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1 
UVOD 
 
Zakaj ta priročnik? 
 
Integracija načela enakosti spolov pomaga bolje razumeti vzroke za neenakost žensk in moških v 
naši družbi in ponuja ustrezne strategije za njihovo odpravljanje. Cilj je doseči enakost žensk in 
moških.  
 
Vendar veliko ljudi pojma ne razume popolnoma. Trdijo, da je preveč abstrakten in nerazumljiv, 
zlasti za tiste, ki ne govorijo angleško.  
 
Kaj dejansko pomeni? Kako mi bo koristil kot organizaciji ali celo kot posamezniku? Gre le za še 
eno administrativno zahtevo, ki jo moram izpolniti? 
 
Na nekaj od teh vprašanj naj bi pomagal odgovoriti ta priročnik. Integracijo načela enakosti spolov 
razlaga preprosto in navaja koristi, ki jih lahko prinese. Poudarja tudi, da je integracija načela 
enakosti spolov proces. 
 
 
Povezava s pobudo Skupnosti EQUAL 
 
Pri pripravi tega priročnika smo imeli pred očmi pobudo Skupnosti EQUAL.Integracija načela 
enakosti spolov je namreč sestavni del pobude EQUAL, ki išče nove poti za spopadanje s težavami 
pri različnih vrstah razlikovanja in neenakosti. 
 
Integracija načela enakosti spolov je v pobudi Skupnosti EQUAL obvezna. Ni le nekaj, kar pripišete 
v svojo vlogo, da bi povečali možnosti za njeno sprejetje, na primer z zagotavljanjem, "mi ne 
delamo razlik", ali "mi vse obravnavamo enako", ali "to je projekt o enakosti, zato to ne velja za 
nas", ali "moški in ženske delajo skupaj, torej se ni treba posebej posvečati njihovim posebnim 
potrebam". 
 
Biti mora vodilo vseh članov razvojnega partnerstva, ne glede na tematsko področje, ki ste si ga 
izbrali, in vseh, ki vodijo program EQUAL.  
 
Integracija načela enakosti spolov ni le dodatek dejavnikom, ki jih morate upoštevati pri načrtovanju 
ali izvajanju programa svojega razvojnega partnerstva, na primer finančni učinkovitosti, 
računovodstvu, nadnacionalnosti, krepitvi moči, usklajevanju in tako naprej. Ta priročnik ponazarja, 
da je integracija načela enakosti spolov bistvena sestavina vseh teh vidikov vašega razvojnega 
partnerstva. 
 
Ne morete si prizadevati za odpravo neenakosti, ne da bi v to vključili integracijo načela enakosti 
spolov. Ne glede na to, ali boste koordinator ali partner, morate dovolj dobro razumeti integracijo 
načela enakosti spolov. 
 
S tem boste pridobili na času in izboljšali kakovost, saj se lahko bolje prilagajate ciljem svojega 
razvojnega partnerstva ter njegovim dejavnostim in rezultatom. 
 
 
Komu je ta priročnik namenjen? 
 
Ta priročnik je sestavljen predvsem za sodelujoče v nacionalnih programih EQUAL − razvojna 
partnerstva, nacionalne podporne strukture, organe za upravljanje, ocenjevalce na ravni države in 
razvojnega partnerstva ter tudi za nadzorne in izbirne odbore. 
 
Koristno pa ga lahko uporabijo tudi vsi posamezniki ali organizacije, ki bi radi izvedeli več o 
integraciji načela enakosti spolov in njegovi uporabi pri načrtovanju, izvajanju, nadzoru in 
vrednotenju projektov. 
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Kako uporabljam ta priročnik? 
 
Zasnova tega priročnika vam omogoča kar največjo prožnost. Sestavljen je iz vrste strnjenih 
besedil. V njem lahko poiščete in izberete tista, ki jih potrebujete. Ni vam jih treba brati vseh in po 
vrsti. 
 
Lahko jih razvrstimo v naslednje skupine: 

- navodila, namenjena vsem bralcem, s teoretičnimi in dejanskimi informacijami o integraciji 
načela enakosti spolov in uresničevanju v praksi, ki lahko vaši organizaciji ali partnerstvu 
pomagajo razumeti integracijo načela enakosti spolov; 

- besedila, posebej namenjena razvojnim partnerstvom; 
- besedila, posebej namenjena nacionalnim podpornim strukturam in organom za 

upravljanje; 
- besedilo s primeri razvojnih partnerstev EQUAL in seznam virov. 

 
Naj vam naloga, pred katero stojite, ne vzame poguma. Integracija načela enakosti spolov je 
proces. Priročnik vam lahko pomaga začeti in vas spremlja pri seznanjanju z integracijo načela 
enakosti spolov in z velikimi možnostmi za povečanje učinkovitosti vašega razvojnega partnerstva, 
ki jih ta ponuja.  
 
 
Pisci 
 
Priročnik je rezultat dela delovne skupine Evropske komisije za integracijo načela enakosti spolov, 
oblikovane v okviru pobude Skupnosti EQUAL, sestavljene iz organa za upravljanje in 
predstavnikov nacionalnih podpornih struktur iz držav članic Evropske unije. V priročniku je 
uporabljenega tudi veliko gradiva z učnega seminarja v Budimpešti, ki ga je julija 2004 organizirala 
Evropska komisija, delovna skupina za integracijo načela enakosti spolov, in ki ga je gostil 
madžarski organ za upravljanje. Zbrala ga je Rebecca Franceskides, ki je tudi napisala besedilo. 
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2  
RAZUMEVANJE INTEGRACIJE NAČELA ENAKOSTI 
SPOLOV 
 
Za trajno rast in demokracijo je bistvena enakopravna udeležba žensk in moških na vseh družbenih 
področjih. To tudi priča o politični zrelosti določene družbe.  
 
Vendar je ta visoko zastavljeni cilj kljub precejšnjemu napredku v zadnjih 40 letih, ki ga je 
usmerjala Evropska unija, še daleč od resničnosti. 
 
Odnos žensk do trga dela še vedno narekujejo moški, najsi bo kot družinski člani, delodajalci ali celo 
kot osebe, ki odločajo o ugledu.   
 
Trg dela še vedno daje prednost moškim pred ženskami ter odraža in krepi privzete vloge moških in 
žensk doma, s čimer kljub jasnim dokazom, da se življenjskega sloga večine žensk in tudi moških ne 
da več strogo predalčkati, še zaostruje obstoječe delitve. 
 
Večje ravnovesje med delom in družinskim življenjem na primer zahtevajo moški in ženske, vendar so 
področja politike za uskladitev teh področij še vedno pozorna predvsem na mater. 
 
Ker se položaj žensk (in torej tudi moških) ni spremenil, so začeli oblikovalci politike in ljudje s področja 
enakosti dvomiti o vplivu politike enakih možnosti. Spoznali so, da je treba za odpravo globoko 
zakoreninjenih in pogosto prikritih vzrokov za neenakost temeljito premisliti družbeni ustroj in ravnanje 
ter odnose med ženskami in moškimi. To orodje so poimenovali pristop integracije načela enakosti 
spolov.  
 
 
Rušenje prevladujočih vzorcev 
 
Pri integraciji načela enakosti spolov se priznava, da so pobude, namenjene samo ženskam, ki 
pogosto delujejo na robu družbe, sicer potrebne, a da same po sebi ne bodo privedle do večjih 
sprememb. Veliko jih je sicer inovativnih in koristijo neposredno udeleženim ženskam, vendar ne 
vplivajo dovolj na storitve in razporeditev sredstev prevladujočih politik in projektov ter storijo zelo 
malo za zmanjšanje ali odpravo neenakosti žensk in moških. 
 
Integracija načela enakost spolov ruši te prevladujoče usmeritve in razporejanje sredstev. 
Ugotavlja močno povezavo med relativno prikrajšanostjo žensk in relativno prednostjo moških. 
Posveča se družbenim razlikam med ženskami in moškimi: razlikam, ki so priučene, ki se 
spreminjajo v času in so drugačne tako znotraj ene same družbe kot med različnimi družbami. 

Neenaka izraba časa žensk in moških na primer neposredno vpliva na njihove oblike dela in ne 
nazadnje tudi na njihove življenjske odločitve. Tipične oblike plačanega dela moških − stalna 
zaposlitev za poln delovni čas vse življenje − omejujejo čas, namenjen družini. Ženske so bolj 
prilagodljive.  

 
Ženske se odločijo za skrajšan delovni čas ali se odpovejo polnemu opravljanju poklica, če in kadar to 
narekujejo družinske potrebe. 
 
Zato med brezposelnimi, slabo plačanimi, oskrbniki otrok ali ostarelih, in tako naprej še vedno 
prevladujejo ženske. 
 
Vrednotenje razlik 
 
Glavni vzrok za težavo tiči v družbenih strukturah, institucijah, vrednotah in prepričanjih, ki 
ustvarjajo in ohranjajo neravnovesje med ženskami in moškimi. Vprašanje ni, kako "dodati" ženske 
različnim procesom, temveč kako preoblikovati te procese in ustvariti prostor za vključevanje žensk 
in moških. 
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Integracija načela enakosti spolov se začne z analizo vsakodnevnega življenja žensk in 
moških.Opozori na njihove različne potrebe in vidne težave ter tako omogoči, da politika in 
ravnanje ne temeljita na zgrešenih domnevah in stereotipih. 

Pokaže tudi, da ženske in moški niso homogena skupina. Spolu, veroizpovedi, narodnostni 
pripadnosti, izobrazbi, invalidnosti, spolni usmerjenosti, razredu in tako naprej doda še eno 
kategorijo, s čimer okrepi ali povzroči še dodatne neenakosti, ki jih je treba reševati v okviru 
pobude EQUAL.  

Ženska z univerzitetno izobrazbo, ki izhaja iz srednjega razreda, na primer nima enakega izhodišča 
kot nizko izobražena ženska iz delavskega razreda, še zlasti, če je pripadnica narodnostne 
manjšine. Čeprav sta pri opravljanju svojega dela lahko obe žrtvi razlikovanja, imata različne 
potrebe. 

Oblikovalci politike in vodje programov lahko zagotovijo boljšo ciljno usmeritev politike, 
učinkovitejše izvajanje in večjo enakost, če upoštevajo različnost položaja žensk in moških. 
 
Enakost lahko pomeni popolnoma enako obravnavanje vseh skupin (na primer pri plačah) in različno 
obravnavanje skupin glede na razlike med njimi (materinstvo).  
 
Lahko pomeni vpeljavo posebnih ukrepov za ženske ali moške za odpravo globoko zakoreninjenih 
neenakosti ali prilagajanje prevladujoče politike različnim okoliščinam. 
 
Integracija načela enakosti spolov lahko omogoči iskanje skupne podlage in zadovoljevanje potreb 
vsake osebe, kot skupine in kot posameznika, ter se pri tem izogiba pogledu na svet, ki ga opredeljuje 
zgolj enostranska prevladujoča kultura. 
  
Težava je tudi v tem, da se na enakost pogosto gleda kot na boj med eno skupino, v tem primeru 
moškimi, ki se odpoveduje moči in ugodnostim v korist druge skupine, in v tem primeru ženskami. 
 
Pravi izziv je pokazati, da lahko bolj enakopravna družba, ki je zgrajena na priznavanju razlik in ki 
obravnava in ceni individualne in skupne potrebe, koristi vsem. 
 
Dva pristopa pod drobnogledom 
 
Pristop, ki se osredotoča na ženske, vidi težavo v premajhni udeležbi žensk 
Središče: ženske. 
Težava: izključevanje žensk. 
Cilj: učinkovitejši, plodnejši razvoj. 
Rešitev: Vključiti ženske v obstoječe strukture. 
Strategije: Samo ženski projekti, zvišanje ženske produktivnosti, dohodka in sposobnosti za vodenje 
gospodinjstva. 
 
 
V središču pristopa, ki se osredotoča na enakost med spoloma, so ljudje 
Središče: odnosi med ženskami in moškimi. 
Težava: neenaki odnosi, ki onemogočajo razvoj in polno udeležbo žensk in moških. 
Cilj: pravičen razvoj, pri katerem si ženske in moški delijo odločanje in moč, priložnosti in sredstva. 
Rešitev: sprememba neenakih odnosov in struktur; krepitev moči prikrajšanih in žensk. 
Strategije: opredelitev in obravnavanje dejanskih in strateških potreb, ki jih za izboljšanje svojega 
položaja določijo ženske in moški.  
 
Vir: Gender Analysis and Gender Planning Training Module for UNDP staff (Modul usposabljanja na 
področju analize in načrtovanja enakosti med spoloma za osebje Programa ZN za razvoj). 
http://www.undp.org/gender/tools.htm 
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3   
INTEGRACIJA NAČELA ENAKOSTI SPOLOV − 
PREDSTAVITEV POJMA IN IZRAZOV 
 
 
 
Pojem 
 
Pri integraciji načela enakosti spolov ne gre za: 

• zgolj žensko vprašanje, 
• zgolj izboljšanje dostopa ali uravnoteženo statistiko, 
•  leporečenje, 
•  kazanje s prstom na krivca za obstoječe neenakosti, 
•  zgolj žensko ukrepanje, 
•  zgolj ženske koristi, 
•  odpravo ali nadomestitev politike ločenega obravnavanja spolov, in projekte, predvidene 

samo za ženske ali samo za moške. 
 
