočen.	V	družini	
se	naučimo	bolj	malo,	zaradi	stigma-
tiziranosti	 same	 teme,	 tudi	 v	 šoli	 se	
tega	 lotevajo	zelo	nerodno. Ginekolo-
ške ambulante javnega zdravstva imajo 
svetovalne službe za to področje, ven-
dar le malokdo sploh pozna to obliko 
pomoči. Še največ informacij nudijo 
ženske nevladnih organizacij.

Kako dobro, menite, da je urejen 
dostop do informacij o splavu v Slo-
veniji? Kje vidite izboljšave?
Izboljšave	lahko	prinese	predvsem	
vzgojno-izobraževalni	sistem	in	
nevladne	organizacije. 

Ali bi finančno in sicer podprli ozave-
ščanja, izobraževanja in svetovanja o 
spolnem zdravju, ki bi ženske infor-
mirala tudi o njihovih reproduktiv-
nih pravicah? Kdo bi moral prevzeti 

glavno vlogo pri vzpostavitvi sistema 
ozaveščanja, informiranja in svetova-
nja, kako bi bilo financirano in kateri 
populaciji bi bilo namenjeno?
Zdaj morate vedeti. Mi smo politična 
stranka in kot stranka lahko stopamo v 
neke kampanje. Mi lahko v kampanjah 
aktivno sodelujemo, ne moremo pa mi 
voditi takšnih projektov. To so projekti, 
ki jih mora voditi ministrstvo za zdravje, 
ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, to bi morala biti naloga drža-
ve, da čim širše obvešča, informira in 
ozavešča ljudi. Tukaj so podobni tudi 
drugi nivoji, recimo vzgojno-izobraže-
valni sistem mora imeti v kurikulumu 
to primerno vgrajeno, da se od otro-
ških let dalje izobražuje tako fante kot 
punce oziroma moške in ženske o varni 
spolnosti itn. Medicinske institucije to 
že imajo, potrebno bi bilo bolje spro-
movirat, potem pomemben je tudi jav-
ni diskurz v medijih (nekatere ženske 
revije sicer govorijo o teh stvareh), 
pomembne so seveda nevladne orga-
nizacije. Ves ta krog, če se sklene, vse 
to bi moralo dat neke rezultate. Ampak 
država oz. stranka pa lahko stopita v 
kampanjo, če bi bil ogrožen 55. člen ali 
karkoli od tega. Ali pa ko si bomo po-
novno prizadevali za umetno oploditev 
samskih žensk, potem pa mi stopimo 
noter.	
	
Ali bi podprli koriščenje delnega oče-
tovskega dopusta v primeru, da mati 
rodi mrtvega otroka?
To se mi ne zdi, v primeru smrti oz. v 
primeru mrtvorojenega otroka, sploh 
primeren izraz »očetovski dopust«. V	
Levici	si	bomo	prizadevali,	da	bi	oče,	
ki	bi	moral	stat	materi	ob	strani	ob	ta-
kih	 težkih	 okoliščinah,	 biti	 upravičen	
do	bolniške	odsotnosti.	To	sploh	ne	bi	
smel	biti	nikakršen	očetovski	dopust	
po	našem	mnenju,	ampak	enostavno	
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popolna	 pravica	 do	 bolniške	 odsot-
nosti,	zaradi	te	težke	okoliščine.	
	
Kako konkretno bi uredili področje 
koriščenja očetovskega dopusta? Bi 
te rešitve, ki jih navajate, tudi podprli 
v parlamentu?
Tako kot je zdaj urejen, očetovski do-
pust, se meni zdi v redu. Traja trideset 
koledarskih dni, oče ga izrabi najmanj 
petnajst koledarskih dni od rojstva ot-
roka do najpozneje en mesec po pre-
teku starševskega dopusta. Kar	se	pa	
tega	 starševskega	 dopusta	 tiče,	 tu	
pa	 je	 problem,	 in	 sicer	 moški,	 če	 ga	
želi	 uveljavljat,	 tisto	 kar	 mu	 pripada	
v	 okviru	 tistih	 sto	 dvajset	 dni,	 če	 se	
ne	motim,	mora	dobiti	dovoljenje	de-
lodajalca.	 In	 to	 je	 grozljiva	 birokrat-
ska	ovira	in	seveda	se	s	tem	moškim	
dogaja	 to,	kar	se	dogaja	ženskam.	V	
resnici	 so	 izpostavljeni	 stigmatizaci-
ji	 v	 določenih	 okoljih	 itn. Zaradi tega 
niti ne koristijo, kar jim pripada. Če pa 
ženska želi ta njegov del koristiti, pa je 
to še ena dodatna birokratska ovira, ki 
je nepotrebna, da mora potem na cen-
tru za socialno delo nek obrazec izpol-
nit. Skratka ni da ni, da se ja čim bolj 
komplicira vsaka stvar, ki bi morala biti, 
po moje, drugače urejena. Manj biro-
kratsko. Zdaj, če že ravno napenja ta 
vlada, kako bo debirokratizirala državo, 
no, na takšnih točkah, recimo. Kar se 
potem še očetovskega tiče, je tu še cel 
kup drugih oseb, ki to lahko koristijo, 
vključno z istospolnimi partnerskimi 
skupnostnimi, kar se meni zdi zelo v 
redu in jaz nekako ne vidim, mogoče 
nisem dovolj globoko v tej zgodbi, ne-
kih stvari, ki bi se dalo še tukaj izbolj-
šat, če pa se da, bomo pa vsekakor zelo 
odprtih ušes.
	
Kako ocenjujete dostop do kontra-
cepcije v Sloveniji? 

Podobno kot pri splavu. Načeloma	 bi	
moral	biti,	ampak	tukaj	bi	dodala,	kar	
bi	 si	 Levica	 želela	 oz.	 predlagala	 je,	
da	bi	morali	biti	 tudi	brezplačni	kon-
domi	 na	 voljo,	 ne	 samo	 brezplačne	
kontracepcijske	 tablete,	 ker	 s	 tem,	
ko	 bi	 bili	 brezplačni	 kondomi,	 bi	 se	
ta	odgovornost	porazdelila	tako	med	
moškimi	kot	ženskami. Ne da je potem 
vso breme večinoma na ženskah, da se 
zaščitijo. Tudi moški bi se mogoče še 
bolj odgovorno obnašali. Ta pravica bi 
morala biti. Dokler ni kontracepcijske 
tablete za moške, ki jo razvijajo že tri-
deset let, pa tudi ko bo. Vsa ta zaščitna 
sredstva bi morala biti pokrita z naslo-
va zdravstvenega zavarovanja.
	
Katere konkretne sistemske rešit-
ve bi bilo potrebno uvesti, da bi iz-
boljšali dostop do kontracepcije? Bi 
te konkretne rešitve, ki jih navajate, 
tudi podprli v parlamentu?
Izobraževanja, osveščanja, opolnomo-
čenja strok, uporabnic, uporabnikov. 
Tako pri splavu kot vseh reprodukcij-
skih vprašanjih. 

Kakšno je vaše mnenje o shodih pro-
ti splavu, ki se vsakoletno odvijajo v 
Ljubljani? 
Kakor sem prej omenila. Na žalost je v 
Sloveniji zelo jasen trend oziroma te-
žnja po neki retradicionalizaciji, rekato-
lizaciji, cerkev se blazno krepi, po osa-
mosvojitvi se je seveda okrepila, dobila 
neko svojo ponovno veljavo, ki jo zdaj 
zlorablja, in dejansko je ta organizacija, 
vladna sicer, ki te shode organizira, ki 
pa je tudi bila v tej sestavi podprta z 
nekimi finančnimi sredstvi. To	 je	ved-
no	 bolj	 nasilno	 obnašanje	 cerkve,	 ki	
si	 lasti	 in	seveda	s	pomočjo	teh	sil	v	
parlamentu,	v	vladi,	 trenutno	 imamo	
pač	 takšno	vlado,	desno	vlado,	ki	si,	
tako	 kot	 sem	 že	 izjavila	 na	 primeru	

teh	zadnjih	demonstracij,	dobesedno	
lasti	 telesa	 žensk,	 kot	 da	 so	 njihova	
last	 in	da	bodo	oni	odločali	o	njih.	 In	
to	 je	 absolutno	 nevzdržno,	 zato	 sem	
odločno	proti,	sama	sem	se	tudi	ude-
ležila	 teh	 protidemonstracij,	 zaradi	
česa	me	sedaj	označujejo	z	»antifo«,	
na	 vsaki	 seji	 me	 malo	 popljuvajo,	 in	
ja,	to	je	katastrofa	in	prvi	pokazatelj,	
da	to	ni	slučajno,	to	so	te	nevladne	or-
ganizacije,	ki	so	spete	s	politiko. Ta je 
pač takšna, speta s katoliško cerkvijo 
in speta s temi silami v politiki. In to je 
verjetno lahko tudi uvod v to, da bo po-
litika poskušala napasti 55. člen ustave 
na neki točki. To je vse orkestrirano, če 
mene vprašate.	
	
Ali menite, da takšni shodi vpliva-
jo na oblikovanje splošne družbene 
klime v odnosu do splava v Sloveni-
ji in na kakšen način? Kakšen vpliv 
pripisujete tovrstni družbeni klimi na 
žensko, ki se odloča ali se bo odloča-
la za splav? 
Seveda vplivajo taki shodi na neko kli-
mo in so ženske, ki so mogoče negoto-
ve, ki lahko zanihajo pod takimi pritiski; 
so ženske oziroma punce, ki odraščajo 
v zelo fundamentalnih verskih okoljih 
in je to blazen pritisk družin na njih. 
Skratka zagotovo to ni nedolžna stvar, 
zaradi katere bi kar zamahnili z roko in 
si rekli »ah, saj smo v 21. stoletju, saj ni 
panike,« – seveda je treba biti pozoren 
na to in se pripravit na kakšne slabe 
scenarije že vnaprej.
 
Kako, menite, da bi se morala do to-
vrstnih  shodov opredeliti slovenska 
politika in kako se bo do teh shodov 
opredeljevala vaša stranka?
Politika	bi	morala	odločno	obsodit	to-
vrstne	shode	 in	mi	 jih	v	Levici	obso-
jamo	in	tudi	aktivno	participiramo	na	
protishodih.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

VPRAŠANJA SO BILA POSLANA TUDI 
V PISNI OBLIKI. 

Kakšno je vaše stališče do svobo-
dnega odločanja  o rojstvu otrok? Ali 
podpirate abortus? 
Pravica do svobodnega odločanja o 
rojstvu otrok je neodtujljiva ustavna 
pravica in civilizacijska norma, ki je 
ženskam omogočila (vsaj delno) eman-
cipacijo. V Sloveniji jo zagotavlja 55. 
člen ustave, ki nalaga tudi, da država 
zagotavlja možnosti za uresničevanje 
te svoboščine. Kar pa ne pomeni, da je 
dolgotrajen boj za emancipacijo žensk 
zaključen. Želja po sistemskem nad-
zoru nad reproduktivnimi pravicami 
žensk ni izginila. O tem priča tudi pre-
soja poljskega Ustavnega sodišča, ki je 
skoraj popolnoma prepovedala splav. 
Žal tudi pri nas s strani RKC in neokon-
zervativnih gibanj, s katerimi koketirajo 
nekatere vladajoče stranke, ponovno 
prihaja do pozivov k prepovedi spla-
va. Ob tem se vrstijo napadi na LGBTQ 
skupnost, zahteve po odstopu od Is-
tanbulske konvencije o preprečevanju 
nasilja nad ženskam, nadaljujejo se 
ponižujoče izjave o socialnih delavkah, 
novinarkah in delavkah v kulturi ter na-
raščata nestrpnost in sovražni govor. 
Zato	bomo	v	Levici,	še	posebej	v	seda-
nji	politični	klimi,	neodtujljivo	pravico,	
ki	jo	zagotavlja	v	ustavi	zapisano	na-
čelo	 svobodnega	 odločanja	 o	 rojstvu	
otrok,	branili	še	naprej	in	se	borili,	da	
bo	odločitev	vseh	žensk	svobodna	 in	
neodvisna	od	socialne	in	ekonomske-
ga	položaja	ter	političnih	pritiskov.

Kako bi moral biti urejen dostop do 
brezplačne kontracepcije? 
Dostop do kontracepcije je poleg pra-
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vice do splava ena od vitalnejših oblik 
reproduktivnih pravic, ki ženskam omo-
goča, da so neodvisne in da nadzorujejo 
svoje telo. Seveda to ne sme pomeniti, 
da je to izključna odgovornost žensk, 
ampak bi morali stremeti k enakomer-
ni porazdelitvi odgovornosti med moš-
kim in žensko. Kontracepcija ne koristi 
le ženskam, ampak koristi tudi parom, 
moškim in tudi vsem, ki ne morejo ali 
želijo razmišljati o starševstvu bodi-
si zaradi osebne odločitve, mladosti, 
brezposelnosti, življenja v revščini, ne-
zadostnega plačila za delo ali zaradi 
stanovanjskega problema. Pomembno	
je,	 da	 se	 možnost	 izbire	 in	 možnost	
brezplačnega	dostopa	do	različnih	ob-
lik	 varne	 kontracepcije	 uredi	 sistem-
sko	 na	 način,	 da	 bo	 širše	 dostopna.	
Zato	v	Levici	zagovarjamo	brezplačen	
dostop	do	varne,	zanesljive	in	učinko-
vite	kontracepcije	za	vse,	tako	moške	
in	ženske.

Ali menite, da je porodniški dopust za 
samozaposlene trenutno dobro ure-
jen? V kolikor je odgovor ne, kako bi 
moralo biti to področje urejeno? 
Z vidika višine nadomestila je porod-
niški dopust za zaposlene in samoza-
poslene urejen podobno. Materinsko, 
očetovsko in starševsko nadomestilo 
znašajo 100% osnove, kar pa je pov-
prečna osnova, od katere so bili obra-
čunani prispevki za starševsko varstvo 
v strnjenih 12 mesecih. Minimalna os-
nova za prispevke samozaposlenih v 
letu 2020 znaša 1.113,72, kar je več od 
minimalne plače in torej enako kot 
prejemajo številne zaposlene matere 
oziroma starši. Navkljub temu obstaja 
med zaposlenimi in samozaposlenimi 
materami velika razlika. Zaposlene	ma-
tere	se	lahko	v	času	polne	odsotnosti	
z	 dela	 popolnoma	 posvetijo	 svojemu	
otroku,	saj	 jih	po	končanem	materin-

skem	dopustu	čaka	varna	zaposlitev,	
medtem	ko	so	samozaposlene	mate-
re,	sploh	če	gre	za	eno-osebne	espeje,	
podvržene	strahu	pred	 izgubo	strank	
in	naročil,	od	katerih	je	odvisna	njiho-
va	samozaposlitev.	V	primeru	prikritih	
delovnih	 razmerji,	kjer	 je	samostojno	
opravljanje	 dejavnosti	 za	 naročnika	
le	prikrivanje	 realno	obstoječega	de-
lovnega	 razmerja,	 lahko	 v	 času	 ma-
terinskega	 dopusta	 de	 facto	 deloda-
jalec	 prekine	 naročila	 oziroma	 delo	
brez	 vsakršnih	 posledic	 zanj.	 Poleg	
tega	lahko	samozaposlenim	materam	
pravica	 do	 nadomestila	 preneha,	 če	
se	ugotovi,	da	v	času	izrabe	dopusta	
opravljajo	 samostojno	 dejavnost.	 To	
pomeni	da	lahko	samozaposlena	mati	
izgubi	 pravico	 do	 nadomestila,	 če	
med	materinskim	dopustom	poskuša	
ohranjati	svoj	espe	pri	življenju.	
Omogočanje materinskega dopusta ob 
hratni zagotovitvi ohranitve samoza-
poslitve bi moral biti torej cilj, kako to 
področje urediti v prihodnosti. Pri tem je 
nujno razumeti tudi širši kontekst espe-
izacije in prekarizacije dela in prepove-
dati vse druge oblike opravljanja dela, 
kadar gre v resnici za delovno razmerje, 
v katerem bi morale biti matere redno 
zaposlene z vsemi pravicami delavca. 
To lahko dosežemo tudi  z redefinicijo 
delovnega razmerja, ki bi kot opredelil-
ni element delovnega razmerja postavil 
dalj časa trajajočo ekonomsko odvi-
snost od enega naročnika oziroma delo-
dajalca. In seveda s povečanim nadzo-
rom na področju delovnih razmerji.

Kako bi uredili pravno priznanje spola? 
V Sloveniji je pravno priznanje spola 
določeno v 37. členu Pravilnika o izvrše-
vanju zakona o matičnem registru, kjer 
je med drugim zapisano, da je k vlo-
gi za spremembo spola treba priložiti 
zdravniško potrdilo ali potrdilo pristoj-

ne zdravstvene ustanove, iz katerega je 
razvidno, da je oseba spremenila spol. 
Ta del določbe ni v skladu s sodobnimi 
smernicami za ureditev pravnega pri-
znanja spola in človekovimi pravicami 
do osebnega dostojanstva, nedotaklji-
vosti telesne in duševne celovitosti, 
zasebnosti, varnosti in zdravja. V reso-
luciji Parlamentarne skupščine Sveta 
Evrope 2048 (2015) je zapisano, da bi 
moral biti postopek pravnega priznanja 
spola hiter, transparenten in dostopen 
ter bi moral temeljiti na samoidentifi-
kaciji osebe, kar avtomatično izključuje 
različna strokovna potrdila. Trenutna 
ureditev postopka je v nasprotju s prej 
omenjeno resolucijo, je neprimerna in 
pomeni kršitev človekovih pravic. Zato	
se	v	Levici	zavzemamo	za	prioritetno	
odpravljanje	 zahteve	 po	 medicin-
skih	 postopkih	 in	 celovito	 spremem-
bo	postopka,	ki	bo	zagotovila	pravico	
do	 spremembe	 oz.	 priznanja	 spola	 v	
vseh	 uradnih	 (osebnih)	 dokumentih,	
in	 sicer	 brez	 zdravstvenega	 potrdila	
in	brez	medicinskih	terapij	 (operativ-
na	 sprememba	 spola,	 sterilizacija),	
ampak	 zgolj	 na	 osnovi	 samoidentifi-
kacije.
Pravno priznanje spola je za mnogo 
transspolnih oseb ključno, saj le z do-
kumenti, ki odražajo njihov dejanski 
spol lahko neovirano, brez strahu in z 
vsem človekovim dostojanstvom do-
stopajo do npr. šolanja, trga dela, zdra-
vstvenih storitev ter drugih javnih in 
zasebnih storitev in dobrin.

Ali bi podprli uvedbo brezplačnega 
javnega vrtca za vse?
Da.	Brezplačni	vrtci	za	vse	so	ena	iz-
med	naših	programskih	zavez. Obseg 
javnih storitev, do katerih imajo prebi-
valci dostop ne glede na dohodek ali 
osebne okoliščine, je dober pokazatelj 
tega, kako napredna je neka družba. 

Univerzalno dostopne javne storitve 
temeljijo na ideji, da morajo biti neka-
tere storitve na voljo vsem, ne glede 
na dohodek, telesno sposobnost, druž-
beno poreklo ali kako drugo osebno 
okoliščino. Univerzalno dostopne javne 
storitve se morajo financirati preko so-
cialno pravičnih, progresivnih davkov 
in prispevkov.
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STRANKA ALENKE BRATUŠEK

Kakšno je stališče vaše stranke do 
splava in kakšno je vaše osebno sta-
lišče do pravice do splava?
Kot smo že ustno, pardon, pisno odgo-
vorili, mi smo klasična socialno-libe-
ralna stranka. V	 ospredju	 pozornosti	
vseh	liberalnih	strank	morajo	biti	tudi	
človekove	pravice,	in	kar	se	tiče	pravi-
ce	do	splava,	absolutno	zagovarjamo	
ureditev,	 ki	 je	 v	 naši	 ustavi. Se nam 
zdi zelo ustrezna in takšno je tudi moje 
osebno mnenje.

Kateri pogoji morajo biti zagotovlje-
ni, da je lahko pravica do izbire ure-
sničevana? Se pravi, imamo uveljav-
ljen z ustavo RS, ampak kdo pa to 
potem lahko vsakodnevno zagota-
vlja?
Imamo sistem javnega zdravstva, ki, 
mislim, da je zelo dobro urejen. Vsakdo	
ima	 pravico	 do	 osebnega	 zdravnika,	
vsakdo	 ima	pravico	do	brezplačnega	
ginekologa	 in	 v	 okviru	 tega	 javnega	

zdravstva	seveda	ne	sme	biti	dvoma,	
da	se	uresničuje	tudi	ta	pravica.

Kakšne konkretne sistemske rešitve 
bi lahko vzpostavili, da bi prišlo do 
neke lažje dostopnosti do tega in če bi 
te rešitve podprli tudi v parlamentu.
Ne	 vem,	 kakšne	 sistemske	 rešitve	 bi	
lahko	bile	potrebne,	zato	ker,	kot	reče-
no,	menim,	da	je	dostop	ustrezno	ure-
jen.	Edino, kar seveda vsi skupaj vidimo 
kot problem, je dolge čakalne vrste. Kot 
stranka SAB si seveda prizadevamo, da 
se ta problem reši. Smo tudi stranka, ki 
je podprla rešitev, da se vsaj za začasno 
obdobje dovoli tudi uporaba zasebni-
kov. se pravi, da se sredstva za zmanj-
ševanje čakalnih vrst uporabijo tudi za 
zasebnike. Prav mi, stranka SAB, smo 
vložili amandma, ki je bil potem tudi 
sprejet, da ko se delijo ta javna sredstva 
za zmanjševanje čakalnih dob, da se 
najprej dajo sredstva javnim zavodom, 
se pravi v javno zdravstvo, potem, če oni 

ne morejo zagotoviti storitve, koncesi-
onarjem, in šele na koncu zasebnikom. 
Seveda isto velja tudi za ginekologe, če 
so tam res čakalne dobe, s tem da jaz ni-
sem seznanjena s tem. Sem ravno pred 
kakim mesecem gledala, kje so najdalj-
še čakalne dobe in nisem zasledila, da 
bi bilo ginekološko področje problem.

Kako pa ocenjujete univerzalni dostop 
do splava pri nas in ali imajo vse druž-
bene skupine enak dostop do splava?
Jaz mislim, da je kar se dostopnosti tiče, 
je v redu urejeno. Problemi so verjetno v 
praksi, tipa zelo verne družine recimo, 
kjer se kaj takega šteje kot zavržno, ven-
dar to ni sistemska težava. Ali pa morda 
kake posebne skupine, recimo Romi, 
romska naselja, romske ženske, ki mo-
goče pa res niso dovolj informirane o tej 
možnosti in ne vedo, na kakšen način bi 
se lahko poslužile. 

Kako ocenjujete dostop do informacij 
o splavu? Se pravi preko spolne vzgo-
je v šolah, informiranosti o kontra-
cepciji recimo … Kako ocenjujete, da 
so te informacije dostopne moškim 
in ženskam, ki omogočajo nadzor nad 
reproduktivnim življenjem v Sloveniji?
Meni	se	zdi,	da	 je,	kar	se	splava	tiče,	
najprej	 to	 zavedanje,	 da	 pri	 nas	 to	 je	
in	da	je	to	pri	nas	dovoljeno,	tako	zelo	
razširjeno,	da	je	to	zadovoljivo. Mislim, 
da tudi izobraževalni sistem, zlasti šole 
zadovoljivo pokrivajo ta del informiranja 
v okviru spolne vzgoje, kjer tudi omenja-
jo to pravico, pravico ženske, da se sama 
odloča o svojem telesu in tako naprej. 
Zdaj, kar se pa tiče kontracepcije, je pa 
sploh seveda tako, da nikoli ne škodi, če 
je ozaveščanja še več. Sploh za mlade 
ljudi ali pa za take posebne skupine re-
cimo, kot so Romi. Sicer tudi tukaj vem, 
da je kar nekaj nevladnih organizacji, ki 
se ukvarjajo s tem področjem. Ne samo 

s tem, ampak tudi s tem. Seveda, osve-
ščanja bi lahko bilo še vedno več, nikoli 
ga ni preveč.

Se pravi, neke izboljšave vidite v več-
jem osveščanju?
Ja. 

Ali bi tudi finančno podprli ozave-
ščanje, izobraževanje in svetovanje 
o spolnem zdravju, ki bi informirali o 
reproduktivnih pravicah?
Načeloma	 ja,	 seveda	 najboljše	 bi	 bilo,	
če	bi	bilo	vse	zastonj.	Najboljše	bi	bilo,	
če	 bi	 bil	 zastonj	 vrtci,	 šole,	 vsi	 zvezki,	
vsi	krožki,	vse	menstrualne	zadeve,	vsa	
kontracepcija,	kondomi	za	moške	…	Od-
lično	bi	bilo,	če	bi	bilo	vse	zastonj.	Seve-
da	so	pa	omejitve.	Nismo	Norveška,	da	
bi	nafta	izpod	stolov	tekla	in	se	seveda	
vedno	v	okviru	tega,	kar	je	možno,	po-
tem	išče	najboljše	možne	rešitve.

Kdo bi pa moral prevzeti glavno vlogo 
pri vzpostavitvi sistema ozaveščanja, 
informiranja in svetovanja. kako bi 
bilo to financirano in kateri populaciji 
bi bilo namenjeno? Se pravi, če tre-
nutno slonimo na šolskem sistemu, 
ali je morda še kakšna druga rešitev, 
ki bi lahko vzpostavila večje informi-
ranje?
Ne, meni se zdi izobraževalni sistem. 
To, da je to v šolah na voljo vsem, tudi 
najbolj dostopno, primerno seveda. Če 
pa to sredstva omogočajo in če je vo-
lja, so tudi dodatne možnosti zaželene. 
Se mi pa zdi, da je mogoče izobraževalni 
sistem tisti, kjer te informacije najbolj 
prodrejo in dosežejo največje množice. 

V primeru, da mati rodi mrtvega otro-
ka. Ali bi podprli koriščenje delnega 
očetovega dopusta?
Če mati rodi mrtvega otroka … 

TRANSKRIPCIJA
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Zato ker recimo trenutno nimamo 
tako urejeno, da bi potem tudi oče 
lahko dobil očetovski dopust v pri-
meru, da se to zgodi.
Ne,	to	ne	bi	podprla.

Kako konkretno pa bi uredili korišče-
nje očetovskega dopusta, če vzame-
mo trenutno ureditev in potem mo-
goče, kako bi se vam zdelo, da bi bilo 
lahko urejeno?
Trenutna ureditev se mi zdi zelo ustre-
zna. Je primerljiva oziroma morda še 
boljša kot v številnih državah po svetu. 
Tako da mislim, da je ustrezno urejena.

Kako pa ocenjujete dostopnost do 
kontracepcije pri nas?
Saj pravim, kontracepcija je prosto dos-
topna, vendar če bi bilo možno seveda, 
zlasti za mlade mogoče te prve dostope 
do kontracepcije veljalo razmisliti, kako 
narediti to še bolj dostopno, brezplačno. 
Zlasti za to mlado populacijo, da se jih 
spodbudi, da to začnejo čim prej upo-
rabljat.

Kakšne konkretne rešitve pa bi lahko 
pripeljale do tega?
Do česa?

Do večje dostopnosti kontracepcije. 
Recimo v Franciji so uredili tako le-
tos, da imajo vse ženske do 25. leta 
zastonj kontracepcijo.
Ja, seveda. To so možnosti, vendar pri 
nas morate vedeti, da imajo že zdaj zas-
tonj kontracepcijo. Ti če greš h gineko-
logu, dobiš tablete zastonj. Dobiš tudi 
karkoli drugega zastonj. Jaz tistih dru-
gih stvari sicer ne poznam, ampak vem, 
da je en kup enih možnosti. Razne … tis-
te saj veste. To je vse brezplačno. Torej,	
kar	 se	 lahko	 pogovarjamo,	 je	 recimo	
o	 brezplačni	 kontracepciji	 za	 moške.	
Seveda,	 to	 bi	 bilo	 odlično.	 Kako	 zdaj	

to	izpeljat,	a	je	to	nekaj,	kar	bi	bilo	na	
recept	 ali	 od	 zdravnika.	 Seveda	 stvar	
neke	debate,	ki	jo	mora	opravit	kdo,	ki	
se	 bolj	 spozna	 na	 to.	 Ampak	 tu	 mor-
da	 vidim	 možnost,	 ker	 kot	 rečeno,	 za	
ženske	je	kontracepcija	že	brezplačna.	

A bi tako rešitev recimo, da bi bila 
tudi moška kontracepcija zastonj, 
podprli tudi v parlamentu?
Ne vem, odvisno od okoliščin.

