
Skupina na visokoj razini za rodnu ravnopravnost u sportu, koju je 
osnovala povjerenica Gabriel, predložila je akcijski plan i preporuke 
kako bi Europska komisija, države članice EU-a, nacionalna i 
međunarodna sportska tijela te lokalne organizacije postizale pravedniju 
rodnu ravnopravnost u sportu. Da bi se osigurao dugoročan učinak, 
mjere bi trebale biti snažno usredotočene na lokalnu razinu.

TRANSVERZALNE TEME
Pri osmišljavanju mjera u obzir treba uzeti osam transverzalnih tema.

• Rodna osviještenost: svi dionici u svoja djelovanja 
moraju integrirati rodnu perspektivu.

• Intersekcionalnost: intersekcionalni pristup ključan 
je zbog preklapanja uzroka nejednakosti.

• Donošenje rodno osjetljivog proračuna / rodno 
osviješteno financiranje: sportske organizacije moraju 
namijeniti proračunska sredstva rodnoj ravnopravnosti.

• Praćenje i evaluacija politika, istraživanja: da biste bili 
sigurni da će politika ostati ažurirana i primjerena svrsi.

• Obrazovanje: alati za učenje ključni su za objašnjavanje 
važnosti politika rodne ravnopravnosti i trebaju biti 
usmjereni prema svim strateškim dionicima.

• Komunikacija: ključna je kako bi se osiguralo da se izvješće 
upotrebljava kao referentni dokument za provedbu politike.

• Koordinatori za rodnu ravnopravnost osigurat će 
odgovarajuću provedbu i praćenje strategija o ravnopravnosti.

• Muškarci kao saveznici: muškarci na pozicijama donošenja 
odluka moraju se uključiti kako bi pridonijeli promjeni.
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TEMATSKA PODRUČJA I POVEZANE PREPORUKE
Šest je ključnih tematskih područja angažmana.

Sudjelovanje: žene će se vjerojatno 
rjeđe baviti sportom od muškaraca.

• Izradite akcijske planove o rodnoj ravnopravnosti 
u kojima će biti istaknute šire koristi sporta.

• Uspostavite mehanizme kojima se sve djevojke 
i žene potiče na bavljenje sportom.

• Promičite ravnotežu između posla/
učenja, obiteljskog života i sporta.

• Osigurajte ravnopravan pristup resursima, 
uključujući prostore, opremu i odjeću.

• Pratite i ocijenite napredak prema rodnoj 
ravnopravnosti i prepreke na tom putu.

Treniranje i suđenje: žene će vjerojatno 
rjeđe postati trenerice od muškaraca.

• Podržite razvoj mogućnosti da žene 
iskoriste priliku da dođu na mjesta 
trenerica i sutkinja na svim razinama.

• Postavite ciljeve o rodno ravnopravnom 
sudjelovanju u programima obuke za trenere i suce 
te razvijte inicijative koje će ženama omogućiti 
stjecanje nacionalnog i međunarodnog iskustva.

• Razvijte inicijative mentoriranja na svim razinama.
• Pokrenite kampanje kako biste treniranje 

i suđenje ženama učinili atraktivnima te 
potaknite njihovo preuzimanje tih pozicija.

• Koristite se alatima i procesima za prikupljanje 
podataka te promičite razmjenu informacija.

Vođenje: žene su slabije zastupljene 
na vodećim pozicijama.

• Obvežite se provoditi mjere kojima se 
osigurava rodna ravnopravnost u vođenju.

• Podižite svijest o važnosti raznolike rodne 
zastupljenosti u izvršnim odborima.

• Utvrdite kvotu od 50 % zastupljenosti 
žena u svim tijelima za donošenje odluka 
i odredite ograničenja mandata.

• Uspostavite programe za podizanje 
svijesti o predrasudama zbog kojih su 
žene rijetko na vodećim funkcijama.

• Surađujte sa skupinama specijaliziranima 
za ocjenjivanje i primjenjivanje politike 
o vođenju i rodne politike.

 

Društveni i gospodarski aspekti sporta:  
rodne nejednakosti tržišta rada izraženije su u sportu.

• Promičite jednake uvjete ugovora 
i  sigurajte primjenu zakona o radu.

• Osigurajte jednake mogućnosti za sportašice 
i transparentne postupke zapošljavanja.

• Uspostavite procese za smanjenje gospodarske 
nejednakosti, promičite društveni dijalog te 
pružajte pravnu i administrativnu podršku.

• Javno širite temu diskriminacije na radu u sportu 
i uspostavite povezane sustave za praćenje.

• Podržavajte „zviždače” i štitite ih.

Medijsko praćenje: ženski sport nema široku 
medijsku pokrivenost, a kad se o njemu izvješćuje, 
često se pojačavaju negativni rodni stereotipi.

• Potičite razvoj inicijativa za veću 
pokrivenost ženskog sporta i osigurajte 
pošteno prikazivanje sportašica.

• Potičite medijske organizacije da 
zapošljavaju urednike zadužene za rodna 
pitanja i da poboljšaju rodnu ravnotežu.

• Podižite svijest sportskih novinara o pristranom 
izvještavanju o ženskom sportu.

• Koristite se alatima za prikupljanje podataka 
i istraživanje te promičite razmjenu informacija.

Rodno uvjetovano nasilje: može biti fizičko, spolno 
ili psihološko. Doživljava ga više žena nego muškaraca.

• Provodite programe edukacije i prevencije  
na svim razinama.

• Potaknite sportske čelnike i organizacije 
da se obvežu da će dokinuti spolno 
uznemiravanje i nasilje.

• Prikupljajte podatke kako biste mjerili razmjer 
problema i učinkovitost inicijativa o prevenciji.

• Uspostavite mehanizme za prijavljivanje  
i imenujte službenike za zaštitu koji će rješavati 
pritužbe.

• Promičite razmjenu praksi radi sprječavanja 
nasilja u sportu i stvaranja partnerstava  
među sektorima.

Cjelovito izvješće skupine na visokoj razini i njezine preporuke možete pročitati na stranici: https://sport.ec.europa.eu/

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