Integracija načela enakosti spolov: 

• zajema zmanjšanje revščine, višjo gospodarsko rast in krepitev državljanske udeležbe, 
• je proaktivni proces za odpravljanje neenakosti, ki bi lahko zapostavljale in zapostavljajo 

eden ali drugi spol, 
• je usmerjena v pomembne gospodarske in socialne politike, ki razpolagajo z veliko 

sredstvi, 
• je gospodarsko upravičena, ker zagotavlja enako delovno aktivnost žensk in moških, tako 

da je aktivna delovna sila polno izkoriščena, 
• je korak naprej pri prizadevanju za enakost, 
• priznava, da je spol eden najosnovnejših organizacijskih dejavnikov v družbi in da vpliva na 

naša življenja od trenutka, ko se rodimo, 
• že vnaprej priznava moško in žensko identiteto, 
• priznava, da se življenje moških in žensk razlikuje in da imamo potemtakem različne 

potrebe, izkušnje in prioritete, 
• vključuje pripravljenost za uravnoteženo porazdelitev odgovornosti med moške in ženske,  
• potrebuje odločno politično ukrepanje in podporo z jasnimi kazalci in cilji, 
• se ne bo uresničila čez noč, gre za nepretrgan proces. 

 
 
Integracija načela enakosti spolov pomeni: 

• razlike med ženskami in moškimi nikakor ne smejo biti podlaga za razlikovanje, 
• temeljit premislek o načinu delovanja trgov dela in njihovem vplivu na zaposlovanje žensk 

in moških, 
• dolgoročne družbene spremembe, ki spreminjajo starševske vloge, ustroj družine ter 

organizacijo dela, časa in celo delovanje institucij, 
• preoblikovanje prevladujočih vzorcev, ne pa uvajanje dodatnih dejavnosti za ženske na 

robu, 
• partnerstvo med ženskami in moškimi, ki jim zagotavlja enakovredno sodelovanje v razvoju 

družbe in enake koristi od družbenih sredstev, 
• odzivanje na osnovne vzroke za neenakost in uvajanje sanacijskih ukrepov,  
• zagotavljanje, da se pobude ne le odzivajo na razlike med spoloma, temveč skušajo 

zmanjšati neenakost med njima, 
• postavljanje pravih vprašanj zaradi ugotavljanja, ali je treba omejena sredstva razporediti 

bolje, 
• posvečanje več pozornosti moškim in njihovi vlogi pri ustvarjanju enakopravnejše družbe. 
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Integracija načela enakosti spolov zajema: 

• načrtovanje politike, 
• odločanje, 
• dostop do virov, 
• postopke in ravnanje, 
• metodologijo, 
• uresničevanje, 
• spremljanje in vrednotenje. 

 
 
 
Izrazi 
 
Biološki spol: univerzalna biološka razlika med ženskami in moškimi. 
 
Družbeni spol: družbene razlike ali vloge, dodeljene ženskam in moškim, vloge, ki se jih priučimo 
med odraščanjem, se s časom spreminjajo in ki so odvisne od naše kulture, narodnostnega 
porekla, veroizpovedi, izobrazbe, družbenega razreda ter geografskega, gospodarskega in 
političnega okolja, v katerem živimo. Ti vedenjski vzorci postavljajo standarde ter vplivajo na to, kaj 
nas določa poleg našega spola. Medtem ko na primer samo ženske lahko rojevajo (biološko 
določeno), biologija ne vpliva na to, kdo bo vzgajal otroke (vedenje, na katero vpliva družbeni spol) 
in kdo bo zadolžen za domača opravila. Tako družbeni spol opisuje vrsto lastnosti in načinov 
vedenja, ki jih od moških in žensk pričakuje družba in ki oblikujejo njihovo socialno identiteto. 
Identiteto, ki se v različnih kulturah in zgodovinskih obdobjih spreminja. 
 
Enakost spolov: pomeni, da se različno vedenje, želje in potrebe ženskih in moških vrednoti 
enako in obravnava enakovredno ter da ne prinašajo posledic, ki krepijo neenakost. 
 
Odnosi med spoloma: soodvisni odnosi med ženskami in moškimi. To pomeni, da spremembe za 
ženske zahtevajo spremembe za moške in nasprotno. 
 
Središče odločanja: glavne, prevladujoče ideje, odnosi, ravnanje ali usmeritve. Tu se obravnavajo 
izbire in sprejemajo odločitve, ki vplivajo na gospodarske, družbene in politične možnosti. Tu se 
vse dogaja. Tu se odloča, kdo dobi kaj in utemeljuje dodeljevanje sredstev in priložnosti. 
 
Integracija načela enakosti spolov: vključiti enakost spolov v te prevladujoče tokove, tako da 
bodo imeli ženske in moški enake koristi. To pomeni preučiti vsak politični korak − zasnovo, 
izvajanje, spremljanje in vrednotenje − za spodbujanje enakosti žensk in moških. 
 
Analiza/presoja vplivov na enakost spolov: s preučevanjem politike in ravnanja zagotavlja, da 
imajo ženske in moški enake koristi od njih. Ugotavlja razlike med ženskami in moškimi ter njihov 
obseg in posledice, ki jih imajo za določena področja politike. Presoja, ali sta vpliv politike in 
ravnanje drugačna za ženske in moške, da bi tako odpravila razlikovanje in zagotovila enakost. Za 
izvedbo te analize je treba izdelati statistiko in kazalce za vsak spol posebej. 
 
Posebno/pozitivno ukrepanje: daje prednost določeni skupini žensk ali moških in je poleg politike 
integracije načela enakosti spolov potrebno za odpravo ugotovljenih neenakosti ali obravnavo 
posebno trdovratnih težav. 
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4   
URADNE OPREDELITVE 
 

"Pri integraciji načela enakosti spolov ne gre za restriktivno uveljavljanje enakosti s posebnimi 
ukrepi za pomoč ženskam, temveč za pripravo vseh splošnih politik in ukrepov, izrecno usmerjeno 
v doseganje enakosti z dejavnim in odkritim upoštevanjem možnih učinkov na položaj moških in 
žensk (vidik enakosti spolov) že pri načrtovanju. To pomeni sistematično preverjanje ukrepov in 
politike ter upoštevanje takih možnih učinkov pri njihovi opredelitvi in izvajanju." 

"Sistematično upoštevanje razlik med pogoji, položajem in potrebami žensk in moških v vseh 
oblikah politike in delovanja Skupnosti: to je temeljna značilnost načela 'integracije' ki ga je sprejela 
Komisija. To ne pomeni zgolj povečati dostopnost programov in sredstev Skupnosti za ženske, 
ampak obenem uporabiti pravna in finančna sredstva ter analitične in organizacijske zmogljivosti 
Skupnosti, da bi na vsa področja vnesli željo po vzpostavitvi uravnoteženih odnosov med ženskami 
in moškimi. Tako je potrebno in pomembno utemeljiti politiko enakosti žensk in moških na trdni 
statistični analizi položaja žensk in moških na različnih življenjskih področjih ter spremembah, ki se 
dogajajo v posameznih družbah."  

Evropska komisija. Sporočilo: "Vključevanje enakih možnosti za ženske in moške v vse politike in 
dejavnosti Skupnosti" (COM(96)67konč.). V elektronski obliki samo v francoščini. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html 

"Integracija načela enakosti spolov pomeni (re)organizacijo, izboljšanje, razvijanje in ocenjevanje 
političnih procesov, tako da bi tisti, ki običajno sodelujejo pri oblikovanju politike, na vseh ravneh in 
v vseh fazah vključili vidik enakosti spolov na vsa področja politike."   
 
Svet Evrope, Integracija načela enakosti spolov: konceptualni okvir, metodologija in predstavitev 
dobrega ravnanja. Strasbourg. 1998. 
 
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/02._Gender_mainstreaming/100_EG-S-
MS(1998)2rev.asp#TopOfPage 
 
 
Integracija načela enakosti spolov je "... proces ocenjevanja posledic vseh načrtovanih dejavnosti 
za ženske in moške, vključno z zakonodajo, politiko in programi, na vseh področjih in ravneh.  
 
 
 S to strategijo naj bi se želje in izkušnje moških in žensk vključile v načrtovanje, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje politike in programov na vseh političnih, ekonomskih in socialnih 
področjih, tako da bi ženske in moški imeli od njih enako korist in se neenakost ne bi nadaljevala. 
 
 Končni cilj je doseči enakost spolov." 
 
Združeni narodi. ECOSOC, 1997. 

http://www.un.org/documents/ecosoc/docs/1997/e1997-66.htm 

 

 

 

- Opredelitve 4.1 – 
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KRATKA ZGODOVINA POLITIKE EVROPSKE UNIJE IN 
INTEGRACIJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV 
 
 
Mnogo let je veljalo, da je enakost predvsem žensko vprašanje. To domnevo so ustvarili politiki, 
oblikovalci politike in celo ženske same.   
 
 
1970 do 1980 – Obdobje posameznikovih pravic 
 
Evropska unija (EU) je začela dolgo pot za dosego enakosti žensk in moških v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, čeprav je bilo enako plačilo predpisano že z Rimsko pogodbo leta 1957. 
 
V tem obdobju, ki se je posvetilo vprašanju posameznikove pravice do enakosti, je prevladovala 
zahteva po enaki obravnavi.  
 
Leta 1975 je bila sprejeta evropska direktiva o enakosti, ki je zadevala enako plačilo.  
 
Leta 1976 ji je sledila direktiva o enaki obravnavi pri dostopu do zaposlitve, usposabljanja, 
napredovanja in delovnih razmer. Leta 2002 je bil ta zakon iz leta 1976 okrepljen in razširjen z uradno 
prepovedjo spolnega nadlegovanja. 
 
Sledile so druge direktive: o enaki obravnavi v zakonskih sistemih socialne varnosti (1978); v poklicnih 
sistemih socialne varnosti (1986); za samozaposlene in njihove zakonce, ki jim pomagajo pri delu 
(1986); o porodniškem dopustu in pogojih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za nosečnice in 
doječe matere (1992); o organizaciji delovnega časa (1993); o starševskem dopustu in dopustu iz 
družinskih razlogov (1996); o dokaznem bremenu za lažje dokazovanje spolnega razlikovanja pred 
sodiščem (1997) in o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (1997). 
 
Zakoni o enaki obravnavi so bili sicer učinkoviti v boju zoper odkrito razlikovanje, niso bili pa dovolj za 
zagotovitev enakosti. Izhajali so iz tega, da je treba ženske in moške obravnavati enako. Ker pa 
izhodiščni položaj žensk in moških ni enak, enaka obravnava ni vedno privedla do enakih rezultatov. 
Na videz nepristranske politike so dale različne rezultate.  
 
 
1980 do 1990 – Obdobje posebnih ukrepov 
 
V osemdesetih letih so bili uvedeni posebni, pozitivni ukrepi za odpravo ovir, s katerimi so se srečevale 
ženske. To je bil začetek žensko usmerjene politike, čeprav le obrobne. Usmerjena je bila na to, kar 
naj bi ženskam "manjkalo" – s tiho predpostavko, da je težava v ženskah in se morajo zato 
spremeniti one. 
 
EU je, zavedajoč se pomanjkljivosti zakonodaje enake obravnave pri odpravljanju razlik med moškimi 
in ženskami, sofinancirala posebne ukrepe za ženske, zlasti pri usposabljanju.  
 
EU je sprejela tudi vrsto priporočil in kodeksov dobrega ravnanja na področjih, kot so izobraževanje in 
usposabljanje, nega otrok, boj zoper spolno nadlegovanje, pozitivni ukrepi, razlikovanje v medijih in 
izboljšanje dostopa žensk do vodilnih položajev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Politika EU in integracija načela enakosti spolov 5.1 – 
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Od 1990 – Obdobje integracije načela enakosti spolov 
 
Tudi posebni ukrepi v prid ženskam so se izkazali za delno rešitev. Ženske so pripravili za delovanje v 
kulturi z moško prevlado, pri čemer pa slednje niso poskušali spremeniti. 
 
To je vodilo v novo obdobje, obdobje integracije načela enakosti spolov, kjer se je pozornost 
preusmerila na sisteme in strukture, na odnos med ženskami in moškimi ter na njihove osebne 
potrebe. Ta pristop je ves svet sprejel na Četrti svetovni konferenci ZN o ženskah leta 1995 v Pekingu. 
 