Kakšno je pa vaše mnenje o shodih 
proti splavu, ki se vsakoletno odvija-
jo tudi v Ljubljani?
Seveda, shodov proti splavu ne podpira-
mo. V vodstvu smo zaskrbljeni nad tem 
trendom, ki se kaže v zadnjem času, da 
postaja neka pravica, ki smo jo marsik-
je šteli kot pridobljeno in logično, zopet 
vprašljiva. Govorim seveda o Poljski, go-
vorim o situaciji v Teksasu in tako naprej. 
Kot rečeno, mi se absolutno zavzema-
mo, da se pravice do splava ne postavlja 
pod vprašaj. Si ne želimo odpirati te de-
bate. Odpiranje debate za nekaj, kar je 
dobro urejeno in deluje, je lahko riskan-
tno. V zadnjem času me je presenetilo… 
recimo pred 14 dni vprašanje Dela, ali 
stranka SAB, podobno kot vi sprašujete, 
ali stranka SAB podpira ureditev splava, 
kot je, me takoj zaskrbi – zakaj pa me to 
sprašujejo? Kaj pa je narobe? Sem rekla 
naši PR sodelavki, kaj pa je to, a so kake 
pobude, da se ta člen spremeni? Je rek-
la, »Aja ne, to je verjetno to glede Te-
ksasa in teh stvari.« Skratka, včasih je 
stvari, ki so v redu, treba pustit na miru, 
ne drezat v njih, ker ko se to enkrat od-
pre, sploh v okoliščinah te vlade, no, ab-
solutno riskantno je take stvari odpirat.

Kaj pa v primeru nekih socialno ogro-
ženih skupin?
Ja, mislim, ja. To je stvar debate, se je o 
tem treba pogovarjat. Mogoče	za	Rome,	

spet.	Ozaveščanje	in	brezplačna	ponud-
ba.	Zadnjič,	če	ste	videli,	je	ena	romska	
hiša	 zagorela.	 Trinajst	 jih	 je	 bilo	 notri,	
potem	so	na	hitro	stekli	ven,	dojenčka	
so	pa	kar	notri	pustili.	Štirimesečnega	
dojenčka	so	pozabili	notri.	So	ga	reše-
valci	rešili	 in	potem	reče	novinarka	»v	
hudi	gneči	 in	paniki	so	pozabili	na	ot-
roka«.	 Skratka,	 malo	 so	 hecni. Toliko 
otrok, da lahko kar pozabiš na enega. 
13-članska družina. Oče, mati in 11 otrok 
torej. Jaz tudi z gledišča skrbi za naš pla-
net nisem za velike družine. Nisem za 
to, da bi se, bognedaj, pravica do otrok 
zaradi tega komu omejevala, ampak ab-
solutno tudi že zaradi narave, če pustimo 
vse druge socialne situacije, bi bilo se-
veda zaželjeno, da se tudi take skupine 
bolj poslužujejo kontracepcije, splava. Ne 
vem, kako je njihov odnos etični, verski 
to splava, to nimam pojma. Drugače pa, 
če sva proti koncu, zelo nas je zmotil, saj 
smo napisali, ta naslov – razjasnitev sta-
lišča do reproduktivnih pravic žensk pri 
reševanju demografskih vprašanj. Zakaj 
nas je zmotil? Prav talibansko. Ali boste 
omejili ženskam reproduktivne pravice 
zato, ker se manjša rodnost, a razume-
te? V luči demografskih vprašanj. Kaj je 
demografsko vprašanje? Demografsko 
vprašanje številka ena v Sloveniji in v 
Evropi je staranje prebivalstva in pre-
majhna rodnost. Premalo otrok, da bi 
za pokojninsko blagajno bilo čez toliko 
in toliko let dovolj delavcev, premalo ot-
rok, da bi vzdrževali nek nivo populacije, 
ki imamo toliko in toliko milijonov. In ko 
vidiš vprašanje, reproduktivne pravice 
žensk v luči demografskih vprašanj. Jaz 
tu kar pomislim, a zdaj bodo rekli, da šte-
vilo otrok pada in skratka moramo imeti. 
Kar je pa ravno obratno od tega, za kar se 
zavzemamo.

Mi skušamo preko tega drugače ra-
zumeti demografsko politiko in ugo-

tavljati, katere druge rešitve bi bile 
morda primerne, če, sploh desne op-
cije, skušajo povečati rodnost prek 
nekih stimulusov. Kako pa razmišljati 
o demografski politiki, ki ne bi vpli-
vala tudi na reproduktivne pravice 
žensk, kot so ideje, da se omeji do-
stopnost do splava, da se poviša rod-
nost. V tej smeri. 
Potem je pa malo nerodno napisano, ker 
sem jaz pa ravno nasprotno razumela 
in tudi kolegice. Da bi bilo za poviša-
nje rodnosti treba omejit reproduktivne 
pravice, da je treba omejiti svobodo. 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

NA STRANKO ALENKE BRATUŠEK SO 
BILA POSLANA TUDI PISNA VPRAŠANJA.

Kakšno je vaše stališče do svobo-
dnega odločanja  o rojstvu otrok? Ali 
podpirate abortus? 
Naj uvodoma poudarimo, da se nam 
sam poziv v delu o reproduktivnih pravi-
cah žensk zdi neprimeren, saj verjame-
mo, da rojstvo otroka ni obveznost ka-
terekoli ženske, ampak njena svobodna 
odločitev. Nikakor ne delimo stališča, da 
bodo ženske z rojevanjem otrok pripo-
mogle k rešitvi demografskih vprašanj, 
saj s takim konceptom degradiramo 
ženske in tudi njihovo telo.
Sicer pa je stranka SAB socialno libe-
ralna stranka, ki v ospredje postavlja 
zaščito človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Področje	 splava	 je	 v	 naši	
zakonodaji	 dobro	 urejeno,	 saj	 ustava	
v	 55.	 členu	 dovoljuje	 umetno	 prekini-
tev	nosečnosti.	Kakršenkoli	poseg	v	to	
pravico	 bi	 bil	 v	 neskladju	 z	 ustavo	 in	
ga	 v	 stranki	 SAB	 nikoli	 ne	 bi	 podprli.	
Kot	 družba	 ne	 smemo	 dovoliti,	 da	 se	
temeljne	 svoboščine	 in	 pravice	 žensk	
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kadarkoli	 postavljajo	 pod	 vprašaj,	 saj	
imajo	 le	 ženske	 izključno	 pravico	 do	
odločanja	o	svojem	telesu.		

Kako bi moral biti urejen dostop do 
brezplačne kontracepcije?	
V Sloveniji je najsodobnejša kontracep-
cija dobro dostopna in že zdaj brezplač-
na, saj jo v celoti krije zdravstveno zava-
rovanje. Veljalo	bi	razmisliti,	ali	bi	bila	
brezplačna	kontracepcija	na	voljo	tudi	
za	moške.	

Ali menite, da je porodniški dopust za 
samozaposlene trenutno dobro ure-
jen? V kolikor je odgovor ne, kako bi 
moralo biti to področje urejeno? 
Materinski	 dopust	 za	 samozaposlene	
matere	 v	 Sloveniji	 traja	 105	 dni	 in	 se	
nam	 v	 splošnem	 zdi	 dobro	 urejen.	 Za 
razliko od nekaterih evropskih držav so 
slovenske matere z dojenčki lahko dol-
go doma, če pa samozaposlene želijo, 
lahko porodniški dopust zaključijo prej. 
Prednost je tudi koriščenje skrajšanega 
delovnega časa do otrokovega 3. leta 
starosti, se pa zavedamo, da lahko pol-
na odsotnost z dela za nekatere samo-
stojne podjetnice predstavlja izziv.

Kako bi uredili pravno priznanje spola? 
V SAB se zavedamo, da med nami živijo 
posamezniki, katerih spolna identiteta 
se ne ujema s spolom, ki jim je bil pri-
pisan ob rojstvu. Verjamemo, da je za 
takšne posameznike pravno priznanje 
spola oz. uradno priznanje njihove spol-
ne identitete izjemnega, če ne življenj-
skega pomena. Kot	smo	lahko	zasledi-
li,	je	največji	problem	ta,	da	potrdilo	o	
novem	spolu	v	Sloveniji	navadno	 izda	
psihiater,	to	stanje	pa	glede	na	veljav-
no	 zakonodajo	 smatramo	 kot	 dušev-
no	motnjo.	S	 tega	zornega	kota	bi	se	
morali	kot	družba	najprej	 izobraziti	 in	
veliko	delati	na	osveščanju,	nato	pa	bi	

v	 skladu	 z	 zainteresiranimi	 javnostmi	
lahko	pristopili	tudi	do	sprememb	za-
konodaje.	

Ali bi podprli uvedbo brezplačnega 
javnega vrtca za vse?
Področje predšolske vzgoje je pomem-
ben del izobraževalne politike v Sloveni-
ji, naši vrtci pa sodijo v sam vrh med pri-
merljivimi državami in se lahko kosajo z 
najboljšimi vrtci v Evropi. V stranki SAB 
se zavzemamo za vsem dostopne javne 
vrtce, ki vključujejo vse otroke ne glede 
na socialni status ali kulturno okolje in 
jim nudijo enako izhodišče za nadalje-
vanje izobraževanja. Brezplačne	 javne	
vrtce	za	vse	otroke	v	SAB	podpiramo.
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 S predstavnico skupine nepovezanih poslancev se je pogovarjala Sara 
Ugrin. Njena sogovornica je bila poslanka Janja Sluga. V času izida publikacije je 
Janja Sluga kandidatka na listi Gibanja Svoboda, nove stranke Roberta Goloba. 
Janja Sluga je bila na državnozborskih volitvah leta 2014 v volilnem okraju Celje 
izvoljena za poslanko Stranke Mira Cerarja. Rodila se je leta 1974 v Trbovljah. Di-
plomirala je iz poslovne administracije. Pred nastopom politične funkcije je bila 
zaposlena kot poslovna sekretarka na Zavodu za kulturne prireditve Celje med 
letoma 2004 in 2007, kasneje pa kot poslovna sekretarka Slovenskega ljudskega 
gledališča. Ponovno je bila na poslansko mesto izvoljena v letu 2018, ko je prev-
zela vodenje stranke. Marca 2021 je izstopila iz stranke SMC, zdaj imenovane 
Konkretno, ter postala nepovezana poslanka, v začetku leta 2022 pa prestopila v 
stranko Gibanje Svoboda pod vodstvom Roberta Goloba. 

NEODVISNI POSLANCI

TRANSKRIPCIJA

Kakšno je vaše osebno stališče do 
splava in kakšno je stališče do splava, 
ki ga zagovarjate kot stranka?
Osebno	sem	liberalka,	velika	zagovor-
nica	pravice	do	svobodnega	odločanja	
o	 rojstvu	 otrok	 in	 pravice	 do	 umetne	
prekinitve	nosečnosti.	Ne glede na to, 
da trenutno nisem vodja nobene stran-
ke, sem pa vodja poslanske skupine 
nepovezanih poslancev in se o tej temi 
pogovarjamo in do nje delimo enako 
stališče.

Katerim pogojem mora biti po vašem 
mnenju zadoščeno, da lahko govorimo 
o uveljavljanju z Ustavo RS zapisane 
pravice žensk, da se svobodno odlo-
čajo o rojstvu otrok in kdo je za zago-
tavljanje vsakega od naštetih pogojev 
odgovoren?
Absolutno je osnova oziroma predpo-
goj vpisana pravica v ustavi, kar pred-
stavlja primerno podlago za naprej. 55. 

člen Ustave RS je po mojem mnenju 
zelo jasen. Na podlagi tega se uresni-
čuje pravica tudi skozi zakon, ki se mu 
pravi Zakon o zdravstvenih ukrepih pri 
uresničevanju pravice do svobodnega 
odločanja o rojstvu otrok. Zelo zgovorno 
je, da je zakon iz leta 1977, se pravi ima 
že dolgo brado, pa vendar se v vmes-
nem času ni pokazala potreba, da bi ga 
bilo potrebno spremeniti. Kar po mojem 
mnenju lahko predstavlja neko trditev, 
da je osnova dobra. Seveda pa mora na 
podlagi tega cel sistem, se pravi drža-
va preko svojih institucij, preko mini-
strstev, preko zdravstvenega sistema, 
preko šolskega sistema, kot tudi civilna 
družba, se pravi nevladne organizacije, 
ki se s tem ukvarjajo, pa seveda tudi 
vsak sam, odigrati vlogo informiranja, 
izobraževanja in ozaveščanja. Zakaj? Ker	
vidimo,	 da	 nobena	 pravica,	 ne	 glede	
na	to,	da	je	vpisana	v	ustavo,	ni	večna.	
In	 je	prav,	da	imamo	ves	čas	v	mislih	

tudi	to,	da	niso	zabetonirane	in	niso	za	
večno.	In	treba	je	bit	ves	čas	pozoren,	
sploh	glede	na	dogajanje	na	Poljskem,	
ZDA,	pa	še	kje,	da	je	treba	na	te	pravi-
ce	biti	ves	čas	pozoren.	

Je morda še kakšen dejavnik, ki se vam 
zdi pomemben, da sploh lahko govori-
mo o popolni svobodi pri umetni pre-
kinitvi nosečnosti? Če se postavimo v 
vlogo osebe, ki se odloča o abortusu, 
kaj je tisto, kar vse v nekem trenutku 
potrebuje in mora biti sistemsko zago-
tovljeno?
Na podlagi družbenega statusa nismo 
vsi v enakem položaju. Treba je imeti 
v glavi, da je splav delno tabu tema, o 
temu se na glas še vedno ne govori. Mo-
goče neprimerljivo s kontracepcijo, tu-
kaj še vedno obstaja razlika, po mojem 
mnenju. Vsak	tak	korak,	ki	ga	ženska	
naredi,	 zanjo	 predstavlja	 težek	 korak	
in	travmo,	in	prav	je,	da	ji	kot	država	in	
družba	pomagamo	pri	tem	koraku	in	da	
je	pri	vsem	tem	suportiramo.	Zdaj,	 to	
podporo	doma,	pri	svojih	bližnjih,	ene	
imajo,	druge	pač	ne.	 In	za	te	 je	treba	
poskrbeti. Jaz sem zasledila podatek, 
da pri nas vsako leto naredi splav med 
30 in 50 žensk tujk. Neuradno gre tukaj 
za osebe oziroma ženske s Hrvaške, oči-
tno je tam problem ugovor vesti. Nekje 
sem zasledila informacijo, da pri njih kar 
60 % zdravnikov uporablja to pravico, 
kar je zaskrbljujoče. To je eden izmed 
razkorakov med tem, kar je zapisano, in 
med tem, kar se v vsakodnevnem življe-
nju dogaja. Tukaj so tudi prosilke za azil, 
begunke, ki so zapostavljene, ženske, 
ki so doma deležne nasilja v družini. Ki 
se izvaja tudi kot psihično nasilje in ima 
najverjetneje posledice tudi na teh pod-
ročjih. To so vse stvari, za katere bi se 
morali začeti bolj na glas pogovarjati in 
nekaj narediti tudi v tej smeri. Osnova	
pa	je	javno	zdravstvo,	ker	bo	na	ta	način	

dobro	 poskrbljeno	 za	 vse	 pod	 enakimi	
pogoji,	vsaj	v	tistem	(finančnem)	delu.	In	
pa	javno	šolstvo,	ki	pa	bi	po	mojem	mne-
nju	absolutno	moralo	dati	več	poudarka	
na	ozaveščanje	o	teh	temah.
 
Bi lahko za vsakega od pogojev, ki ste 
jih našteli in bi jim moralo biti po va-
šem mnenju zadoščeno za uveljavlja-
nje pravice do splava, povedali nekaj 
konkretnih sistemskih rešitev, kako jih 
je mogoče zagotavljati? Bi te konkret-
ne rešitve, ki jih navajate, tudi podprli 
v parlamentu?
Osnova kar se tiče pravnega reda, me-
nim, da je dobro postavljena. Je pa 
mnogo praznega prostora, kaj lahko 
naredijo posamezna ministrstva, ki spa-
dajo sem. Se	pravi	šolstvo,	 zdravstvo.	
Tukaj	 bi	 moralo	 biti	 narejenega	 več,	
dostopnih	več	 informacij,	 večkrat	od-
pirati	to	temo,	tudi	mogoče	sofinanci-
rati	kake	ukrepe,	predavanja,	izobraže-
vanja.	Potem	 je	 tukaj	NIJZ,	ki	 ima	po	
mojem	mnenju	ogromno	prostora	tudi	
tukaj.	In	tako	kot	sem	rekla,	na	vsakem	
koraku	ozaveščati,	pogovarjati	se	o	tej	
temi,	ne	delati	tabujev,	ker	to	ne	sme	
biti	tabu	tema.	

Kako ocenjujete univerzalni dostop do 
splava v Sloveniji danes? Ali ocenju-
jete, da imajo vse družbene skupine 
enak dostop do splava? Če ne, katere 
skupine prepoznavate kot problema-
tične z vidika dostopa in zakaj?
V osnovi je pravica univerzalna, potem 
so pa nianse glede na osebne okolišči-
ne vsake ženske. To je to, kar sem prej 
govorila.

Kako ocenjujete dostop in kakovost in-
formacij, ki ženskam in moškim omo-
gočajo nadzor nad reproduktivnim 
življenjem v Sloveniji (spolna vzgoja, 
kontracepcija ...)?
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Jaz mislim, da imamo kar nekaj informa-
cijskih kanalov, se pravi daleč od tega, 
da jih ne bi imeli, in tudi ne mislim, da bi 
bile te informacije tako nedostopne, da 
bi omejevale pravico. Je pa seveda pra-
vica pomembna v vseh sferah. Najprej 
se vsak sreča z kontracepcijo, potem je 
tukaj potrebna popolna informiranost 
glede umetne prekinitve nosečnosti in 
pa seveda še tretji, pa ne nepomemben 
korak, torej zmanjšanje neplodnosti. Se 
pravi, ugotavljanje neplodnosti in njeno 
zdravljenje. Jaz v resnici ocenjujem, da 
so to neke pravice, o katerih imamo kar 
nekaj informacij, vedno ostaja prostor 
izboljšav. Če	 se	 tukaj	 navežem	 na	 en	
primer,	 ki	 pa	 nima	 neposredne	 pove-
zave,	 je	 pa	 poveden,	 cepljenje	 proti	
humanemu	 papiloma	 virusu,	 ko	 smo	
ga	pri	nas	pred	nekaj	leti	uveljavili	kot	
brezplačnega	za	vse	deklice	v	6.	razre-
du	osnovne	šole.	Zdaj	smo	po	nekem	
obdobju	 ugotovili,	 da	 je	 dobro,	 da	 se	
cepijo	tudi	 fantje	 in	smo	dali	 to	brez-
plačno	 cepljenje	 tudi	 za	 njih.	 Ampak	
sam	ukrep	nam	ne	pomaga,	če	o	tem	
ne	bomo	govorili,	če	ne	bomo	ozaveš-
čali,	če	ne	bomo	staršev	ozaveščali	o	
tem,	zakaj	 je	dobro,	da	se	 tudi	 fantje	
cepijo.	 In	 enak	 pristop	 je,	 kar	 se	 tiče	
umetne	prekinitve	nosečnosti.	
Jaz imam doma srednješolca in štu-
dentko in sem spremljala, kako so se 
te teme obravnavale znotraj vzgojno-iz-
obraževalnega sistema, in moram reči, 
da sem bila razočarana. Če se spomnim 
naše spolne vzgoje, ko smo jo še imeli, 
je zdaj v resnici niti ni kot samostojnega 
predmeta. In tudi ko sem poizvedovala, 
se sedaj o teh temah v šolah ne pogo-
varjajo. Že	zaznavamo	razliko,	koliko	se	
pogovarjajo	 o	 kontracepciji	 in	 splavu,	
že	tukaj	je	razlika.	Mogoče	je	tukaj	pri-
soten	 strah	 pri	 določenih	 učiteljih	 te	
teme	odpirati,	pa	ne	bi	smel	biti.	Tudi	
umetna	prekinitev	nosečnosti	ni	samo	

stvar,	 ki	 se	 tiče	 žensk,	 tiče	 se	 vseh	
nas.	 In	 umetne	 prekinitve	 nosečnosti	
ne	moreš	preprečiti.	Splav	 je	 tu	 in	bo	
ostal,	 ne	 glede	 na	 to,	 ali	 je	 dovoljen	
ali	prepovedan.	Edina	razlika	je,	da	če	
bo	prepovedan,	bomo	 imeli	 toliko	več	
smrti	zaradi	tega,	kar	pa	ni	naš	cilj.	
 
Ali bi finančno in sicer podprli ozave-
ščanja, izobraževanja in svetovanja o 
spolnem zdravju, ki bi ženske informi-
rala tudi o njihovih reproduktivnih pra-
vicah?
Da.
 
Bi te konkretne rešitve, ki jih navajate 
zgoraj, tudi podprli v parlamentu?
Da. 
 
Kdo bi moral prevzeti glavno vlogo pri 
vzpostavitvi sistema ozaveščanja, in-
formiranja in svetovanja, kako bi bilo 
financirano in kateri populaciji bi bilo 
namenjeno?
Najprej država in prvenstveno. Obe mi-
nistrstvi v okviru svojih resorjev. Potem 
so tukaj lokalne skupnosti, ki imajo 
neke možnosti v okviru vsakodnevnega 
dogajanja znotraj lokalne skupnosti in 
okviru zdravstvenih domov v Sloveni-
ji. Zdravstveni	 domovi	 bi	 morali	 tukaj	
odigrati	večjo	vlogo,	kot	 jo	v	tem	tre-
nutku,	 in	 predstavljajo	 stroko,	 vero-
dostojne	informacije,	ki	jim	ljudje	ver-
jamejo	 in	 je	 zato	 lažje.	Potem	 imamo	
tukaj	nevladne	organizacije,	študentje	
in	dijaki	preko	svoje	organiziranosti.	In	
seveda	doma,	za	štirimi	stenami,	da	se	
s	svojimi	otroki	pogovarjamo	in	jih	in-
formiramo.	
 
Ali bi podprli koriščenje delnega oče-
tovskega dopusta v primeru, da mati 
rodi mrtvega otroka?
Ja, tukaj gre za zahtevno situacijo, ki jo 
je treba obravnavati celostno. Ne samo 

dopust, temveč tudi druge oblike pomo-
či, ki jih par v takem trenutku potrebuje, 
in tukaj je celostni pristop pomemben. 
Celostni pristop zajema očetovski, ma-
terinski dopust za take primere, nasla-
vljanje psiholoških težav, svetovanje. In-
dividualno obravnavati vsak par posebej 
in mu zagotoviti tako podporo, dokler jo 
potrebuje.
Dostop do psihološkega zdravljenja v 
Sloveniji je tudi ena izmed tabu tem. Ko	
sem	se	pripravljala	na	tole,	sem	razmi-
šljala	o	tabu	temah	in	sem	ugotovila,	
da	je	še	vedno	največ	tabu	tem	takih,	
ki	 se	 v	 veliki	 meri	 prvenstveno	 tičejo	
žensk:	 splav,	 nasilje	 v	 družini,	 spolno	
nasilje,	kontracepcija	itd.	To	me	je	pre-
senetilo,	ker	o	tem	ne	razmišljaš	vsak	
dan.	
	
Ne glede na to, kako prijetno ali ne-
prijetno nam je o tem govoriti, država 
mora zagotoviti uveljavljanje svobodne 
izbire o rojstvu otrok. Ali s tega stali-
šča menite, da je dostop do abortusa v 
Sloveniji dobro urejen?
Pri določenih dogodkih bi se morali bolj 
zavedati, kako pomembno je naslav-
ljanje psiholoških težav in tukaj je po-
membno narediti še veliko korakov. 
 
Kako ocenjujete dostop do kontracepci-
je v Sloveniji? 
Dostop do kontracepcije je v vsakem 
primeru univerzalen. Pri nas so dosto-
pne od leta 64, torej samo štiri leta kas-
neje, kot so bile dostopne v ZDA. To me 
je presenetilo. Pogledala sem raziska-
vo, ki jo je naredil Roman Kuhar s so-
delavci, kjer je mlade spraševal o tem, 
ali uporabljajo kontracepcijo pri prvem 
spolnem odnosu, katero in zakaj. Upo-
raba	kontracepcije	pri	prvem	spolnem	
odnosu	je	izjemno	visoka,	v	90	%	mladi	
uporabljajo	kondom,	predvsem	zaradi	
preprečevanja	spolno	prenosljivih	bo-

lezni.	Kar	 je	 zanimivo,	kaže	na	visoko	
stopnjo	 ozaveščenosti	 med	 mladimi.	
Hočem	 reči,	 da	 so	 rezultati	 raziskave	
pokazali,	 da	 imajo	 mladi	 informacije,	
da	se	poslužujejo	in	razmišljajo	tudi	po	
drugih	vidikih	in	ne	samo	neželeni	no-
sečnosti. To mi je bil pozitivni kazalnik, 
da so stvari dobro urejene, kljub temu, 
da so sploh v šolstvu možne izboljšave. 
 
Katere konkretne sistemske rešitve 
bi bilo potrebno uvesti, da bi izbolj-
šali dostop do kontracepcije? Bi te 
konkretne rešitve, ki jih navajate, tudi 
podprli v parlamentu?
Menim,	 da	 bi	 bilo	 potrebno	 premisliti	
tudi	o	brezplačnih	kondomih	in	bi	bila	
pripravljena	tako	pobudo	tudi	podpreti.	
 
Kakšno je vaše mnenje o shodih proti 
splavu, ki se vsakoletno odvijajo v Lju-
bljani? 
Jih absolutno ne podpiram. 
 
Ali menite, da takšni shodi vplivajo na 
oblikovanje splošne družbene klime v 
odnosu do splava v Sloveniji in na kak-
šen način? Kakšen vpliv pripisujete to-
vrstni družbeni klimi na žensko, ki se 
odloča ali se bo odločala za splav? 
Zagotovo predstavljajo neko obliko priti-
ska. Moram reči, da sem jih malo spre-
mljala, predvsem v smislu številčnosti. 
So agresivni, a ne številčni. Je pa to 
oblika pritiska na žensko, ki se znajde v 
tej situaciji, ki jo mora razrešiti. Že sama 
situacija po sebi je zelo travmatična, po-
tem pa še okolica sporoča neke druge 
stvari, kot bi si želeli vsi skupaj. Glede 
na zadnje dogodke, ko se vse pogosteje 
odpira ta tema, je treba vse odločneje 
odgovarjati tudi na to. Politika na trenut-
ke take teme s pridom izkorišča, prvič 
malo za mešanje megle, drugič za po-
larizacijo družbe, ki jo je že tako ali tako 
preveč. Če bi se pri nas pokazala res-
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na situacija, mislim, da bi se ženske in 
moški zelo hitro organizirali. Tudi jaz, ki 
imam sicer mnenje, da poslanci ne so-
dijo na ulice, bi šla. 
Zadovoljivi	 so	podatki	 raziskave,	ki	 jo	
je,	mislim	da,	opravil	Valicon,	 in	kaže,	
da	kar	80	%	Slovencev	podpira	pravi-
co	do	splava.	Pri	čemer	ni	zanemarljiv	
podatek,	 da	 tako	 menijo	 volivci	 prav	
vseh	strank.	Tudi	tistih	dveh,	ki	so	se	
v	preteklosti	izrekli	proti	tej	pravici,	to	
so	Nova	Slovenija	in	Slovenska	ljudska	
stranka,	 tudi	 volivci	 teh	 dveh	 strank	
so	se	izrekli	za	podporo	tej	pravici.	Kar	
pomeni,	da	bi	se	morali	tudi	v	teh	dveh	
strankah	tega	zavedati	v	tem	trenutku.
 
Kako, menite, da bi se morala do tovr-
stnih shodov opredeliti slovenska poli-
tika in kako se bo do teh shodov opre-
deljevala vaša stranka?
Tako kot sem rekla. Volivci to skoraj s 
plebiscitarno večino podpirajo in to ni 
sploh vprašanje, ki bi ga morali odpreti. 
Delati moramo na tem, da bo tako tudi 
ostalo.
Edini	pravi	način	je,	da	se	resnično	po-
govarjamo	o	vsebinah,	da	se	zazremo	
vase	in	se	pogovarjamo	odkrito	in	od-
prto	in	na	ta	način	bomo	sami	sebi	in	
drugim	najbolj	pomagal.
 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

NA SKUPINO NEPOVEZANIH POSLAN-
CEV PA SMO NASLOVILI TUDI PISNA 
VPRAŠANJA.

Kakšno je vaše stališče do svobodnega 
odločanja  o rojstvu otrok? Ali podpira-
te abortus?  
Svobodno	odločanje	o	rojstvu	otrok	in	
pravica	žensk	da	odločajo	o	svojem	te-
lesu	je	civilizacijska	pridobitev,	ki	jo	je	
nujno	 potrebno	 ohranjati. Kot poslan-
ka sem podprla tudi zakonske rešitve 
glede biomedicinske pomoči samskim 
ženskam. 

Kako bi moral biti urejen dostop do 
brezplačne kontracepcije? 
Dostop	 do	 brezplačne	 kontracepcije	
mora	 biti	 urejen	 v	 okviru	 obveznega	
zdravstvenega	zavarovanja.		

Ali menite, da je porodniški dopust za 
samozaposlene trenutno dobro ure-
jen? V kolikor je odgovor ne, kako bi 
moralo biti to področje urejeno? 
Porodniški	 in	 starševski	 dopust	 sta	 v	
sedanji	zakonodaji	primerno	in	primer-
ljivo	urejena	s	preostalimi	kategorijami	
zaposlenih.

