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Meeting with ETUC national representatives, 25 March 2014, Vilnius 

Prisotni predstavniki sindikatov in predstavnikov enakih možnosti iz: Litve, Latvije, Švedske, 

Danske, Romunije, Francije, Španije, Irske, Bolgarije, Finske, Italije, Belgije, Turčije, 

Madžarske, Slovenije. 

Vilnius, 25.3.2014 

                                                 

Gostitelj: EIGE; European Institute for Gender Equality 

 

Poudarki s srečanja: 

 Integracija načela enakosti spolov v politike držav EU 
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Nobena država nima resnično integrirane enakosti spolov v njene institucije.  Večina ostaja 

na načelni ravni, vključenosti v razne projekte – skratka – veliko govorjenja, malo realizacije. 

Ljudje, ki se ukvarjajo s področjem enakih možnosti so premalo usposobljeni. V praksi se 

pojavlja to, da se nekoga pač imenuje na položaj za to področje, brez, da bi se preverila 

njegova znanja, kompetence,… Okrepiti je potrebno zakonske obveze, povezovanje in 

sodelovanje med akterji na tem področju, dobra orodja in metode je potrebno prenesti v več 

okolij, prenašati primere dobrih praks, informiranje,… 

 Mehanizmi za integracijo enakosti spolov 

V državah je potrebno vzpostaviti čim večje število mehanizmov, ki lahko pripomorejo k 

integraciji enakosti spolov v vsakdanje življenje prebivalstva. Za Slovenijo lahko ugotovim, da 

smo na tem področju med bolj »opremljenimi« državami – zagovornik enakosti spolov, 

spodbudna zakonodaja, komisije, ministrstvo, ženski lobiji, financiranje raznih projektov, 

raziskav,… O tem, ali vse to doseže tudi končno uporabnico pa bi se (po mojem mnenju) 

lahko debatiralo. Menim, da je večina mehanizmov namenjenih temu, da lahko na takšnih in 

podobnih srečanjih rečemo, da vse to imamo… Ampak kdo in zakaj? 

 O stereotipih 

Še vedno prevladuje mnenje, da smo ženske odgovorne za dom in družino, moški pa so 

»prinašalci« dohodka. Moški – javno življenje; ženske – zasebno življenje. Zanimivo branje: 

http://eige.europa.eu/content/sinf47cfr2. 

Se pa stereotipi počasi »topijo«. Bolj v smislu, da moški začenjajo »opravljati ženska dela 

(družina,…), manj pa da ženske gradimo svojo kariero. Precej »ugodnosti« se lahko 

poskuša dogovoriti v kolektivnih pogajanjih, s čimer lahko pripomoremo k temu, da se 

določene percepcije spremenijo. 

 Dobre prakse 

Pomembno je najprej določiti cilje, ki jih želimo doseči, nato lahko v okolju poiščemo dobre 

prakse, organiziramo srečanja z izvajalci, poiščemo (predvidimo) sredstva, skušamo 

spoznanja (znanja) razširiti na čim širši krog uporabnikov. Za te korake je pomemben trening, 

networking, sredstva, visoka osveščenost,… 

 Indeks enakosti spolov 

http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index#/?country=SI 

za Slovenijo  

Zaključki so podobni. Več angažiranosti, bolj na glas, več struktur, majhni koraki, vztrajati, ne 

odnehati,…. 

http://eige.europa.eu/content/sinf47cfr2
http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index#/?country=SI
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Zapisala: Mateja Gerečnik 

 

 

 

 