Pri integraciji načela enakosti spolov gre za spoznanje, da obstoječe strukture niso spolno 
nevtralne, ampak bolj ali manj prikrito dajejo prednost enemu od spolov. Tako je lahko navidez 
spolno nevtralna politika še bolj ločevalna in še bolj škoduje ženskam ali moškim. 
 
Z integracijo načela enakosti spolov se je pojavila zahteva po politiki, ki bi se prilagajala različnim 
okoliščinam in upoštevala, da na primer tudi starost, narodnostno poreklo, invalidnost in spolna 
usmerjenost vplivajo na posameznikovo sposobnost enakovrednega kosanja z drugimi. 
 
EU je sprejela svoj pristop k integraciji načela enakosti spolov leta 1996. 
 
Ob uvedbi te spremembe je Evropska komisija izjavila, da želi vključiti vidik enakosti spolov v 
načrtovanje, izvedbo, spremljanje in vrednotenje vseh politik in ukrepov EU in tako oceniti njihov 
vpliv na ženske in moške. 
 
Leta 1997 je Amsterdamska pogodba potrdila pomen spodbujanja enakosti spolov in uradno 
zapisala svojo zavezanost integraciji načela enakosti spolov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Politika EU in integracija načela enakosti spolov 5.2 - 
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INTEGRACIJA NAČELA ENAKOSTI SPOLOV − NEKAJ 
ŠTEVILK 
 
Splošno je sprejeto, da so ženske bile in so še vedno žrtve sistematičnega in vztrajnega razlikovanja, 
iz česar izhajajo razlike med ženskami in moškimi glede dostopa do delovnih mest, sredstev in oblasti.  
 
To je jasno razvidno iz dogajanja na trgu dela v zadnjih dveh desetletjih.  
 
V EU s 15 državami članicami ženske že od 80. let prejšnjega stoletja in že od prej množično 
vstopajo na trg dela, vendar se ločevanje po sektorjih, poklicih in delovnih mestih ni končalo. 
Večina žensk še vedno dela v nekaj sektorjih in poklicih, prevladujejo na delovnih mestih s krajšim 
delovnim časom, večinoma jih ne najdemo na vodilnih delovnih mestih, plačane so manj kot moški, 
več je možnosti, da bodo ostale brez zaposlitve, in bolj jim grozi revščina kot moškim. 
 
Ključni za konkurenčnost, gospodarsko rast in socialno kohezijo EU sta dejavna udeležba žensk na 
trgu dela in zmanjšanje razlik med spoloma. Lizbonskega cilja, doseči 60-odstotni delež 
zaposlenosti žensk do leta 2010, ne bo mogoče uresničiti brez dodatnih prizadevanj na področju 
enakosti spolov. Če ga hočemo uresničiti, mora do leta 2010 na trg dela vstopiti najmanj 6 
milijonov žensk. 
 
 
Nekaj podatkov: 
 
Zaposlovanje 
- Pri ženskah delež zaposlenosti narašča hitreje kot pri moških. Zdaj je 55,6-odstoten v 

primerjavi z manj kot 50 odstotki v prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja. Vendar je razlika 
med ženskami in moškimi še vedno velika. V EU-15 je delež zaposlenosti žensk še vedno 
za 17,2 odstotne točke nižji kot delež zaposlenosti moških, v EU-25 pa za 16,3 odstotne 
točke.  

- Spolno razlikovanje po poklicih in sektorjih sicer ostaja na enaki ravni, a je izrazito. Ženske 
prevladujejo na področju zdravstva in storitev socialnega skrbstva, izobraževanja, javne 
uprave in trgovine na drobno, medtem ko je pri moških nesorazmerno veliko tehnikov, 
inženirjev, finančnih strokovnjakov in vodilnih delavcev. Čeprav vse več žensk zaseda 
vodilna delovna mesta, je še enkrat višja verjetnost, da bo na vodilnem mestu moški, in 
trikrat višja verjetnost, da bo višji vodstveni delavec moški. Precej manj žensk kot moških 
dela na nadzornih delovnih mestih in razlika je še večja pri starejših delavcih.  

 
Brezposelnost 
- V večini držav članic je stopnja brezposelnosti še vedno višja pri ženskah kot pri moških 

(1,8 odstotne točke višja kot moška brezposelnost v EU-15 in 1,9 odstotne točke v EU-25) 
in ženske še vedno bolj ogrožata brezposelnost in izpad prihodka kot moške. 

 
Plačilo 
- Še vedno obstaja razlika med spoloma glede plačila − najbrž ena najočitnejših neenakosti, 

ki so jim podvržene ženske. Ženske v EU zaslužijo povprečno samo 84 % moške plače − 
89 % v javnem sektorju in 76 % v zasebnem sektorju.  

- Ženske predstavljajo 77 % najslabše plačanih delavcev v EU, moški pa 23 %. V primerjavi 
z moškimi je tveganje za revščino pri ženskah višje za 3 %. 

 
Delo s krajšim delovnim časom 
- Veliko več žensk dela s krajšim delovnim časom. V EU-15 ima krajši delovni čas 34 % 

žensk, v EU-25 pa 30 %. V nasprotju s tem v EU-15 in v EU-25 dela s krajšim delovnim 
časom samo 7 % moških.   

 
 
 

- Nekaj številk 6.1 - 
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Delo in družinsko življenje 
- Ženske še vedno opravijo večino dela doma in za družino. To vpliva na njihovo obliko dela 

in omejuje njihove možnosti za opravljanje poklicev, primerljivih s povprečnimi poklici 
moških.  

- Ženske z otroki delajo 12 ur manj kot moški z otroki v EU-15 in 11 ur manj v EU-25. V 
primerjavi z ženskami brez otrok je njihova stopnja zaposlenosti nižja za 12,7 odstotne 
točke.  

- Stopnja zaposlenosti moških z otroki je za 9,5 odstotne točke višja kot pri moških brez 
otrok.  

 
Izobrazba 
- Ženske so bolj izobražene kot moški. Razlika med ženskami in moškimi med 20. in 24. 

letom s srednješolsko izobrazbo je 6 odstotnih točk v EU-15 in 5 odstotnih točk v EU-25. 
Večina visoko izobraženih v EU so ženske (55 %), čeprav vzorec njihovih študijskih smeri 
še vedno kaže tradicionalne stereotipne razlike med spoloma − leta 2001 jih je 36 % 
diplomiralo na področjih znanstvenih ved, matematike in informatike ter 21 % na področju 
tehniških ved.  

 
 
 
Vir: Poročilo o enakosti žensk in moških, 2004. Evropska komisija. 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com_04_115_en.pdf 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com_04_115_en.pdf
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PRAKTIČNA VAJA. 
RAZUMEVANJE INTEGRACIJE NAČELA ENAKOSTI 
SPOLOV 
 
Pomembno je, da vaša organizacija in vsi partnerji enako razumete integracijo načela enakosti 
spolov in da imate skupno vizijo, kaj hočete doseči v svojem razvojnem partnerstvu. Eden bistvenih 
začetnih korakov je opredeliti, kaj vam ta pojem pomeni. 
 
Razpravo v okviru svoje organizacije in svojega partnerstva lahko začnete s to preprosto vajo. 
 
Pred začetkom si zapomnite tri osnovna pravila izobraževanja, s katerimi se morajo strinjati in ki jih 
morajo podpirati vsi udeleženci.  
 

• Zaupnost − Vse, kar se izreče na skupinskih učnih urah, mora ostati v skupini, o tem se ne 
sme razpravljati zunaj nje in to ne sme vplivati na normalne delovne odnose.  

• Pozitiven pristop − Kritike so sicer dovoljene, vendar ne smejo vplivati na delovanje 
skupine. Pri morebitnih nesoglasjih torej najprej poslušajte vsa stališča, ne da bi jih pri tem 
takoj izpodbijali. To pomeni tudi, da se ne sme prekinjati udeleženca, ki govori, in da si je 
treba vzeti čas ter poskušati razumeti, kaj govori. 

• Soodgovornost − uspeh učne ure je odvisen od dejavne udeležbe vseh. Nihče ne sme biti 
samo pasiven opazovalec. 

 
 
Pri tej vaji je pomembno predstaviti smiselnost integracije načela enakosti spolov moškim in 
ženskam.  
 
Neenakost spolov precej bolj občutijo ženske kot moški. To mogoče komu vzbuja občutek, da bodo 
z vlaganjem v integracijo načela enakosti spolov pridobile samo ženske. Ampak neenakost med 
spoloma škodi − čeprav drugače − tudi moškim. Integracija načela enakosti spolov nam omogoča, 
da se ne posvečamo samo posledicam neenakosti za ženske, temveč tudi slednjim učinkom. Če 
se hoče vaša skupina res zavezati enakosti, morajo vsi udeleženci dojeti pomen tega vprašanja. 
Vključite informacije o ustroju družbe, ki ni tako ugoden za moške, in poudarite, kako lahko 
integracija načela enakosti spolov privede do ukrepov za izboljšanje tega položaja. 
 
Na primer: 

• veliko svetovalnih in drugih strokovnih storitev je prilagojenih ženskam in za moške ni 
drugih možnosti ali drugačne oblike podpore; 

• mogoče ženske laže prevzamejo tradicionalno moške vloge kot pa moški ženske vloge, na 
primer v skrbstvenem sektorju; 

• ni plačanega očetovskega dopusta;  
• zahteve na delovnem mestu moškim otežujejo prevzemanje dejavnejše starševske in 

vzgojne vloge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PRAKTIČNA VAJA − Spoznavanje integracije načela enakosti spolov 7.1 - 
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Korak 1 
Za začetek vaje lahko vodja izobraževanja predlaga temo (prepoved kajenja v javnih zgradbah, 
stavka železničarjev itd.) in prosi skupino, naj razmisli, ali različno vpliva na ženske in moške in na 
različne skupine žensk in moških. To je vaja za ogrevanje in mora biti hitra in zabavna. Skupina 
lahko temo obravnava v parih in poroča o svojih dognanjih. Ali lahko obravnavajo načelo enakosti 
spolov v povezavi s katerokoli temo ali vidikom življenja? 
 
Korak 2 
Vsak udeleženec nato na treh ločenih samolepilnih lističih dopolni naslednje tri izjave: 
 

1. Integracija načela enakosti spolov mi pomeni … 
2. Ne pomeni … 
3. Potrebna je, ker … 

 
Za ta del vaje namenite eno minuto. Napišite prve opredelitve, ki se vam utrnejo. To ni preskus 
znanja ali tekmovanje, temveč priložnost za razmislek. 
 
Ko vsi končajo, vsak udeleženec pritrdi svoj samolepilni listič na zid in ga predstavi skupini. 
Poskušajte spotoma združevati ideje, ki jih dodajajo udeleženci. Nato poskušajte s poglobljeno 
razpravo priti do enotnega videnja ali skupnega razumevanja. Če je skupina velika (več kot 12 
ljudi), lahko začnete razpravljati v manjših skupinah. 
 
Druga vprašanja, ki jih je treba upoštevati: 
Ali lahko različne skupine z različnimi potrebami obravnavamo enako? 
Ali enakost pomeni enako obravnavanje ljudi, le ko so enake tudi vse druge stvari? 
Ali naj enakost prizna in potrdi razlike med ženskami in moškimi? 
Ali lahko na ženske ali moške gledamo kot na homogeno skupino z enakimi potrebami?  
Kaj pa vpliv drugih dejavnikov, kakor so starost, narodnostno poreklo, invalidnost in spolna 
usmerjenost, na možnosti za enakopravno udeležbo žensk in moških? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PRAKTIČNA VAJA − Spoznavanje integracije načela enakosti spolov 7.2 - 
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INTEGRACIJA NAČELA ENAKOSTI SPOLOV, STANDARD 
V OKVIRU POBUDE SKUPNOSTI EQUAL 
 
 
Tako kot vsa politika Evropske unije (EU) na tem področju je tudi pobuda EQUAL izbrala dvojno 
strategijo za odpravljanje neenakosti, ki so ji izpostavljeni ženske in moški.   
 
• Prosilci za razvojna partnerstva v okviru pobude EQUAL morajo ne glede na tematsko 

področje, ki so si ga izbrali, ustrezati zahtevi integracije načela enakosti spolov. Slednja je nujni 
sestavni del vsakega razvojnega partnerstva.  

 
• Je tudi posebna programska prioriteta, ki spodbuja posebne ukrepe za skupine žensk ali 

moških za spopadanje s trdovratno neenakostjo. 
 
Integracija načela enakosti spolov je orodje, strategija za izboljšanje kakovosti. Povečuje kakovost 
vašega razvojnega partnerstva in vam omogoča natančnejše prilagajanje ciljni skupini, njenim 
potrebam in pričakovanjem. 
 
Že od samega začetka vključuje analizo vašega odzivanja na potrebe vseh delov prebivalstva za 
zagotovitev, da se razvojno partnerstvo ne samo izogiba nadaljevanju spolnega razlikovanja, 
ampak tudi dejavno prispeva k splošnemu cilju enakosti žensk in moških.  
 