Kako bi uredili pravno priznanje spola? 
Ustava	RS	zagotavlja	enakost	pred	za-
konom	ne	glede	na	spol	ali	katerokoli	
drugo	osebno	okoliščino. Pravna uredi-
tev spola mora biti urejena na način, da 
transspolnim osebam zagotavlja zašči-
to pred diskriminacijo. 

Ali bi podprli uvedbo brezplačnega jav-
nega vrtca za vse?
Sedanja ureditev omogoča vključitev 
vseh v otrok v predšolsko vzgojo, tudi 
tistih iz socialno šibkejših okolij.  Da je 
naš sistem predšolske vzgoje med bolj-
šimi na svetu, nam priznavajo tudi šte-
vilne mednarodne edukacijske študije.

 Z Zmagom Jelinčičem, predsednikom Slovenske nacionalne stranke, se 
je pogovarjala Tina Tomšič, članica programskega odbora Inštituta 8. marec. 
Zmago Jelinčič je  magister farmacije in nekdanji baletni plesalec. Rodil se je leta 
1948 v Mariboru. Politično je dejaven od leta 1989, dve leti kasneje je ustanovil 
Slovensko nacionalno stranko. S SNS, desno nacionalistično politično stranko, je 
bil izvoljen v 1. državni zbor Republike Slovenije. Stranka je obdržala svoje pos-
lanske stolčke do leta 2011 ter bila v Državni zbor ponovno izvoljena v letu 2018. 
Jelinčič je večkrat neuspešno kandidiral na predsedniških volitvah. Zaradi kraje 
muzejskega orožja iz zbirke Narodnega muzeja je bil tri leta in pol zaprt v zaporu 
na Dobu. Zaradi suma prejemanja podkupnin na glasovanju o poročilu glede člo-
vekovih pravic v Azerbajdžanu je leta 2018 prejel doživljenjsko prepoved delova-
nja v Svetu Evrope. 

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

TRANSKRIPCIJA

Kakšno je vaše osebno stališče do 
splava in kakšno je stališče do splava, 
ki ga zagovarjate kot stranka? 
Splav	je	privatna	zadeva	vsake	ženske	
oziroma	para,	ki	se	odloči	za	to.	Nihče	
nima	 pravice	 posegat	 v	 te	 pravice	 in	
enostavno	mi	od	tega	ne	odstopamo.

Katerim pogojem mora biti po vašem 
mnenju zadoščeno, da lahko govorimo 
o uveljavljanju z Ustavo RS zapisane 
pravice žensk, da se svobodno odlo-
čajo o rojstvu otrok in kdo je za zago-
tavljanje vsakega od naštetih pogojev 
odgovoren?
Ne vem, kakšen pogoj, tukaj ni pogojev. 
Ustava	to	določa	in	to	je	edino,	kar	je	
veljavno. Ni nobenih pogojev. Zakaj bi 
bil pa odgovoren? To je privatna odloči-
tev. Ta privatna odločitev je zagotovljena 
z ustavo RS in tukaj ni nobenih vprašanj. 
Je jasen postulat. 

Bi lahko za vsakega od pogojev, ki ste 
jih našteli in bi jim moralo biti po va-
šem mnenju zadoščeno za uveljavlja-

nje pravice do splava, povedali nekaj 
konkretnih sistemskih rešitev, kako jih 
je mogoče zagotavljati? Bi te konkret-
ne rešitve, ki jih navajate, tudi podprli 
v parlamentu?
(Ker intervjuvanec meni, da ne potrebu-
jemo pogojev za uresničevanje ustavne 
pravice, na vprašanje ni odgovoril.)

Kako ocenjujete univerzalni dostop do 
splava v Sloveniji danes? Ali ocenjuje-
te, da imajo vse družbene skupine enak 
dostop do splava? Če ne, katere skupine 
prepoznavate kot problematične z vidi-
ka dostopa in zakaj?
Absolutno je. In to že iz prejšnje, nekdanje 
skupne Jugoslavije. Vsi lahko dostopajo, 
to ni noben problem. Saj pravim, to je pri-
vatna odločitev. Če se kdo odloči za abor-
tus, v redu, če se ne odloči za abortus, 
tudi v redu. To je odločitev posameznika 
oziroma posameznice oziroma para. Če	so	
kakšne	skupine,	cela	vrsta	enih	obskur-
nih	skupin	je	v	Sloveniji,	množica,	vsaka	
nekaj	hoče,	vendar	mislim,	da	je	to	bolj	
ena	frustracija	kot	pa	kaj	resnega.



43 44

Kako ocenjujete dostop in kakovost in-
formacij, ki ženskam in moškim omo-
gočajo nadzor nad reproduktivnim 
življenjem v Sloveniji (spolna vzgoja, 
kontracepcija ...)?
Mislim, da informacij je ogromno. Najde 
se jih na internetu, bistveno več kot v 
šoli. V	šoli	 se	gremo	pa	neke	devian-
tnosti	in	se	delajo	reklame	za	tole	vari-
anto	lgbt,	kar	pa	mislim,	da	je	skrega-
no	 tudi	 z	 ustavo.	 Gre	 za	 reklamiranje	
spolnih	praks. Če imamo v šoli razpra-
vo o homoseksualcih, lezbijkah in tako 
naprej, tukaj gre za zlorabo šolskega 
sistema z reklamiranjem spolnih praks. 
To se pa ne sme dogajati. Ker spolne 
prakse so privatna zadeva, ne pa vsilje-
vati otrokom neke take zadeve. Se pravi, 
naslednjič lahko pričakujemo, da bodo 
reklame za prostitucijo tudi že v osnovni 
šoli. 

Kako dobro menite, da je urejen dostop 
do informacij o splavu v Sloveniji? Kje 
vidite izboljšave?
Jaz	 mislim,	 da	 informacije	 o	 splavu	
lahko	 vsaka	 mladenka	 dobi	 v	 šoli	 pri	
učiteljici	 biologije. Žalostno je to, da 
je sedanja permisivna vzgoja iz šestih, 
sedmih in osmih razredov vrgla ven 
uči predmet biologije, ampak navkljub 
vsemu. Ampak kljub vsemu vsaka mla-
denka, ko dobi recimo prvo menstrua-
cijo, se o vsem tem lahko pozanima pri 
svojem ginekologu. Da pa ima gineko-
loga, so odgovorni predvsem starši pa 
tudi šola.

Ali bi finančno in sicer podprli ozave-
ščanja, izobraževanja in svetovanja o 
spolnem zdravju, ki bi ženske informi-
rala tudi o njihovih reproduktivnih pra-
vicah?
Glejte, reproduktivne pravice niso pra-
vice, še enkrat pravim, to je odločitev 
vsakega posameznika in vsake posa-

meznice, ali se bo spustila v to ali se 
ne bo spustila. In	mislim,	zakaj	je	tukaj	
potrebno	še	več	reklame	delat,	zade-
va	 je	 jasna.	V	šoli	se	pove,	za	kaj	gre	
pri	 stvari,	 privatna	 odločitev	 pa	 je	 ali	
bo	šel	po	tej	poti	ali	ne	bo	šel.

Kdo bi moral prevzeti glavno vlogo pri 
vzpostavitvi sistema ozaveščanja, in-
formiranja in svetovanja, kako bi bilo 
financirano in kateri populaciji bi bilo 
namenjeno?
Šola in starši. Starši so prva informa-
cijska točka, potem šola, potem pa 
zdravnik, to se pravi ali ginekolog ali pa 
zdravnik splošne prakse.

Ali bi podprli koriščenje delnega oče-
tovskega dopusta v primeru, da mati 
rodi mrtvega otroka?
Poglejte,	 tukaj	 ne	 gre	 za	 dopust,	 tukaj	
gre	za	tretma.	Tako	mater	oziroma	taka	
starša	je	treba	potem	peljat	na	psiholo-
ško	čiščenje,	lahko	tako	rečem. To je tis-
to, kar je potrebno, ne pa dopust. Dopust 
je v tem primeru slabša varianta, kajti tak-
rat ko nič ne delaš, samo razmišljaš o tisti 
nesreči, ki te je doletela. Ti rabiš psihološki 
pristop, da imaš razgovor s psihologom, 
morda tudi s psihiatrom in ta zadeva se 
na ta način rešuje, ne pa da se da, kaj jaz 
vem, proste ure ali pa bodi doma in bodi 
v kotu pa jamraj. To je napačen pristop, da 
bi imeli še razne take dopuste.

Kako konkretno bi uredili področje ko-
riščenja očetovskega dopusta? Bi te 
rešitve, ki jih navajate, tudi podprli v 
parlamentu?
Mislim, da je to urejeno. Očetovski do-
pust je in to je uzakonjeno in mislim, da 
je ta zakonska norma v Sloveniji bistve-
no boljša kot v vseh ostalih državah v 
Evropi. Recimo v EU vsaj. 
Kako ocenjujete dostop do kontracep-
cije v Sloveniji? 

Kontracepcija,	to	pa	res	ni,	v	vsakem	stra-
nišču	imate	avtomat	za	kondome,	druga-
če	pa	mislim,	da	informacij	o	kontracep-
ciji	je	ogromno. Še enkrat pravim, najprej 
doma, potem šola in potem zdravnik.

Katere konkretne sistemske rešitve 
bi bilo potrebno uvesti, da bi izbolj-
šali dostop do kontracepcije? Bi te 
konkretne rešitve, ki jih navajate, tudi 
podprli v parlamentu?
Glejte, jaz mislim, informacij je dovolj. 
In informacije naj bodo eksaktne, naj 
temeljijo na naravoslovnih znanostih, 
ne na nekih humanističnih bedastočah, 
kajti naslednja varianta bo, zdaj imamo 
ta lgbt, kar je brca v temo in odmik od 
normalnega sveta, naslednjič lahko 
računamo še, da bodo reklame v šoli in 
učenje o tem, kako je treba imeti spolne 
odnose z živalmi. Mislim, da ne gremo 
v to smer. Normalna informacija, tudi v 
normalnih knjigah imamo, in pa še ena 
stvar, pogovor o spolnosti ne sme biti 
več tabu. 

Kakšno je vaše mnenje o shodih proti 
splavu, ki se vsakoletno odvijajo v Lju-
bljani? 
Poglejte, te razne povorke, ki zapirajo pro-
met z zastavami in ki reklamirajo, kako so 
ponosni, da niso normalni, to je skrega-
no z normalno varianto. Recimo, če bi šel 
jaz z enimi desetimi moškimi z zastavo 
pa bi pisalo gor ''mi ljubimo ženske'', če 
bi šel čez cesto, bi me policaj kaznoval. 
Zdaj tele variante rožnato-rumene ali 
kakšne že so, pa jim enostavno oblast za-
radi všečnosti ali pa zaradi lastnih spol-
nih deviantnih odklonov dovoljuje in celo 
zapoveduje, da to mora bit. Mislim,	da	je	
to	skregano	s	pametjo	in	jaz	pravim,	da	
je	prav,	to	kar	se	recimo	dogaja	v	Rusiji,	
da	so	take	zadeve	prepovedane.	Kadar	
se	to	dogaja	v	privatnih	domovih,	doma	
za	štirimi	stenami,	počni	kar	hočeš.	Ne	

pa	biti	ponosen	na	nekaj,	ki	sam	ne	ve,	
na	kaj	je	kdo	ponosen.	A	je	kdo,	ki	skače	
tam	okrog,	napisal	kakšno	odlično	lite-
rarno	delo,	je	bil	kdo	dober	slikar,	odli-
čen	glasbenik?	Od	teh	naših,	ki	hodijo.	
Nobeden,	 nič! Samo deviantnost zaradi 
lastnih notranjih stisk.

Ne vem, ali ste razumeli vprašanje. Za-
nima me vaše mnenje o shodih proti 
splavu, ne paradi ponosa.
Če so taki shodi, to je njihova osebna 
zadeva. V kolikor so te shodi prijavlje-
ni in v skladu z zakonom. Vendar pa ne 
vem, zakaj bi jih resno jemali. Taki shodi 
so v bistvu motnja v normalnem življe-
nju mesta, vasi ali populacije. 

Ali menite, da takšni shodi vplivajo na 
oblikovanje splošne družbene klime 
v odnosu do splava v Sloveniji in na 
kakšen način? Kakšen vpliv pripisujete 
tovrstni družbeni klimi na žensko, ki 
se odloča ali se bo odločala za splav? 
Jaz mislim, da taki shodi nimajo kakšne-
ga posebnega vpliva, bi rekel, da nimajo 
nobenega vpliva. To naslednji dan ljudje 
že ne vedo več, da je bil kakšen tak shod.

Kako, menite, da bi se morala do to-
vrstnih  shodov opredeliti slovenska 
politika in kako se bo do teh shodov 
opredeljevala vaša stranka?
Jaz	ne	vem,	zakaj	bi	se	morala	politika	
opredeljevati	do	takih	shodov.	Do	takih	
shodov	 se	 mora	 opredeljevati	 polici-
ja,	kajti	policija	sprejme	prijavo,	ali	 je	
tak	shod	napovedan	ali	ne.	Politika	pa,						
kakor	kakšen	politik. To je privatna od-
ločitev, kaj si misli o teh shodih.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 
NA NAŠA PISNA VPRAŠANJA NI 
ODGOVORILA.
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 K sodelovanju pa smo povabili tudi takrat obstoječe zunaj parlamentarne 
stranke. Odzvali so se nam Pirati. Pogovor s Petro Kovačec je opravila Tina Tom-
šič. Petra Kovačec je članica Piratske stranke od leta 2020. Rojena je bila leta 
1987 v Mariboru. Izobrazila se je na Fakulteti za socialno delo na področju težav 
v duševnem zdravju. Po študiju je opravljala pripravništvo v društvu, ki pokriva 
področje duševnega zdravja, kjer se je kasneje tudi zaposlila in opravila strokovni 
izpit za delavce na področju socialnega varstva. Dejavna je bila tudi v tujini, delala 
je na ekoloških kmetijah v Kanadi ter študirala lokalno umetnost v Indoneziji. V 
Sloveniji je opravila še strokovni izpit iz upravnega postopka ter se zaposlila na 
Centru za socialno delo v Mariboru. Trenutno je v postopku usposabljanja za su-
pervizorja v socialnem varstvu, zaposlena pa je na Centru za pomoč na domu v 
Mariboru. 

PIRATI

TRANSKRIPCIJA

Kakšno je vaše osebno stališče do 
splava in kakšno je stališče do splava, 
ki ga zagovarjate kot stranka? 
Svobodno	 odločanje	 o	 rojstvu	 otrok	
mamo	v	Sloveniji	že	zapisano	pod	55.	
členom	v	ustavi	in	tud	kot	stranka,	kot	
Pirati,	se	zelo	borimo	za	osebno	svobo-
do	 vsakega	 posameznika,	 kamor	 tud	
štejemo	 svobodno	 odločanje	 o	 člove-
kovem	 telesu. To je tudi moje osebno 
stališče, ker se ne bi mogla včlanit v 
stranko, ki tega ne bi zastopala.

Katerim pogojem mora biti zadoščeno, 
da lahko govorimo o uveljavljanju te 
pravice, zapisane v ustavo?
Mi menimo, da je tukaj najpomemb-
nejše informiranje in izobraževanje, ki 
se mora začet že v zgodnjih letih in kot 
zelo problematično tu vidimo, da tega 
izobraževanja v slovenskem šolstvu 
formalno niti ni. Že, po nekih informa-
cijah, ki sem jih jaz našla, od leta 1985 
nimamo neke spolne vzgoje vključe-

ne v šolski sistem, kar se nam zdi zelo 
pomembno. Tukaj ne gre samo za izo-
braževanje in informiranje o splavu kot 
takem, ampak o reproduktivnih proce-
sih pri tako moškem kot pri ženski, o 
splavu, o možnostih kontracepcije, ki 
obstajajo in pa tudi o možnostih, ki jih 
ženska ima v primeru, da se odloči, da 
otroka rodi, se pravi o možnosti posvo-
jitve, o možnosti rejništva. Se nam zdi, 
da se o vseh teh zadevah in premalo in-
formira in premalo govori, mogoče se je 
to zdaj spremenilo v kasnejših letih, jaz 
sem pač malo starejša generacija. Naša	
spolna	vzgoja	je	zgledala	tak,	da	smo	
meli	eno	zelo	staro	učiteljico,	ki	je	po-
tegnila	dol	plakat,	rekla	to	je	penis,	to	
je	vagina	in	dala	plakat	nazaj	gor	in	to	
je	bilo	to. Ne vem če se je, mogoče se 
je v teh mlajših generacijah kaj spreme-
nilo, ampak pri nas je bilo to zelo slabo. 
Tudi vidim, da pri puncah mojih let, mo-
ramo razumet, da sem jaz zdaj stara 35 
let, kar pomeni, da se punce mojih let ne 

bi smele spraševat, na koga in kam se 
lahko obrnejo. Tako da tu se mi zdi, da je 
še dosti premalo narejenega.

Kdo je za zagotavljanje vsakega od 
naštetih pogojev odgovoren?
Absolutno država. V	 prvi	 vrsti	 vsa	 tri	
ministrstva,	 ki	 so	 na	 tem	 področju:	
Ministrstvo	za	socialne	zadeve	in	ena-
ke	možnosti,	Ministrstvo	za	zdravje	in	
Ministrstvo	za	izobraževanje,	znanost	
in	šport.

Ali so kakšne sistemske rešitve, ki bi 
lahko izboljšale to stanje, ali pa tudi 
samo dostopnost do splava in kako bi 
to zagotovili?
V osnovi že to, da se vključi informira-
nje in izobraževanje v šolski sistem, v 
neke te osnovne izobraževalne proce-
se, kar zdaj zelo manjka. Treba bi bilo 
razmislit o nekem … vseeno manj kot 
se informira o teh zadevah, bolj posta-
ja to neka tabu tema. In se mu zdi, da 
v zadnjem času te teme sploh niso bile 
tolk javno izpostavljene, da smo se dost 
vrteli okrog drugih stvareh. Manj ko se 
o neki temi razpravlja, bolj se jo potiska 
v ozadje, manj je pri ljudeh nekak druž-
beno sprejeta. Se pravi, bi bilo potreb-
no nek javni diskurz na to temo, ampak 
vsekakor v nekem pozitivnem smislu, 
ne o tem a splav ja al splav ne, ampak 
kakšne sploh so možnosti, kam se ljud-
je lahko obrnejo in potem tudi zaradi 
samega postopka. Jaz	konkretno	sem	
imela	nekaj	prijateljic,	ki	so	–	to	govo-
rim	zdaj	specifično	za	mariborsko	regi-
jo	–	ko	so	opravljale	splav,	so	bile	zelo	
stigmatizirane	in	je	prav	šlo	za	nek	tak	
linč	osebe,	na	primer	če	je	punca	mog-
la	it	pred	komisijo,	so	se	tam	zelo	grdo	
do	nje	obnašali. In mislim, da je ta nek 
javni linč, ki ga ženska, ko se odloči za 
splav, doživlja, je treba nekak zmanjšat. 
Najbolj pomembno je, da začnejo razu-

met tudi nasprotniki splava, da splav ni 
oblika kontracepcije in to je treba jasno 
poudarit. To ni en izmed načinov kontra-
cepcije in dejansko je to zelo težek psi-
hofizični proces, skozi katerega ženska 
gre, ko se odloča za splav in rabi pri tem 
vso podporo, ki jo lahko dobi.

Kako pa ocenjujete dostop do splava, 
ali je ta urejen za vse družbene skupi-
ne enako, ali prihaja do kakšnih diskre-
panc v tem?
Jaz bi rekla po mojih izkušnjah, sama še 
nisem imela splava, ne me narobe ra-
zumet, recimo tak, kolk dobivam infor-
macije iz okolja, pa precej sem delala, 
ker sem sama socialna delavka in sem 
delala tudi z romsko populacijo, mislim, 
da ni težava v dostopnosti posameznih 
družbenih skupin pa da je tu razlika, 
bolj bi rekla da gre za vsesplošni od-
nos, neko družbeno klimo do tega, da ko 
se ženska sploh odloči za splav, je prej 
obravnavana negativno kot pozitivno 
in tudi recimo	neke	oblike	terapevtske	
podpore	bi	se	nam	zdele	smiselne,	da	
se	tukaj	vključijo	v	proces	v	nekih	obli-
kah	svetovalnih	skupinskih	terapij,	ker	
to	je	vsekakor	stresna	izkušnja	tako	za	
žensko	kot	morebitnega	partnerja.	

Kako pa ocenjujete dostop in kakovost 
informacij, mogoče ne samo v šoli, čis-
to v odraslem obdobju, predvsem za 
področje kako dostopat do splava? Kje 
so kakšne možne izboljšave?
Jaz bi rekla, to je predvsem problem, da 
gre za neko akutno reševanje problema, 
se pravi, ko je ženska enkrat v tej situa-
ciji, takrat pač mora brskat za informa-
cijami. In vsaj po mojih izkušnjah niso 
lahko dostopne, se pravi, prek nekih 
prijateljic, ki so že opravile splav, ali pa 
po nekih spletnih straneh. Ni	pa	nekih	
možnosti,	kaj	jaz	vem,	mogoče	v	obliki	
neke	svetovalne	 linije,	 ki	 bi	 jo	 ženska	
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lahko	poklicala,	da	bi	dobila	neke	 in-
formacije. Ker jaz iskreno, sama ne vem 
točno, če ne bi poznala oseb, ki so že 
bile v tej situaciji, na koga bi se obrnila. 
Se mi zdi da so te informacije vseeno še 
… malo je treba kopat. In glede na to, da 
gre za neko temo, ki je splošna, kot neko 
prehranjevanje, tak se mi zdi da je, kot 
da ne bi vedel, kje je neka restavracija. 
Tak se mi zdi, te reproduktivne pravice 
so premalo naslavljane, v kakršnem koli 
smislu že.

Bi lahko tudi rekli, da bi finančno in si-
cer, na primer politično, podprli izobra-
ževanje, svetovanje o spolnem zdravju, 
reproduktivnih pravicah?
Absolutno.

Kdo bi pa moral prevzeti glavno vlogo 
pri vzpostavitvi tega sistema ozave-
ščanja, informiranja in svetovanja in 
kako bi bilo financirano, kateri popula-
ciji bi bilo namenjeno?
Jaz sem mnenja, da bi se to moglo začet 
že precej zgodaj, glede na to da se tudi 
meja, kdaj so prvi spolni odnosi začne-
jo dogajat, zelo znižuje v zadnjem času, 
medtem ko se pa ravno nasprotno meja 
tega, kdaj imajo ljudje otroke, pa povišu-
je, bi definitivno teme predvsem o spol-
nosti, o varni spolnosti, blo treba vklju-
čevat že zelo zgodaj. Ne bi zdaj mogla 
točno govorit o starostni meji, ampak 
že tam sredi osnovne šole bi se to že 
moglo vključit v izobraževalni sistem in 
jaz tu vidim predvsem vlogo Ministrstva 
za šolstvo in tudi financirat bi se moglo 
iz državnega proračuna točno v ta na-
men, ker bi se s tem preprečilo veliko 
neprijetnih izkušenj, skozi katere mora-
jo it tako ženske kot fantje na tej neki 
poti zdravega odkrivanja spolnosti. Jaz	
vseeno	 upam,	 da	 se	 bo	 s	 tem	 nekim	
obratom	generacij,	ki	prihajajo,	mogo-
če	to	malo	začelo	sproščat,	čeprav	bi	

človek	rekel,	da	skoraj	nič	ne	kaže	v	tej	
smeri.	Mislim,	da	ko	je	moja	generaci-
ja	začela	prakticirat	spolnost,	so	se	vsi	
naši	starši	bali,	da	 joj,	čez	dvajset	 let	
bomo	vsi	goli	hodili	po	cestah,	zdaj	pa	
se	mi	zdi,	da	je	ravno	obratno.	Ne	mo-
remo	spet	debatirat	o	nekih	pravicah,	
ki	smo	jih	že	pridobili,	to	se	ne	bi	smelo	
dogajat.

V primeru, da mati rodi mrtvega otro-
ka, ali bi podprli tudi koriščenje delne-
ga očetovskega dopusta?
Kar	 se	 tega	 tiče,	 Pirati	 zagovarjamo	
enakopravnost.	Jaz	tu	vidim,	da	je	zelo	
nesmiselno	 razporejeno,	 da	 je	 mama	
upravičena	 do	 nekih	 dni	 materinske-
ga	 dopusta	 in	 oče	 do	 nekih	 dni	 oče-
tovskega	 dopusta,	 potem	 pa	 ko	 pride	
do	 mrtvorojenega	 otroka,	 pa	 to	 lahko	
koristi	samo	mama. Sicer v nekem ome-
jenem obsegu, od očeta se pa pričakuje, 
da vzame bolniško. Nek sorazmerni del 
bi bilo tukaj smiselno uvest, sepravi če 
ima mama 105 dni oče 30, da se vsaj 
tudi pri mrtvorojenem otroku očetu nek 
ta delež da. Se pravi, da se reče vsaj 10 
dni očetovskega dopusta pripada očetu, 
ker gre tu za žalovanje obeh, ne samo za 
žalovanje mame in oba rabita to podporo.
 
Kako konkretno bi uredili področje ko-
riščenja očetovskega dopusta, ali bi te 
rešitve podprli tudi v parlamentu?
Zdaj trenutno je tako, da oče lahko ko-
risti 30 dni. Petnajst do rojstva otroka 
potem pa kasneje do njegovega tretje-
ga leta še vse ostalo. 30 dni je mogo-
če, zdaj če je oče zainteresiran za neko 
vključevanje v razvoj, mogoče malo pre-
malo, glede na celoto, koliko pripada 
mami. Naš predlog bi bil zvišanje tega, 
pa tudi recimo v primeru mrtvorojenega 
otroka uveljavljanje tega in to bi recimo 
tudi podprli v parlamentu. 

Kako ocenjujete dostop do kontra-
cepcije v Sloveniji?
Tu	se	nam	zdi	zelo	problematično,	da	
ko	 govorimo	 o	 kontracepciji	 v	 Slove-
niji,	 sploh	 o	 brezplačni	 kontracepciji,	
je	tu	zmeraj	mišljena	brezplačna	hor-
monska	kontracepcija	za	ženske.	In	to	
področje	bi	bilo	smiselno	uredit,	glede	
na	to,	da	obstajajo	tudi	ostali	medicin-
ski	 postopki,	 ki	 niso	 tako	 hormonsko	
agresivni,	kot	je	na	primer	sterilizacija	
ali	pa	vazektomija. V Sloveniji se ljud-
je tega ne poslužujejo. Kot prvo, ker je 
meja zastavljeno zelo visoko, je zastav-
ljena na 35 let in to bi bilo po našem 
mnenju treba znižat vsaj na mejo 21 
let pa plus tega usposobit medicinsko 
osebje, da bo znalo to delat, ker gre za 
reverzibilna procesa, če je to seveda 
speljano, tako kot je treba. To je veliko 
manj hormonsko agresivno, plus tega 
se lahko razporedi odgovornost na oba, 
se pravi tudi moški se tega lahko poslu-
žujejo in tudi ženske in pa tudi ureditev 
kondomov na dolgotrajni recept. 

Katere konkretne sistemske rešitve 
bi bilo potrebno uvest za izboljšanje 
dostopa do kontracepcije? Bi naštete 
podprli v parlamentu?
Glede	 sistemskih	 rešitev	 to,	 kar	 sem	
že	 prej	 navedla,	 absolutno	 to,	 uved-
ba	kondomov	na	dolgotrajni	recept	za	
ljudi	ki	so	spolno	aktivni,	 s	 tem	bi	se	
tudi	nekak	zmanjšala	stigma	tega,	ko	
se	 ljudje	 dostikrat	 sramujejo,	 da	 mo-
rajo	 kupit	 neko	 kontracepcijo. Pa tudi 
to, da se začne ljudi ustrezno izobraže-
vat o alternativnih postopkih, ki so lahko 
varni in reverzibilni in ne tako agresiv-
ni. Ker tudi to recimo, da posluževanje 
hormonske terapije, zato da se ženski 
lahko poruši ali pa uravnovesi celoten 
hormonski sistem, se nam zdi nekoliko 
sporno. Plus tega je treba to bolj enako-
merno razporedit na odgovornost in na 

ženske in na moške. Čeprav ja … ta ena-
kopravnost je zelo slabo urejena pri nas, 
na tem področju, bom tak rekla.

Kakšno je vaše mnenje o shodih proti 
splavu, ki so vsako leto v Ljubljani?
Jih sploh ne podpiramo.

