
Højniveaugruppen for kønsligestilling i sport, som EU-kommissær Mariya 
Gabriel har nedsat, har fremlagt en handlingsplan og henstillinger 
til Europa-Kommissionen, EU’s medlemsstater, nationale og internatio-
nale sportsorganer og græsrodsorganisationer om opnåelse af en bedre 
balance mellem kønnene i sport. For at sikre resultater på lang sigt bør 
foranstaltningerne have stærkt fokus på det lokale plan.

TVÆRGÅENDE EMNER
Der er otte tværgående emner at tage højde for ved udarbejdelse  
af aktioner.

• Integration af kønsaspektet: Alle interessenter 
skal integrere et kønsperspektiv i deres aktioner.

• Intersektionalitet: Overlap mellem årsager til ulighed 
gør det afgørende at have en intersektionel tilgang.

• Kønsbudgettering/-finansiering: Sportsorganisationer 
skal have dedikerede budgetter til kønsligestilling.

• Overvågning og evaluering af politikker 
samt forskning: Det skal sikres, at politikkerne 
forbliver opdaterede og formålstjenstlige.

• Uddannelse: Uddannelsesværktøjer er afgørende for at 
forklare vigtigheden af kønsligestillingspolitikker, og de 
skal være rettet mod alle strategiske interessenter.

• Kommunikation: Det er vigtigt at sikre, at rapporten bruges som 
referencedokument i forbindelse med gennemførelse af politikken.

• Kønsligestillingskoordinatorer: Disse vil sikre, at 
ligestillingsstrategierne gennemføres og overvåges på passende vis.

• Mænd som allierede: Mandlige beslutningstagere skal 
inddrages med henblik på at skabe forandring.
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TEMATISKE OMRÅDER OG RELATEREDE HENSTILLINGER
Der er seks centrale tematiske område, hvor der bør sættes ind.

Deltagelse: Kvinder er mindre tilbøjelige 
til at deltage i sport end mænd.

• Lav handlingsplaner for kønsligestilling, 
som fremhæver fordelene ved 
sport i et bredere perspektiv.

• Iværksæt mekanismer, som tilskynder alle 
piger og kvinder til at dyrke sport.

• Skab forhold, der giver mulighed for balance 
mellem arbejde/uddannelse, familieliv og sport.

• Sørg for lige adgang til ressourcer, 
herunder lokaler, udstyr og dragter.

• Overvåg og evaluer fremskridt mod 
og hindringer for kønsligestilling.

Træner- og dommergerning: Kvinder er mindre 
tilbøjelige til at blive trænere end mænd.

• Støt udvikling af kvinders muligheder for at 
blive trænere og dommere på alle niveauer.

• Sæt mål for lige deltagelse af begge køn 
i uddannelsesprogrammer for trænere og 
dommere, og udarbejd initiativer, der giver 
kvinder national og international erfaring.

• Udvikl mentorinitiativer på alle niveauer.
• Iværksæt kampagner for at gøre træner- 

og dommergerningen attraktiv for kvinder, 
og motivér rekruttering af kvinder.

• Implementer dataindsamlingsværktøjer  
og -processer, og tilskynd til udveksling  
af information.

Ledelse: Kvinder er underrepræsenterede 
i lederstillinger.

• Indfør forpligtende foranstaltninger til at 
sikre kønslighed inden for ledelse.

• Skab opmærksomhed om værdien ved 
mangfoldig kønsrepræsentation i bestyrelser.

• Fastsæt en repræsentationskvote på 50 % kvinder 
i alle beslutningsorganer, og sæt tidsfrister.

• Arranger programmer for at øge opmærksomheden 
på fordomme, som holder kvinder ude af 
ledelsesroller.

• Samarbejd med grupper, der er specialister i at 
evaluere og implementere ledelses- og kønspolitik.

 

Sociale og økonomiske aspekter ved sport:  
Kønsulighed på arbejdsmarkedet er mere 
fremtrædende på sportsområdet.

• Tilskynd til lige kontraktforhold, og sørg 
for, at arbejdsretten overholdes.

• Sørg for lige muligheder for kvindelige 
sportsudøvere og gennemsigtige 
rekrutteringsprocesser.

• Fastlæg processer til reduktion af 
økonomisk ulighed, tilskynd til dialog 
mellem arbejdsmarkedets parter, og tilbyd 
juridisk og administrativ bistand.

• Skab offentlig opmærksomhed om problemet 
med forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, 
og indfør relaterede overvågningssystemer.

• Støt og beskyt whistleblowere.

Mediedækning: Kvindesport dækkes ikke i stort  
omfang af medierne, og den dækning, der er, 
forstærker ofte negative kønsstereotyper.

• Tilskynd til udvikling af initiativer til at øge 
dækningen af kvindesport og sikre, at kvindelige 
sportsudøvere portrætteret på en retfærdig måde.

• Tilskynd medieorganisationer til at ansætte 
kønsredaktører og opnå en bedre kønsbalance.

• Skab opmærksomhed blandt sportsjournalisterne 
om fordomme ved dækning af kvindesport.

• Implementer dataindsamlings- og 
forskningsværktøjer, og tilskynd til 
udveksling af information.

Kønsbaseret vold: Kan være fysisk, seksuel eller 
psykisk. Flere kvinder end mænd er udsat for det.

• Iværksæt uddannelses- og 
forebyggelsesprogrammer på alle niveauer.

• Få sportsledere og -organisationer til at bakke 
op om afskaffelse af seksuel chikane og vold.

• Indsaml data til måling af problemets omfang 
og effektiviteten af forebyggelsesinitiativer.

• Iværksæt whistleblowing-mekanismer, og 
udnævn personer til at håndtere klager.

• Tilskynd til udveksling af praksis for 
at forebygge vold i sport, og opbyg 
partnerskaber på tværs af sektorer.

Hele højniveaugruppens rapport og henstillinger kan læses på: https://sport.ec.europa.eu/

https://sport.ec.europa.eu/