Načelo enakosti spolov se uporablja, tudi če v vaši ciljni skupini prevladuje en spol, na primer pri 
zdravstvenih delavcih ali strojnikih. Z analizo lahko podrobno preučite, zakaj v sektorju prevladujejo 
ženske ali moški in katere so ovire, ki ženskam ali moškim ali skupinam žensk ali moških 
preprečujejo enakopravno udeležbo.  
 
Integracijo načela enakost spolov morate upoštevati ne glede na to, ali se ukvarjate s 
subvencioniranjem novih podjetij, z vseživljenjskim učenjem, rehabilitacijo, pomočjo nekdanjim 
storilcem kaznivih dejanj ali pa z narodnostnimi manjšinami. Vaše interesne skupine in udeleženci 
namreč niso homogena skupina. Vključujejo moške in ženske z različnimi potrebami in 
pričakovanji. Svoje storitve lahko bolje usmerite, če ste pred tem analizirali te potrebe in najboljši 
način za njihovo zadovoljitev. 
 
 
NEKAJ PRIMEROV 
 
Odpiranje podjetniških skladov za brezposelne in neaktivne osebe 
Dokazano je, da finančna sredstva podjetij ne prodrejo do ranljivih skupin in področij. Kako lahko 
vzpostavite enako finančno zmožnost žensk in moških v različnih skupinah, s katerimi se 
ukvarjate? Se pri dostopu do denarnih sredstev spopadajo z enakimi ovirami? Kaj pa njihov odnos 
do tveganja? Meje za najnižjo ponujeno subvencijo na primer ne smete postaviti previsoko, če 
hočete pritegniti ženske. Ženske namreč iščejo manjša zagonska sredstva. To je mogoče 
povezano z njihovim odnosom do tveganja in nagnjenostjo, da za zagon svojih gospodarskih družb 
navadno namenijo premalo sredstev. To se pa da razložiti tudi s položajem v njihovih družinah − 
število otrok ali starejših sorodnikov, ki so odvisni od njih.  
 
Daljše obdržanje zaposlenih delavcev 
Upravljanje starosti postaja žgoče vprašanje na državni in evropski ravni. Lahko začnete odpravljati 
neposredne in tekoče ovire starejših delavcev − motivacija, usposabljanje, novi načini dela − lahko 
pa bi preučili dolgoročnejše kadrovske strategije in načine upravljanja starosti. Veliko je razlik med 
starejšimi ženskami in moškimi, njihovo delovno dobo na koncu poklicne poti, usposobljenostjo, 
višino njihovih pokojnin in dohodkov. Kako boste to upoštevali pri razvoju svojega razvojnega 
partnerstva? Kako boste podprli ženske in moške in povečali njihovo izbiro? 
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Omogočanje dostopa na trg dela prikrajšanim 
Prikrajšane ženske in moške hočete pripraviti na svet dela. Ste pomislili, kako bo vaš program 
vključevanja pritegnil ženske in moške v razmerju, ki je vsaj tolikšno kot pri njihovi zastopanosti v 
vsej ciljni skupini? Kako boste s promocijo dosegli ženske in moške? Kako boste po izpeljanem 
programu vključevanja zagotovili, da bo sklenilo delovno razmerje približno enako žensk in 
moških? Ali morate posebej ukrepati pri delodajalcih za zagotovitev, da si bodo ženske in moški 
našli zaposlitev, ki ustreza njihovi usposobljenosti? Boste morali sprejeti različne podporne ukrepe 
za spremljanje žensk in moških v tem procesu?   
 
Analiza ločevanja na delovnem mestu 
Hočete vplivati na sektorja gradbeništva in tehničnih ved, ki sta pogosto zaprta za ženske. Kako 
pripravite ženske na vstop v ta sektorja? Kaj pa delodajalci? So to samo moški? Kakšen bo vaš 
pristop do njih? Kako se bose spoprijeli s kulturo na delovnem mestu v teh sektorjih, da bi 
zagotovili njihovo odprtost za ženske in moške? Kaj pa poklicno usmerjanje? Ali ženske in moški 
potrebujejo iste podporne ukrepe? Kako v ta poklic pritegniti ženske? 
 
Obnova mest 
Vaše razvojno partnerstvo se spopada s težavami mestnih središčih − brezposelnost, revščina, 
pomanjkanje storitev, negotovost. Z vzpostavitvijo skrbstvenih zmogljivosti, ki bi jih vodili 
dolgoročno brezposelni, hočete ustvariti delovna mesta. Najbrž se bodo prijavile večinoma ženske. 
Kako priti do moških in jih spodbuditi k sodelovanju? Katere podporne strukture morate vzpostaviti 
za izpolnjevanje njihovih potreb? Kako zagotoviti, da bo ponujanje storitev zadovoljilo ženske in 
moške? 
 
Pomoč ogroženim kmetov 
Hočete pomagati kmetom in jim posredovati nove spretnosti in znanja. Analiza po spolih pokaže, 
da se poklicno ukvarjajo s kmetijstvom večinoma moški in da jim ženske večinoma pomagajo kot 
zakonske partnerice. Vloge, ki jih opravljajo, so različne, drugačna sta tudi njihov položaj in 
udejstvovanje v skupnosti. Brez te analize bi bile kmetice nevidne. Kako obravnavate potrebe 
žensk in moških za zagotovitev, da imajo enake koristi od vašega razvojnega partnerstva? 
 
Samozaposlovanje ali ustanavljanje podjetij za brezposelne 
Ali brezposelni moški gleda na ustanavljanje podjetja z enakim moralnimi stališči in samozavestjo 
kakor brezposelna ženska? Ali potrebujeta enako podporo in ali sta se enako sposobna prilagajati 
potrebam delovnega časa? Kaj pa vzgoja otrok in druge odgovornosti? Ali ju poslovni svet 
obravnava enako? Kako boste s svojimi storitvami zadovoljili te različne potrebe? 
 
Spodbujanje zaposlitvenih možnosti prosilcev za azil 
Kolikšen je delež žensk v vaši ciljni skupini prosilcev za azil? Poiščite morebitne ovire za udeležbo 
žensk pri usposabljanju in spremnih dejavnostih. Ali se prosilke za azil odločajo za enake programe 
usposabljanja kakor moški? Če ne, zakaj je tako? 
 
 
Povečevanje zaposljivosti priseljencev in narodnostnih skupin 
Položaj priseljenk ali pripadnic narodnostnih manjšin, kakor so Romi, se lahko zelo razlikuje od 
položaja moških. Lahko so na dnu lestvice prikrajšanosti, pri čemer je ta prikrajšanost večkratna. 
Kako boste dosegli te skupine? Kako boste seznanjali delodajalce z njihovimi različnimi potrebami? 
 
Invalidnost 
Hočete povečati zaposlitvene možnosti invalidov. Ste se pozanimali, ali imajo invalidke in invalidi 
enake potrebe in pričakovanja? Ali morate pri zaposlovanju in izbiri, ozaveščanju glede invalidnosti 
in okoljskih presojah v okviru svojega razvojnega partnerstva uporabiti različne strategije za ženske 
in moške?  
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Socialna odgovornost gospodarskih družb 
Mogoče iščete nove načine spodbujanja majhnih gospodarskih družb k dejavni vlogi pri 
vključevanju prikrajšanih skupin. Spet sprašujemo, ali ste preučili spolno strukturo teh delodajalcev 
in njihovih zaposlenih. Koliko je moških in koliko je žensk? Kakšna delovna mesta ponujajo? Ali vsi 
prikrajšani potrebujejo enako raven podpore? Če razlike obstajajo, kako ste se jim prilagodili v 
vašem razvojnem partnerstvu?  
 
 
Spodbujanje raznolikosti delovne sile 
S seznanjanjem delodajalcev s pozitivnimi učinki, ki jih prinašajo njihovim podjetjem strategije za 
spodbujanje raznolikosti, želite povečati odprtost sveta dela. Gre na primer za zmanjšanje stresa, 
manjše nihanje števila zaposlenih in manj izostajanja z dela, boljšo podobo podjetja in povečanje 
raznolikosti storitev. So takšni pristopi spolno nevtralni? Ali obstajajo razlike med ženskami in 
moškimi? Kako se delodajalec lahko nauči ceniti različnost? Kaj lahko storite, da bi ti novi delovni 
postopki upoštevali tudi potrebe žensk in moških? 
 
 
Spolna usmeritev 
Ste preučili, kako spolna usmeritev vpliva na dojemanje, kaj je žensko in kaj je moško v delovnem 
okolju? Ali so določena delovna mesta zaprta za ženske ali moške zaradi njihove spolne 
usmerjenosti? Ali so ženske in moški žrtve razlikovanja na delovnem mestu zaradi svoje spolne 
usmerjenosti? Ali so žrtve enako hudega razlikovanja? 
 
 
 
 
INFORMACIJE O POBUDI EQUAL 
 
Spletna stran EQUAL in skupna zbirka podatkov EQUAL (ECDB) 
http://europa.eu.int/comm/equal 
 
 
Ekstranet pobude EQUAL v programskem paketu CIRCA: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/Home/main?index 
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INTEGRACIJA NAČELA ENAKOSTI SPOLOV V 
ŽIVLJENJSKEM KROGU RAZVOJNIH PARTNERSTEV  
 
Integracija načela enakosti spolov bo povečala učinkovitost vašega razvojnega partnerstva. 
Izvedeti morate več o vplivih vašega razvojnega partnerstva na različne skupine in se tako 
prepričati, da ti niso, čeprav nehote, škodljivi. Pri tem ni bistveno, "kolikšna naj bo udeležba žensk", 
marveč "kako lahko novi pristop, preizkušen v okviru pobude Skupnosti EQUAL, zmanjša razlike 
med ženskami in moškimi". 
 
Ne pozabite, pri integraciji načela enakosti spolov gre za vključevanje žensk, kar pa ne pomeni 
izključevanja moških. Ravno nasprotno, to pomeni, da je treba v iskanje rešitev vključiti več 
moških.  
 
Od vas kot od razvojnega partnerstva EQUAL se pričakuje, da boste na vseh področjih svojega 
delovanja dosegali najvišje standarde enakosti. Pokazati boste morali, kako je bila enakost 
upoštevana pri: 

• sestavljanju skupine vašega razvojnega partnerstva, 
• zasnovi in uresničevanju vašega razvojnega partnerstva,  
• pri vašem načinu dela, ko ste nastopali kot delodajalec in kot ponudnik storitev, 
• ter pri ciljih in kazalcih, ki ste jih postavili, da bi izvedeli, ali ste bili uspešni na področju 

enakih možnosti. 
 
 
Integracija načela enakosti spolov v vašem partnerstvu 
 
Politična volja pri vrhu 
Vodilni delavci v vseh organizacijah vašega razvojnega partnerstva morajo biti zavezani enakosti 
žensk in moških. To se lahko zagotovi tudi v obliki izjave, vključene v sporazum o partnerstvu. 
 
Zavezanost vseh partnerjev 
Čeprav kaka organizacija na tem področju vodi, morajo podpirati enakost spolov vsi partnerji. 
Dokažite, da je vaše razvojno partnerstvo zavezano enakosti na vseh področjih svojega delovanja. 
Predstavite učinek te zaveze vsemu osebju, tudi prostovoljcem, svojim partnerjem, interesnim 
skupinam in udeležencem. Zaradi spremljanja napredka in pravočasnega uvajanja sprememb 
vključite enakost spolov kot pomemben dejavnik v vsa srečanja med partnerji. 
 
Skupna opredelitev enakosti spolov 
V okviru svojega partnerstva morate preučiti, kaj vam pomeni enakost spolov in integracija načela 
enakosti spolov. Na voljo je veliko gradiva, ki vam lahko pomaga ta dva izraza bolje razumeti. 
Lahko naredite vajo iz tega priročnika (glej besedilo 11) in si ogledate kontrolni seznam vprašanj, ki 
jih je treba preučiti (glej besedilo 12). Pred zagonom vašega razvojnega partnerstva morate 
oblikovati skupno stališče. 
 
Usposabljanje 
Vse vase partnerske organizacije morajo imeti osnovno znanje s področja integracije načela 
enakosti spolov in morajo vedeti, kako ga bodo uporabile pri svojem vsakodnevnem delu. To velja 
tudi, če se zanašate na strokovno znanje in izkušnje s področja enakosti spolov zunanjih 
strokovnjakov ali na znanje svojega partnerja v okviru razvojnega partnerstva. Znanje, 
razumevanje in vedênje vašega razvojnega partnerstva lahko izboljšate z izobraževanjem in 
strokovnim napredkom. 
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Metode dela 
Vaše metode dela morajo odražati čut za enakost spolov.  
 
Za vsako organizacijo v vašem razvojnem partnerstvu to pomeni: 

• Preučiti sestavo zaposlenih. Koliko je žensk, koliko moških, na katerih položajih so in 
kakšne odgovornosti imajo? Za cilj si lahko postavite enakost spolov na področju 
zaposlovanja, strukture zaposlenih ter članstva v partnerstvu. 