Ali menite, da takšni shodi vplivajo na 
oblikovanje neke splošne družbene kli-
me v odnosu do splava v Sloveniji in na 
kakšen način?
Jaz kot Mariborčanka, dokler mi niste 
tega vprašanja zastavili, sploh nisem 
bila ozaveščena, da redno potekajo ti 
shodi. Ko sem še živela v Ljubljani, se 
spomnim, takrat se je spreminjal dru-
žinski zakonik in vem, da je bilo tega og-
romno, da se je zelo protestiralo, pa ne 
samo v zvezi s splavom ampak z vsemi 
drugimi pravicami, porokami in tem, ni-
sem pa vedela, da je to zadeva, ki se le-
tno ponavlja. To mi je bila zelo zanimiva 
informacija. Ampak mislim pa, da mo-
goče vplivajo na neko družbeno klimo v 
sami osrednji Sloveniji, ne bi pa rekla, da 
se to dotika ostalih delov Slovenije. Pro-
blematika, ki jo jaz tu vidim je, pa bom 
to še enkrat poudarila, to da nasprotniki 
splava to vidijo kot obliko kontracepcije 
in da imajo občutek, da bodo to ženske 
množično počele, če bo splav dovoljen. 
Sploh ne vzamejo v obzir tega, da je to 
res en zelo stresen postopek. Mora se to 
začet dojemat na ta način, jaz razumem 
da se skuša tu z njihovega vidika nekak 
zavarovat človeško življenje, al karkoli 
že pač. Kljub	temu	da	mi	nimamo	takih	
stališč,	ampak	treba	je	razumet	to,	da	
je	to	vseeno	nek	ekstremen	postopek,	
ki	mu	je	ženska	podvržena	in	ne	bo	se	
to	množično	dogajalo,	če	bo	splav	uza-
konjen	oziroma	če	ne	bo.	Treba	je	ure-
dit	to,	da	je	splav	in	varen	in	dovoljen	
in	da	imajo	potem	ljudje	neko	terapev-
tsko	podporo,	ko	se	za	to	odločijo.
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ODGOVORI NA VPRAŠANJA

NA STRANKO SMO NASLOVILI TUDI 
PISNA VPRAŠANJA.

Kakšno je vaše stališče do svobodnega 
odločanja o rojstvu otrok? Ali podpira-
te abortus?
Svobodno odločanje o rojstvu otrok je 
vpisano v 55. člen ustave RS in država je 
dolžna zagotavljati pogoje za polno izvr-
ševanje te pravice, to seveda vključuje 
tudi široko dostopnost brezplačnega 
splava. Boj za svobodno demokratično 
družbo je med ključnimi vrednotami 
Piratov. Brez samostojnega odločanja 
o lastnem telesu ne moremo govoriti o 
družbi, ki bi bila zares svobodna. Izko-
riščanje vzvodov oblasti za sistemsko 
vsiljevanje osebnih prepričanj političnih 
strank o splavu ne bi bilo v skladu z na-
čeli ustavne demokracije.

Kako bi moral biti urejen dostop do 
brezplačne kontracepcije?
Kadar v Sloveniji govorimo o kontracep-
ciji, imamo običajno v mislih hormonsko 
kontracepcijo (kombinirana peroralna 
hormonska kontracepcija, nožnični pr-
stan; gestagenska depo injekcije, pod-
kožni vsadki; urgentna), ki bi se je naj pri 
spolnem odnosu posluževala ženska, da 
prepreči neželeno nosečnost. Poznamo 
pa tudi druge oblike kontracepcije, ki 
vključujejo:
-  Maternični vložek (vložek z   
 bakrom ali vložek s hormonom)
-  Barierna (fizikalna kondom, fe-  
 midom, diafragma; mična sper - 
 micidi)
-  Sterilizacija
-  Naravne metode
-  Prekinjeni odnos
-  Laktacijska amenoreja (dojenje)

Zadnje	 tri	 so	 običajno	 nezanesljive,	
sterilizacija	pa	pride	v	poštev	samo	v	
izjemnih	primerih.	V	Sloveniji	se	breme	
uporabe	ustrezne	zaščite	pri	spolnem	
odnosu	še	zmeraj	prelaga	pretežno	na	
ženske.	 Ne	 vidimo	 nobenega	 razloga,	
da	se	ne	bi	znižali	starostni	meji	za	va-
zektomijo	 in	sterilizacijo	 žensk,	ki	 sta	
trenutno	 postavljeni	 brez	 vsakršnega	
racionalnega	 razloga	 na	 35	 let,	 pro-
cesa,	 pa	 sta	 reverzibilna.	 Ker	 Pirati	
zagovarjamo	 enakopravnost	 na	 vseh	
področjih	nasprotujemo	tudi	vsem	ne-
enakostim,	ki	so	jih	ženske	deležne	pri	
odobritvi	sterilizacije	napram	moških.	
Brezplačna	kontracepcija	bi	prav	tako	
po	 našem	 mnenju	 morala	 vključevati	
možnost	izdaje	kondomov	na	recept.

Ali menite, da je porodniški dopust za 
samozaposlene trenutno dobro ure-
jen? V kolikor je odgovor ne, kako bi 
moralo biti to področje urejeno?
Porodniški dopust je le ena od zadev, ki 
pri samozaposlenih niso dobro urejene, 
reševanje samo tega vprašanja je zato 
nezadostno. Parcialno lotevanje kom-
pleksnih zadev nas je pripeljalo v situ-
acijo v kateri smo, ko vsaka močnejša 
interesna skupina sčasoma izsili svojo 
izjemo znotraj sistema, ki zaradi tega 
izgubi svoj pomen. Razširjenost prisilne 
samozaposlenosti prek samostojnega 
podjetnika je velika težava delovnoprav-
ne zakonodaje, ki se jo na tak način za-
obhaja. Menimo, da je nujno potrebno 
uvesti le eno obliko dela poleg zapo-
slitve za nedoločen čas. Ta	nova	oblika	
dela,	kot	smo	si	jo	zamislili	Pirati	bi	na-
domestila	 delo	 prek	 s.p.,	 študentske-
ga	 servisa	 in	 podjemne	 pogodbe,	 ter	
agencij.	 Samozaposlenim	 bi	 priznali	
osnovne	 delavske	 pravice,	 ki	 danes	
pripadajo	 zaposlenim	 s	 pogodbo	 za	
določen	ali	nedoločen	čas,	npr.	porod-
niški	dopust,	dopust	na	splošno,	pra-

vico	do	odmora	in	tako	naprej,	vendar	
bi	njihovo	financiranje	bremenilo	pro-
račun.	Višje	stroške	proračuna	bi	krili	z	
uvedbo	sorazmernega	davka	glede	na	
dohodek	 posameznika,	 vsi	 prispevki	
pa	bi	se	obvezno	šteli	v	končni	izračun	
posameznikove	 pokojnine	 in	 soraz-
merno	v	delovno	dobo,	kar	se	danes	v	
primeru	podjemnih	pogodb	ne	dogaja.

Kako bi uredili pravno priznanje spola?
Pirati	 smo	 zagovorniki	 stroge	 zaščite	
zasebnosti.	Podatek	o	spolu	državlja-
nov	 je	 za	 delovanje	 države	 povsem	
brezpredmeten,	zato	bi	opredeljevanje	
po	spolu	na	osebnih	dokumentih	pov-
sem	ukinili.	Opredelitev	po	spolu	bi	bil	
strogo	zdravstven	podatek,	hranjen	pri	
osebnem	zdravniku,	ki	bi	ga	posame-
znik	delil	z	drugimi	le	na	lastno	željo.

Ali bi podprli uvedbo brezplačnega jav-
nega vrtca za vse?
Da, absolutno.
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V sklopu raziskave smo vprašanja na stranke naslovili v dveh različnih 
oblikah: 
 -Ustno
 -Pisno 

Želeli smo preveriti, kako se odgovori posameznih strank razlikujejo 
glede na izbrano obliko vprašanja. Pri pisnih vprašanjih so se stranke 
lahko naslonile na znanje strokovnih sodelavcev in sodelavk, odgovore 
so lahko pripravljali dlje in jih prilagajali strankarski liniji. Ustni intervjuji 
so potekali v neposrednem stiku s poslanci, transkripti so dobesedni 
zapisi pogovorov in jih nismo dovolili popravljati. So najbolj surova oblika 
stališč posameznih strank. 
Mnenja poslancev in pisni odgovori strank se v večini niso bistveno raz-
likovali. Ustni odgovori so obširnejši, v njih pa izvemo tudi nekaj o oseb-
nih izkušnjah poslancev in poslank. 

V sklopu analize bomo odgovore analizirali v dveh sklopih: v prvem sk-
lopu bomo analizirali ustne odgovore, v drugem pa pisne. V zaključnem 
delu bomo strnili nekatere temeljne ugotovitive raziskave. V sklop ra-
ziskave so uvrščene samo opozicijske stranke. 

ANALIZA
   

NEŽA DVORŠČAK, TINA TOMŠIČ, NIKA KOVAČ:
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Stranka/
Vprašanje

Splav Brezplač-
na kontra-
cepcija

Informi-
ranost o 
splavu je 
dobra

Očetovski 
dopust 
mrtvo-
rojenega 
otroka

Mnenje o 
shodih proti 
splavu

SD da da ne da ne

SAB da da da ne ne

Pirati da da ne da ne

Levica da da ne da ne

LMŠ da da ne da ne

Nepovezani da da ne da ne

SNS da ? da ne ne

Za lažjo analizo odgovorov smo vprašanja razdelili v štiri temeljne sk-
lope, ki so služili kot okvir pri oblikovanju nekaterih ključnih ugotovitev 
te raziskave. 

Prvi sklop se nanaša na splošno opredelitev stališča posamezne parlam-
entarne stranke do umetne prekinitve nosečnosti. 

V drugem sklopu vprašanj nas je zanimalo, kateri pogoji morajo biti po 
njihovem mnenju zagotovljeni, da lahko govorimo o uveljavljanju v Us-
tavo RS zapisane pravice žensk, da se svobodno odločajo o rojstvu otrok, 
in kdo je za zagotavljanje teh pogojev odgovoren. Prav tako smo želeli 
dobiti vpogled v to, katere konkretne sistemske rešitve bi bilo po nji-
hovem mnenju potrebno uvesti za zagotavljanje teh pogojev v Sloveniji 
in ali bi konkretne rešitve, ki jih navajajo, kot stranka tudi podprli v par-
lamentu. 

Tretji sklop vprašanj zajema oceno univerzalnega dostopa do umetne 
prekinitve nosečnosti v Sloveniji. Zanimalo nas je, ali ocenjujejo, da imajo 
v Sloveniji vse družbene skupine enak dostop do reproduktivne svobode, 
kako ocenjujejo dostop in kakovost informacij, ki ženskam in moškim v 
Sloveniji omogočajo nadzor nad reproduktivnim življenjem, in kdo je na 
sistemski ravni odgovoren za zagotavljanje sistema kakovostnega oza-
veščanja, izobraževanja in svetovanja o spolnem zdravju.

USTNI ODGOVORI V četrtem sklopu nas je zanimalo stališče strank do ureditve področja 
očetovskega dopusta, v primeru, da mati rodi mrtvega otroka.

V zadnjem, petem sklopu smo preverjali, kakšno je stališče parlamen-
tarnih strank o shodih proti splavu, ki se vsakoletno odvijajo v Ljublja-
ni, kako, menijo, da bi se morala do teh shodov opredeljevati slovenska 
politika nasploh, ter konkretneje, kako se bo v prihodnje do tovrstnih 
shodov opredeljevala njihova stranka. 
 
 Splošna opredelitev stališča posamezne
  politične stranke do splava
Vsi intervjuvani poslanci ali člani zunajparlamentarnih strank so poudari-
li, da imamo v ustavi zapisano pravico do svobodnega odločanja o rojst-
vu otrok, kar je primerno, saj gre za pravico, ki ji pripada najvišja stopnja 
pravne zaščite. Intervjuvanci so prav tako izpostavili, da je tako njihovo 
osebno stališče kot tudi stališče stranke, da je splav nedotakljiva pravica. 
Velja torej širok konsenz o tem, da se pravice do splava ne sme omejevati, 
še več, da bi to pomenilo nedopusten poseg v človekove pravice. 

V nizu vprašanj, ki smo jih pripravili, se je prvo torej nanašalo na splošno 
podporo z ustavo zagotovljeni pravici o svobodnem odločanju o rojstvu 
otrok. Zanimalo nas je njihovo splošno stališče do te z ustavo določene 
pravice, pri čemer so nam vse intervjuvane stranke odločno potrdile, da 
svobodno odločanje o rojstvu otrok podpirajo. 

Bojana Muršič, ena izmed intervjuvank, ki je predstavljala stališča stran-
ke Socialnih demokratov, je med pogovorom sicer pojasnila njeno osebno 
stališče, ki je, »da ženske pravice pridobljene, v bistvu jih moramo čuvati 
in ohranjati in si nikakor ne smemo dovoliti, da bi kdorkoli odločal o našem 
lastnem telesu, tako da je pravica do splava temeljna človekova pravica in o 
tem ne sme biti sploh nobenega diskurza. / ... Prav tako zavračamo vse po-
skuse, da bi pod kakršnokoli pretvezo naše pridobljene pravice – reproduk-
tivne, spolne pravice – okrnili. To absolutno Socialni demokrati ne dovolimo 
in proti temu se bomo borili ves ta čas«, je pojasnila v nadaljevanju.
 
Podobno so opozarjali predstavniki drugih strank. Med drugimi tudi Maša 
Kociper, ki je v imenu Stranke Alenke Bratušek dejala: »V ospredju pozor-
nosti vseh liberalnih strank morajo biti tudi človekove pravice, in kar se 
tiče pravice do splava, absolutno zagovarjamo ureditev, ki je v naši us-
tavi.«. Nadalje si poglejmo, kaj je o svobodnem odločanju o rojstvu otrok 
povedala Petra Kovačec, ki nam je v pogovoru predstavila stališča Piratske 
stranke in opozorila da imamo »svobodno odločanje o rojstvu otrok v Slo-
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veniji že zapisano pod 55. členom v ustavi in tud kot stranka, kot Pirati, se 
zelo borimo za osebno svobodo vsakega posameznika, kamor tud štejemo 
svobodno odločanje o človekovem telesu.« 
 
Levico je z odgovorom zastopala Nataša Sukič, ki pojasnjuje: »moje stališče 
je čisto identično kot stališče stranke in to je striktno takšno, kot piše v 
ustavi Republike Slovenije v 55. členu, ki govori o svobodnem odločanju o 
rojstvih otrok«. Andreja Zabret je za Listo Marjana Šarca povedala, da: »Je 
nenazadnje pravica do splava oziroma do svobodnega odločanja o rojstvih 
otrok zapisana tudi v Ustavo v 55. členu, ki pravi, da odločanje o rojstvu 
svojih otrok je svobodno, država zagotavlja možnost za uresničevanje teh 
svoboščin in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločijo za 
rojstva svojih otrok. Jaz mislim, da je Ustava najvišji pravni akt v Sloveniji, 
tako da jaz tu ne vidim vprašanj, sploh, smisla, ali splav ja ali ne – ja.«
Janja Sluga, ki prihaja iz skupine Nepovezanih poslancev pojasnjuje: »Os-
ebno sem liberalka, velika zagovornica pravice do svobodnega odločanja o 
rojstvu otrok in pravice do umetne prekinitve nosečnosti. Ne glede na to, 
da trenutno nisem vodja nobene stranke, sem pa vodja poslanske skupine 
nepovezanih poslancev in se o tej temi pogovarjamo in do nje delimo ena-
ko stališče.«
 
Odločno so se za pravico do splava pri prvem vprašanju opredelili tudi v 
Slovenski nacionalni stranki, njihov predstavnik Zmago Jelinčič Plemeniti 
nam je v pogovoru zatrdil, da je »splav privatna zadeva vsake ženske ozi-
roma para, ki se odloči za to. Nihče nima pravice posegat v te pravice in 
enostavno mi od tega ne odstopamo.«

Vse stranke, ki so se odzvale na vabilo na pogovor, zagovarjajo pravico do 
splava, pa čeprav imajo nekoliko različna izhodišča. Vse zagovarjajo pravi-
co do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, ki je zapisano v 55. členu 
Ustave in skoraj vse opozarjajo, da gre za človekovo pravico, ki ne bi smela 
biti postavljena pod vprašaj. 

 Pogoji potrebni za uresničevanje pravice do splava
Kljub splošnemu konsenzu, da je pravico do splava potrebno varovati, so 
mnenja političnih strank, ali so za uveljavitev pravice zagotovljeni primerni 
pogoji, zelo različna. Večina poslank je govorila o podpornih mehanizmih, 
ki bi morali biti zagotovljeni, ko se oseba odloči za splav (SD, Levica, sk-
upina nepovezanih poslancev, Pirati), skoraj vse pa so izpostavile pomen 
kvalitetnega informiranja (SD, LMŠ, Levica, Nepovezani, Pirati). Prav tako 
se niso pretirano razlikovala mnenja o tem, kdo nosi večinsko odgovornost 
za informiranje in ozaveščanje o pomenu pravice do svobodnega odločan-

ja o rojstvu otrok, pa tudi o samem postopku. Večina pri odgovornosti za 
izobraževanje na temo reproduktivnih pravic prepozna vlogo staršev in 
skrbnikov (SD, LMŠ, SNS), zdravnikov, predvsem osebnih ginekologov (SD, 
Levica, nepovezani poslanci, SNS) skoraj vsi pa kot ključnega prepoznavajo 
vzgojno-izobraževalni sistem (SD, LMŠ, Levica, SAB, nepovezani poslanci, 
Pirati), vendar tudi vsi našteti prepoznavajo, da je šolski sistem na področ-
ju spolne vzgoje trenutno pomanjkljiv. Prav tako je nemalo intervjuvank 
izpostavilo nevarnost tabuizacije teme, ki vodi predvsem v nezadostno in-
formiranost (LMŠ, nepovezani poslanci, Pirati).

Kljub zelo podobnim izpostavljenim pogojem, ki morajo biti izpolnjeni za 
konkretno uveljavljanje pravice do splava, in se nanašajo predvsem na 
sisteme informiranja in izobraževanja, pa je prišlo pri ugotovitvah tudi do 
nekaterih odstopanj. Bojana Muršič (SD) je v intervjuju izpostavila tudi 
pomen vloge medijev pri spolni vzgoji, poudarila pa je še dejstvo, da je 
kljub trenutni primerni ureditvi še vedno kar nekaj prostora za izboljšave, 
hkrati pa se moramo zavedati, da je lahko vsaka pravica tudi odvzeta. Kot 
se je izrazila: »Bog ne daj, da bi prišli do kakršnegakoli nazadovanja – takrat 
pa verjamem, da bomo vsi skupaj res skočili v zrak in naredili vse, da do 
tega ne bo prišlo, kar absolutno ne smemo dovoliti. Jaz upam, da res do 
tega ne bo nikoli prišlo.«

Poslanka LMŠ Andreja Zabret je pri vprašanju uresničevanja pogojev za za-
gotavljanje reproduktivnih pravic odprla kar nekaj tem. Poleg ozaveščan-
ja o reproduktivnih pravicah kot problematično vidi polje demografije, saj 
mladi ne vstopajo dovolj zgodaj na trg dela, s tem pa niso zagotovljeni 
zadostni pogoji mlajši populaciji, da bi se lahko odločala za rojstvo otrok. 
Prav tako meni, da bi morala biti vsa kontracepcija (tako moška kot žens-
ka) brezplačna in varna. Kot eno izmed možnih izboljšav na področju za-
konodaje je izpostavila tudi zanositev in rojstvo otroka z biomedicinsko 
pomočjo, ki je trenutno starostno omejena.

Prav problematiko zanositve z biomedicinsko pomočjo pri samskih ženskah 
je izpostavila tudi poslanka Levice, Nataša Sukič. V intervjuju je poudarila, 
da je bila ta pravica z referendumom odvzeta, tako ona osebno kot stranka 
so prepričani, da gre za diskriminacijo v pravnem redu, ki bi jo bilo potreb-
no odpraviti.

Poslanka Stranke Alenke Bratušek Maša Kociper je mnenja, da imamo 
sistem javnega zdravstva, ki je dobro urejen - vsak ima pravico do osebnega 
zdravnika in do brezplačnega ginekologa, kar omogoča uveljavljanje pravice 
do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Dostop do splava vidi kot ustrezno 
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urejen, saj na tem področju ni večjih čakalnih dob. V SAB tako menijo, da 
področje ne potrebuje izboljšav, ključen pa je javni zdravstveni sistem.

V skupini nepovezanih poslancev so poleg pomena informiranja, izo-
braževanja in ozaveščanja izpostavili tudi razmeroma dobro dostopnost 
do splava pri nas v primerjavi s sosednjo Hrvaško, kjer zelo pogosto prihaja 
do ugovora vesti. Poleg vloge pristojnih ministrstev, ki bi lahko bila večja, 
je Janja Sluga izpostavila tudi NIJZ, ki bi lahko pri ozaveščanju o reproduk-
tivnih pravicah odigral pomembnejšo vlogo. 

Zmago Jelinčič je v svojem intervjuju izpostavil, da predvsem ni potrebno 
govoriti o pogojih, ki bi jih potrebovali za uresničevanje te ustavne pravice. 
Meni, da je področje zadostno urejeno z ustavo, ker pa gre za zasebno 
odločitev, ni nihče odgovoren za zagotavljanje dodatnih pogojev.

Petra Kovačec je v imenu Piratov izpostavila, da izobraževanja o reproduk-
tivnih pravicah v slovenskem šolstvu formalno ni. Želeli bi več izobraževan-
ja o reproduktivnih procesih tako pri moških kot pri ženskah, o splavu, 
možnostih kontracepcije in tudi možnostih, ki jih ima ženska v primeru, da 
se odloči, da otroka rodi - o možnosti posvojitve. Prav tako se jim zdi prob-
lematično, da je dostop do informacij precej omejen, v primeru, da ženska 
želi opraviti splav, se le stežka dokoplje do informacij (sploh če nima svo-
jega ginekologa). Zato bi želeli odpreti diskurz o reproduktivnih pravicah na 
pozitivni način, predvsem pa meni, da se o splavu na strani nasprotnikov 
pravice do odločanja, ne bi smelo govoriti kot o načinu kontracepcije, saj 
gre za zelo težek psihofizični proces, skozi katerega gre ženska.

Če so se vsi intervjuvanci strinjali, da je pravica do svobodnega odločanja o 
rojstvu otrok ena temeljnih človekovih pravic, je prišlo pri vprašanju, ali so 
izpolnjeni tudi pravi pogoji za njeno udejstvovanje, do prenekaterih odsto-
panj. Stranke so si enotne predvsem v tem, da bi morali o temi govoriti več, 
z izjemo Slovenske nacionalne stranke. Večino skrbi pretirana tabuizacija, ki 
bi lahko vodila v popolno pomanjkanje informacij o korakih, ki so potrebni za 
uresničevanje te temeljne pravice. Konkretne rešitve, kot jih vidijo stranke, 
se tako nanašajo predvsem na sisteme informiranja.

 Kako dobro je urejen dostop do splava?
Najobširnejši sklop raziskave zajema oceno dostopa do splava, kjer nas 
je zanimala predvsem ocena dostopa za različne družbene skupine, kako 
dobro je po mnenju intervjuvancev urejen dostop do informacij o splavu in 
reproduktivnih pravicah, kdo je po njihovem mnenju odgovoren za informi-
ranje in urejenost dostopa do splava in kako kvalitetne so informacije ter 

izobraževanje na to temo. Ta del analize zajema podsklop vprašanj o dost-
opnosti do splava in dostopnosti do kontracepcije ter do katerih možnih 
izboljšav bi lahko na področju prišlo. 

Intervjuvani se strinjajo, da je pravna ureditev primerna, vendar lahko v 
praksi prihaja do nekaterih pomanjkljivosti. Ker so ugotovitve precej raz-
nolike, bomo predstavili mnenja vsakega posameznega intervjuvanca. 

Vprašanje dostopa do splava ni prvenstveno vezano zgolj na informiran-
je, temveč tudi na sam dostop do ginekologa. O tem, kako dobro je ure-
jen dostop do ginekologa in posledično tudi do uveljavljanja pravice do 
svobodnega odločanja o rojstvu otrok, imajo intervjuvani poslanci različ-
na mnenja. Poslanka SD Bojana Muršič je izpostavila, da se je dostop do 
ginekologa v času koronske krize močno poslabšal (kot primer je navedla 
zaprtje ginekološke ambulante v svojem kraju v obdobju od marca 2020 
do dneva intervjuja), prav tako meni, da ginekologov primanjkuje. Ker je 
sama imela izkušnjo splava, je opozorila tudi na precej neoseben pristop 
ginekologov v primeru, da se ženska odloči opraviti splav. Zdelo bi se ji 
smiselno, da bi se ženski ob odločitvi za splav nudilo tudi psihološko opo-
ro. Opozorila je še na osebe s posebnimi potrebami in romska dekleta, ki 
imajo pomanjkljiv dostop do informacij o svojih reproduktivnih pravicah. 

Poslanka LMŠ Andreja Zabret je opozorila, da imajo določene marginalne 
skupine, socialno šibkejše družine ali ženske ter mladostnice lahko pogos-
to težave do dostopa do informacij o reproduktivnih pravicah. Meni, da do 
tega lahko pride predvsem zaradi tabuizacije in nezdravega pristopa do 
spolnosti znotraj družine. 

Nataša Sukič, poslanka Levice, je izpostavila, da je v poročilu varuha člove-
kovih pravic za leto 2020 tudi poglavje o ovirah pri dostopu do umetne pre-
kinitve nosečnosti, kar se ji zdi alarmantno. Prav tako meni, da je dostop do 
splava lahko ogrožen, če prihaja do vse večjega izpostavljanja ugovora vesti 
na podlagi tega, da si pripadnik RKC. Dostop do splava je po njenem mnenju 
že otežen za nekatere ranljive skupine: Romkinje, ženske iz ruralnih oko-
lij, socialno ogrožene, migrantke, ženske, ki nimajo urejenega ustreznega 
zdravstvenega zavarovanja (saj si ga ne morejo privoščiti) in tisteiz nekaterih 
vernih družin. Izpostavila je izredno verne katoliške in muslimanske družine, 
kjer ožja družina prepoveduje tako splav kot kontracepcijo. 

Maša Kociper iz SAB meni, da je dostopnost do splava dobro urejena. Prob-
leme v praksi vidi podobno kot predhodne intervjuvanke v vernih družinah 
in »posebnih skupinah, recimo Romih, romskih naseljih, romskih ženskah, 
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ki mogoče res niso dovolj informirane o tej možnosti in ne vedo, na ka-
kšen način bi se lahko poslužile.« Vendar za razliko od drugih intervjuvank 
poudarja, da ne gre za sistemske težave, ki bi jih lahko kot stranka odpravili.

Nepovezana poslanka Janja Sluga verjame, da je splav univerzalno dost-
open, vendar moramo upoštevati nianse osebnih okoliščin vsake ženske. 
Zmago Jelinčič, poslanec SNS, je prav tako mnenja, da je dostop do spla-
va absolutno urejen (še iz časa prejšnje, nekdanje skupne Jugoslavije). 
Prepričan je, da: »Če se kdo odloči za abortus, v redu, če se ne odloči za 
abortus, tudi v redu.«

Članica Piratov Petra Kovačec je prepričana, da ne gre za težavo v dost-
opnosti za pripadnice posameznih družbenih skupin, predvsem gre za 
vsesplošni odnos, družbeno klimo, saj je ženska, ki se odloči za splav, še 
vedno prej obravnavana negativno kot pozitivno. Podobno kot poslanki SD 
bi se ji zdelo smiselno, da bi se v proces uvedlo terapevtsko podporo v 
obliki svetovalnih skupinskih terapij, saj gre za stresno izkušnjo tako za 
žensko kot morebitnega partnerja.

 Kdo nosi odgovornost?
Kot smo ugotovili že v prejšnjem sklopu analize, večina intervjuvancev 
dostopnost do splava povezuje predvsem z dostopnostjo do informacij o 
tej pravici. Izpostavljajo pomen izobraževalnega sistema (SD, LMŠ, Levi-
ca, SAB, nepovezani poslanci, SNS, Pirati), pogovorov v družinskem okolju 
(LMŠ, nepovezani poslanci, SNS) in posvetovanja s strokovnjaki, predvsem 
z ginekologi (SD, LMŠ, Levica, nepovezani poslanci, SNS). 

Vendar so skoraj vsi ocenili, da bi bilo to področje lahko tudi bolje urejeno 
– predvsem lahko govorimo o pomanjkljivi vlogi NIJZ (LMŠ, nepovezani 
poslanci), vzpostavitvi spletne platforme, kjer bi bile vse informacije na 
enem kupu (LMŠ), ali pa telefonske linije, ki bi služila ozaveščanju (Pirati, 
LMŠ). Tudi trenutno spolno vzgojo v šolah je večina ocenila kot pomanjkl-
jivo (SD, Levica, nepovezani poslanci, SNS, Pirati), vendar so razlogi, zakaj 
tako menijo, različni. V SD menijo, da bi morala biti tematika del obvezne-
ga učnega procesa tudi v srednjih šolah, v Levici, da se v šolah tematike 
lotevajo nerodno. Nepovezana poslanka Janja Sluga je izpostavila, da je 
ob spremljanju izobraževalnega procesa svojih otrok opazila, da je ta na 
področju spolne vzgoje precej manj kvaliteten kot tisti, ki ga je bila delež-
na sama. Zmago Jelinčič je prepričan, da se biologije v osnovni šoli ne 
poučuje več, kar bi bilo potrebno popraviti: »Jaz mislim, da informacije o 
splavu lahko vsaka mladenka dobi v šoli pri učiteljici biologije. Žalostno 
je to, da je sedanja permisivna vzgoja iz šestih, sedmih in osmih razredov 

vrgla ven učni predmet biologije, ampak navkljub vsemu.« Članica Piratov 
pa je opozorila, da je bila spolna vzgoja, ki jo je v šoli prejela sama, zelo 
pomanjkljiva: »Naša spolna vzgoja je zgledala tak, da smo meli eno zelo 
staro učiteljico, ki je potegnila dol plakat, rekla to je penis, to je vagina in 
dala plakat nazaj gor in to je bilo to.«

Poslanka SD je izpostavila tudi, da bi lahko določeno vlogo pri informiranju 
odigrali tudi Centri	za	socialno	delo, tako SD, Levica, kot LMŠ pa so kot 
pomembne akterje na področju ozaveščanja o reproduktivnih pravicah iz-
postavili tudi nevladne	organizacije. 

