
Skupina na visoki ravni za enakost spolov v športu, ki jo je ustanovila 
evropska komisarka Maria Gabriel, je predstavila akcijski načrt in 
priporočila za Evropsko komisijo, države članice EU, nacionalne in 
mednarodne športne organe ter lokalne organizacije za doseganje 
pravičnejše uravnotežene zastopanosti spolov v športu. Da bi zagotovili 
dolgoročen učinek, bi ukrepi morali biti osredotočeni na lokalno raven.

PREČNE TEME

Pri razvijanju ukrepov je treba upoštevati osem prečnih tem.

• Vključevanje načela enakosti spolov: vsi deležniki morajo  
v svoje ukrepe vključiti vidik spola.

• Presečnost: ker se vzroki neenakosti medsebojno prekrivajo,  
je ključno, da uporabimo presečni pristop.

• Vključevanje vidika spola v proračun/financiranje:  
športne organizacije morajo del proračunskih sredstev  
nameniti enakosti spolov.

• Spremljanje in vrednotenje politike, raziskave: 
zagotavljanje, da se politika vseskozi posodablja in ustreza 
svojemu namenu.

• Izobraževanje: pri razlagi pomena politik enakosti spolov  
so izobraževalna orodja ključnega pomena in jih je treba 
nasloviti na vse strateške deležnike.

• Komunikacija: ključnega pomena za zagotovitev uporabe  
poročila kot referenčnega dokumenta za izvajanje politike.

• Koordinatorji za enakost spolov: bodo zagotovili,  
da se strategije enakosti ustrezno izvajajo in spremljajo.

• Moški v vlogi zaveznikov: moški na položajih odločanja  
morajo biti vključeni v ustvarjanje sprememb.

Večji enakosti spolov  
v športu naproti

Šport



TEMATSKA PODROČJA IN POVEZANA PRIPOROČILA
Obstaja šest ključnih tematskih področij sodelovanja.

Udeležba: ženske se manj ukvarjajo 
s športom kot moški.

• Oblikovanje akcijskih načrtov za enakost 
spolov, ki poudarjajo širše prednosti športa.

• Vzpostavljanje mehanizmov za spodbujanje 
športnih dejavnosti pri vseh dekletih in ženskah.

• Spodbujanje ravnovesja med delom/učenjem, 
družinskim življenjem in športom.

• Zagotavljanje enakega dostopa do virov, 
vključno s prizorišči, opremo in oblačili.

• Spremljanje in ocenjevanje napredka in 
ovir pri doseganju enakosti spolov. 

Treniranje in sojenje: ženske se redkeje 
podajo v trenerske vode kot moški.

• Podpiranje ustvarjanja priložnosti za ženske, da 
postanejo trenerke ali sodnice na vseh ravneh.

• Opredelitev ciljev enakopravne udeležbe med 
spoloma za izobraževalne programe za trenerje 
in sodnike ter razvijanje pobude za zagotavljanje 
nacionalnih in mednarodnih izkušenj za ženske.

• Razvijanje mentorskih pobud na vseh ravneh.
• Začetek kampanj za višjo priljubljenost 

treniranja in sojenja med ženskami ter 
spodbuditev njihovega zaposlovanja.

• Izvajanje orodij in postopkov za zbiranje podatkov 
ter spodbujanje izmenjave informacij.

Vodstvo: ženske so premalo zastopane 
na vodilnih položajih.

• Zavezanost k ukrepom za zagotovitev 
enakosti spolovna vodilnih položajih.

• Ozaveščanje o pomembnosti raznolike 
zastopanosti spolov v izvršnih odborih.

• Določanje 50-odstotne kvote zastopanosti 
žensk v vseh organih odločanja in omejitev 
mandatov na določeno obdobje.

• Vzpostavitev programov za ozaveščanje 
o pristranskosti, ki ženskam preprečuje vodilne vloge.

• Sodelovanje s skupinami, specializiranimi  
za ocenjevanje in izvajanje politik o odenju in 
enakosti spolov.

Socialni in ekonomski vidiki športa: neenakosti 
spolov na trgu dela so v športu zelo izrazite.

• Spodbujanje enakih pogodbenih pogojev in 
zagotavljanje izvajanja delovne zakonodaje.

• Zagotavljanje enakih možnosti za športnice 
in transparenten postopek zaposlovanja.

• Vzpostavitev postopkov za zmanjšanje ekonomske 
neenakosti, spodbujanje socialnega dialoga ter 
zagotavljanje pravne in upravne podpore.

• Obveščanje javnosti o problematiki 
diskriminacije pri delu v športu in vzpostavljanje 
povezanih sistemov spremljanja.

• Podpiranje in zaščita žvižgačev.

Pokritost v medijih: ženski športi imajo šibko medijsko 
pokritost, ki pogosto krepi negativne spolne stereotipe.

• Spodbujanje razvoja pobud za povečanje medijske 
pokritosti ženskegih športov in zagotavljanje, 
da so športnice korektno predstavljene.

• Spodbujanje medijskih organizacij, da 
najamejo urednike, ki bodo stremeli 
kizboljšanju ravnovesja med spoloma.

• Ozaveščanje športnih novinarjev o pristranskosti 
pri poročanju o ženskih športih.

• Izvajanje orodij za zbiranje podatkov in raziskovanje 
ter spodbujanje izmenjave informacij.

Nasilje na podlagi spola: lahko je fizično, spolno 
ali psihično. Doživlja ga več žensk kot moških.

• Izvajanje izobraževalnih programov in programov 
za preprečevanje vseh vrst nasilja.

• Vključevanje športnih voditeljev in 
organizacij k zavezanosti za prenehanje 
spolnega nadlegovanja in nasilja.

• Zbiranje podatkov za merjenje obsega problema 
in učinkovitosti pobud za preprečevanje nasilja.

• Vzpostavitev mehanizmov za obveščanje 
o epravilnostih in imenovanje odgovornih oseb 
za zaščitne ukrepe, ki bodo obravnavale pritožbe.

• Spodbujanje izmenjave praks za 
preprečevanje nasilja v športu in 
medsektorsko povezovanje v partnerstva.

Če želite prebrati poročilo skupine na visoki ravni  in priporočila v celoti, obiščite: https://sport.ec.europa.eu/