• Ali je pogoj za zaposlitev razumevanje vprašanja enakosti spolov? Ali novim zaposlenim, ki 
nimajo tega znanja, zagotavljate izobraževanje o enakosti spolov? 

• Ali omogočate prilagodljive delovne možnosti za ženske in moške zaposlene? Koliko jih je 
izkoristilo to možnost? Ali pri tem obstaja kak vzorec razmerja med spoloma? 

• Ali svojim zaposlenim zagotavljate enako plačilo ter poštene in enake možnosti za 
usposabljanje in poklicne priložnosti v okviru organizacije? 

• Ali določate potrebe po usposabljanju svojih zaposlenih z vrednotenjem njihovih veščin in 
znanja? Ali se imajo vsi zaposleni možnost izobraževati o enakosti spolov? 

• Je enaka obravnava spolov kot cilj vključena v splošne presoje učinkovitosti zaposlenih? 
• Kako pripravljate srečanja svojega razvojnega partnerstva (njihova struktura, čas, ki ga 

imajo na voljo govorci, in ravni odgovornosti, kdaj se pripravijo in tako naprej)? 
• Ali upoštevate vprašanja enakosti spolov pri oddaji ponudb za blago in storitve? Lahko na 

primer jasno razložite, da kupujete samo od gospodarskih družb, kjer je enakost spolov 
uveljavljena. 

• Ste za izboljšanje poznavanja ter strokovnega znanja in izkušenj o strategijah za enakost 
vzpostavili partnerski odnos z organi za enakost? 

 
To za vaše ponujanje storitev pomeni: 

• Ste analizirali, koliko žensk in koliko moških na vsaki ravni uporablja vaše storitve ali 
sodeluje pri vaših dejavnostih? Obstaja mogoče kak vzorec?  

• Ali pri svojih postopkih zaposlovanja upoštevate enakost žensk in moških (vaše 
promocijske kampanje, informativne brošure, postopki izbiranja)? 

• Ste pripravili ukrepe za prepoznavanje, upoštevanje in izpolnjevanje različnih potreb vaših 
ciljnih skupin? Kako odkrivate in izpolnjujete njihove posebne potrebe?  

 
 
Vključitev organov za enakost in drugih predstavniških skupin v vaše delo 
Dragocen vir so nacionalne in območne agencije za enakost. Na vseh stopnjah vašega razvojnega 
partnerstva vam lahko koristno in pravočasno svetujejo. Posvetujte se tudi s predstavniškimi 
organizacijami različnih ciljnih skupin in spodbujajte njihovo udeležbo. To zahteva proaktivno 
politiko. Preučite svoje posvetovalne mehanizme za zagotovitev njihove udeležbe. 
 
 
Upravljanje enakosti v vašem razvojnem partnerstvu 
Lahko bi imenovali "prvaka" enakosti, ki bi vam pomagal upravljati enakost v vašem razvojnem 
partnerstvu in bi drugim članom posredoval ustrezne informacije, kakor so članki, razvoj dogodkov 
na področju politike, vodiči in tako naprej. Napredek vrednotite s sistematičnim vključevanjem 
enakosti spolov v vsa srečanja vašega razvojnega partnerstva. V okviru partnerstva lahko tudi 
oblikujete delovno skupino za razvoj in spremljanje enakosti spolov. Povabite zunanje organizacije, 
naj sodelujejo s to skupino. 
 
 
Zadosten proračun 
Morali boste zagotoviti zadosten proračun za pokritje vseh stroškov integracije načela enakosti 
spolov v vašo organizacijo in njene storitve. Mogoče boste na primer morali kupiti zunanje 
strokovno znanje in izkušnje, poskrbeti za ozaveščanje in izobraževanje o enakosti spolov, razviti 
orodja za analizo enakosti spolov, prilagojena vašemu razvojnemu partnerstvu, organizirati 
posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in njihovo udeležbo, zagotoviti spremljanje in vrednotenje 
in merjenje rezultatov vpliva. 
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Integracija načela enakosti spolov v vašem razvojnem partnerstvu 
Bistveni elementi vsakega učinkovitega orodja za načrtovanje so spodaj opisani koraki. Združljivi 
so z zbirko orodij za načrtovanje, spremljanje in vrednotenje partnerstva na podlagi logičnega 
okvirnega pristopa, ki je na voljo na spletni strani EQUAL. 
 
Analiza stanja 
Ne glede na vašo prednostno temo boste morali preučiti posebne težave žensk in posebne težave 
moških, s katerimi se spopadajo v: 

- ustrezni ciljni skupini, 
- določenem geografskem območju, 
- določenem sektorju. 

 
To se imenuje analiza oziroma presoja vpliva na spol. Če hočete izpolniti standarde EQUAL o 
enakosti spolov, morate to analizo opraviti pred začetkom načrtovanja vašega razvojnega 
partnerstva. 
 
Da bi vam olajšali to nalogo, smo v brošuro vključili vodnik po posameznih korakih (glej besedilo 
10) s predlogi za vprašanja, ki jih morate postavljati za opredelitev različnih položajev in potreb 
žensk in moških ter odzivanje nanje. 
 
Izogibajte se posploševanju. Na primer, da bo že predlagani poseg sam po sebi prinesel koristi 
ženskam, da združeni podatki in statistika verodostojno prikazujejo življenje žensk ali da bodo 
stvari, ki so se izkazale za učinkovite pri moških, delovale tudi pri ženskah.  
 
Oblikujete lahko majhno skupino žensk in moških, ki imajo veščine in znanje s področja enakosti 
spolov in s tematskega področja, ki ustreza vašemu razvojnemu partnerstvu. Skupaj lahko 
ugotovite, kje poiskati podatke za vašo analizo in kako jih zbirati. 
 
Za izdelavo analize morate najprej za vsak spol posebej poiskati in zbrati razpoložljive statistične 
podatke. Za začetek vam ponujajo najbolj oprijemljivo in najmanj vprašljivo znanje o položaju žensk 
in moških, ki ga lahko pridobite. 
 
Poleg tega poiščite druga dejstva in informacije o obravnavanem vprašanju. Lahko uporabite 
lokalno ali nacionalno statistiko ali poročila o raziskavah. Poskušajte prepoznati morebitne vzorce 
neenakosti.  
 
To gradivo o ozadju potrebujete, da ne boste preveč odvisni od vtisov in ugibanj. Če podatkov ne 
morete dobiti, lahko predvidite lastne vprašalnike za ugotavljanje vzorcev udeležbe in razlikovanja. 
V svoji vlogi lahko opišete omejitve glede podatkov, na katere ste naleteli, in, kjer je to mogoče, 
predvidite denarna sredstva za praktične rešitve. 
 
Posvetujte se z možnimi udeleženkami in udeleženci vašega razvojnega partnerstva ter poskušajte 
zvedeti, katera vprašanja se jim zdijo najbolj pereča.  
  
Opredelite še druge zainteresirane strani, kakor so vodje izobraževanja, podporni organi, uradni 
organi za enakost, delodajalci, sindikati, raziskovalne organizacije in nevladne organizacije, ki 
delujejo na vašem izbranem tematskem področju. Razmislite, kako oni gledajo na enakost žensk in 
moških? Vam lahko pomagajo uresničiti enakost v okviru vašega razvojnega partnerstva? 
 
Posvetujte se s toliko zainteresiranimi stranmi, kot se lahko in kot se vam zdi potrebno. Vedno bi se 
bilo treba posvetovati z uradnimi organi za enakost in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na 
vašem tematskem področju. 
 
Z odprtimi posvetovanji boste lahko dobili verodostojno sliko in trdno oporo za svoje razvojno 
partnerstvo ne samo od vključenih partnerjev, temveč tudi od širše javnosti. Mogoče boste celo 
odkrili, da lahko katere od teh organizacij odigrajo ključno vlogo pri uveljavljanju sprememb in 
razširjanju rezultatov vašega razvojnega partnerstva. 
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Tako boste odkrili tudi organizacije, ki imajo mogoče ključni položaj na vašem področju delovanja, 
vendar jih argumenti integracije načela enakosti spolov niso prepričali. Mogoče boste v okviru 
svojega razvojnega partnerstva predvideli njihovo ozaveščanje ali jih boste celo vključili v 
partnerstvo, na primer s tem, da jim namenite vlogo v katerem od svojih odborov. 
 
 
Načrtovanje vašega razvojnega partnerstva 
 
Če je analiza dokončana, ste pripravljeni na fazo načrtovanja vašega razvojnega partnerstva. 
Razmisliti boste morali o naravi in obliki vašega delovanja in se odločiti glede: 

• geografskega območja, 
• sektorskega, tematskega področja,  
• posebnih ciljev razvojnega partnerstva,  
• rešitev in predvidenih rezultatov. Kaj hočete izboljšati? Katere koristi lahko pričakujejo vaše 

ciljne skupine? Katere konkretne rezultate hočete doseči? 
• predvidenih dejavnosti in časovnega razporeda,  
• vlog in odgovornosti vseh partnerjev v vašem razvojnem partnerstvu ter drugih določenih 

zainteresiranih strani,  
• in virov: človeških, finančnih, logističnih in organizacijskih. 

 
Jasno opredelite svoje posebne cilje za področje enakosti spolov ter določite posamezne cilje in 
kazalce. 
 
S posameznimi cilji opredelite, kaj hočete doseči. Ne pozabite, da morajo biti konkretni, merljivi, 
dosegljivi, stvarni in imeti morajo jasen časovni okvir. Posameznih ciljev si ne postavite previsoko, 
tako da se jih počutite sposobni uresničiti, vendar vseeno ostanite ambiciozni. 
 
Kazalci merijo dosežke razvojnega partnerstva, ki ste si jih zadali. Lahko so kvantitativni (vsote, 
odstotki itd.) in kvalitativni (utemeljeni na sodbah in vtisih ljudi). 
 
Mogoče boste kvantitativne podatke, ki jih potrebujete, lahko našli v uradni statistiki in upravni 
evidenci. Za kvalitativne podatke boste morali poiskati stališča ljudi, na primer s skupinskimi 
diskusijami in vrednotenji, a tudi s preprostim opazovanjem. 
 
Pri oblikovanju kazalcev se morate odločiti: 

• kaj želite z določenim kazalcem meriti, 
• katere podatke potrebujete za izvedbo te meritve, 
• kje in kako lahko zberete te podatke.  

 
Če je na primer poseben cilj vašega razvojnega partnerstva omogočiti ljudem, izključenim s trga 
dela, dostop do zaposlitve, bi bil lahko posebni cilj za enakost spolov zagotoviti enak dostop 
ženskam in moškim, izključenim s trga dela. Eden od vaših ciljev bi bil lahko v prvih petih mesecih 
delovanja vašega razvojnega partnerstva za 70 % dvigniti ozaveščenost ključnih delodajalcev v 
vašem območju glede pomena spolne uravnoteženosti zaposlenih. Kazalec bi bil lahko delež 
moških in žensk, ki so se zaposlili in ostali na delovnih mestih v teh gospodarskih družbah. 
 
Svoje cilje navedite v obliki zaželenega, prihodnjega položaja. Na primer "ženskam in moškim 
omogočen enak dostop". 
 
Bodite stvarni pri zastavljanju teh ciljev. Izjava, da je "ženskam in moškim zagotovljen enak 
dostop", kaže da pretirano poveličujete sposobnosti razvojnega partnerstva. 
 
Vse svoje načrtovane dejavnosti si oglejte iz zornega kota enakosti spolov. Poskrbite, da bodo vse 
dejavnosti, naj bodo posebne ali splošne, zmanjševale neenakost in spodbujale enakost žensk in 
moških.  
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Pri sestavljanju proračuna zagotovite, da ste dodelili dovolj sredstev za delo na področju enakosti 
spolov. Ocenjevalci bodo hoteli videti, ali vaš proračun res omogoča izpolnitev vaših obljub na 
področju enakosti. Sem se lahko prištevajo stroški za varstvo otrok, izobraževanje o enakosti 
spolov za vaše zaposlene in za zaposlene v partnerskih organizacijah, podpora v obliki potnih 
stroškov za vašo ciljno skupino, zagotavljanje dodatnih podpornih storitev, ozaveščanje in tako 
naprej. 
 
 
Uresničevanje vašega razvojnega partnerstva 
 
Pri uresničevanju vašega razvojnega partnerstva zagotovite, da imajo vsi vaši partnerji ustrezno 
strokovno znanje in izkušnje s področja enakosti spolov, tako da bodo lahko razumeli in 
uresničevali ta vidik vašega partnerstva. Lahko organizirate dan za izobraževanje in pri tem 
uporabite nekaj vaj iz tega vodnika. Ali lahko pripeljete zunanje voditelje izobraževanja? Vključite ta 
strošek v svoj proračun.  
 
Brez skupnega razumevanja integracije načela enakosti spolov boste težko vzdrževali stalno 
uresničevanje načela enakosti spolov v razvojnem partnerstvu.  
 