Večina intervjuvanih meni, da bi morala za boljšo informiranost o repro-
duktivnih pravicah poskrbeti država prek mehanizmov izobraževanja in 
zdravstvenih ustanov, za kar bi morala poskrbeti pristojna ministrstva: 
Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo in Ministrstvo za delo, druži-
no, socialo in enake možnosti (LMŠ, Levica, nepovezani poslanci, Pirati). 

 Dostop do kontracepcije
V sklopu raziskave smo intervjuvance vprašali tudi o dostopu in informaci-
jah o kontracepciji. Poglejmo, kako so predstavniki strank odgovarjali na 
vprašanje o ureditvi brezplačne kontracepcije v Sloveniji. Skoraj enotno so 
intervjuvane osebe zagovarjale potrebo po ureditvi brezplačne kontracep-
cije za vse. Podporo brezplačni kontracepciji so izrazili v Stranki Alenke 
Bratušek, njihova predstavnica je za intervju dejala: »saj pravim, kontra-
cepcija je prosto dostopna, vendar če bi bilo možno seveda, zlasti za mlade 
mogoče te prve dostope do kontracepcije veljalo razmisliti, kako narediti 
to še bolj dostopno, brezplačno,« je pa vseeno izrazila pomislek o brez-
plačni kontracepciji za moške oziroma je na vprašanje, ali bi v parlamentu 
podprla predlog za  brezplačno kontracepcijo za moške, odgovorila, da je 
to odvisno od okoliščin. 

Večina meni, da je dostop do kontracepcije primerno urejen z vidika, da je hor-
monska kontracepcija neplačljiva oziroma krita iz osnovnega zdravstvenega 
zavarovanja. Vendar je poslanka Socialnih demokratov opozorila, da »se vse 
več dogaja, da ginekologi predpisujejo kontracepcijo, pri kateri je potrebno 
doplačilo. Tako da absolutno bi bilo za podpreti, da je vsa kontracepcija brez-
plačna.«  

Veliko vprašanih je opozorilo tudi, da bi bila lahko poleg hormonske kon-
tracepcije brezplačno dostopna tudi pregradna kontracepcija oziroma 
kondomi – predvsem z vidika enakosti spolov, saj tako skrb za zaščito pri 
spolnem odnosu ne bi padla zgolj na žensko. V tem smislu je predstavnica 
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Piratske stranke, Kovačec, pojasnila, da se ji »zdi problematično, da ko 
govorimo o kontracepciji v Sloveniji, sploh o brezplačni kontracepciji, je tu 
zmeraj mišljena brezplačna hormonska kontracepcija za ženske. / ... To je 
veliko manj hormonsko agresivno, plus tega se lahko razporedi odgovor-
nost na oba, se pravi tudi moški se tega lahko poslužujejo in tudi ženske in 
pa tudi ureditev kondomov na dolgotrajni recept.« Na razporeditev odgov-
ornosti med spoloma pred nosečnostjo sta opozorili tudi predstavnici 
Levice in Liste Marjana Šarca. Sukič je v imenu Levice izpostavila, da bi 
morala biti načeloma kontracepcija brezplačna, vendar dodaja »kar bi si 
Levica želela oz. predlagala je, da bi morali biti tudi brezplačni kondomi 
na voljo, ne samo brezplačne kontracepcijske tablete, ker s tem, ko bi bili 
brezplačni kondomi, bi se ta odgovornost porazdelila tako med moškimi 
kot ženskami.«

Zabret za Listo Marjana Šarca na vprašanje o dostopnosti kontracepcije 
pojasni, »da so kondomi in te druge pregradne metode pri nas plačljive, 
mislim, da bi o tem veljalo tudi razmisliti. Predvsem iz tega vidika, ker se 
s to ureditvijo, ki jo imamo do zdaj, pravzaprav vsiljuje dojemanje, da je 
ženska tista, ki mora poskrbeti za kontracepcijo.« Pri čemer pa izpostavi 
tudi, da osebno zdravstveno zavarovanje pri nas krije maternični vložek 
(vstavitev in odstranitev) in sterilizacijo. Po drugi strani se članica Piratov, 
Petra Kovačec, obregne prav ob vprašanje sterilizacije in vazektomije pri 
nas: »v Sloveniji se ljudje tega ne poslužujejo. Kot prvo, ker je meja zastavl-
jeno zelo visoko, je zastavljena na 35 let in to bi bilo po našem mnenju tre-
ba znižati vsaj na mejo 21 let pa plus tega usposobit medicinsko osebje, da 
bo znalo to delat, ker gre za reverzibilna procesa, če je to seveda speljano 
tako, kot je treba.«

Podporo brezplačni kontracepciji tako za moške kot za ženske so izrazili 
tudi v skupini Nepovezanih poslancev. Janja Sluga meni, »da bi bilo po-
trebno premisliti tudi o brezplačnih kondomih in bi bila pripravljena tako 
pobudo tudi podpreti.« Edini, ki je presodil, da je dostop do kontracepcije 
primerno urejen in ne potrebuje izboljšav, je Zmago Jelinčič: »Kontracepci-
ja, to pa res ni, v vsakem stranišču imate avtomat za kondome, drugače pa 
mislim, da informacij o kontracepciji je ogromno. Še enkrat pravim, najprej 
doma, potem šola in potem zdravnik.« 

 Dostop do informacij o splavu
Naslednje vprašanje je naslavljalo kakovost informacij, ki so v Sloveniji 
dostopne o splavu. Pozitivno sta kakovost in dostopnost ocenila le Kociper 
in Jelinčič. Kociper pojasnjuje, da »je, kar se splava tiče, najprej to zave-
danje, da pri nas to je in da je to pri nas dovoljeno, tako zelo razširjeno, da 

je to zadovoljivo. Mislim, da tudi izobraževalni sistem, zlasti šole zadovol-
jivo pokrivajo ta del informiranja v okviru spolne vzgoje, kjer tudi omenjajo 
to pravico, pravico ženske, da se sama odloča o svojem telesu in tako na-
prej.« Jelinčič pa v povezavi s tem opozarja, da on sam meni, »da infor-
macije o splavu lahko vsaka mladenka dobi v šoli pri učiteljici biologije. / 
... Ampak kljub vsemu vsaka mladenka, ko dobi recimo prvo menstruacijo, 
se o vsem tem lahko pozanima pri svojem ginekologu.« Ostale stranke 
so bile pri odgovoru veliko bolj pesimistične. Sukič pojasni, da dostop »ni 
vedno omogočen. V družini se naučimo bolj malo, zaradi stigmatiziranosti 
same teme, tudi v šoli se tega lotevajo zelo nerodno. Ginekološke ambu-
lante javnega zdravstva imajo svetovalne službe za to področje, vendar le 
malokdo sploh pozna to obliko pomoči. Še največ informacij nudijo žen-
ske nevladnih organizacij.« Bojana Muršič poudarja pomen informiranja v 
vzgojno izobraževalnem programu, izpostavi pa še, da je »potrebno iskati 
prave informacije, da ne bi prihaja do dezinformacij, kajti recimo spletni 
mediji velikokrat dajejo dezinformacije in to ni prava pot. Tako da strokovn-
jaki na tem področju so lahko ključ do pravih poti.« 

»Jaz bi rekla, to je predvsem problem, da gre za neko akutno reševan-
je problema, se pravi, ko je ženska enkrat v tej situaciji, takrat pač mora 
brskat za informacijami. In vsaj po mojih izkušnjah niso lahko dostopne, se 
pravi, prek nekih prijateljic, ki so že opravile splav, ali pa po nekih spletnih 
straneh. Ni pa nekih možnosti, kaj jaz vem, mogoče v obliki neke svetovalne 
linije, ki bi jo ženska lahko poklicala, da bi dobila neke informacije,« po-
jasnjuje Petra Kovačec v imenu Piratske stranke.

 Zabret pove, da »ne nazadnje je potem država tista, ki bi morala poskrbet 
tudi za ustrezno informiranje. Jaz sem na primer šla na spletno stran NIJZ, 
vtipkala splav, in pravzaprav ni našlo nobenih informacij. Zelo malo infor-
macij na kontracepcijo, predvsem ven vržen kongres, ki ga imajo vsako 
leto. / ... res, da imamo trenutno vsi informacij na spletu, dobiš jih ogrom-
no. To ne more noben rečt, da jih ne dobiš. Ampak težava pa je, ker ne veš, 
ne moreš se odločit, katere informacije so prave in katere ne, kaj je prav 
in kaj ni.« Še več, Janja Sluga pojasnjuje, »da imamo kar nekaj informaci-
jskih kanalov, se pravi daleč od tega, da jih ne bi imeli, in tudi ne mislim, 
da bi bile te informacije tako nedostopne, da bi omejevale pravico. / ... Jaz 
imam doma srednješolca in študentko in sem spremljala, kako so se te 
teme obravnavale znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema, in moram reči, 
da sem bila razočarana. / ... Mogoče je tukaj prisoten strah pri določenih 
učiteljih te teme odpirati, pa ne bi smel biti.«
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 Ureditev očetovskega dopusta v primeru  
 mrtvorojenega otroka
Podoben vzorec lahko zasledimo tudi pri naslednjem vprašanju. Enotno 
sta na vprašanje o možnosti uvedbe očetovskega dopusta v primeru, da 
mati rodi mrtvega otroka, odgovorili Stranka Alenke Bratušek in Slovenska 
nacionalna stranka. Maša Kociper je kratko, brez pojasnila odvrnila: »ne, to 
ne bi podprla,« Zmago Jelinčič Plemeniti pa je izrazil mnenje, da je dopust 
v tovrstnih primerih neustrezen, sam se zavzema za psihološko podpo-
ro: »dopust je v tem primeru slabša varianta, kajti takrat ko nič ne delaš, 
samo razmišljaš o tisti nesreči, ki te je doletela. Ti rabiš psihološki pristop, 
da imaš razgovor s psihologom, morda tudi s psihiatrom in ta zadeva se 
na ta način rešuje, ne pa da se da, kaj jaz vem, proste ure ali pa bodi doma 
in bodi v kotu pa jamraj. To je napačen pristop, da bi imeli še razne take 
dopuste.« Za Socialne demokrate Muršič pove, da: »absolutno je to zelo 
pomembno vprašanje, ki – očetje bi tudi takrat morali biti deležni tega 
očetovskega dopusta, verjamem, da je družini v tistem trenutku, ko zve ... 
nekatere imajo res mrtvorojenega otroka pri šestih mesecih, da se družina 
nekako ponovno vzpostavi, absolutno je to zelo zelo pomembno, da se 
nekako partnerja povežeta.« 
 
Predstavnica Levice je v odgovoru omenila tudi  problem terminološke 
konceptualizacije »očetovskega dopusta«. Pove namreč, da se ji to »ne 
zdi, v primeru smrti oziroma v primeru mrtvorojenega otroka sploh prim-
eren izraz 'očetovski dopust'. V Levici si bomo prizadevali, da bi oče, ki bi 
moral stat materi ob strani ob takih težkih okoliščinah, biti upravičen do 
bolniške odsotnosti. To sploh ne bi smel biti nikakršen očetovski dopust 
po našem mnenju, ampak enostavno popolna pravica do bolniške odsot-
nosti zaradi te težke okoliščine.«
 
Petra Kovačec je pojasnila, da glede očetovskega dopusta, »Pirati zagovar-
jamo enakopravnost. Jaz tu vidim, da je zelo nesmiselno razporejeno, da je 
mama upravičena do nekih dni materinskega dopusta in oče do nekih dni 
očetovskega dopusta, potem pa ko pride do mrtvorojenega otroka, pa to 
lahko koristi samo mama. / ... Se pravi, da se reče vsaj 10 dni očetovskega 
dopusta pripada očetu, ker gre tu za žalovanje obeh, ne samo za žalovanje 
mame in oba rabita to podporo.« 
 
»Ja vsekakor, tudi to bi podprla to se mi zdi izredno pomembno vprašanje 
in dobro vprašanje,« je povedala Andreja Zabret in nadaljevala: »Tudi oče 
potrebuje neko moralno in psihično podporo, tako da je moje mnenje in 
tudi mnenje Liste Marjana Šarca, da bi oče moral v takšnih primerih imeti 
možnost koriščenja delnega očetovskega dopusta. Zdaj, v kakšnem ob-

segu, bi jaz rekla, da je potrebno prepustiti stroki, da določi tisti ustrezni 
rok.«  

Na to, da je stvari treba reševati celostno, je opozorila Jasna Sluga, ki je 
poudarila, da »gre za zahtevno situacijo, ki jo je treba obravnavati celost-
no. Ne samo dopust, temveč tudi druge oblike pomoči, ki jih par v takem 
trenutku potrebuje, in tukaj je celostni pristop pomemben. Celostni pris-
top zajema očetovski, materinski dopust za take primere, naslavljanje psi-
holoških težav, svetovanje. Individualno obravnavati vsak par posebej in 
mu zagotoviti tako podporo, dokler jo potrebuje.«

 Opredelitev do shodov proti splavu
V raziskavo smo vključili tudi vprašanja, ki se nanašajo na shode proti 
splavu, ki vsakoletno potekajo v Ljubljani, kako bi se na takšne shode po 
njihovem mnenju morala odzvati politika in kako se njihova stranka. Vse 
intervjuvanke so izrazile mnenje, da se vsebinsko s temi shodi ne strin-
jajo in menijo, da bi jih morala politika obsoditi, saj gre za nasprotovanje 
55. členu ustave. Le Zmago Jelinčič je izrazil mnenje, da gre za osebno 
odločitev za tovrstne shode, ki se mu ne zdijo problematični, v kolikor so 
prijavljeni in v skladu z zakonom, meni pa tudi, da jih ljudje ne jemljejo 
resno in da nimajo kakšnega posebnega vpliva. Pravi takole: »Če so taki 
shodi, to je njihova osebna zadeva. V kolikor so te shodi prijavljeni in v sk-
ladu z zakonom. Vendar pa ne vem, zakaj bi jih resno jemali. Taki shodi so 
v bistvu motnja v normalnem življenju mesta, vasi ali populacije.« 

V Levici so med drugim izpostavili porast vpliva katoliške cerkve in pove-
dali: »Na žalost je v Sloveniji zelo jasen trend oziroma težnja po neki ret-
radicionalizaciji, rekatolizaciji, cerkev se blazno krepi, po osamosvojitvi se 
je seveda okrepila, dobila neko svojo ponovno veljavo, ki jo zdaj zlorablja, 
in dejansko je ta organizacija, vladna sicer, ki te shode organizira, ki pa je 
tudi bila v tej sestavi podprta z nekimi finančnimi sredstvi. / ... To je vedno 
bolj nasilno obnašanje cerkve, ki si lasti in seveda s pomočjo teh sil v par-
lamentu, v vladi, trenutno imamo pač takšno vlado, desno vlado, ki si, tako 
kot sem že izjavila na primeru teh zadnjih demonstracij, dobesedno lasti 
telesa žensk, kot da so njihova last in da bodo oni odločali o njih. In to je 
absolutno nevzdržno, zato sem odločno proti, sama sem se tudi udeležila 
teh protidemonstracij ...« še doda Sukič. 

Podporo vsakoletnim shodom so odrekli tudi v Stranki Alenke Bratušek, 
Maša Kociper namreč pojasnjuje, da shodov proti splavu ne podpirajo: »Kot 
rečeno, mi se absolutno zavzemamo, da se pravice do splava ne postavlja 
pod vprašaj. Si ne želimo odpirati te debate.« Bojana Muršič pojasni, »da 
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je moje telo moja izbira in to je vedno bilo, to je pravica, ki mi je bila prido-
bljena v preteklosti in do te pravice nihče nima pravice posegati. / ... pozivi 
in to, kar se vse skupaj dogaja, je res sprevrženo in absolutno je prav, da o 
mojem telesu odločam zgolj in samo jaz.« Zabret izpostavi: »ja, jaz osebno 
podpiram vsakršno pravico do svobodnega izražanja mnenja. Tudi stališče 
stranke je tako, Ustava to omogoča. Tu jaz ne vidim težav. Vidim pa težavo 
v tem primeru, ker se mi zdi, da taki shodi – da gre pravzaprav, nedopus-
tno, v poseganje v Ustavo zagotovljenih pravic.« V nadaljevanju pogovora 
pa doda še, da se ji zdi»nedopustno, da to pravico, ki jo pravzaprav nam 
dopušča oziroma nam jo daje tudi Ustava, želi odvzeti drugi. To se mi pa zdi 
skrajno perverzno ali pa nedopustno«. Za poslansko skupino Nepovezanih 
poslancev Janja Sluga zaključi jasno in direktno: »jih absolutno ne podpi-
ram,« tako kot je kratek in jedrnat tudi odgovor Petre Kovačec iz Piratov: 
»jih sploh ne podpiramo.« Dodaja pa, da kot Mariborčanka niti ni vedela, 
da ti shodi potekajo vsako leto. Meni, da morda vplivajo na neko družbeno 
klimo v osrednji Sloveniji, ne bi pa rekla, da tudi drugod po Sloveniji. Kot 
najbolj problematično se ji zdi, da nasprotniki splava tega vidijo kot obliko 
kontracepcije in imajo občutek, da se bodo ženske množično zatekale k 
njemu, če bo dovoljen.

Stranke koalicije se na vabila na pogovore niso odzvale. Vsem smo poslali 
tudi vprašalnik, na katerega se prav tako niso odzvale. NSi nam je na kon-
cu poslal povezavo na svoj program. Ker se nam je zdelo pomembno, da v 
publikacijo vključimo tudi analizo stališč strank koalicije, smo prosili Luko 
Lukića, da pripravi medijsko analizo delovanj posameznih strank, ki jo naj-
dete v nadaljevanju publikacije. 
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PISNI ODGOVORI

Stranka/
Vprašanje

Brezplačna
kontracep-
cija

Splav Porodniška 
samozapo-
slenih

Pravno 
priznanje 
spola

Brezplačni 
vrtec za vse

SD da da da da da

SAB veljalo bi
razmisliti

da ne ? da

Pirati da da de skrili bi ga da

Levica da da de da da

LMŠ da da de da da

Nepovezani da da ne da ne

SNS da ? da ne ne

Analizo pisnih odgovorov bomo razdelili v pet kategorij:
 
 a.) Brezplačna kontracepcija 
Socialni demokrati so  izrazili podporo uvedbi brezplačne kontracepcije za 
vse: »Vsa kontracepcija, za ženske in moške, bi morala biti dostopna kot 
neplačljiva, na recept iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.«

V stranki Alenke Bratušek menijo, da je dostop do kontracepcije v Sloveniji 
dobro urejen, vseeno pa mislijo, da bi se nadgradnje lahko iskalo na podro-
čju kontracepcije za moške: »V Sloveniji je najsodobnejša kontracepcija 
dobro dostopna in že zdaj brezplačna, saj jo v celoti krije zdravstveno za-
varovanje. Veljalo bi razmisliti, ali bi bila brezplačna kontracepcija na voljo 
tudi za moške.«

Pirati prav tako izražajo podporo idejo o brezplačni kontracepciji za vse: 
»Ker Pirati zagovarjamo enakopravnost na vseh področjih nasprotujemo 
tudi vsem neenakostim, ki so jih ženske deležne pri odobritvi sterilizacije 
napram moških. Brezplačna kontracepcija bi prav tako po našem mnenju 
morala vključevati možnost izdaje kondomov na recept.«

V Levici zagovarjajo zagotavljanje brezplačne kontracepcije za vse: »Po-
membno je, da se možnost izbire in možnost brezplačnega dostopa do 
različnih oblik varne kontracepcije uredi sistemsko na način, da bo širše 
dostopna. Zato v Levici zagovarjamo brezplačen dostop do varne, zaneslji-
ve in učinkovite kontracepcije za vse, tako moške in ženske.«

V Listi Marjana Šarca podpirajo uvedbo brezplačne kontracepcije. »Pla-
čljiva kontracepcija bi najrevnejšemu sloju in tudi delu mladih onemogo-
čila dostop do kontracepcije, kar je nedopustno. V skladu s stališčem iz 
prejšnjega odgovora, zagovarjamo brezplačno kontracepcijo – z možnostjo 
izbire metode (varne) kontracepcije.« 

V skupini nepovezanih poslancev menijo, da bi morala biti brezplačna 
kontracepcija zagotovljena vsem, z obveznim zdravstvenim zavarovanjem: 
»Dostop do brezplačne kontracepcije mora biti urejen v okviru obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.«

 b.) Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok 
Stranka Socialni demokrati podpira pravico do svobodne odločitve o 
rojstvu otrok: »Socialne demokratke in socialni demokrati smo skupaj z 
drugimi naprednimi ženskimi in moškimi različnih strank, s sindikati ter 
civilno družbo leta 1991 ubranili ustavno pravico do svobode rojevanja; prav 
tako smo vztrajno zavračali vse poskuse, da bi pod kakršnokoli pretvezo 
okrnili naše pridobljene reproduktivne in spolne pravice.«

V stranki Alenke Bratušek izražajo podporo svobodni odločitvi o rojstvu 
otrok: »Področje splava je v naši zakonodaji dobro urejeno, saj ustava v 
55. členu dovoljuje umetno prekinitev nosečnosti. Kakršenkoli poseg v to 
pravico bi bil v neskladju z ustavo in ga v stranki SAB nikoli ne bi podprli.«

V stranki Pirati v celoti podpirajo svobodno odločanje o rojstvu otrok: »Svo-
bodno odločanje o rojstvu otrok je vpisano v 55. člen ustave RS in država 
je dolžna zagotavljati pogoje za polno izvrševanje te pravice, to seveda 
vključuje tudi široko dostopnost brezplačnega splava.«

Stranka Levica izraža podporo pravici do svobodnega odločanja o rojstvu ot-
rok: »Zato bomo v Levici, še posebej v sedanji politični klimi, neodtujljivo pra-
vico, ki jo zagotavlja v ustavi zapisano načelo svobodnega odločanja o rojstvu 
otrok, branili še naprej in se borili, da bo odločitev vseh žensk svobodna in 
neodvisna od socialne in ekonomskega položaja ter političnih pritiskov.«
 
V stranki Lista Marjana Šarca so izrazili podporo pravici do svobodnega 
odločanja o rojstvu otrok, pri tem pa dodajajo: »Odločanje o rojstvih svojih 
otrok je svobodno – to pa ni le stališče LMŠ, ampak tudi pravica, zapisana 
v Ustavi RS, v katero se, v to smo trdno prepričani, ne sme posegati.« Prav 
tako se zavzemajo za brezplačno kontracepcijo, ki bi bila dostopna za vse, 
ne glede na spol. V skupini nepovezanih poslancev prav tako podpirajo 
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svobodno odločitev o rojstvu otrok: »Svobodno odločanje o rojstvu otrok 
in pravica žensk da odločajo o svojem telesu je civilizacijska pridobitev, ki 
jo je nujno potrebno ohranjati.«

 c.) Porodniška samozaposlenih 
Socialni	 demokrati	 so	 podprli	 	 tudi	 idejo	 o	 ureditvi	 porodniškega	 do-
pusta	samozaposlenih,	za	katere	je	trenutni	sistem,	po	njihovem	mne-
nju:	»preveč	rigiden	ter	na	samozaposlene	prenaša	nesorazmerno	večje	
breme	kot	v	primeru	zaposlenih	ali	lastnic	in	lastnikov	podjetij	s	sode-
lavci.	/	...	Prioritetno	bi	zato	potrebno	posvetiti	pozornost	zgoraj	omenje-
nim	anomalijam,	tudi	z	nadgradnjo	zavarovanja	za	starševsko	varstvo.«

Po njihovem mnenju je porodniški dopust v primerjavi s preostalimi evrop-
skimi državami dobro urejen, vendar pa se zavedajo, da popolna odsotnost 
z dela nekaterim samozaposlenim predstavlja resen izziv. Stališča do iz-
boljšanja trenutnega stanja niso podali.

Pirati prav tako menijo, da porodniški dopust v Sloveniji ni dobro urejen: 
»Porodniški dopust je le ena od zadev, ki pri samozaposlenih niso dobro ure-
jene, reševanje samo tega vprašanja je zato nezadostno.« ter podajajo las-
ten predlog ureditve tega področja, ki bi uvedla »osnovne delavske pravice, 
ki danes pripadajo zaposlenim s pogodbo za določen ali nedoločen čas, npr. 
porodniški dopust, dopust na splošno, pravico do odmora in tako naprej, 
vendar bi njihovo financiranje bremenilo proračun. Višje stroške proračuna 
bi krili z uvedbo sorazmernega davka glede na dohodek posameznika, vsi 
prispevki pa bi se obvezno šteli v končni izračun posameznikove pokojnine 
in sorazmerno v delovno dobo, kar se danes v primeru podjemnih pogodb 
ne dogaja.« 

V Levici so izrazili podporo	spremembi	porodniškega	dopusta,	katerega	
trenutna	ureditevev	predstavlja	veliko	razliko	med	zaposlenimi	in	samo-
zaposlenimi	materami.	»Omogočanje	materinskega	dopusta	ob	hratni	
zagotovitvi	ohranitve	samozaposlitve	bi	moral	biti	torej	cilj,	kako	to	po-
dročje	urediti	v	prihodnosti.«

V Listi Marjana Šarca menijo, da je trenutna ureditev porodniškega do-
pusta za samozaposlene dobro urejena, vendar se zavedajo stiske katere 
so deležni nekateri samozaposleni. Predvsem vidijo izboljšave v nudenju 
večje socialne varnosti  samozaposlenim materam, saj se po njihovih be-
sedah: »... mnogi	za	s.	p.	ne	odločijo	po	lastni	želj,	ampak	so	v	to	tako	
rekoč	prisiljeni.	To	pa	prinaša	tveganja,	zaradi	česar	mariskdo	odlaša	
tudi	z	ustvarjanjem	družine.«	

O ureditvi porodniškega dopusta samozaposlenih v skupini nepovezanih 
ne podajo predlogov izboljšav, saj menijo, da je področje dobro urejeno: 
»Porodniški in starševski dopust sta v sedanji zakonodaji primerno in pri-
merljivo urejena s preostalimi kategorijami zaposlenih.«

 d.) Pravno priznanje spola 
Socialni	 demokrati	 so podprli pravno priznavanje spola: »Oseba mora 
sama imeti pravico, da se svobodno odloči glede svojega spola in spolne-
ga izraza.« 

Pri obravnavi pravnega priznavanja spola v stranki Alenke Bratušek pred-
vsem zagovarjajo prvotno ustrezno informiranost javnosti in ob podpori le-
-te stremijo k spremembi zakonodaje, ki bi uredila to področje: »V	SAB	se	
zavedamo,	da	med	nami	živijo	posamezniki,	katerih	spolna	identiteta	se	
ne	ujema	s	spolom,	ki	jim	je	bil	pripisan	ob	rojstvu.	Verjamemo,	da	je	za	
takšne	posameznike	pravno	priznanje	spola	oz.	uradno	priznanje	njihove	
spolne	 identitete	 izjemnega,	če	ne	življenjskega	pomena.	Kot	smo	 lah-
ko	zasledili,	je	največji	problem	ta,	da	potrdilo	o	novem	spolu	v	Sloveniji	
navadno	izda	psihiater,	to	stanje	pa	glede	na	veljavno	zakonodajo	sma-
tramo	kot	duševno	motnjo.	S	tega	zornega	kota	bi	se	morali	kot	družba	
najprej	izobraziti	in	veliko	delati	na	osveščanju,	nato	pa	bi	v	skladu	z	za-
interesiranimi	javnostmi	lahko	pristopili	tudi	do	sprememb	zakonodaje.«	

Pirati kot zagovorniki stroge zaščite zasebnosti ne podajajo jasnega stali-
šča do pravnega priznavanja spola, saj je po njihovem mnenju: »Podatek 
o spolu državljanov za delovanje države povsem brezpredmeten, zato bi 
opredeljevanje po spolu na osebnih dokumentih povsem ukinili.«

Pri pravnem priznavanju spola se v Levici zavzemajo za: »prioritetno od-
pravljanje zahteve po medicinskih postopkih in celovito spremembo po-
stopka, ki bo zagotovila pravico do spremembe oz. priznanja spola v vseh 
uradnih (osebnih) dokumentih, in sicer brez zdravstvenega potrdila in brez 
medicinskih terapij (operativna sprememba spola, sterilizacija), ampak 
zgolj na osnovi samoidentifikacije.«

Na vprašanje o pravnem priznavanju spola v stranki LMŠ odgovarjajo, da 
bi moralo področje biti urejeno na podlagi samoidentifikacije posameznika, 
brez dodatnih potrdil: »Na podlagi samoidentifikacije, torej brez obveznega 
zdravniškega potrdila, da je oseba spremenila spol.« 
O področju pravnega priznavanja spola v skupini nepovezanih menijo, da bi 
morali zagotoviti ureditev, ki bi transspolne osebe zaščitila pred diskrimi-
nacijo: »Ustava RS zagotavlja enakost pred zakonom ne glede na spol ali 
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katerokoli drugo osebno okoliščino. Pravna ureditev spola mora biti urejena 
na način, da transspolnim osebam zagotavlja zaščito pred diskriminacijo.«

 e.) Brezplačni vrtci za vse 
Socialni demokrati so izrazili podporo uvedbi brezplačnega vrtca za vse: »Ka-
kovosten, laičen javni vrtec bi moral postati otrokova pravica, saj bistveno 
izenačuje enake možnosti otrok za enakopraven zgodnji začetek življenja.«
Stranka Alenke Bratušek je tudi podprla idejo o brezplačnem vrtcu za vse: 
»Brezplačne javne vrtce za vse otroke v SAB podpiramo.« Na vprašanje o 
podpori brezplačnega vrtca za vse Pirati odgovarjajo kratko in jedrnato: 
»Da, absolutno.«

V Levici se strinjajo z uvedbo brezplačnih vrtcev za vse, pri tem pa pou-
darjajo: »Univerzalno dostopne javne storitve temeljijo na ideji, da morajo 
biti nekatere storitve na voljo vsem, ne glede na dohodek, telesno sposob-
nost, družbeno poreklo ali kako drugo osebno okoliščino.«

V Listi Marjana Šarca podpirajo uvedbo brezplačnega vrtca za vse, ven-
dar pri tem poudarjajo potrebo po razmisleku glede vira financiranja: »V 
LMŠ smo podprli ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega otroka 
in podprli bi tudi uvedbo brezplačnega vrtca za vse. Ob tem pa je treba 
poudariti, da je vrtec brezplačen zgolj za uporabnika oziroma za njegove 
starše, zato je treba ob uvedbi takšne rešitve vedeti, kako to financirali 
oziroma na račun katerih storitev ali dejavnosti.«

V skupini nepovezanih ne podajajo jasnega stališča do uvedbe brezplačnih 
vrtcev za vse, saj so mnenja, da je ureditev predšolske vzgoje pri nas med 
boljšimi in bolj dostopnimi v primerjavi z ostalimi državami.
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	 Luka Lukić, rojen leta 1983, je končal magistrski študij sociologije 
človeških virov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Dela kot novinar 
v notranjepolitični redakciji spletnega portala MMC na Radioteleviziji 
Slovenija. V letu 2019 je prevzel vlogo predsednika Sindikata slovenskih 
novinarjev, trenutno pa je zaposlen tudi v društvu za zagovorništvo ranl-
jivih skupin Delavska svetovalnica. Honorarno sodeluje s številnimi sind-
ikati, njegova področja delovanja pa so predvsem socialne izključenosti, 
delavske pravice in sociološke strokovne teme.

