
Volinik Gabrieli loodud spordis soolise võrdõiguslikkuse kõrgetasemeline 
töörühm esitas Euroopa Komisjonile, ELi liikmesriikidele, riiklikele 
ja rahvusvahelistele spordiorganitele ning kohaliku tasandi 
organisatsioonidele tegevuskava ja soovitused, et saavutada võrdsem 
sooline tasakaal spordis. Pikaajalise mõju tagamiseks peaksid meetmed 
olema tugevalt suunatud kohalikule tasandile.

VALDKONNAÜLESED TEEMAD
Meetmete arendamisel tuleb arvesse võtta 
kaheksat valdkonnaülest teemat.

• Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine – kõik 
sidusrühmad peavad lõimima soolise aspekti oma tegevusse.

• Valdkonnaülesus – ebavõrdsuse põhjuste kattuvuse tõttu 
on tingimata vajalik valdkonnaülene lähenemisviis.

• Soolisest võrdõiguslikkusest lähtuv eelarve koostamine 
ja rahastamine – spordiorganisatsioonid peavad eraldama 
eelarvelisi vahendeid soolisele võrdõiguslikkusele.

• Poliitika järelevalve ja hindamine, teadusuuringud 
– et tagada poliitika ajakohasus ja otstarbekohasus.

• Haridus – õppevahendid on hädavajalikud soolise 
võrdõiguslikkuse poliitika tähtsuse selgitamiseks ja need peaksid 
olema suunatud kõigile strateegilistele sidusrühmadele.

• Teabevahetus – see on põhiline, et tagada aruande 
kasutamine poliitika rakendamisel viitedokumendina.

• Soolise võrdõiguslikkuse koordinaatorid – 
tagavad võrdõiguslikkuse strateegiate 
nõuetekohase rakendamise ja järelevalve.

• Liitlased – muutuste elluviimiseks tuleb kaasata otsuste 
langetamisega seotud ametikohtadel olevad isikud.
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TEEMAVALDKONNAD JA NENDEGA SEOTUD SOOVITUSED
Seoses kaasamisega tuuakse esile kuus põhilist teemavaldkonda.

Osalus – naised teevad sporti meestega 
võrreldes vähem tõenäoliselt.

• Luua soolise võrdõiguslikkusega 
seotud tegevuskavasid, mille tuuakse 
esile spordi üldisemaid eeliseid.

• Luua mehhanisme spordi harrastamise 
julgustamiseks kõigi tüdrukute ja naiste hulgas.

• Edendada töö või õppimise, perekonnaelu 
ja spordi vahelist tasakaalu.

• Tagada võrdne juurdepääs ressurssidele, 
sealhulgas sportimiskohad, vahendid ja rõivad.

• Hinnata edusamme soolise võrdõiguslikkuse suunas 
ja tagada selle ees olevate takistuste järelevalve.

Treenerid ja ametiisikud – naised saavad meestega 
võrreldes vähem tõenäolisemalt treeneriteks.

• Toetada igal tasemel treeneri ja ametiisikuna 
tegutsemise võimaluste arendamist naistele.

• Kehtestada sooliselt võrdse osalemise sihtnäitajad 
treeneritele ja ametiisikutele mõeldud õppekavades 
ning arendada algatusi naistele siseriiklike ja 
rahvusvaheliste kogemuste pakkumiseks.

• Arendada mentorlusalgatusi kõigil tasemetel.
• Algatada kampaaniaid treeneri ja ametiisikuna 

tegutsemise naistele huvitavaks muutmiseks 
ning stimuleerida nende värbamist.

• Rakendada andmekogumisvahendeid ja 
-protsesse ning edendada teabevahetust.

Juhtimine – naised on juhtivatel kohtadel alaesindatud.

• Võtta endale kohustuseks tagada sooline 
võrdõiguslikkus juhtivatel kohtadel.

• Suurendada teadlikkust täitevkomiteedes 
eri sugude esindatuse väärtusest.

• Näha ette naiste 50 % esindatuse kvoot 
kõigis otsuseid tegevates organites ja 
kehtestada ametiaja piirangud.

• Luua kavasid teadlikkuse suurendamiseks 
eelarvamustest, mis takistavad naistel 
juhtivatele kohtadele asuda.

• Teha koostööd juhtimise ja soolise 
võrdõiguslikkuse poliitika hindamisele ja 
rakendamisele spetsialiseerunud rühmadega.

 

Spordi sotsiaalsed ja majanduslikud 
küljed – sooline ebavõrdsus tööturul on 
spordi valdkonnas märkimisväärsem.

• Edendada võrdseid lepingutingimusi 
ja tagada tööõiguse kohaldamine.

• Tagada naissportlastele võrdsed võimalused 
ja läbipaistvad värbamisprotsessid.

• Kehtestada protsessid majandusliku 
ebavõrdsuse vähendamiseks ja 
sotsiaaldialoogi edendamiseks ning 
pakkuda õiguslikku ja haldustoetust.

• Avalikustada spordis tööalase 
diskrimineerimise probleem ja luua 
sellealased järelevalvesüsteemid.

• Toetada ja kaitsta rikkumistest teatajaid.

Meediakajastus – naiste sport ei leia laialdast 
meediakajastust ja olemasolev kajastus võimendab 
sageli negatiivseid soolisi stereotüüpe.

• Julgustada algatuste loomist naiste spordi 
meediakajastuse suurendamiseks ja 
naissportlaste õiglase kujutamise tagamiseks.

• Julgustada meediaorganisatsioone 
võtma tööle soolise võrdõiguslikkusega 
tegelevaid toimetajaid ja parandada nende 
organisatsioonide soolist tasakaalu.

• Suurendada spordiajakirjanike teadlikkust 
eelarvamustest naiste spordi kajastamisel.

• Rakendada andmekogumis- ja uurimisvahendeid 
ning edendada teabevahetust.

Soopõhine vägivald – võib olla 
füüsiline, seksuaalne või psühholoogiline. 
Seda kogeb rohkem naisi kui mehi.

• Rakendada õppe- ja ennetusprogramme 
kõigil tasanditel.

• Saavutada seksuaalse ahistamise ja vägivalla 
lõpetamise kohustuse võtmine spordivaldkonna 
juhtide ja organisatsioonide poolt.

• Koguda andmeid, et mõõta probleemi ulatust 
ja ennetusalgatuste tulemuslikkust.

• Luua rikkumistest teatamise 
mehhanisme ja määrata ametisse 
kaebusi käsitlevad ametnikud.

• Edendada tavade vahetamist vägivalla 
ennetamiseks spordis ja arendada 
sektoriüleseid partnerlusi.

Kõrgetasemelise töörühma aruande ja soovituste terviktekst: https://sport.ec.europa.eu/
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