 
Spremljanje vašega razvojnega partnerstva 
 
S spremljanjem boste lahko primerjali napredek vašega razvojnega partnerstva in učinkovitost pri 
doseganju ciljev ter usmerjali odločitve glede potreb po spremembah in izboljšavah.  
 
Ne pozabite zbirati podatkov, ki vam pomagajo meriti različne vidike vašega razvojnega 
partnerstva, ki jih je mogoče pregledovati in po potrebi prilagajati med njegovim trajanjem. Sicer 
izgubljate čas in sredstva. 
 
Nastaviti boste morali osebje in oblikovati sisteme za analizo podatkov in njihov vnos v proces 
odločanja. 
 
Lahko na primer spremljate: 

• Koliko žensk je do zdaj sodelovalo v različnih dejavnostih razvojnega partnerstva?  
• Kaj je vzrok, če je sodelovalo manj žensk (moških) kot je bilo načrtovano? 
• Kako lahko ukrepate, da bi to popravili? 
• Ali se rezultati udeleženk in udeležencev razlikujejo? Če se, zakaj je tako? Kako lahko 

ukrepate, da bi to popravili? 
• So imeli udeleženke in udeleženci enake koristi? Če ne, zakaj je bilo tako?  Kako lahko 

ukrepate, da bi to popravili? 
• Kako učinkovito ste razvili in okrepili enakost spolov v vašem razvojnem partnerstvu? 

 
 
Vrednotenje vašega razvojnega partnerstva 
 
Vrednotenje je priložnost za izboljšanje. Pomaga vam spoznati, ali ste opravili dobro delo in ali vam 
je uspelo vpeljati pričakovane spremembe. 
 
Vrednotenje mora pokrivati: 

• Ustreznost: Koliko je razvojno partnerstvo izpolnilo potrebe in pričakovanja udeleženk in 
udeležencev? 

• Učinkovitost: Kdo je imel koristi od razvojnega partnerstva? Je sestava ciljne skupine 
drugačna od prvotno načrtovane? Če je, zakaj je tako? Je razmerje med ženskami in 
moškimi drugačno kot v prvotno načrtovani ciljni skupini? So imeli udeleženke in 
udeleženci enake koristi? So se mogoče pojavili nenačrtovani negativni učinki? Če so se, 
koliko je to vplivalo na ženske in koliko na moške? 
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• Vpliv: Kakšne sorazmerne spremembe položaja žensk in moških zaradi razvojnega 
partnerstva je mogoče opaziti? 

• Uspešnost: Ali je razvojno partnerstvo polno izkoristilo zmožnosti žensk in moških? So 
bila sredstva in rezultati enako porazdeljeni med ženske in moške? 

• Trajnost: Ali se bodo rezultati ohranili, tudi ko razvojnega partnerstva ne bo več? 
 
Pomemben vir informacij za spremljanje in vrednotenje so vaši udeleženci. Lahko: 

• spremljate udeležbo in stopnjo odsotnosti ter tudi vse pritožbe ali delovne spore, 
• pripravite pogovore in pričevanja o njihovih izkušnjah, skupinske debate, preglede, 

vprašalnike in zaupna srečanja za pridobivanje povratnih informacij,  
• uvedete terenske obiske in preglede. 

 
Pomembno je tudi opraviti pogovore in pripraviti skupine za razpravo s ključnimi ljudmi, ki ste jih 
opredelili pri analizi vašega razvojnega partnerstva.  
 
 
Razširjanje in uveljavljanje 
 
V okviru pobude Skupnosti EQUAL boste morali opredeliti, razširjati in uveljavljati dobro ravnanje 
vašega razvojnega partnerstva. To pomeni, da morate z razširjanjem pokazati nove ideje in 
pristope, ki ste jih razvili v svojem razvojnem partnerstvu, in njihove posledice za splošno politiko in 
ravnanje. 
 
Razmislite, kako boste opozorili na uspehe vašega razvojnega partnerstva pri spodbujanju 
enakosti žensk in moških. Kako boste pokazali, kaj se je pri vas izkazalo za učinkovito in kaj ne? 
Kako boste dokazali dobro ravnanje pri integraciji načela enakosti spolov? 
 
Že na samem začetku načrtujte razširjanje in uveljavljanje načela enakosti spolov. Raziščite, ali se 
ženske in moški, ki se jim hočete približati, na isto sporočilo odzivajo enako. Ali prebirajo različne 
izdaje ali gledajo ali poslušajo različna občila?  
 
Ne pozabite, da morajo vse vaše dejavnosti razširjanja dejavno upoštevati in spodbujati enakost 
spolov ter prispevati k njej. Zagotovite, da bodo imeli ključno vlogo pri vaših dejavnostih integracije 
ženske in moški. Ko nasprotujete stereotipni obravnavi spolov, uporabljajte pozitivne izraze in 
podobe.  
Zagotovite, da bodo v vaših objavah (okrožnice, brošure o dobrem ravnanju, poročila/študije, 
internetne strani) in intervjujih, dokumentarnih oddajah, uvodnikih, kolumnah itd. ženske in moški 
prikazani enako in v dejavnih vlogah. V svoje izdaje in spletne strani vključujte vedno nove točke o 
enakih možnostih.  
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10  
ANALIZA VPLIVA NA ENAKOST SPOLOV. 
OPIS POSAMEZNIH KORAKOV ZA RAZVOJNA 
PARTNERSTVA   
 
 
KORAK 1 − Preučite zastopanost in udeležbo 
Sem prištevamo kvantitativne prikaze. Vprašanje je: koliko žensk in koliko moških.  

• Kako moj predlog vpliva na vsakdan žensk in moških na splošno ali v okviru skupin, 
opredeljenih s starostjo, invalidnostjo, narodnostnim poreklom in tako naprej? 

• Ali je delež žensk in moških v ciljni skupini različen?  
• Kakšne so njihove značilnosti?  
• Kakšna je zastopanost žensk in moških v organih odločanja na različnih ravneh? Kakšen 

učinek ima to?  
 
KORAK 2 − Preučite dostop do sredstev 
Preučite, kako so odločilna sredstva razdeljena med ženske in moške, da bi odkrili obstoj 
morebitnih velikih razlik. Pri sredstvih ne gre samo za denar. Zajemajo tudi: 

• Čas: čas, ki ga ženske in moški namenijo za proizvodne dejavnosti (na primer plačano in 
neplačano delo, prekinitve na poklicni poti), reprodukcijo (skrb za otroke in domača 
opravila), družabno življenje (različna združenja, politično udejstvovanje) in zasebno 
življenje (šport, zabava, osebna rast). 

• Informacije: o delovnih mestih, izobraževanju, finančnih zmožnostih, ustanavljanju podjetij, 
delovnem pravu in zakonodaji o enakopravnosti. 

• Denar in gospodarsko moč: finančna odvisnost in neodvisnost, lastni dohodek 
posameznika. 

• Izobraževanje in usposabljanje: ravni in sektorji in njihova ustreznost glede na gibanja na 
trgu dela. 

• Delo in poklic: razporeditev žensk in moških po sektorjih, vlogi, stopnji, odgovornosti in vrsti 
zaposlitve (pogodba za določen čas, krajši delovni čas, poln delovni čas), delež 
brezposelnih žensk in moških, dolgoročno brezposelni, prekinitve na poklicni poti, iskalci 
zaposlitve, samozaposleni in vodje gospodarskih družb.  

• IT in komunikacije: dostop do interneta, računalniško usposabljanje, delež žensk in moških 
v računalniških podjetjih in zadevni vpliv teh tehnologij na tradicionalno moške ali ženske 
dejavnosti in poklice. 

• Družbene storitve: dostop žensk in moških ter njihova uporaba družbenih storitev, vključno 
z zdravstvom, nastanitvijo, vzgojo otrok, svetovalnimi in drugimi strokovnimi storitvami za 
področje družine ter skrbjo za vzdrževane družinske člane. Ustreznost teh storitev glede 
na potrebe. 

• Mobilnost: delež žensk in moških, ki uporabljajo javna prevozna sredstva, dostop do 
zasebnih avtomobilov, ustreznost teh storitev glede na potrebe. 

 
 
KORAK 3 − Preučite pravice in družbena pravila in vrednote 
Glede pravic preverite obstoječe zakone, uredbe in pravila. Mogoče neposredno ali posredno 
zapostavljajo ženske oziroma moške?  
 
Glede vpliva družbenih pravil in vrednot razmislite o naslednjem: 

• Ali se predvideva, kakšna dela opravljajo ženske in moški v vašem ciljnem področju? Kako 
to vpliva na vlogo spolov, delitev dela, odnos in vedênje žensk in moških?  

• Ali se ženske in moške značilnosti različno vrednoti? Ali to vodi v neenakost? 
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KORAK 4 − Preučite zunanje vplive 
Preučite dejavnike, kakor so splošno gospodarsko in družbeno ozračje, demografska gibanja in 
splošni zakoni, ki lahko negativno ali pozitivno vplivajo na vaše cilje. 
 

 
KORAK 5 − Preučite potrebe 
Iz zgornjih podatkov bi morali izluščiti posebne potrebe žensk in moških glede na vaše tematsko 
področje in načine njihovega zadovoljevanja. Lahko tudi pripravite raziskavo in vprašalnike za ciljno 
skupino. 
 
Zdaj ste pripravljeni na fazo načrtovanja vašega razvojnega partnerstva, ko boste opredelili svoje 
posebne cilje, s čimer boste pokazali, kaj hočete doseči in katere so vaše prednostne naloge. 
 
 
Primeri 
 
Mobilnost 
Udeležba: Ženske imajo slabši dostop do zasebnih avtomobilov, pogosteje uporabljajo javna 
prevozna sredstva in velikokrat opravijo več poti na dan. Redno tudi jemljejo s seboj otroke in 
uporabljajo otroške vozičke. Premalo so zastopane pri odločanju o prometu in bodo najbrž imele 
največ koristi od izboljšav v tem sektorju. V okviru pobude EQUAL to pomeni, da boste mogoče 
morali k stroškom svojega razvojnega partnerstva prišteti tudi potne stroške. 
Sredstva: Med spoloma obstajajo razlike pri razporeditvi sredstev (na primer lastništvo avta), ki še 
krepijo obstoječe neenakosti glede razpoložljivega časa (kolikor lasten avto pripomore k časovni 
učinkovitosti). 
Pravila in vrednote: Kadar si je treba deliti omejena sredstva (en družinski avto), se potrebe 
moških vrednoti više kot potrebe žensk. 
 
Delovni čas − delitev dela 
Udeležba: Delo s krajšim delovnim časom v veliki večini opravljajo ženske. Poleg tega ženske 
povprečno dve tretjini svojega delovnega časa opravljajo neplačane dejavnosti; moški pa samo 
tretjino.  
Sredstva: Te udeleženske razlike po spolu vplivajo na porazdelitev virov (čas, dohodek, poklicne 
priložnosti).  
Pravila in vrednote:  Prispevajo k izbiram glede na spol na področju izobraževanja in poklica ter 
na razporeditev domačih opravil in odgovornosti.   
Pravice: Različne pravice za zaposlene za poln delovni čas in za zaposlene za krajši delovni čas 
različno vplivajo na ženske in moške.  
 
Ločevanje na delovnem mestu 
Udeležba: V "skrbstvenih" poklicih je zelo malo moških (horizontalno ločevanje po spolu). Malo 
žensk ima dostop do vodilnih delovnih mest (vertikalno ločevanje po spolu). Glede na demografska 
gibanja, ki vodijo v staranje prebivalstva, in večjo udeležbo žensk na področju delovne sile se bodo 
možnosti za zaposlovanje v skrbstvenem sektorju (skrb za otroke, ostarele in druge vzdrževane 
osebe) povečale.  
Sredstva: Problem nizkih plačil, značilnost, da v "skrbstvenih" poklicih prevladujejo ženske, bi 
lahko ovirala uspešno zaposlovanje moških. Povečanje števila moških na teh delovnih mestih bi 
lahko pozitivno vplivalo na raven plačil. 
Pravila in vrednote: Novi vloge moških bodo pozitivno vplivale na spolno socializacijo fantkov in 
punčk ter odpravili togost delovnih mest.  
Pravice: Ukrepi za spodbujanje udeležbe moških v skrbstvenem sektorju odpirajo nove priložnosti 
za zaposlovanje nekvalificiranih in polkvalificiranih moških ter obenem spodbujajo enakopravnejši 
vzorec razporeditve dela med ženske in moške.  
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PRAKTIČNA VAJA ZA RAZVOJNA PARTNERSTVA. 
KORAKI PRI INTEGRACIJI NAČELA ENAKOSTI SPOLOV  
 
V svet integracije načela enakosti spolov morate vstopiti brez predsodkov. Poskrbite, da vaša 
analiza ne bo temeljila na vaših predstavah o položaju, ki se lahko bolj ali manj ujemajo z 
resničnostjo. 
 