 SDS
Glede področja reproduktivnih pravic se je stranka SDS v preteklosti redko 
konkretno opredeljevala. Na spletni strani stranke SDS so reproduktivne 
pravice omenjene izključno v kontekstu izjave ob dnevu boja proti nasilju 
nad ženskami, kjer so se v SDS postavili na stališče ostrega nasprotovanja 
nasilju in izpostavljali pomen preprečevanja tovrstnega nasilja ter zaščite 
žrtev. »Ob današnjem dnevu boja proti nasilju nad ženskami si lahko zas-
tavimo vprašanje, ali ženske vemo ali znamo oceniti to nasilje, ki se kaže 
v različnih pojavnih oblikah: nasilje v družini, spolno izkoriščanje in drugo 
kršenje spolnih in reproduktivnih pravic, trgovina z ženskami in deklicami, 
nasilje v oboroženih konfliktih in spopadih in še bi lahko naštevali.«

Manj jasna so stališča stranke v kontekstu reproduktivnih pravic, kar zadeva 
dostopnost splava. V SDS v dosedanjih programih posebej ne izpostavljajo 
področja splava, prav tako so opredelitve glede (pravne) ureditve splava v 
Sloveniji v uradnih izjavah stranke razmeroma skope. V redkih javnih opre-
delitvah (navadno pred volitvami) so kandidati SDS zastopali stališče, da 
se življenje prične s spočetjem (oploditvijo), vendar ne vedno tudi stališča, 
da bi bil zaradi tega splav neskladen z nedotakljivostjo človeškega življe-
nja; prav tako niso omenjali potrebe po spreminjanju ustave na področju 
splava. So pa v SDS sodelovali pri dogodkih skupin nasprotnikov pravice 
do splava. Leta 2017 je tako ženski odbor SDS organiziral pogovorni večer 
s »pro-life« organizacijami. Pri čemer je opredelitev stranke prepuščena 
citatu gostje večera: »Večer smo zaključili v zaupanju, da bosta pro-life 
delo in molitev obrodila sadove, ki bo v našem narodu spodbudila kulturo 
življenja. Nada Žgur je izrazila zadovoljstvo, da so tudi naši pomladni poli-
tiki pro-life usmerjeni.«

Med različnimi podorganizacijami (lokalni odbori, mladinska organizacija), 
je izrazito promocijsko »pro-life« aktiven Krščanski forum SDS. V letu 2015 
so večkrat delili vsebine s tematiko problematiziranja splava. 15. oktobra 
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2015 so tako delili povezavo do prispevka na spletni strani Nova 24 TV 
s pripisom »Nova 24 TV za kulturo življenja«. V letošnjem letu so prek 
družbenega omrežja Facebook pozivali, naj pridejo na »Pohod za življenje 
2021«. Pohod, ki je, kot je zapisano na vabilu, namenjen »podpori neroje-
nim otrokom do življenja,« konkretneje pa ga je opredelila njegova vodite-
ljica Urša Cankar Soares: »S Pohodi za življenje pa želimo doseči, da bi res 
začeli spoštovati 17. člen ustave, ki smo si ga izbrali za geslo, ki govori, da 
je človekovo življenje nedotakljivo. Radi bi, da bi bilo nedotakljivo ne glede 
na okoliščine. Ali je zaželeno ali ne, ali je zdravo ali ne, ali je rojeno ali ne, 
vsako življenje je nedotakljivo, vsak človek si zasluži življenje.« Shod torej 
zagovarja prepoved splava. Pohoda se je udeležil tudi poslanec SDS Bran-
ko Grims, a je v izjavah po poročanju STA izpostavil le, da ima vsak pravico 
izraziti svoje mnenje: »Je pa svojevrsten absurd, da je potreben kordon 
policije, da varuje življenje tistih, ki so za življenje. To je popoln absurd, ki 
veliko pove o stanju duha v Sloveniji, Evropi in na žalost celotnem svetu.« 
Ob tem velja izpostaviti, da je po shodu na družbenem omrežju Twitter 
predsednik SDS in predsednik vlade Janez Janša retvital objavo uporabni-
ka Luke Svetina (sicer avtorja vsebin na Nova 24 TV): »Sem zagovornik pra-
vice do splava. Ne vidim pa nič slabega v miroljubnem shodu Za življenje, 
na katerem molijo za nerojene otroke. Ni potrebno shoda označevati ne-
gativno "proti splavu", sploh ker na drugem shodu ne omenjajo agresivnih, 
žaljivih feministk.« Ob tem velja izpostaviti, da ima Janez Janša v svojih 
profilih zapisano, da retvit ne pomeni potrditve. 

Ob tem velja izpostaviti tudi komentarje poročanja na RTV Slovenija, ki jih 
redno objavlja Urad vlade za komuniciranje. V komentarjih glede poroča-
nja v januarju 2021 so pri Uradu vlade za komuniciranje izpostavili radijsko 
oddajo Glasovi svetov, v kateri sta kot gostji nastopili avtorici monografije 
Pravica do splava. Komentar Ukoma glede oddaje je bil: »Izrazito enostran-
ski prikaz izjemno pereče tematike. Ker ne gre za propagandno oddajo 
oz. plačano oddajo so očitno namensko iz pogovora izključili kateregakoli 
vidnega predstavnika Gibanja za življenja, kot najbolj znane organizacije 
v Sloveniji, ki brani življenja tudi nerojenih otrok.« Ponovno sicer nimamo 
opravka z neposrednim nasprotovanjem pravici do splava, pač pa s podpo-
ro organizacijam, ki pravici do splava nasprotujejo. 

Neposredno se je do vprašanja splava opredelil kandidat SDS na predse-
dniških volitvah leta 2012 Milan Zver, ki je v soočenju kandidatov za pred-
sednika republike na vprašanje, povezano s splavom, odgovoril, da »ni pa 
zagovornik splava, razen v izjemnih primerih, ko je ogroženo zdravje ali 
življenje matere ali otroka.« To stališče je kandidat ponovil tudi na Televiziji 
Slovenija. Leta 2014 je prav tako v soočenju pred volitvami v evropski par-

lament za Radio Ognjišče izjavil: »Ne morem sprejeti teze, da je splav člo-
vekova pravica oziroma svoboščina. Verjetno je za vsako mamico, ki to na-
redi, življenjska tragedija, za družbo pa je to družbeno zlo.«  Istega leta so 
se v časniku Delo v sklopu predvolilnih vprašanj stranke opredeljevale do 
vprašanja bralke: »Ali naša zakonodaja v primeru splava krši 17. člen usta-
ve, kjer piše: »Človekovo življenje je nedotakljivo,« pri čemer so se v SDS 
odgovoru izognili z izjavo: »O kršitvah oziroma ugotavljanju neustavnosti 
zakonskih določb odloča Ustavno sodišče RS, in ne politične stranke.«

Leta 2017 je kot kandidatka stranke SDS za predsednico republike  nasto-
pila Romana Tomc, ki je za portal Sobotainfo na vprašanje kandidatom o 
tem, ali podpirajo splav ali mu nasprotujejo, izjavila: »Spoštujem življenje 
od spočetja do smrti. Dejstvo pa je tudi, da je v našem ustavnem redu 
pravica do splava ustavna pravica. Gre za osebne odločitve posameznic 
in parov, ki se o tem odločajo in v teh težkih trenutkih velikokrat nimajo 
dovolj informacij o potencialnih posledicah splava, hkrati pa se zavedamo, 
da država s socialno politiko ne poskrbi dovolj, da bi posameznicam ali 
parom sploh omogočila, da lažje odločijo, da otroka obdržijo.« Gre torej za 
nekoliko manj radikalno stališče od Zverove dopustnosti splava zgolj v pri-
merih ogroženega zdravja, saj Romana Tomc priznava ustavno pravico do 
splava kljub zagovarjanju stališča o pričetku življenja od »spočetja,« torej 
oploditve. V soočenju za Radio Ognjišče je sicer izrazila še manj zadržkov 
do pravice do splava. Tako je na vprašanje kandidatom, ali bi si bili priprav-
ljeni prizadevati za uveljavljanje ustavne pravice do svobodnega odločanja 
o rojstvu otrok: »Seveda sem si pripravljena prizadevati za to, vendar ni-
sem oseba, ki bi kogarkoli obsojala. Razumem to težko vprašanje, nanj ni 
enostavnih odgovorov in prepuščam to vprašanje tistim, ki se znajdejo v 
tej težki situaciji. Mislim, da morajo takrat pogledati vase, opraviti s svojo 
vestjo in te pravice jim nikakor ne moremo zanikati.« V spletnem klepetu z 
uporabniki portala MMC pa je slovensko ustavno ureditev glede področja 
splava označila kot primerno: »Spoštujem življenje od rojstva do smrti. 
Sem proti splavu kot načinu kontracepcije in sem za pravico, da se o teh 
najtežjih življenjskih vprašanjih odloča ženska (s partnerjem) sama. Sama 
bo namreč morala nositi posledice te odločitve. Slovenska ustava na pri-
meren način rešuje to področje in je ne bi spreminjala.«

Podobno razdvojenost v odnosu do splava je bilo zaznati tudi na kongresu 
stranke SDS, ko so sprejemali resolucijo Slovenija v srcu. Pri zbiranju pre-
dlogov za amandmaje je eden od delegatov predlagal, da se v resolucijo 
vnese besedilo: »pravica do življenja je temeljna človekova pravica. V Slo-
veniji se ta žal še vedno krši mnogim. SDS se bo borila za temeljne pravice 
vseh ljudi, tudi najšibkejših, nerojenih otrok.« Predlagani amandma naj bi 
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sicer po oceni Milana Zvera, ki je razpravo vodil, vseboval dikcijo, ki »ni 
škodljiva«, vendar je sprožil nekaj odzivov v dvorani. Tako je k Zveru pris-
topil Vinko Gorenak – eden vidnejših članov SDS – in ga opozoril: »Milan, 
to je prepoved splava, tega ne smemo …« Zver je sicer bil mnenja, da gre 
za dikcijo, ki je široko zastavljena in jo je mogoče razumeti v smislu skrbi 
države za matere novorojenčkov ali podobno. Sledila je razprava, v kateri je 
predlagatelj amandmaja izpostavil, da se življenje začne s spočetjem, obe-
nem pa predlog vključuje tudi ranljive skupine, kot so oboleli, invalidi in 
podobno. Predlagatelj ni pristal na predlog, da bi zadnji del besedila črtali, 
z argumentacijo da »s tem ne izrazimo dovolj tega problema«. Vodja odbo-
ra za zdravstvo Alenka Forte je predlogu nasprotovala tudi s sklicevanjem 
na svobodno odločitev žensk in napovedala, da amandmaja ne bo podprla. 
Zver je ob tem dejal, da so glede splava deljena mnenja tudi v evropski 
stranki EPP in da se je SDS že večkrat opredelila, da je splav nekaj slabe-
ga, kar prizadene mame, in ga ne gre povzdigovati kot temeljno pravico, 
temveč dojemati bolj kot nekaj nesrečnega. Amandma je bil zavrnjen s 128 
glasovi proti in 43 glasovi za, pri čemer je Zver ob koncu dejal, da želi po-
udariti, da »Tukaj sedaj nismo glasovali o tem ali je SDS za splav ali proti. 
Dikcija je bila bistveno širša.«

Oba nekdanja kandidata sta sicer poslanca evropskega parlamenta v tre-
nutnem sklicu. Novembra 2020 sta se oba poslanca SDS (EPP) vzdržala 
glasovanja o resoluciji, v kateri so poudarili, da zaostritev glede umetne 
prekinitve nosečnosti na Poljskem »ogroža zdravje in življenja žensk«, in 
zapisali še, da je sodba poljskega ustavnega sodišča »samo še en primer 
političnega prevzema pravosodja in sistematičnega kolapsa vladavine pra-
va« na Poljskem. Za resolucijo je glasovalo 445 evroposlancev, proti 145, 71 
pa se jih je glasovanja vzdržalo – od slovenskih poslancev Romana Tomc, 
Milan Zver (oba EPP/SDS), Franc Bogovič (EPP/SLS) in Ljudmila Novak 
(EPP/NSi). Romana Tomc je sicer pred tem septembra na temo resolucije 
o vladavini prava na Poljskem problematizirala politično motivacijo in ne-
enako obravnavo članic EU.

Povzeto: v SDS se glede pravice do splava redko neposredno opredelju-
jejo. Prevladuje zagovarjanje stališča, da se življenje začne s spočetjem 
(oploditvijo) in konča s smrtjo, a odgovora na vprašanje, ali gre pri tem 
za neskladje z ustavno določbo glede nedotakljivosti življenja, ne dajejo 
(oziroma se sklicujejo na dejstvo, da je skladnost z ustavo predmet pre-
soje sodišča). Se pa je na stran pravice do splava postavila Romana Tomc 
kot kandidatka za predsednico republike, a obenem ni podprla resolucije 
glede zaostritve pogojev za prekinitev nosečnosti na Poljskem. Ob tem se 
v SDS ne ograjujejo od oziroma neposredno ne nasprotujejo gibanjem, ki 

nasprotujejo pravici do splava, bodisi z retviti na družbenih omrežjih, bodi-
si s podporo dogodkom.

 NSI
Podobno kot v SDS so tudi pri NSi zagovorniki stališča, da se življenje prič-
ne s spočetjem (oploditvijo), imajo pa za razliko od SDS to tudi zapisano v 
temeljnem programu stranke: »Človeško življenje varujemo od začetka do 
konca, od spočetja do naravne smrti. Smrt se mora vrniti v splošno ozave-
ščenost kot neizogiben del našega življenja. Ljudi ne smemo pustiti samih 
v zadnjem obdobju njihovega življenja. Človek naj ne umira zaradi sočlove-
ka, ampak ob njem. Življenje in smrt ne smeta postati predmet trgovanja.«
Nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak je v intervjujih ta del temelj-
nega programa vedno izpostavljala in tudi izražala nasprotovanje splavu, 
ponavadi opremljeno z besedami: »Torej smo proti splavu in evtanaziji. 
Zavedamo pa se, da na silo ni mogoče ničesar doseči.« V omenjenem in-
tervjuju za revijo Reporter je dejala, si želijo, da bi v prihodnosti v Sloveniji 
imeli več razprave o tem, predvsem v smislu zmanjševanja splavov in za 
uvedbo ukrepov, ki bi ženskam pomagali, ko razmišljajo o splavu. Podobno 
je leta 2016 v intervjuju za Delo izrazila stališče, da prepoved splava ni reši-
tev, »ker bi splavi poniknili v podzemlje in bi bila ogrožena življenja žensk.« 
Povedno pa je tudi, da je leta 2017 za Radio Ognjišče dala izjavo, v kateri 
je poudarila, da si prizadeva za varstvo življenja od spočetja do naravne 
smrti: »Tudi sama sem se svobodno odločala o rojstvu otrok, zato je zame 
osebna vest nad ustavo. Nikogar ne bom sodila, ki se je odločil drugače, 
ker se pogosto ženske znajdejo v težkem položaju, o tem bo odločil Bog, 
si bom pa prizadevala, da se več pogovarjamo o tem, ali je splav prava 
rešitev.«

Podobno stališče je v intervjuju za svet24 leta 2016 zastopal tudi naslednik 
Ljudmile Novak, Matej Tonin: »Zagotovo bi marsikateri splav preprečili, če 
bi mladi čutili ekonomsko in socialno varnost. Pomagali bi tudi marsikateri 
ženski, če bi ji pred odločitvijo za splav ponudili možnost druge opcije: 
posvojitev ali rejništvo ter navsezadnje spodbudo in oporo, da bo za otroka 
zmogla poskrbeti.«

Bolj neposredno stališče so zapisali na FB strani NSi Kamnik (od koder 
tudi prihaja predsednik stranke Matej Tonin). Leta 2016 so v odzivu na od-
dajo Tarča na TV Slovenija, ki je bila zaradi osrednje teme splava deležna 
večjega števila kritik, delili objavo spletne strani Domovina.je s pripisom: 
»Bes zagovornikov kulture smrti je razumljiv. Izvira iz strahu. Strahu pred 
tem, da bi se razkrilo, da nimajo nobenega zares razumnega argumenta za 
splav in proti kulturi življenja. Strahu pred tem, da bi se vznemirila njihova 
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vest in bi morali v sebi priznati, da se motijo ter da imajo zagovorniki pra-
vice nerojenih do življenja prav in so mirni v zavesti, da delajo, kar je prav 
in dobro, ter si prizadevajo biti na strani resnice. Strahu, da se bo navzven 
sijajna stavba lažnih obljub o "svobodi" in "pravicah" sesula.«

Pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami leta 2018 je predsednik NSi Matej 
Tonin stališče do splava bolj radikaliziral:

	 Bi	ustavna	pravica	do	izbire	in	telesne	nedotakljivosti,	pravica		
	 do	splava	ostala	del	osnovnih	zdravstvenih	uslug?
 »Moja žena je ravnokar noseča s tretjim otrokom.«
 Čestitam.
  »Hvala. Pred časom sva imela ultrazvok. To je bilo še v roku, ko bi  
 lahko naredila splav. Ko vidiš tega človeka, kako se premika in mu  
 bije srce, nimam srca, da bi rekel ...«

	 Ne	gre	za	vaše	srce.	Bi	to	ustavno	pravico	omogočili	prebivalkam		
	 in	prebivalcem	Slovenije	znotraj	osnovne	zdravstvene	košarice?
  »Ali naj se splav financira iz javnega denarja? Nisem za to, da se  
 splav z zakonom prepove, ker to nič ne reši.«

	 Splav	ni	prepovedan	skoraj	nikjer.
  »Sem pa zelo za to, da se oteži pot do splava in da to ni rutinski  
 poseg, ko prideš in greš, ampak da sta vsaj dve stopnji.«

	 Ti	že	obstajata.	Obisk	osebnega	ginekologa,	pogovor	s	socialno		
	 delavko,	obisk	ginekološke	klinike	...
  »Vi imate druge informacije. Srečal sem se z zavodom Živim, kjer  
 trdijo, da če bi bil postopek otežen ali stvar večkratnega premisle 
 ka, se morda mnoge ženske ne bi odločile, kot so se. Splav bi otežil  
 in ne bi ga financiral iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja.«

Na tem mestu velja opomniti, da ideja o otežitvi poti do splava in izvzetju 
financiranja splava iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja ni novost v 
stališčih NSi. Spomnimo, da je leta 2006 tedanji minister iz kvote NSi, pri-
stojen za področje družine, Janez Drobnič, pripravil odmevni osnutek stra-
tegije za dvig rodnosti, ki je med drugim predvideval plačljivost opravljanja 
splava. Drobniča je kasneje predsednik vlade Janez Janša pozval k odsto-
pu, dve leti pozneje pa je Drobnič izstopil tudi iz stranke NSi. 

Toninova izjava je bila prav tako deležna številnih kritičnih odzivov, zato je 
nekaj dni kasneje na svojem Twitter profilu stališče precej omilil in napo-

vedano otežitev preobrazil v poskus pomoči: »Vsak svobodno sprejema 
odločitev o rojstvu otrok. To omogoča 55. člen ustave. Nikogar ne obsojam 
za kakršnokoli odločitev. Moje intimne odločitve, da spoštujem življenje od 
spočetja do naravne smrti, nikomur ne vsiljujem. V parlamentu bi glasoval 
proti zakonski prepovedi splava.« In dodal še objavo: »Ne obsojam nobe-
ne ženske, ki se je odločila za splav, ker velikokrat ostanejo same v svoji 
stiski. Nobeni ni lahko. Želim si le, da bi imele več možnosti za pogovor, 
svetovanje in pomoč, ko o splavu razmišljajo. Zame je to pomoč, za druge 
je to otežitev.« 

Dve leti kasneje so v poslanski skupini NSi na vprašanje o stališču do spla-
va za Vestnik stališče Tonina še dodatno znatno omilili in poudarili, da 
ne nasprotujejo ustavni ureditvi o svobodni odločitvi glede rojstva otrok: 
»Človeško življenje varujemo od spočetja do naravne smrti. Naša ustava 
določa, da se vsak lahko svobodno odloča o rojstvu otrok, in seveda temu 
ne nasprotujemo. Vsak naj sam nosi odgovornost za svoja dejanja.«

Že omenjenega Pohoda za življenje oktobra 2021 se je udeležila tudi poslan-
ka NSi Tadeja Šuštar Zalar, ki je ob tem na družbenem omrežju Facebook 
delila dve objavi o dogodku s portala Domovina.je. Pri tem je poročilo s 
pohoda pospremila z zapisom: »Tukaj sem bila zato, da se podpre življenje 
in se tudi širša okolica začne zavedati, da se življenje začne s spočetjem 
in da je v materinem telesu človeško bitje.« Dva dni pozneje pa je delila 
tudi objavo z istega portala, v kateri je bilo kritizirano poročanje 24ur.com 
o dogodku, in pripisala: »Vzemite si čas, preberite, da boste izvedeli, kaj se 
je dejansko dogajalo na shodu Za življenje in kako se iz državljanov delajo 
norce na 24ur.com.«

Januarja 2021 je bil minister iz kvote NSi, pristojen za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj, deležen kritik zaradi 
več kot 130 tisoč evrov sredstev, ki jih je na razpisu ministrstva prejel Za-
vod Iskreni. Gre za zavod, katerega soustanovitelj je bil prav Cigler Kralj, iz 
vseh organov zavoda se je umaknil le nekaj dni pred nastopom ministrske 
funkcije, z zavodom pa je, kot je poročal 24ur.com, nadaljeval sodelovanje 
kot prostovoljec. Zavod Iskreni, kot je razvidno iz objav na spletni strani, 
zagovarja stališče o pričetku življenja s spočetjem in nasprotuje splavu. Ko 
so Cigler Kralja pri časniku Delo soočili s stališči Zavoda glede cepljenja 
in splava ter ga vprašali o njegovih stališčih glede cepljenja in splava, je 
odgovoril, da z ljudmi iz Zavoda Iskreni deli mnoge skupne vrednote, pri 
nekaterih pa se ne strinjajo. In dodal: Ministrovo osebno stališče je, da »v 
človekovem življenju ni nič vredno več, kot je vredno življenje samo. Vsak 
človek je v vseh obdobjih svojega življenja edinstven in nedotakljiv.« Pri 
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svojem delu minister spoštuje ustavni red ter svoje vrednote zagovarja v 
tem okviru, je pojasnil. V nadaljevanju se je izrekel o cepljenju, ne pa tudi 
o svojih stališčih glede splava.  Se pa je izrekel pred parlamentarnim od-
borom leta 2020 pred nastopom ministrske funkcije. Kot je pojasnil, mu 
»življenje na tem svetu pomeni največ.« Ker pa pozna in sprejema ustavno 
ureditev in družbeni konsenz na tem področju, vanj ne namerava posegati.

Tako kot pri SDS so tudi v NSi zagovorniki stališča, da se življenje prič-
ne s spočetjem (oploditvijo), to pa imajo v nasprotju z SDS tudi zapisano 
v temeljnemu programu. Zato ne preseneča, da sta aktualni predsednik 
in nekdanja predsednica javno že izrazila nasprotovanje splavu. O ustavni 
ureditvi glede splava so v stranki dvakrat izrazili stališče, da bi zagovarjali 
otežitev poti do splava, zlasti s plačljivostjo storitve, a so, tudi po kritič-
nih odzivih, izrazili tudi spoštovanje do veljavne ustavne ureditve. Tako kot 
pri SDS predstavniki stranke sodelujejo pri dogodkih, ki jih organizirajo 
društva, ki splavu nasprotujejo, in jih delijo na socialnih omrežjih, vendar 
ob javnih nastopih upoštevajo tudi stiske in priznavajo negativne posledi-
ce morebitne prepovedi splava.

 SMC, GAS/Konkretno
Ker je stranka Konkretno nastala decembra z združitvijo strank SMC in 
GAS, v analizi obravnavamo tudi izjave obeh posamičnih strank. Novonas-
tala stranka v objavljenem programu reproduktivnih pravic ne omenja, kot 
tudi ne splava. Program pa omenja problematiko staranja družbe, vendar 
v luči omogočanja mladim pogojev (delovna mesta, stanovanja, ipd.) za 
ustvarjanje družine. Podobno je predsednik stranke Zdravko Počivalšek ob 
združitvi dejal, da moramo nekaj storiti, da nas bo čez desetletje tri mi-
lijone, ne pa dva, ampak zaradi tega, kar se bo dogajalo v Sloveniji, ne s 
priseljevanjem.

Gospodarsko aktivna stranka (GAS) se pred združitvijo javno ni izrekala o 
splavu, prav tako tudi ne njen predsednik Alojz Kovšca, sicer predsednik 
državnega sveta.

So se pa v preteklosti o splavu izrekali v SMC. Leta 2014 (takrat še Stranka 
Mira Cerarja) so tako v predvolilnem soočenju mnenj strank glede vpra-
šanja, ali ustavna ureditev splava nasprotuje nedotakljivosti človekovega 
življenja, zapisali: »Odobritev splava seveda nasprotuje ustavnemu načelu 
nedotakljivosti človekovega življenja, a je na njegovi strani drugo ustavno 
varovano načelo, to je svobodno odločanje o rojstvu otrok. V prvih tednih 
nosečnosti torej pravo daje prednost materi, da odloča o vprašanjih, po-
vezanih s svojim telesom kot odraz pravice do svobodnega odločanja o 

rojstvu otrok. Ko se zarodek okrepi, pa zakonodaja splava več ne dovoljuje. 
Sama izvedba splava je zakonsko urejena in vsaka odločitev zanj strokov-
no spremljana, kar pomeni, da se poskuša presoditi, ali bi lahko življenje 
vendarle ohranili. Vsekakor je treba dati prednost informiranju o načrto-
vanem rojstvu otrok, nosečnicam, ki nenačrtovano zanosijo, pa svetovati 
o prednostih rojstva otroka, a ko otrok zares ni zaželen, je bolje dovoliti 
splav. V EU najbolj strogo nasprotuje splavu Irska, ki ustavno varuje pra-
vico do življenja še nerojenega, a to obenem sproža številne težave, sa-
momore mladih mater, ki so prisiljene donositi nezaželenega otroka, do 
množičnih odhodov na splavitev v Veliko Britanijo.« V kasnejšem soočenju 
na Radiu Ognjišče pa je tedanji sekretar stranke SMC Erik Kopač konkreti-
ziral stališče stranke: »Zagovarjamo stališče, ki izhaja iz Ustave RS, kjer je 
natančno opredeljeno, kdaj se življenje začne oziroma kdaj lahko govorimo 
o otroku.«

Pred predsedniškimi volitvami 2017 pa je kandidatka SMC Maja Makovec 
Brenčič na vprašanje, ali so si pripravljeni prizadevati za zaščito človekove-
ga življenja od spočetja do naravne smrti, legalističen diskurz stranke za-
menjala z diskurzom »razumevanja«: »Sama na to gledam precej odprto, 
kajti tudi ob svojih prijateljih sem doživljala marsikatero težko izkušnjo, ko 
je bilo treba sprejeti odločitev o smrti tudi takrat, ko ni bila želena. Iz tega 
videnja bi si želela, da vsakdo zna in zmore presoditi tako, kot najbolj ve iz 
svoje vesti.« 

Leta 2018 so se v SMC kritično odzvali na izjavo predsednika NSi Mateja 
Tonina, ki je dejal, da je naklonjen oteževanju splava s plačljivostjo, z zapi-
som in videoposnetkom na družbenem omrežju Twitter, v katerem pred-
stavnik stranke pove: »Splav je ustavna kategorija, je civilizacijska norma, 
ki je takšna z namenom in jo je tudi potrebno spoštovati. V SMC zagovar-
jamo pravico do svobodnega odločanja o rojstvih otrok in ne dovolimo, da 
bi v naslednjem mandatu besede nasprotnikov, ki nasprotujejo tej pravici, 
postale realnost.« Dve leti kasneje je SMC vstopila v koalicijo z NSi.

