
ZA IZBIBO 
Mislijo, da nam lahko odvzamejo pravico, 

da odločamo o sebi. Ohranimo ustavno pravico 
do odločanja o rojstvu otrok, 

vključno s pravico žensk do splava! 

Zberimo se ~ IZBIRO v Ljubljani, 
v sredo, 11. decembra 1991 ob 16. uri 
pred Skupščino Republike Slovenije. 

Organizirane ženske 
skupine Slovenije 



.. 

r , 

Spo~tovani! 

Ustavna komisija Skup~čine Republike Slovenije ~e vedno ni dosegla sogla$ja; v zvezi z 
določbo o pravici do svobodnega odlorenja o rojstvu otrok,. Da bi ~9 svobedo, ki najbolj 
neposredno zadeva prav' ženske, nedvoum..np jamCiLa tudi nova; ustav~. R Slovenije, 
mo~mo tudi ženske, ki "delujemo ,.parlamentarnih strankah oz. skupinah, javno podpreti 
ohranitev te pravice. . 

PO!iljam vam 'osnutek izjave, ki~jo bom() dokoneno oblikovale danes - ee morete, pridite 
ob 13.00 na Tom~ičevo 5 v L;ubljani (mala dvorana): ee pa se z os~utkomstrinjate 
(podobno izjavo bodo javnosti in . ustavni komisiji predstavile tudi avtonomne ženske 
skupine oz. iniciative ter sindi~lStke), Vas prosim, da svoje soglaSje pošljete na naslov: 
Komisija za žensko politiko, Skup!čina R Slovenije, ljubljana, Šubičeva 4, 
ali sporočite na teI. številke: 
161 222 - inl230 (ljuba Peternel) 
161 222 - int.405 ali 406 (Metka Mencin ali Mojca Luin). 

Prosim, če sporočite, aJi to izjavo podpisujete v imenu stranke oz. poslanske skupine, 
strankine frakCije, ali kot članica stranke . 

OSNUTEK JAVNE IZJAVE 
; 

ZA USTAVNO PRA Vice DO IZBIRE 

V Skup!čini Republike Slovenije je le enajst odstotkov žensk. V ustavni komisiji ena 
sama. To je mnogo premalo, da bi odločilno vplivale na besedilo nove ustave, celo na 
člene, ki nas najbolj neposredno zadevajo. 

Zato ustavni komisiji tudi me predlagamo, naj se v novi ustavi Republike Slovenije: 
- ohrani pravica do svobodnega odločanja o rojstvu svojih otrok 
(torej besedilo kot je v veljaVIi slovenski ustavi in zakonodaji ter uveljavljeno na 

mednarodni ravni); . 
- vsaj v obrazložitYi tega ust~: v nega člena naj se zapi!e, eto lvoboda odločanja o rojstvu 
otrok vkljUČUje tudi pravico ženske do umetne prekinitve nosel!ftQ;ti; 
- zaveže državo, da zagotovi dostopnost storitev za uresničevanje te pravice. 

Svoj podpis ZA izjav9RQ.~jiite n~se_€iel_$_vqje politične. stranke . .alizdorusnico na ustavno 
komiSijo Skupščine R Slovenije,l.j\Jbljafla, Subičeva 4. 



Javni shod ZA IZBIRO 

11.12.1991 ob 16.uri 

Šubičeva 4, Ljubljana 

Soorganizatorji akcij za ustavno pravico do izbire smo: 

Civilnodružbene ženske skupine: 

Skupina "ženske za politiko" 
Društvo za enake možnosti žensk in moških "Iniciativa" 
ženska iniciativa Koper - Iniciativa delle donne Capodistria 
ženska iniciativa Maribor 
Prenner klub 
Občanke in občani "Za izbiro" 
"ženske z idejami" - sekcija društva Manager 
Klub Lilit 
Ljubljanski ženski klub 
žensko društvo Maribor 
Skupina "žc-nske proti nasilju" Kamnik 
ženske iz ZZB 
ženske proti vojni 

Koordinacija sindikatov v Sloveniji 

Parlamentarne stranke, klubi in strankarske frakcije: 

Stranka demokratične prenove, ženska frakcija SDP 
Liberalno demokratska stranka 
Socialistična stranka Slovenije 
Zeleni Slovenije 
Neodvisni (poslanski klub) 
Narodnosti (poslanski klub) 

Izvenparlamentarne stranke: 

Demokratična stranka upokojencev 
Socialdemokratska unija 
OS Socialdemokratske stranke 
Delavska stranka Slovenije 
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