Ponujamo vam nekaj predlogov za izboljšanje vaših analitičnih veščin: 

• Preglejte celotno področje in se ne zanašajte samo na en vir informacij. 
• Ostanite odprti. Zavedajte se skritih "in tako naprej" pri vseh informacijah, ki jih pridobite. 
• Izogibajte se pretiranemu posploševanju. Izjave, kakor sta "ženske menijo …" ali "ženske 

potrebujejo …", ustvarjajo stereotipe, saj pomenijo, da imajo vse ženske enak vrednostni 
sistem in enake cilje.  

• Pri opisovanju vprašanj bodite zmerni. Ne označujte jih s skrajnimi izrazi, kakor so narobe 
ali prav, enako ali neenako, izkoriščevalec in izkoriščani.  Resničnost je bolj zapletena, 
zato preučite "sivo območje", ki ga je treba upoštevati. 

• Raziščite različna stališča. Preučite različne vire informacij. Ni nujno, da so informacije 
nevtralne. Odražajo avtorjeve cilje, namene, osebne omejitve, zgodovino, stališča itn. in 
mogoče celo ne ustrezajo popolnoma dejstvom. 

• Informativnost kronološko zabeleženih dogodkov se s časom spreminja. Gospodarske, 
družbene in okoljske informacije redko ostajajo enake: podatek, kdaj so bile zbrane, lahko 
precej spremeni vašo analizo. 

• Razmišljajte politično. Rešitve se najde s svobodnimi in nepristranskimi pogajanji in 
dogovori med različnimi ljudmi ter njihovimi različnimi pogledi in razumevanjem. 

• Razmišljajte vsestransko. Opredelite in upoštevajte povezave in odnose z drugimi področji 
politike. 

• Varujte sedanjost, a načrtujte za prihodnost. Bodite praktični in strateški. 
• Sodelujte. Za odpravljanje neenakosti morate razviti čut solidarnosti, ki vključuje ženske in 

moške.  
 
Vir: Gender mainstreaming, Learning and Information Pack, 2000, United Nations Development Programme (UNDP), 
Gender in Development Programme. (Integracija načela enakosti spolov, sveženj za učenje in informacije, 2000, Program 
ZN za razvoj (UNDP), enakost spolov v programu za razvoj) 
http://www.undp.org/gender/infopack.htm 
 
 
Poleg enakih možnosti se odločite še za eno od tematskih prioritet pobude Skupnosti EQUAL in 
naredite vaje v majhnih skupinah. Mogoče hočete obravnavati primere iz resničnega življenja. 
 
Ne pozabite, da mora v središču vaše pozornosti vseskozi ostajati enakost spolov. Pri vsakem 
koraku preučite, ali obstaja neenakost ali potencialna neenakost med ženskami in moškimi ter 
različnimi skupinami žensk in moških in kaj lahko storite glede tega. 
 
Pri vsakem koraku obravnavajte vsaj eno točko. Stvari ne zapletajte. 
 
Za vaše izbrano področje ukrepanja preučite: 

• Ali to vprašanje različno vpliva na ženske in moške? Ne pozabite, da ne gre za homogeni 
skupini. Kako to vpliva na njihov vsakdan? Nekaj odgovorov boste lahko poiskali v 
dokumentu o analizi vpliva na enakost spolov (glej besedilo 10). 
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• Če med ženskami in moškimi obstajajo precejšnje razlike (in skoraj vedno je tako), kako 

vplivajo na moj predlog? Bo to privedlo do neenake razporeditve sredstev, storitev ali 
vpliva med ženske in moške? Bo to ohranilo ali celo povečalo neenakost? 

• Kaj moram storiti za zagotovitev enakega izida za ženske in moške? Razmislite, s katerimi 
zunanjimi strokovnjaki in lokalnimi skupinami za enakost spolov bi se lahko posvetovali 
glede priprave svoje strategije. Razmislite, kako lahko prikrajšanim skupinam zagotovite 
vpliv v vašem razvojnem partnerstvu. 

• Kako bom meril uspeh na tem področju (kazalci, cilji) in kako bom vedel, da sem kaj 
spremenil? 

• Katere bi bile lahko širše posledice, če nam ne uspe sprejeti pristopa, ki upošteva enakost 
spolov? 

• Ali je moja organizacija sposobna zagotoviti enakost? Če ni, kaj lahko storim glede tega? 
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VPRAŠANJA, KI JIH JE TREBA PREUČITI. 
KAKO UPOŠTEVATI ENAKOST SPOLOV V RAZVOJNIH 
PARTNERSTVIH  
 
 
Pri analiziranju stanja 

• Ali so splošni cilji v skladu z obveznostmi in prioritetami enakosti, ki so določene v pobudi 
Skupnosti EQUAL? 

• Ali ste pred načrtovanjem svojega razvojnega partnerstva opravili analizo položaja, ki 
ugotavlja obstoj in obseg razlik med ženskami in moškimi ter posledice teh razlik? 

• Koliko so posamezniki in nevladne organizacije z znanjem in izkušnjami o integraciji načela 
enakosti spolov sodelovali pri opredelitvi, oblikovanju in oceni vašega razvojnega 
partnerstva? 

• Kako zainteresirani ženske in moški gledajo na vaše partnerstvo glede na njegove stroške, 
koristi, sprejemljivost in uporabnost?   

 
Pri postavljanju posebnih ciljev 

• Ali ste se odločili, kako boste obravnavali potrebe žensk in moških,  izražene v analizi? 
• Kako bo vaše razvojno partnerstvo prispevalo k zmanjšanju predsodkov in stereotipov? 
• Kako bo spodbujalo enakost? 
• Kakšno korist bodo ženske in moški imeli od razvojnega partnerstva? 
• Kako se bo spopadlo s trenutnimi ovirami za enakost spolov? 
• Kako boste okrepili moč žensk in moških v vaši ciljni skupini? 
• Ali so kvantitativni in kvalitativni kazalci enakosti ustrezni in stvarni? 
• Ali ste opredelili in upoštevali ovire, ki bi lahko oteževale izvajanje ukrepov in doseganje 

ciljev? 
 
Pri opredelitvi ciljnih skupin, posvetovanju z njimi in njihovem vključevanju  

• Kako je vaša analiza položaja vplivala na izbiro ciljnih skupin? 
• Kako boste zagotovili, da bodo ženske in moški, razen pri določenih dejavnostih, enako 

udeleženi v razvojnem partnerstvu in imeli od njega enako korist? 
• Kako boste zagotovili, da bodo tako ženske kot moški med uresničevanjem razvojnega 

partnerstva izražali svoje potrebe in sodelovali v procesih odločanja ter s tem vplivali na 
spremembe? 

• Kako ste na vašem območju vključili organe za enakost in predstavniške organizacije vaših 
ciljnih skupin? 

• Ali vaši posvetovalni mehanizmi spodbujajo sodelovanje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - VPRAŠANJA, KI JIH JE TREBA PREUČITI.  − Kako upoštevati enakost spolov v vašem razvojnem 
partnerstvu 12.1 - 
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Pri organizaciji vašega razvojnega partnerstva in pripravi delovnega načrta 

• Kako dobro so se vaši zaposleni seznanili z vidiki enakosti spolov pri temi vašega 
razvojnega partnerstva? 

• Ali ste med člani odbora in zaposlenimi ugotovili potrebe po izobraževanju ali boljši 
obveščenosti o integraciji načela enakosti spolov in opredelili najučinkovitejši način, kako 
nanje odgovoriti (z usposabljanjem, dajanjem navodil, tedenskimi posvetovanji, osebnimi 
razgovori itd.)? 

• Ali ste omogočili izobraževanje ali usposabljanje za zadovoljitev teh potreb? 
• Ali ste vzpostavili ustrezne nadzorne mehanizme za merjenje vpliva usposabljanja na 

uresničevanje načela enakosti spolov v vašem razvojnem partnerstvu? 
• Ali formalni pogoji za vsa delovna mesta zahtevajo čut za enakost spolov in/ali strokovno 

znanje in izkušnje s področja enakosti spolov ? 
• Ali zagotavljate enako plačilo? 
• Ali omogočate prilagodljive delovne možnosti za ženske in moške zaposlene?  Koliko jih je 

izkoristilo to možnost? Ali pri tem obstaja kak vzorec razmerja med spoloma? 
• Ali postopki za napredovanje in presojo zagotavljajo razvoj na poklicni poti in napredovanje 

zaposlenih žensk in moških?  
• Ali pri oddaji ponudb za blago in storitve, ki jih morate kupiti, upoštevate vprašanja enakosti 

spolov? 

Pri izdelavi finančnega načrta 
• Ali ste v svojem proračunu predvideli stroške integracije načela enakosti spolov? 
• Ali je vaš proračun "odporen proti neenakosti spolov", da bodo tako ženske kot moški imeli 

korist od načrtovanega ukrepa? 
• Ali je vaš proračun dovolj velik za izvedbo ukrepov za enakost spolov? 

Pri izvajanju delovnega načrta z nadnacionalnim sodelovanjem 
• Ali je bilo storjeno vse potrebno za zagotovitev uravnoteženosti spolov v odborih 

razvojnega partnerstva? 
• Kako boste zagotovili, da bodo vse partnerske organizacije razvojnega partnerstva 

seznanjene z vidikom enakosti spolov v partnerstvu in ga bodo sposobne učinkovito 
izvajati? 

• Ali ste pripravili dovolj postopkov poročanja in obveščanja, da boste lahko zaznali 
pomanjkljivosti pri uresničevanju vidikov integracije načela enakosti spolov v razvojnem 
partnerstvu? 

• Ali ste poskrbeli za podporne ukrepe, vključno z zunanjim strokovnim znanjem, za 
reševanje takšnih položajev? 

• Kako boste zagotovili, da bo vaše razvojno partnerstvo stalno prepoznavalo, upoštevalo in 
se odzivalo na različne potrebe vaše ciljne skupine? 

Pri organizaciji stalnega nadzora in samoocenjevanja 
• Kako boste zagotovili, da bodo cilji enakosti spolov doseženi? 
• Ali so kvantitativni in kvalitativni kazalci ustrezni za merjenje razporeditve rezultatov med 

ženskami in moškimi? 
• Kako boste spremljali vsebino, storitve in upravni postopek vašega razvojnega 

partnerstva? 

Pri ocenjevanju vpliva vašega razvojnega partnerstva na enake možnosti 
• Kako boste spremljali in vrednotili vaše razvojno partnerstvo, da zagotovite enake rezultate 

za udeleženke in udeležence? 
• Ali ste razvili ustrezno strategijo sporočanja za obveščanje ustreznih organizacij in 

oblikovalcev politike o obstoju, napredku in rezultatih razvojnega partnerstva z vidika 
enakosti spolov? 

Pri razširjanju in integraciji 
• Katera je vaša ciljna skupina? Koga bi radi dosegli in s kakšnimi sporočili? 
• Ali vaše strategije ustrezajo temu? 
• Kako boste poudarili uspehe vašega razvojnega partnerstva pri spodbujanju enakosti med 

ženskami in moškimi? 
 - VPRAŠANJA, KI JIH JE TREBA PREUČITI. - Kako upoštevati enakost spolov v vašem razvojnem 

partnerstvu 12.2 - 
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VPRAŠANJA INTEGRACIJE NAČELA ENAKOSTI 
SPOLOV PRI VODENJU PROGRAMA EQUAL 
 
Enakost spolov vpliva na vse vodstvene ravni nacionalnih programov EQUAL, na storitve, ki jih ti 
ponujajo razvojnim partnerstvom, ter tudi na dejavnosti nadzornih in izbirnih odborov.   

Kot upravni organ ali nacionalna podporna struktura ne morete zahtevati od razvojnih partnerstev, 
naj bodo vzor za integracijo načela enakosti spolov, ne da bi se bili na tem področju sposobni 
izkazati tudi sami. 

Integracija načela enakosti spolov vsak dan vpliva na to, kako organizirate svoje delo in 
zagotavljate storitve. 

 
Integracija načela enakosti spolov v načinu dela in postopkih upravnega organa/nacionalne 
podporne strukture 
 
Zavezanost vodilnih delavcev v upravnem organu/nacionalni podporni strukturi 
Vodilne delavce je treba prepričati, da bo posvečanje pozornosti razlikam med spoloma izboljšalo 
kakovost razvojnih partnerstev in zagotovilo učinkovitejše uresničevanje pobude EQUAL.  

Razvojna partnerstva je težko prepričati o pomembnosti integracije načela enakosti spolov, če 
upravni organ ali nacionalna podporna struktura menita, da gre za obrobno vprašanje, s katerim 
naj bi se ukvarjal strokovnjak za “enakost spolov" v njihovi organizaciji, ali nekaj, kar zadeva samo 
tista razvojna partnerstva, ki vlagajo predloge v okviru tematskega področja enakih možnosti. 

Pokazati morate, da teorijo integracije načela enakosti spolov uveljavljate v praksi ob podpori 
vodilnih delavcev. 