Prav tako so se v SMC odzvali oktobra 2020 na prepoved splava na Polj-
skem z objavo na družbenem omrežju Twitter: »Danes z zaskrbljenostjo 
beremo, da je poljsko ustavno sodišče prepovedalo splav,« objava pa je 
bila opremljena z grafiko, v kateri je bila zapisana izjava tedanje vodje pos-
lanske skupine SMC Janje Sluga: »Odločitev poljskega ustavnega sodi-
šča je pravna in civilizacijska sramota. Nezaslišano je, da neka evropska 
država lahko sprejme odločitev, ki na stežaj odpira vrata zlorabam žensk 
in nasilju nad njimi. Težko razumemo, da je kaj takega sploh mogoče in 
ostajamo brez besed nad takim zaničevanjem stoletnega boja za družbeno 
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enakopravnost žensk. V imenu žensk na Poljskem in žensk nasploh pri-
čakujemo odziv in ukrepanje vseh pristojnih ustanov na ravni EU.« Račun 
na družbenem omrežju Twitter, na katerem ostajajo te vsebine, je danes 
opremljen z imenom in logotipom stranke Konkretno, poudariti pa velja, da 
je Janja Sluga marca 2021 skupaj s še dvema poslancema SMC iz stranke 
izstopila. Glede na to, da so v stranki Konkretno obdržali račun, lahko skle-
pamo, da se od izjav nekdanjih predstavnikov s tem niso distancirali, po 
drugi strani pa glede na temeljite spremembe v stranki, ki jo je nekaj čla-
nov zapustilo, priključila pa se ji je druga stranka, ne moremo posplošiti, da 
so izjave v kontekstu nekdanje SMC obenem stališča stranke Konkretno, 
ki se, kot že rečeno, do splava in reproduktivnih pravic javno ni opredelila. 
V SMC je torej prevladoval legalističen diskurz veljavne pravne ureditve, 
po kateri življenje ni opredeljeno s samim spočetjem oziroma oploditvijo, 
ta diskruz pa se je v predvolilnih soočenjih občasno umaknil izmikanju 
neposrednega odgovora na vprašanje glede začetka življenja s spočetjem. 
V SMC so bili ostri in kritični do napovedi posegov v pravico do splava, a 
obenem so v koaliciji sodelovali prav s strankama, ki zagovarjata stališče, 
da se življenje prične s spočetjem, in strankama, katerih evropski poslanci 
niso podprli resolucije o prepovedi do splava na Poljskem.  

 

 V NADALJEVANJU 
OBJAVLJAMO ŠE DVE DODATNI 
ANALIZI ODGOVOROV POSAMEZNIH 
STRANK IN BESEDILO FEMINISTKE IN 
AKTIVISTKE LINEO MATLAKALA, KI 
JE OPISALA KAKŠNO JE ŽIVLJENJE 
V DRŽAVAH, KJER JE PRAVICA 
DO SVOBODNEGA ODLOČANJA 
O ROJSTVU OTROK LJUDEM 
ONEMOGOČENA. 
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PRISPEVKI
Eva	D.	Bahovec,	Dali	Regent,	Maruša	Nardoni:
Abortus kot preizkusni kamen družbenih 
razmer in političnih propagand	

Rajko	Muršić:
Reproduktivne in druge pravice ter 
reprodukcija idiotizmov in iskanje poti

Lineo	Matlakal:
Splav – umor ali zdravstvena, reproduktivna 
in spolna pravica? 

ABORTUS KOT PREIZKUSNI KAMEN DRUŽBENIH RAZMER 
IN POLITIČNIH PROPAGAND

 Eva D. Bahovec, rojena 1951, je slovenska psihoanalitičarka ter re-
dna profesorica filozofije na ljubljanski Filozofski fakulteti. Njena področ-
ja delovanja v filozofiji so strukturalizem, psihoanaliza in ženske študi-
je. Delala je na Pedagoškem inštitutu Univerze v Ljubljani, leta 2002 pa 
dobila redno profesuro na Filozofski fakulteti. V slovenščino je prevedla 
številna temeljna filozofska dela. Pri Društvu za teoretsko psihoanalizo 
ter Društvo za kulturološke raziskave je sodelovala kot članica izvršnega 
odbora, za svoje uredniško delo pri knjižni zbirki za ženske študije in fe-
ministično teorijo - Delta pa je dobila nagrado Zlata ptica, ki jo podeljuje 
kulturno društvo Liberalna akademija.

Pri pisanju strokovnega besedila sta sodelovali še Dali Regent in Maruša 
Nardoni. 

 Dali Regent je magistra filozofije in doktorska študentka na Fi-
lozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s feminizmom znotraj 
filozofije, zanima pa jo predvsem korenita predelava dosedanjih teorij o 
spolni dihotomiji. Je predsednica društva za praktično filozofijo Hiša fi-
lozofije, kjer organizira različne projekte in dogodke s področja praktične 
filozofije, pri čemer sodeluje z društvom Legebitra, kjer se tudi udejstvu-
je kot aktivistka. 

 Maruša Nardoni je filozofinja in mlada raziskovalka na Centru za 
proučevanje znanosti na Fakulteti za družbene vede. Trenutno piše dok-
torat na Filozofski fakulteti pod mentorstvom dr. Eve D. Bahovec. V času 
študija je bila predsednica študentskega filozofskega društva ter uredni-
ca revije študentov filozofije Filozofske Fakultete v Ljubljani, Iluzija.

 

Abortus je eno najpomembnejših področij moške dominacije in ena najvi-
dnejših indikacij demokratičnosti vsake družbe. Kar je bila v začetku femi-
nističnih gibanj zahteva po razširitvi volilne pravice na ženske, je postala 
v nadaljevanju pravica do abortusa. Pri nas je postalo to še posebej očitno 
po padcu berlinskega zidu v času velikih političnih sprememb, ki so zajele 
dežele Vzhodne Evrope. Takrat je postal abortus preizkusni kamen novih 
političnih razmer.¹

1 Dolar Bahovec, Eva (ur.). (1991). Abortus – pravica do izbire?!  Pravni, medicinski, sociološki, 
moralni in politični vidiki. Ljubljana: Skupina Ženske za politiko, str. 7.
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Trideset let po osamosvojitvi je pot spet negotova. Entuziazem, ki je   
spremljal prva leta mlade večstrankarske demokracije, se je sprva prolife-
riral v spekter političnih opcij, a je postopoma postajal vse bolj enobarven, 
entuziazem pa je vse manj spominjal na – morda vendar ne tako oddalje-
ne – vzporednice francoske revolucije.2 Toda tudi metafora o enobarvnosti 
»petdesetih odtenkov sive«, ki polni svet literature in filmske produkcije, ni 
videti prav nič pripravna za razčlenitev naše nove enobarvnosti. Kar prinaša 
mavrična revolucija na področju lezbičnih in drugih gibanj, sproti uničuje 
politična sivina brez odtenkov, ki ji zvitost političnega uma nalaga – molk? 

Ali desnica molči o abortusu? Se ji napredna inteligenca lahko postavi po 
robu še kako drugače kot s klasičnimi formulami o odločanju ženske o 
lastnem telesu? Se borimo s starimi mlini na veter ali novimi koloradskimi 
hrošči? Je demokracija ženskega spola?3

 Od etike »ljubljene« do populacijske propagande
Toni Morrison v slovitemu romanu Ljubljena pripoveduje o ženski, ki umori 
svojega otroka, namesto da bi ga pustila živeti – v suženjstvu temnopoltih. 
Toda to ni zgodba o novi Medeji, je jasno povedala avtorica; glavna junakinja 
Sether svoje hčere ni spravila s sveta »zaradi kakega tipa«, ampak iz ljubezni.4 
Prevedeno v strokovni jezik to pomeni: upoštevati moramo objektivne okoliš-
čine in zagotoviti ekonomske in socialne pogoje, ki omogočajo pravo »svo-
bodno izbiro brez zunanje prisile« in onstran pritiska življenjskih omejitev.5

Ali lahko etika ljubezni zahteva etiko ubijanja? Se zgodba konča z negotovim 
izidom? Videti je, da je etika specifično človeškega v prvi vrsti in predvsem 
etika ambivalentnosti. Poanta Ljubljene je pričevanje o travmatičnosti zati-
ranja: roman je namenjen belim, da bi jim pokazal, kako težko je v njihovem 
svetu živeti nebelim. 

Takoj, zgodovinsko pa še prej, bi lahko dodali svet moške dominacije, v ka-
teri so ženske drugi spol in so to tudi vedno bile. Ženska je v suženjskem 
odnosu do moškega, nadaljuje Beauvoir v Drugem spolu, kakor da bi bila 
njegov vazal ali celo druga kasta – in vendar jo z moškim povezuje vez, ki ni 
primerljiva z nobeno drugo.6

Simone de Beauvoir jasno zapiše: »Rubriki 'moški spol/ženski spol' se v 
matičnih knjigah in v navedbah osebnih podatkov samo formalno zdita si-
metrični. [...] Ženska ima jajčnike, maternico, in to so tiste posebne okoliš-
čine, ki jo omejujejo na njeno subjektivnost. Moški [...] žensko telo pojmuje 
kot telo, ki ga otežuje vse, kar je zanj specifično: kot oviro, kot ječo. 'Ženska 
je ženska zaradi umanjkanja določenih lastnosti', pravi Aristotel. [...] In To-
maž Akvinski v navezavi nanj razglaša, da je ženska 'pomanjkljivi moški'. 
[...] Človeštvo je moškega spola in moški ženske ne definira same po sebi, 
ampak glede nase: ne pojmuje je kot avtonomno bitje.«7

Zgodba	o	abortusu	je	zgodba	o	drugem	spolu	in	zgodba	o	zatiranju.	Za-
pisana	je	etiki	ambivalentnosti	in	predstavlja	območje	dvoumja,	ki	sega	
daleč	onstran	preprostih	rešitev	in	enostranskih	»imeti	prav«.	Polarizaci-
ja v dva tabora, pro-life in pro-choice, zamegljuje prav to sivo cono, zaradi 
katere bi se bili nekateri pripravljeni odreči samim temeljem pravne države. 

Stališča prebivalstva o etični sprejemljivosti abortusa se v različnih delih 
sveta močno razlikujejo. V Rusiji deli takšna prepričanja približno dvakrat 
večji del populacije kot na Kitajskem ali v Združenih državah, kjer se po-
datki sučejo okrog ene tretjine. Še večje deleže prebivalstva, ki se izreka 
za etično sprejemljivost abortusa, pa najdemo v skandinavskih državah; 
med največjimi so številke, ki jih je mogoče najti na Švedskem.8 Statistike 
so zgovorne same po sebi, verjetno pa jih ne gre obravnavati ločeno od 
zgodovinskega in političnega konteksta.

Za demokratično družbo je relevanten podatek, da je za Švedsko značilna 
velika tolerantnost do abortusa prav med volivci in volivkam desnih poli-
tičnih strank in da je v teh okvirih razmeroma majhna razlika med splošno 
populacijo in volilnim telesom švedske krščanske demokracije, ki je »z mo-
ralnega vidika najbolj konservativna stranka na Švedskem«.9

Čeprav krščanska etika nalaga zagovor življenja od spočetja naprej, se za-
radi tega na Švedskem volilno telo desnega pola ni pripravljeno odločati 

2 O feminizmu in francoski revoluciji gl. Bahovec, Eva D. (2019). »Kdo ti je dal suvereno oblast, da zatiraš 
moj spol?« V: Olympe de Gouges. Pravice ženske. Ljubljana: Društvo za kulturološke

3 Gl. Bahovec, Eva D. in Šetinc, Katarina (2005). Demokracija je ženskega spola. Feministične vaje v slogu. 
Ljubljana: Delta.

4 Nav. po Rose, Jacqueline (2015). Mothers. An Essay on Love and Cruelty. London: Faber & Faber, str. 91.
5 Kovač, Nika (2020). Moja izbira. Pričevanja, pravice in predsodki o splavu. Ljubljana: Aristej, str. 87.
6 Beauvoir, Simone de (2013). Drugi spol. Dejstva in miti. 1. zv. Ljubljana: Krtina, str. 19 in 23. O abortusu v 

Drugem spolu gl. Lukacs-Čufer, Gaja (2021). Kako govoriti o seksualnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

7 Ibid., str. 14–15.
8 Tănnsjö, Torbjörn (2015). Taking Life. Three Theories on the Ethics of Killing. New York: Oxford University 

Press, str. 165. Gl. tudi Kralj, Ana, Rener, Tanja, Leskošek, Vesna, Mencin, Metka, Nastran Ule, Mirjana. 
(2021). Pravica do abortusa. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, str. 184. .

9 Tănnsjö (2015), nav. delo, str. 165–166.
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namesto drugih in v njihovem imenu. Niso pripravljeni kratiti osnovnih člo-
vekovih pravic in posegati v osebno in telesno integriteto drugih. Prav to je 
eden poglavitnih pokazateljev demokratičnosti in temeljev pravne države: 
da se zavedamo ambivalentnosti in nikomur ne vsiljujemo svojih enostran-
skih rešitev.

Razkrivanje	 spolnega	 nasilja	 nad	 ženskami	 je	 doseglo	 visoko	 stopnjo	
civiliziranosti	 in	 je	 tudi	 vse	 bolje	 pravno	 sankcionirano.	 Nasilje	 nad	
ženskami,	ki	zadeva	svobodno	odločanje	o	abortusu,	pa	so	nekateri	prip-
ravljeni	perpetuirati	v	nedogled.	Naj bo to svetost življenja, zaskrbljenost 
za ženske zaradi »postabortivnega sindroma« ali strah pred izumrtjem na-
roda – v vsakem primeru je odločanje v imenu drugih prav takšna gesta za-
tiranja, kakršno poznamo iz dolge zgodovine moške dominacije, v novejši 
zgodovini pa je znova prišla v ospredje v času po padcu berlinskega zidu.10

 Izražena stališča desnih strank
Čeprav se v aktualnih družbenih razmerah desni pol političnega spektra 
zavija v molk, pa to še ne pomeni, da se o reproduktivnih pravicah ne izre-
ka. Konteksti tega izrekanja so pomenljivi in so videti indikativni za domala 
vse, kar je povezano z »ženskim vprašanjem«.

Predstavniki strank desnega pola so se o reproduktivnih pravicah žensk 
že izrekali v intervjujih, pa tudi ob ustanovitvi nove stranke, ponovno pa so 
odprli usta z razpošiljanjem anket domačim gospodinjstvom.11 Predsednik 
stranke Nova Slovenija Matej Tonin je leta 2018 v intervjuju za Večer med 
drugim izjavil, da se sicer ne bi zavzemal za zakonsko prepoved abortusa, 
da pa je »zelo za to, da se oteži pot do splava in da to ni rutinski poseg, ko 
prideš in greš, ampak da sta vsaj dve stopnji.«12 Navedba je videti netočna, 
saj sistem že zdaj premore komisijo I. stopnje in komisijo II. stopnje za raz-
sojanje o dopustnosti abortusa, prav tako pa je pomenljiva tudi v širšem 
kontekstu razprav.

Čeprav se želi predsednik stranke Nova Slovenija predstaviti kot demokrat, 
je bil vendarle pripravljen postaviti prvi kamen na pot do sesuvanja obsto-
ječe zakonodaje. Taktika je znana: abortus bi otežil, »ne bi ga financiral iz 
osnovnega zdravstvenega zavarovanja«.13 

Prenovljeni program stranke tega lapsusa sicer ni ponovil in se z omeje-
vanjem abortusa ne ukvarja. Toda tudi molk je poveden, če ga umestimo 
v okvir preteklih izjavljanj in širši kontekst socialnih razmer in političnih 
propagand.

Ustanovitelj stranke Konkretno gospod Zdravko Počivalšek je v enem svo-
jih inavguracijskih opisov stranke v pogovoru za Planet TV povedal takole: 
»Naš program bo temeljil na debirokratizaciji, zeleni politiki, tudi	na	de-
mografskem	vprašanju,	saj	moramo	nekaj	storiti,	da	nas	bo	čez	dese-
tletje	tri	milijone,	ne	pa	dva,	ampak	zaradi	tega,	kar	se	bo	dogajalo	v	
Sloveniji,	ne	s	priseljevanjem«.14 S to izjavo je ponovno odprl prostor za 
prepričevanje s »padcem natalitete«. 

Boj proti »padcem« s pomočjo spodbujanja populacijske rasti je sicer re-
kurentna tema prejšnjega in očitno tudi tega stoletja. Eden takšnih se je 
zgodil konec 80-ih let, tik pred osamosvojitvijo, ko so začeli govoriti o »iz-
umiranju slovenskega naroda«.15

Državne taktike spodbujanja rojstev moramo razumeti v širšem družbenem 
kontekstu dvajsetega stoletja, v katerem so države potrebovale množične 
narode zaradi produktivnosti svojega gospodarstva in industrij. Enaindvaj-
seto stoletje teh potreb po množičnosti ne goji v takšni meri, vseeno pa 
fantazije o izumiranju očitno vztrajajo. Tudi nedavna študija, ki jo je finan-
cirala fundacija zakoncev Gates, napoveduje izumiranje manjših narodov, 
vzrok za zaustavitev naraščanja globalne populacije okrog leta 2100 pa 
pogojuje s širjenjem izobrazbe in dostopom do kontracepcije.

Videti je, da se največja koalicijska stranka, Slovenska demokratska stran-
ka, tega problema zaveda, saj je gospodinjstvom razposlala anketo, ki med 
drugim sprašuje po najbolj primernih spodbudah za povečanje števila 
rojstev. 

Anketa v odgovor ponudi rešitve v obliki višanja otroških dodatkov in dav-
čnih olajšav za otroke, spodbud za velike družine, večje dostopnosti otro-
škega varstva, pritiska na delodajalce, ki naj omogočijo bolj prilagodljiv 
delovni čas staršem in podobno. 

10 Natančnejši pregled dogajanja v tem času najdemo v knjigi Abortus, pravica do izbire?! Pravni, medicinski, 
sociološki, moralni in politični vidiki, ki jo je leta 1991 izdala Skupina Ženske za politiko.

11 Prva navedba velja za stranko Nova Slovenija, druga zadeva ustanovitev stranke Konkretno, tretja pa je 
povezana s Slovensko demokratsko stranko.

12 Božič, Kristina. (2018, 23. maj). Tonin: Na tem svetu je bila konkurenca vedno dobro. Večer. Dostopno prek: 
https://www.vecer.com/slovenija/intervju-tonin-na-tem-svetu-je-bila-konkurenca-vedno-dobro-6476871 

13  Božič, Kristina. (2018, 23. maj). Tonin: Na tem svetu je bila konkurenca vedno dobro. Večer. Dostopno prek: 
https://www.vecer.com/slovenija/intervju-tonin-na-tem-svetu-je-bila-konkurenca-vedno-dobro-6476871 

14 Petkovič, Blaž. (2021, 7. december). Kako bi Počivalšek ob trenutnih demografskih podatkih število 
prebivalcev Slovenije dvignil na 3 milijone?. Večer. Dostopno prek: https://www.vecer.com/slovenija/pre-
verili-smo-kako-bi-pocivalsek-ob-trenutnih-demografskih-podatkih-stevilo-prebivalcev-slovenije-dvi-
gnil-na-3-milijone-10261571

15 Dolar Bahovec (1991), nav. delo, str. 50 in 68.
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Ponujeni odgovori ne nakazujejo, da bi sipisci zamišljali reševati padec 
rojstev z omejevalno ali ženskam nevarno politiko. Izjema je le ohlapna 
zadnja možnost, ki bi lahko vključevala poleg finančnih priboljškov tudi 
nesubvencioniranje kontracepcije in stigmatizacijo homoseksualnosti.

Stranka je sicer znana po širjenju sovražne propagande o »kulturnih 
marksistih«, ki jim postavlja nasproti ideal »kulture življenja«, in spominja 
na papeško navodilo za dobro življenje: dober kristjan naj med drugimi ak-
tivno nasprotuje pravici do abortusa, smrtni kazni, evtanaziji, prav tako pa 
naj se zavzema za zaščito zakonske zveze in družinskega življenja.16

 Moč sprege med cerkvijo in desnico
Na Poljskem je konservativna krščanska desnica v zadnjem desetletju 
postopno dosegla skoraj popolno prepoved abortusa. Bitka za zakonsko 
prepoved pa se ni začela z zakonskim predlogom vlade, temveč z več kot 
pol milijona podpisov, ki so jih leta 2011 zbrale poljske krščanske nevladne 
organizacije.17 Številka je videti ogromna, a glede na poljsko populacijo, 
ki znaša skoraj štirideset milijonov, je podpisov le nekaj več kot 1 %. Po 
slovenskih merilih bi potrebovala iniciativa za referendumsko pobudo o 
zakonodaji slaba 2 % ali štirideset tisoč podpisov. 

Mobilizacijski potencial Slovenske demokratske stranke daleč presega 
zahtevani minimum za zakonodajno pobudo. Upoštevati pa moramo, da 
se celotna volilna baza ne strinja z vsako potezo in idejo stranke, kar je 
pokazal tudi lanskoletni referendum o vodi.18 Vendar bi vsakem primeru v 
skupnem bazenu volilnih baz Slovenske demokratske stranke in Nove Slo-
venije lahko našli možnost za zadostno število podpisov, da bi si po vzoru 
Poljske prizadevali za omejevanje pravice do abortusa. 

Toda odprtega napada ali sesuvanja pravice do abortusa si brez predstav-
nikov civilne družbe in nevladnega sektorja verjetno ne bi mogla privoščiti 
nobena stranka, saj bi lahko izgubila del svojega volilnega telesa ali pa ne 
bi več pridobivala novih potencialnih volilcev. Pri nas ocenjuje 75 % prebi-
valstva zakonsko pravico do abortusa kot nekaj dobrega.19

Desnica je že leta 2018 v Državnem svetu pripravila posvet na temo demo-
grafije z dr. Matjažem Gamsom20 in na tej podlagi je bil izdan dokument, ki 
priporoča povečanje rodnosti na tri otroke na eno slovensko žensko v rodni 
dobi; po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je seda-
nja stopnja rodnosti 1,6 otroka na eno žensko, torej okoli polovico manj.21 
Prav tako se vse bolj angažirajo tudi krščanske nevladne organizacije. 

Slovensko javno mnenje je Rimskokatoliški cerkvi razmeroma nenaklonje-
no že dalj časa, še posebno spričo finančnih špekulacij mariborske škofije. 
Obenem pa je videti, da državljani vendarle zaupajo nevladnim organizaci-
jam in civilni družbi.22 Organizacije, kot so Iskreni.net, Zavod Živim, 24KUL.
si, Sara Center, pa tudi Nova 24 TV redno poročajo o negativnih posledicah 
abortusa,objavljajo pozive k molitvi za duše abortiranih, prav tako pa napi-
hujejo statistike, koliko abortusov naj bi bilo opravljenih pri nas in v svetu, 
čeprav temu oporekajo osnovni objektivno zbrani podatki; v Republiki Slo-
veniji število abortusov upada že od konca 80-ih let.23

V primerjavi s časom po padcu berlinskega zidu je v tej poplavi propagan-
dnih sloganov novotarija tudi postabortivni sindrom, ki je ameriškim pro-
-life skupinam znan že desetletja. Ta domnevni sindrom je psevdoznan-
stveni izum,  ki se napaja iz dojemanja abortusa kot umora. Predstavljen je 
kot podvrsta posttravmatskega stresa, ki nastane kot odziv predvsem na 
zaželeno umetno prekinitev nosečnosti.

Postabortivni sindrom opisujejo kot nezmožnost soočanja s čustvi, kot so 
strah, žalost in občutek krivde, ki jih dojemamo kot posledico izkušnje po 
opravljenem abortusu. Nabor simptomov je širok: občutenje sramu in krivde 
zaradi zagrešene napake, depresija, podoživljanje abortusa z nočnimi mo-
rami ali obsesivnim razmišljanjem o dogajanju na kliniki med opravljanjem 
abortusa, želja po ponovni zanositvi ali zavračanje ponovne zanositve.24

Težav je tu več. Postabortivnega sindroma ne priznava nobena pristojna 
stroka. Potencialnim negativnim psihofizičnim posledicam skrbno sledijo 
in v psihoterapiji redno obravnavajo ženske, ki zaradi različnih stisk aborti-
rajo sicer zaželene nosečnosti. A dokazov za kakršenkoli univerzalno kva-
ren vpliv abortusa ni. 

16 Povzeto po blog vnosu »Kultura življenja« dr. Tadeja Strehovca. Dostopno prek: https://zivljenje.word-
press.com/kultura-zivljenja-in-kristjani/

17 Mrozik. (2011, 13. december). »Poland's Politics of Abortion«. Open Democracy.
18 Valicon. (2021, 17. julij). Na nedeljskem referendumu več kot petina novih volilcev glede na volitve 2018. Za 

udeležbo sta bili ključni spremenljivki starost in politična usmeritev. Dostopno prek: https://www.valicon.
net/sl/2021/07/na-nedeljskem-referendumu-vec-kot-petina-novih-volivcev-glede-na-volitve-2018-za-
udelezbo-sta-bili-kljucni-spremenljivki-starost-in-politicna-usmeritev/

19 Toš, Niko (2016). Vrednote v prehodu X. Slovensko javno mnenje. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 
str. 417. Odstotek je videti razmeroma visok, vendar pa je nižji kot v severnoevropskih državah.

20 Dr. Matjaž Gams pri svojem delu in v intervjujih navezuje na omenjeno študijo Vollseta in drugih iz revije Lancet.
21 Dr. Matjaž Gams pri svojem delu in v intervjujih navezuje na omenjeno študijo Vollseta in drugih iz revije Lancet.
22 Kralj in sod. (2021), nav. delo, str. 51.
23 NIJZ. (2021). Zdravstveni statistični letopis Slovenije 2019. Ljubljana: NIJZ, str. 2–3. Dostopno prek: https://

www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/publikacije/letopisi/2019/2.3_fetalne_smrti_2019.pdf
24 Nadalje: razpad partnerske zveze, prekinitev vezi s svojimi otroci ali, nasprotno, stremenje k popolnemu 

materinstvu. Potem so tu še odvisnost oziroma zloraba alkohola in drog ter sindrom obletnice – okrepitev 
simptomov vsako leto ob obletnici abortusa.
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Prav tako govorijo proti obstoju »postabortivnega sindroma« raziskave, v 
katerih ženske poročajo o svojih življenjskih izkušnjah. V knjigi Moja odlo-
čitev avtorica Nika Kovač poudari, kako »sogovornice v življenjskih zgod-
bah izpostavljajo, da po umetni prekinitvi nosečnosti niso imele psihičnih 
težav.«25 Podobno so tudi že v času po padcu berlinskega zidu ugotavljali, 
da so »psihične težave po abortusu izjemno redke« celo v deželah, kjer 
abortus ni dovoljen.26 Kjer pa se pojavljajo, so povezane predvsem z oko-
liščinami, v katerih je abortus opravljen, ne pa s samim posegom.

 Ali je prihodnost ženskega spola?
V luči prihajajoči volitev se bo na javnem parketu zvrstilo več tematik in 
problemov. Lahko se nadejamo, da bo ena od tem zaostrenega političnega 
boja tudi vprašanje reproduktivnih pravic, ki se prepleta z drugimi tema-
mi političnih agend, med njimi z demografsko politiko in homoseksualni-
mi partnerstvi. Toda z izjemo Slovenske nacionalne stranke se desni pol 
sedanjih parlamentarnih strank ni odzval na poziv k opredelitvi do vpra-
šanj o reproduktivnih pravicah. S tem je zamudil priložnost za uresničenje 
lastnega ideala uravnotežene medijske zastopanosti.27 Namesto desnice 
pa glasno govorijo proti abortusu nevladne organizacije, ki z ministrskim 
financiranjem nagovarjajo volilno telo. 

V našem prostoru hkrati delujejo desne politične stranke, ki so zaskrblje-
ne zaradi nizke rodnosti, ki da je ne gre reševati s priseljevanjem, in pa 
organizacije, ki si prizadevajo, da bi abortivni poseg očrnile tudi pred očmi 
ateističnih in drugih volilcev in volilk. Poleg shodov za življenje in molitev 
pred ginekološko kliniko je videti problematično prav postopno opuščanje 
eksplicitno krščanske retorike o molitvah za duše in vse večje poudarjanje 
postabortivnega sindroma.  

S takšno argumentacijo pa omejevanje abortusa hitro postane precej bolj 
sprejemljivo tudi za sicer apolitično in ateistično, a vendarle moralistično 
usmerjen del prebivalstva. Volilci Slovenske demokratske stranke in Nove 
Slovenije niso vsi verni, a jih s programi strank povezujejo tradicionalne 
predstave o družini ali narodu. Tako je teren za civilno iniciativo ali zakonski 
predlog omejevanja abortusa pravzaprav že pripravljen. In kakor vidimo na 
primeru Poljske, gre lahko žal za uspešno taktiko. Toda naši pogledi bi morali 
biti še vedno usmerjeni v dosežke severnoevropske demokratične ureditve 
in socialne države, in prav v te bi se morala usmerjati naša nova politika: 
proti Poljski in za Švedsko, pa bo dežela na sončni strani Alp postala »mala 
Švica« v najboljšem pomenu besede.

25 Kovač (2020). nav. delo, str. 126.
26 Ibid. 
27 V zbranih opredelitvah tako ne najdemo izjav in stališč strank Nove Slovenije in Slovenske demokratske 

stranke, prav tako pa ne stališč drugih dveh koalicijskih strank, Demokratične stranka upokojencev Slo-
venije DeSUS in stranke Konkretno (bivša Stranka modernega centra).
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REPRODUKTIVNE IN DRUGE PRAVICE TER REPRODUKCIJA
 IDIOTIZMOV IN ISKANJE POTI

	 Rajko	Muršič,	1963,	je	redni	profesor	na	oddelku	za	etnologijo	in	
kulturno	antropologijo	na	Filozofski	fakulteti	v	Ljubljani.	 Izdal	 je	osem	
monografij	v	slovenščini.	Bil	je	glavni	urednik	Glasnika	SED	in	njegove	
knjižne	 zbirke	 (1994-1997)	 ter	 ustanovitelj	 ter	 urednik	 oddelčne	 zbirke	
Zupaničeva	 knjižnica	 (1999-2002.	 Njegovi	 strokovni	 interesi	 obsegajo	
antropologijo	glasbe,	čutno	antropologijo,	teorije	kulture,	epistemologi-
jo,	urbano	antropologijo.	V	zadnjih	letih	se	ponovno	vrača	h	glasbi	tudi	
kot	glasbenik.	

Desnosučni analitiki znajo nazorno prikazovati napredek človeštva skozi 
čas. Sprva naj bi bili ljudje v glavnem lačni in v stalni nevarnosti, dokler jih 
niso iz težav povlekli alfa samci, ki so pometli s konkurenco. Nato so se 
naučili gojenja rastlin in se razselili po vsem planetu, nekateri svobodni, 
drugi pač ne. Sledila so duhovna posvetila in oblikovanje trajnejših oblik 
vzajemne soodvisnosti, v katerih so se nekateri srečneži že približali bla-
gostanju, h kakršnemu naj bi težili vsi. Sledil je samo še nedavni sunek 
svobode, ko vsako sposobno človeško bitje lahko živi v večjem blagosta-
nju kot katerikoli dosedanji zgodovinski velmož. Nesposobneži in lenobe 
pač še danes ne morejo in si ne zaslužijo živeti v blagostanju, a vendarle 
tudi najrevnejši primerek človeške vrste po mnenju apologetov sodobnega 
časa danes živi bolje kot njegovi predniki pred stoletji.

S to pravljico je povezana tudi druga pravljica, pravljica o ženski, ki je 
prejšnja pravljica sploh ne omenja. Gre pa nekako takole: ženske so bile do 
nedavnega, vse dokler se niso začele upirati moški nadvladi, brez pravic in 
besede, predvsem v javni sferi, večinoma pa tudi za štedilnikom oz. ognjiš-
čem. Predvsem pa niso imele nobene besede pri reprodukciji: o njej naj bi 
odločali le moški, kakopak alfa samci iz prejšnje zgodbice. Potem so sledili 
veliki družbeni boji za pravice žensk, ki niso imeli nobene zveze z drugimi 
družbenimi boji, predvsem ne z bojem za delavske pravice in revolucionar-
nimi boji za boljši svet. S pridobitvijo volilne pravice so si ženske omogočile 
trajno enakovredno sodelovanje v družbi. Tako pač nekateri pripovedujejo.
In ko se že globoko v 21. stoletju domala povsod po svetu pojavljajo te-
žnje po vračanju v preteklost s prepovedovanjem splava in marsikje tudi z 
vsiljevanjem oblačilnih praks za ženske dele prebivalstva iz predpotopnih 
časov, poslušamo, da se je za pravice pač potrebno venomer boriti. 

Drži, pravice niso dane po naravnem redu, ampak so rezultat družbenih bo-
jev. Toda ti boji so boji sedanjega časa, te boje nam vsiljujejo danes, to niso 
včerajšnji boji. To niso neke čudaške regresije v nekakšne predmoderne 
čase. Prav nasprotno: to so priložnosti za tiste, ki jim je moč za uveljavlja-
nje svoje volje začetna in končna meja lastnega in skupnega obstoja. Ta 
nujna potreba po urejanju sveta po podobi lastnih interesov pa izhaja prav 
iz preprostega zavedanja, da so temelji njihovih pridobljenih položajev in 
blagostanja tik pred samosesutjem.

Razprave o splavu, o reprodukcijskih pravicah vseh in o pravici do spol-
ne samoidentifikacije so moderne, ultramoderne, so krik sodobnega časa, 
tudi če se v neznatnem delu javnosti kažejo kot vračanje v preteklost. Ti 
boji so dejansko boji za prihodnost, v katerih lahko sile, ki črpajo moč iz 
prastarih spisov, uspešno razbijejo emancipacijske družbene procese, do 
katerih vodijo tudi drugi boji. In za moč gre, prav za nič drugega: za moč 
nad življenjem, moč nad drugimi.

Resnica, kakršno nam kaže narava, je povsem drugačna od naše predstave 
o njej. Vsi podatki, kar jih imamo v antropologiji, kažejo, da je bila ključna 
evolucijska prednost naše vrste, obenem pa tudi razlog ločitve od drugih 
nam sorodnih vrst primatov, v skupni skrbi za potomstvo. Potomstva si 
namreč lahko privoščiš manj, če celotna skupnost jamči njegovo preži-
vetje, s tem pa postane skupnost bistveno bolj prožna in uspešna v svoji 
življenjski niši. Vzajemna pomoč med doječimi materami in vzajemna skrb 
za vse potomstvo in druge sta bila ključna temelja biološkega razvoja na-
ših prednic in prednikov skozi več kot deset milijonov let.

Po mnenju skupine radikalnih antropologov in antropologinj, v prvi vrsti 
Chrisa Knighta in Camille Power, je bil ženski del človeštva tisti, ki je, prav 
zaradi nadzorovanja lastnega reprodukcijskega cikla, človeštvo privedel 
na pota kulture, tj. simbolne kulture. Ženske koalicije so uporabljale rdečo 
okro, da so z njo hlinile menstruacijo in plodnost ter s tem podstavile te-
melje drugim simbolnim praksam, vse dokler se iz njih ni razvila ključna 
trajnejša komunikacijska praksa, človeški jezik. Če kje, bi morda tukaj lah-
ko našli razlog za prastrah pred ženskami. A to bi bila zgrešena zamisel. 
Zakaj bi se namreč bal tistih, ki ti dajejo zavetje in prihodnost? Razlogi so 
drugje.

Če pogledamo odgovore politikov in političark na poizvedovanje Inštituta 
8. marec o reprodukcijskih pravicah in pravici do samoidentifikacije trans 
oseb, slišimo hrupen molk tistih, ki ne sprejemajo 55. člena Ustave RS. Ta 
zloglasen molk je sicer pričakovano pogumno dejanje borcev za sloven-
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stvo. Je njihova povsem pričakovana reakcija v negotovih časih. Tako radi 
bi se odmaknili od moderne, ki jo je zaznamovalo izgubljanje tradicional-
nih tal pod nogami, pa se z vsakim odmikom od nje še bolj zaplezajo. Ko 
pogledamo v obdobje moderne, lahko sledimo oblačilni revoluciji, ki so jo 
prinašale iz leta v leto nove modne smernice. Moderna je moderna mo-
dnih gibanj. Vsaka nova moda je vrgla na smetišče zgodovine katerokoli 
predhodno modo, a se je v tem zavračanju morala vsakokrat vprašati, ali je 
čas za podaljševanje ženskega krila ali za njegovo krajšanje. Enako se tudi 
danes, ko se že desetletja izmikamo iz primeža postmodernega in post-
-post-modernega časa, a se dobra tri desetja od zadnje družbene (kontra)
revolucije znajdemo pred vedno znova enakimi razpotji: naj zavijemo levo 
ali desno? Dokler sploh še so na voljo takšna razpotja. Mar nam desnica že 
desetletja ne kaže, da pot na levo že nekaj časa ne vodi več nikamor? No, 
prav zato potrebujemo nova razpotja in ne sopotij.

Reprodukcijske dileme je na novo raven postavil razvoj bioloških tehnolo-
gij zadnjih nekaj desetletij, ki je zgodovinsko sovpadal z zapiranjem levih 
odklonov. Izkušnje nadomestnega materinstva in tisoč in ene rešitve re-
ševanja neplodnosti so postavile na glavo nekatere biološke samoumev-
nosti, še bolj pa tiste, ki smo jih šele takrat zares začeli prepoznavati kot 
družbene in raznoliko kulturno pogojene. Med njimi niso bile samo kolobo-
cije okoli oplojevanja z biomedicinsko pomočjo, ki jo je bilo pri nas že leta 
2001 nujno potrebno zamejiti, da ne bi pokvarili svojega, četudi izmišlje-
nega, krasnega starega sveta, temveč tudi koncepcije spola, za katerega 
si v slovenskem jeziku še vedno nismo izmislili dveh besed, ki bi ustrezale 
družbeno pogojenemu spolu (angl. gender, hrv. rod) in biološkemu spolu 
(angl. sex, hrv. pol). In porodilo se je lahko gojišče sodobnih vsevedov, ki v 
modernem času vedno znova predvidljivo sledijo skrajno desnim oznakam. 
Tako kot smo v zgodovinskem času, ki se je začel s prvotno akumulacijo 
kapitala in privatizacijo skupnih zemljišč ter z zemljiškimi »odvezami«, da 
so lahko obubožani kmečki proletariat pregnali v tovarne, ter se še zdaleč 
ni končal, dokler bo pač obstajalo mezdno delo, ves čas prisiljeni iskati 
lastno usmeritev bodisi levo bodisi desno, ker Nikomahove uravnoteže-
nosti že vse od Antike ni več. Vedno znova, od samih začetkov modernega 
razrednega boja do danes, smo ga prisiljeni artikulirati tudi v vsakdanjem 
življenju, kulturi, družbenih dejavnostih, javnem delovanju in na koncu (ali 
najprej) tudi v svojem intimnem življenju. Ta boj je stalnica zgodovinskega 
obdobja, ki ga še ni konec.

Če opredelimo politično delovanje kot sprejemanje odločitev, ki zadevajo 
druge, skupaj z drugimi, potem je bilo politično vedno tudi intimno. An-
tropologijo je dolga desetletja zaznamovala razprava o tem, ali so prvotna 

ljudstva, ki niso razvila posebnega političnega ali državnega aparata, sploh 
bila politična. Ali je sploh mogoče govoriti o politiki in političnem, če nimaš 
polisa, tj. države? Odgovor se je vedno znova ponujal na dlani: temelj poli-
tičnega delovanja v skupnosti so bila pravila sorodstva, torej pravila, ki so 
opredeljevala skrb za potomstvo in sklepanje partnerskih zvez. Torej je bilo 
intimno od samih začetkov človeštva, kot ga poznamo danes, tj. najmanj 
petdeset tisočletij, tudi politično. In s tem je vse politično.

Šele nastajanje prvih mestnih držav, in tisočletja za njimi tudi prvih imperi-
alnih državnih kolosov, je vzpostavilo to razliko, ki se je v stari Grčiji kazala 
kot razlika med političnimi živalmi, ki so v neskončnost razpravljali na od-
prtem prostoru mestnih trgov agora, in apolitičnimi zasebniki, ki so skrbeli 
le za svoje posle, imenovali pa so jih idioti. Toda v zasebnost so – danes 
vidimo, kako upravičeno je bilo to! – tiščali prav sklepanje poslov na svojih 
zasebnih ekonomijah, ne pa tudi tistega, kar je zadevalo celotno skupnost. 
Intimno pač je politično, toda zasebno je politično le v dokaj omejenem ob-
segu. Morda je to težava, s katero se spopadamo danes, misleč da so glav-
ni družbeni in politični boji že zdavnaj za nami. Resnica je prav nasprotna: 
ob soočanju z različnimi možnostmi popolnega propada človeštva je po-
litično postalo še bolj pomembno kot kdajkoli prej v zgodovini. Podnebne 
spremembe niso zgolj tehnološki problem, ampak skoraj v celoti političen; 
morebiten jedrski spopad bi bil v vsakem primeru le nadaljevanje politike 
z brutalnimi sredstvi; in ekonomski model, ki nas peha v oboje, je plod 
političnega vsiljevanja (interesov zasebnih idiotov) v nacionalnih in nadna-
cionalnih političnih telesih.

Zato je na videz nepomemben boj za ohranitev doseženih standardov pri 
reprodukcijskih pravicah, zapisanih v, kot je nekoč rohnel neki kardinal, ko 
še ni bil kardinal, »sramotnem« 55. členu Ustave Republike Slovenije, ena-
ko pomemben kot takrat, ko so ga prvič zapisali v ustavni red predhodne 
države. In enako pomemben je ta boj kot takrat, ko so ga skušali, kot še 
marsikaj drugega, izbrisati iz ustave ob radikalni družbeni spremembi na 
prelomu iz osemdesetih v devetdeseta leta. Enako pomemben je bil tudi 
v nadaljnjih letih, ko so si, kljub trajnemu odporu civilne družbe, katere 
zgleden primer je bil danes nekoliko pozabljeni album skupine Strelnikoff 
Bitchcraft, ves ta čas prizadevali, predvsem z referendumi, vsaj malo od-
škrniti pridobljene pravice ali z vsemi sredstvi preprečiti kakršenkoli resen 
emancipacijski premik na tem področju. 

Naj strnem. To niso predmoderne ideje, ampak zamisli in težnje skrajno 
desnih političnih usmeritev sodobnega časa. Prav zato potrebujemo tudi 
izražanje njihovih nasprotij. Če spremljamo pošastne razmere na Poljskem, 
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kjer ženske že umirajo zaradi prepovedi splava, je vsakomur, ki ni zablodil 
v smeri skrajno desnega sistema cestnih tabel, samoumevno, da tega pri 
nas ne smemo in ne moremo dopustiti. To je, tudi če ne bo izrečena, ena 
ključnih tem prihajajočih volitev. Vsak med nami se mora vprašati, ali naj 
gremo po poljski poti ali naj uberemo, in, če je treba, tudi izkrčimo neko 
drugo pot.
 
Enako pomembne kot reproduktivne pravice, ta je na srečo zapisana v 
ustavo in je brez ustavne večine ne more spremeniti nobena politika, so 
pomembne tudi reproduktivne pravice tistih, ki jim je skrajna desnica z re-
ferendumskim odločanjem odvzela pravico do oploditve z biomedicinsko 
pomočjo. To krivico bo treba odpraviti. 

S še večjim problemom pa se soočajo trans osebe, ki jih mora najprej bi-
omedicinska stroka prepoznati kot »nenormalne«, nato pa morajo skozi 
ponižujoče procese »preobrazbe«. A na koncu koncev gre pri tem tudi za 
tako banalno zadevo, kot je sprememba imena in označevalca v državnih 
registrih in na osebnih dokumentih. Naprednim politikom in političarkam 
je jasno, da morajo tukaj narediti korak naprej, nazadnjaki bodo vedno in v 
vsakem primeru gonili svojo. Ampak gre za ljudi: ti potrebujejo napredek.
Če bi v Sloveniji imeli kolikor toliko spodobno medijsko krajino, si ne bi 
zastavljali vprašanj, kako bi morali urediti določene zadeve, ki so nam v 
sramoto, in ubraniti tiste pridobljene pravice, zaradi katerih je življenje v 
tej državi nekoliko znosnejše, saj bi se večina javnih razprav pred volitva-
mi vrtela okoli iskanja najboljših možnih rešitev za vse. Tudi če je intimno 
politično, enako kot je politično tudi vse, kar zadeva vsakdanje življenje 
vsakogar med nami, pa se politike oblikujejo v javnih razpravah, v javnem 
soočanju mnenj in pogledov. Glavni politični problem sodobne Slovenije, in 
tudi sveta, je v tem, da je temeljni prostor javnega diskurza postal idiotski, 
saj gre v njem skorajda zgolj in samo še za idiotske zasebne posle. 

Največji	uspeh	te	knjižice	ne	bo	v	tem,	če	je	bodo	posvojile	»napredne«	
političarke	in	politiki,	temveč	če	jo	bodo	resno	vzeli	tisti,	ki	 iz	dneva	v	
dan	(ne)odgovorno	(so)oblikujejo	medijski	prostor.

SPLAV – UMOR ALI ZDRAVSTVENA, REPRODUKTIVNA 
IN SPOLNA PRAVICA?

	 Lineo	Matlakal	je	diplomirala	iz	sociologije	na	Nacionalni	univerzi	
v	Lesotu.	V	Lesotu	 je	ustanovila	 fundacijo	Barali,	 ki	 se	ukvarja	 z	 	 za-
govorništvom	reproduktivnih	pravic	žensk.	Stremijo	k	odpravi	trgovine	
z	 ljudmi	 ter	nasilja	na	podlagi	spola.	Pri	svojem	delu	sodeluje	z	 loka-
lnimi	odločevalci,	šolami	 in	cerkvami.	Matlakala	organizira	umetniške	
delavnice	na	katerih	izobražuje	mlade	ženske	o	spolnem	zdravju	in	re-
produktivnih	pravicah.	Prav	tako	vodi	lesotski	inštitut	Agritech	v	sklopu	
katerega	organizira	izobraževanja	na	temo	kmetovanja	in	spodbujanja	
podeželskega	razvoja.	Tudi	 tu	se	 fokusira	na	 informiranje	žensk	o	sa-
moooskrbnem	kmetovanju.	Matlakala	je	štipendistka	programa	Obama	
Scholar	v	letu	2021/22.	

V New Yorku sem spoznala Niko Kovač. Sem njena sošolka na programu 
Obama Scholars. Hitro sva ugotovili, da naju povezuje marsikaj: med dru-
gim boj za svobodno odločanje o rojstvu otrok. Prav tako hitro pa sva ugo-
tovili, da prihajava iz povsem različnih okoljih. Izvedela sem, da je v Slove-
niji pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok zapisana v ustavo. Pri 
nas je stanje popolnoma drugačno. 

V Lesotu je po 45. členu Kazenskega zakonika splav nezakonit. V zakoniku 
je zapisano, da splav lahko opravi registriran zdravnik pod pogojem, da je 
nosečnost posledica posilstva ali incesta. Splav je dovoljen še v primeru, 
da bi nosečnost lahko ogrozila materino zdravje ali da ima nerojeni otrok 
resne zdravstvene težave. Vsako tovrstno dokazovanje je izjemno težko.
 
Zdravniki, sodniki in odvetniki imajo jasno stališče: v pravosodnem in zdra-
vstvenem sistemu ni napak, odločitve so enoznačne, pravo je nadideolo-
ško. Prepričai so, da so vedno objektivni, nad vsemi drugimi in nezmotljivi. 
Vsakodnevna praksa pa nedvoumno dokazuje kako zelo daleč so od tega. 
Žrtve posilstva so v tem istem zdravstvenem in pravosodnem sistemu 
zasmehovane. Ob prijavi posilstva jih sprašujejo, kaj so imele oblečeno in 
ali morda storilca niso zapeljale. Nekatere ženske ob prijavi pripadniki po-
licije in zdravniki celo osvajajo. O tem so mi pripovedovala številne ženske 
s katerimi sem bila v stiku. Njihove pripovedi mi odzvanjajo v glavi in mi 
vsakič znova govorijo: »Ta sistem ne deluje, ta sistem ni v redu.« 

Predstavljajte si, da ležite na zdravniški mizi po tem, ko so vas spolno zlo-
rabili. Zdravnik, ki opravlja pregled po posilstvu, vas povabi na zmenek in 
vam reče, da imate zelo lepe sramne ustnice. A tu še ni konec. Po pregledu 
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odnesete zdravniški izvid na policijsko postajo in tam prav tako  dobite po-
vabilo na zmenek. Policist vam pove, da ste zelo lepi in da si vas je najbrž 
zato nekdo »poželel«. 

Na žalost so to resnične izkušnje deklet in žensk, ki so se odločile posilstvo 
prijaviti. Varščina za izpust posiljevalca je primerljiva s ceno boljše majice 
iz trgovine z rabljenimi oblačili – skoraj vsakdo si jo lahko privošči.

Kaj to pomeni za žrtev? V trenutku spet diha isti zrak kot moški, ki jo je 
spolno zlorabil, in se sprašuje, ali je bila prijava sploh smiselna. Pripom-
be pripadnikov sodnega aparata, medicinskega osebja in policije pa so na 
žrtvi pustile številne posledice. Zasliševanje je bilo travmatično, občutek 
nemoči se je poglobil. 

Velika večina primerov posilstev sploh ne pride do sodišča, ker storilci plača-
jo podkupnine; z žrtvinimi družinskimi člani se dejansko izpogajajo za ceno 
njene časti. Sliši se žalostno, ampak verjemite, da se številni posiljevalci 
poskušajo izogniti kazenskemu pregonu tako, da v zameno ponudijo denar 
ali poroko, in marsikdaj jim uspe. Predstavljate si, kako je dekletu, ki je bilo 
spolno zlorabljeno, potem pa se mora poročiti z moškim, ki jo je zlorabil, ker 
se ta želi izogniti kazni za posilstvo, njena družina pa sramoti zaradi omade-
ževane hčere. Žalostno in pomilovanja vredno, a vse prepogosto resnično. Si 
predstavljate še, da ženska zaradi tega ne more opraviti splava? 

Lesoto ni ekonomsko stabilna država in pričakovali bi, da bi se v vsakda-
njem življenju to odražalo; ekonomska razmerja so, ko pride do reproduk-
tivnih pravic grozljivo jasna in pričakovana. 
Lesoto pa je tudi država, v kateri ima veliko moč katoliška cerkev. Življenje 
usmerjajo načela iz svetih spisov, ki vladajo grešnemu ljudstvu. 
Ljudje, ki omejujejo splav in ga razglašajo za sramotnega, v isti sapi nimajo 
zadržkov pred okoliščinami, ki do njega privedejo. Morda jim vera dovoljuje 
zamižati na eno oko pri grehih, ki jih zagrešijo sami. 

 Geneza 9:7   
 "Vi pa bodite rodovitni in se množite, 
 bodite številni na zemlji in namnožite se na njej!"
 
To so besede, po katerih živijo mnogi, a redki si tako življenje lahko tudi pri-
voščijo. Smo v 21. stoletju; vztrajanje pri neomejenem razmnoževanju moč-
no omejuje posameznikovo možnost, da si privošči primerno zdravstveno 
oskrbo in izobrazbo.

To je moje osebno mnenje, ki v veliki meri izhaja iz mojih izkušenj pri delu 
z depriviligiranimi ženskami. 

V nasprotju s splošnim prepričanjem ženske opravljajo splave. Bogate ali 
revne, izobražene ali ne, ženske opravljajo splave. Prepoved splava ne one-
mogoči splava. Samo naredi ga težje dostopnega in dostopnega zgolj pre-
možnejšemu segmentu prebivalstva. Pripadnice srednjega in višjega slo-
ja si lahko privoščijo varen splav in primerno zdravstveno oskrbo v Južni 
Afriki. Zaznamovane pa ostanejo ženske, ki si tega ne morejo privoščiti in 
se zatekajo k pitju parafina, motornega olja ali metilnega alkohola, da pre-
kinejo nosečnost. Naj bo dovoljeno ali ne, ženske bodo prekinile neželene 
nosečnosti. Kako, pa je odvisno od okoliščin, s katerimi se skupnost, tako 
urno pripravljena obsoditi, ne zna soočiti. 

Nobena ženska se ne zbudi zjutraj, pogleda v svoj koledarček in si reče: 
"O, danes bi šla pa na en splav."

Ko poslušam o Sloveniji, bojih za pravico do splava, ugotavljam kako raz-
lični smo si.  Skupno nam je, da se moramo o njem pogajati in se zanj 
zagovarjati pripadnikom spola, ki so nas spravili v ta nezavidljivi položaj. 
Meni pa v glavi odzvanja samo eno vprašanje zakaj bi oseba, ki ji je narava 
dala par mod in penis, postavljala pravila za upravljanje s telesom, ki je 
sestavljeno drugače in ga ne more doumeti?
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 V New Yorku se s sošolci veliko pogovarjamo svojih domačih o dr-
žavah. Govorimo o vladah, ki jih imamo. Zakonih, ki jim sledimo. Upornikih 
in upornicah. Protestih in ljudeh, ki v naših državah živijo. Ko pripovedujem 
o aktualnih ukrepih obstoječe vlade, me je pogosto sram. Spogledam se 
s sošolcem na drugi strani mize, ki ne ve, ali se bo v svojo državo še kdaj 
lahko vrnil. Preveč je bil kritičen. Preveč se je oglašal. Preveč je pod vprašaj 
postavljal delovanje oblasti. »Nika, če ne boste pazili, boste postali kot mi. 
Obranite svoje pravice. Borite se za demokracijo in kritičnost,« mi pogosto 
pridiga. »Avtoritarnost se navadno začne na hrbtih žensk,« doda Lineo. 
»Bodi pozorna, kaj se dogaja s pravico do splava.« 

Ob njeni pripombi se vedno znova nasmehnem. Z velikim ponosom in 
hvaležnostjo do vseh predhodnic, ki so si prizadevale za vpis pravice do 
svobodnega odločanja o rojstvu otrok v ustavo. »Veš, pri nas je drugače. 
Pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok imamo vpisano v ustavo. 
Izborile so si jo naše predhodnice. Ženske iz različnih političnih strank, 
pripadnice desnice in levice, so se povezale s sindikati, civilno družbo in 
posameznimi poslanci in se postavile za možnost odločitve. Odločitve, ki 
jo lahko sprejme vsak zase. Odločitve, ki jo omogočajo transparentni, jasni 
in brezplačni postopki splava. Odločitve, ki jo lahko sprejmeš, ko ti država 
zagotovi materialne pogoje, da se za materinstvo odločaš brez skrbi o tem 
ali boš lahko plačeval položnice in našel stanovanje.« 

Ustava je velik branik naših pravic. Potrebno jo je varovati in jo na vse pre-
tege ščititi. 

Lineo pa ima prav, da odnos oblasti do reproduktivnih pravic razgalja 
splošno družbeno klimo. Neenakosti med spoli se pri nas poglabljajo. 
Spolnega nadlegovanja in nasilja je vedno več. Prav tako je zmeraj več inti-
mnopartnersko nasilja. Poslanci in poslanke vse bolj načenjajo pogovore o 
omejevanju pravice do svobodnega odločanja otrok. Njihova smer je jasna. 
Neenakosti se poglabljajo: najrevnejša skupina prebivalcev v Sloveniji so 
samske upokojenke. Ženske, ki živijo v odročnih krajih in vaseh, popolno-
ma izolirane, z najnižjo možno pokojnino. Najrevnejša skupina mladih so 
samozaposlene. Neenakost je spolno zaznamovana. V reproduktivne pra-
vice pa je vpisana ekonomska neenakost. Oboje je pod obstoječo oblastjo 
načeto. 

Pričujoča publikacija je jasen dokaz za to. Pozicije strank se razlikujejo, 
molk koalicije je poveden. Niso vsi enaki. 

ZAKLJUČEK ALI FAJTAMO DALJE Prihodnje volitve bodo med drugim tudi odločitev za smer, ki jo bomo v 
Sloveniji izbrali za ohranjanje in širitev reproduktivnih pravic. 

Publikacija pa je tudi navdih za prihodnje bitke. Poslanci in poslanke različ-
nih strank so se jasno izrazili: podpirajo uvedbo brezplačne kontracepcije 
za ženske in moške, izboljšave za položaj samozaposlenih in porodniške in 
več ozaveščanja na področju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu 
otrok. Stališča pa so enotna tudi pri vprašanju pravnega priznanja spola.  
Vse to si bomo še izborili.

Pred tem pa se odpravili na volitve.

Fajtamo dalje. 
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