Jasni cilji 
Postavite jasne cilje, kaj želite doseči v vaši organizaciji in kako boste to dosegli. Na primer, kako 
nameravate ozavestiti svoje zaposlene na področju enakosti spolov. 

Poskrbite, da bodo cilji konkretni, merljivi, dosegljivi in stvarni ter da bodo imeli jasen časovni okvir. 
Postopki zaposlovanja bodo na primer pregledani v enem mesecu; celotno vodstvo se bo na 
delavnicah za ozaveščanje seznanilo z integracijo načela enakosti spolov v treh mesecih in tako 
naprej. 
 
Sodelujte in določite, kaj kdo dela 
Za učinkovito izvedbo integracije načela enakosti spolov morate vključiti širok krog ljudi v 
organizaciji. Premislite, kako vključiti zaposlene z vseh tematskih področij pobude EQUAL v 
sodelovanje pri integraciji načela enakosti spolov. 
 
Razpoložljivost strokovnega znanja in izkušenj s področja enakosti spolov 
Tega znanja ne bi smela imeti samo eden ali dva zaposlena, ampak bi moralo prodreti tudi v 
organizacijo upravnega organa/nacionalne podporne strukture.  Z ustreznim usposabljanjem in 
razpravami omogočite dovolj časa, da bodo na vseh ravneh ustvarjene možnosti za integracijo 
načela enakosti spolov. Pripeljite zunanje strokovnjake, vendar se ne zanašajte izključno nanje. 

Lahko povabite strokovnjaka za integracijo načela enakosti spolov, da bo ocenil naključno število 
prošenj EQUAL, ki ne zadevajo tematskega področja enakih možnosti. To se lahko uporabi kot 
učni proces za vse zaposlene. Strokovnjak lahko pregleda prošnje in postavi ustrezna vprašanja o 
vplivu na ženske in moške ter predlaga izboljšave, s katerimi bi lahko podprli razvojna partnerstva 
pri tem delu. 
 
Prepoznajte proces 
Integracija načela enakosti spolov je proces. Če se izvaja učinkovito, postane del vsakdanjega dela 
in razmišljanja. 
 
 

-Integracija načela enakosti spolov in vodenje programa EQUAL 13.1 - 
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Zaposlovanje in organizacija dela 

• Preučite sestavo vaših zaposlenih.  Koliko je žensk in koliko moških, na katerih položajih 
so in kakšne odgovornosti imajo?  Ali ste si pri zaposlovanju in oblikovanju strukture 
zaposlenih postavili za cilj enakost? 

• Ali je razumevanje vprašanja enakosti spolov pogoj za zaposlitev? Ali zagotavljate 
izobraževanje o enakosti spolov za novo zaposlene, ki tega znanja nimajo? 

• Ali omogočate prilagodljive delovne možnosti za ženske in moške zaposlene? Koliko jih je 
te možnosti sprejelo? Ali pri tem obstaja kak vzorec razmerja med spoloma? 

• Ali svojim zaposlenim zagotavljate enako plačilo ter poštene in enake možnosti za 
usposabljanje in poklicne priložnosti v okviru organizacije? 

• Ali ocenjujete veščine in znanje zaposlenih, da bi ugotovili potrebe po usposabljanju? Ali je 
izobraževanje o enakosti spolov zagotovljeno za vse zaposlene? 

• Kako pripravljate svoje interne sestanke (čas, ki ga imajo na voljo govorci, kdaj so in tako 
naprej)? 

• Je enaka obravnava spolov kot cilj vključena v splošno oceno učinkovitosti zaposlenih? 
• Ali ste pri oddaji ponudb za blago in storitve upoštevali vprašanja enakosti spolov? Lahko 

na primer jasno razložite, da kupujete samo od gospodarskih družb, kjer je enakost spolov 
uveljavljena. 

 
Nadzorni in izbirni odbori – članstvo in organizacija 
Morali boste dejavno iskati usposobljene ženske in moške za zagotovitev uravnotežene 
zastopanosti v vaših odborih, na vseh ravneh in v vseh vlogah. Nekatere države podpirajo sistem 
kvot za zagotovitev tega ravnotežja.  
 
Predstavniki organov za enakost bi lahko sedeli v nadzornih odborih in tako okrepili razpoložljivo 
strokovno znanje članov. 
 
Čas in način organizacije vaših sestankov bo spet vplival na število udeležencev. 
 
Lahko določite termine za razpravo o integraciji načela enakosti spolov v okviru vseh področij 
pobude EQUAL.  Lahko bi bila predmet razprave na vsakem sestanku, ki ga je treba pripraviti 
vnaprej, da omogočite plodno razpravo na podlagi poznavanja dejstev. 
 
Med člani odbora lahko ugotovite potrebe po izobraževanju o enakosti spolov. Ali razumejo 
integracijo načela enakosti spolov? Bi radi globlje razumeli oceno vpliva na enakost spolov? 
Predlagajte in organizirajte ustrezno usposabljanje za zadovoljitev teh potreb. 
 
Spremljanje in vrednotenje 
Spremljajte in vrednotite svoj napredek, da boste videli, koliko ste dosegli svoje cilje enakosti, in 
spremenite, kar je treba. 
 
Razpoložljivost sredstev in orodij 
Predvidite sredstva za stroške integracije načela enakosti spolov v vaši organizaciji in stroške vaše 
običajne politike. 
 
 
Integracija načela enakosti spolov v vaših storitvah 
 
Vloga obveščanja 
Obveščanje o enakih možnostih vključujte v vse svoje informativne dejavnosti in v objave ponudb 
za predloge. Ne pozabite, da so slike lahko glasnejše od besed, zato pazite, da bodo vaše slike 
posredovale prava sporočila. 
 
Lahko zbirate in razširjate informacije o orodjih in sredstvih za integracijo načela enakosti spolov 
ter jih ponudite na svojih spletnih straneh. 
 
Najdete in ponudite lahko ustrezne evropske, nacionalne, regionalne in krajevne podatke o 
sorazmernem položaju žensk in moških na mnogih območjih za vsa tematska področja pobude 
EQUAL.  

- Integracija načela enakosti spolov in vodenje programa EQUAL 13.2 - 
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Usmerjanje in svetovanje za morebitne prosilce – Zagon programa 
Obvestite prosilce o pomenu, ki se v okviru pobude EQUAL pripisuje integraciji načela enakosti 
spolov. Poudarite, da je sestavni del pobude EQUAL in ne nekaj izbirnega, kar lahko dodaš ali 
vključiš z odkljukanjem "pravega okenca". 
 
Razložite, da bodo imeli prosilci, ki dokažejo, da so v razvojnem partnerstvu pripravljeni stalno 
uresničevati enakost spolov, več možnosti za uspeh. 
 
Priskrbite informacije o integraciji načela enakosti spolov vsem prosilcem in še posebej tistim, ki 
niso sami prosili zanje.  
 
Vzpostavite telefonske linije za svetovanje prosilcem z vprašanji glede integracije načela enakosti 
spolov. Podprite to storitev z osebnimi sestanki, kjer se lahko pogovorijo, kako bi vključili enakost v 
svoj koncept razvojnega partnerstva. Povabite zainteresirane prosilce na uvodno učno delavnico o 
pobudi EQUAL in integraciji načela enakosti spolov. 
 
Prepričajte oba spola o prednostih integracije načela enakosti spolov.  Spodbujevalci razvojnega 
partnerstva morajo uvideti pomembnost tega koncepta in ga privzeti.  
 
Jasno povejte, da so dodatni stroški, povezani z integracijo načela enakosti spolov, upravičeni. 
 
Poudarite potrebo, da v fazi načrtovanja svojega razvojnega partnerstva opravijo analizo vpliva na 
enakost spolov. Če namreč ne bodo ugotovili, kako njihovo razvojno partnerstvo vpliva na razne 
skupine, ne bodo mogli zagotovo vedeti, ali nima nasprotnega učinka, četudi nenamernega. 
 
Pomagajte jim najti ustrezne vire informacij za analizo, vključno s statistikami, ki so ločene po 
spolu. 
 
Lahko ustvarite bazo podatkov o strokovnjakih za enakost spolov, s katerimi se prosilci lahko 
posvetujejo prek vaše spletne strani. 
 
Svetujte jim, naj stopijo v stik z ustreznimi organizacijami za enakost in ustreznimi nevladnimi 
organizacijami za pomoč pri sestavljanju jasne podobe o različnih potrebah, izkušnjah in željah 
žensk in moških. 
 
Z vaše strani pokažite, da izvajate svojo politiko enakosti kot delodajalec in kot ponudnik storitev. 
 
Ocena in izbira razvojnega partnerstva 
Vključite merila za ocenjevanje vidika enakosti spolov v prošnjah. Tako boste lahko dali dodatno 
veljavo razvojnim partnerstvom, iz prošnje katerih je jasno razvidno, da so sprejeli enakost. 
 
Določite lahko najnižji rezultat, ki ga morajo doseči razvojna partnerstva pri upoštevanju vprašanj 
enakosti spolov.  V tem priročniku boste našli sistem, ki vam bo pri tem v pomoč (glej besedilo 16). 
 
Prošnje, ki ne dosegajo tega standarda enakosti spolov, je treba zavrniti ali poslati nazaj k 
spodbujevalcem s predlogi za izboljšanje. Razvojno partnerstvo je mogoče odobriti, če bodo 
uvedene predlagane spremembe.  To pravilo naj velja za vse prošnje, ne glede na tematsko 
področje pobude EQUAL. 
 
Pri vaši vlogi podpore in nadzora 
Z razvojnimi partnerstvi morate biti v stalnem dialogu, da ocenite njihov uspeh pri doseganju ciljev 
enakosti spolov. 
 
Ker je integracija načela enakosti spolov proces, bo hitrost učenja nihala. 
 
 
 

- Integracija načela enakosti spolov in vodenje programa EQUAL 13.3 - 
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Vprašajte razvojna partnerstva, ali imajo posebne potrebe po izobraževanju, da se usposobijo za 
integracijo načela enakosti spolov. Lahko jim zagotovite izobraževanje za zadovoljitev teh potreb 
ali pa jim omogočite dostop do strokovnjakov za integracijo načela enakosti spolov, s katerimi se 
bodo lahko posvetovali v ključnih trenutkih uresničevanja svojega razvojnega partnerstva. 
 
 
Bodite pozorni na morebitne pomanjkljive informacije, ki jih lahko odkrijejo. Lahko na primer 
naročite študije o enakosti spolov za zapolnitev teh lukenj v znanju. 
 
Spodbujevalcem razvojnega partnerstva dajte jasno vedeti, da boste redno spremljali vpliv na 
enakost vseh razvojnih partnerstev. 
 
V svoja poročila o napredku bodo morali vključiti ustrezne informacije, da boste lahko naredili 
oceno. Vsi podatki v zvezi z njihovim razvojnim partnerstvom, pa tudi druga merila, kot so starost, 
narodnost in vera, če so ti podatki znani, morajo biti ločeni po spolu. Njihova analiza mora preseči 
zgolj preštevanje. 
 
Kjer opazite slabosti, naredite predloge, ki jih je treba upoštevati. Če razvojno partnerstvo poroča o 
težavah pri prizadevanjih za dosego svojih ciljev enakosti, mu pomagajte iskati rešitev. 
 
Obiski pri razvojnem partnerstvu so tudi primeren trenutek za presojo uspešnosti pri integraciji 
načela enakosti spolov in razgovor s partnerji razvojnega partnerstva in, če je mogoče, nekaterimi 
izmed njihovih udeležencev o dosežkih, pa tudi težavah pri usmerjanju pozornosti na enakost 
spolov. 
 
Dejavnosti razširjanja in integracije 
 
Pred očmi imejte končni cilj integracije načela enakosti spolov – merljivo zmanjšanje neenakosti 
med ženskami in moškimi in večja enakost obojih na vseh političnih področjih. 
 
To bi moralo biti poudarjeno pri vseh vaših dejavnostih razširjanja in integracije. 
 
Ne pozabite tudi, da lahko razvojna partnerstva mnogo ponudijo drugo drugemu in so lahko 
pomemben vir informacij.  Lahko organizirate redne sestanke v okviru vsakega tematskega 
področja posebej in za vse skupaj, da bodo razvojna partnerstva imela možnost izmenjave 
informacij in izkušenj o integraciji načela enakosti spolov. 
 
Nacionalno in območno povezovanje v mrežo na temo integracije načela enakosti spolov je lahko 
koristno orodje za razširjanje rezultatov in uveljavljanje dejavnosti. 
 
Druge možnosti so povezovanje razvojnih partnerstev, ki delajo v okviru tematskega področja 
enakih možnosti, z razvojnimi partnerstvi, ki delajo na drugih področjih, da si izmenjajo informacije 
in pridobijo podporo ter strokovno znanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Integracija načela enakosti spolov in vodenje programa EQUAL 13.4 - 
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PRAKTIČNA VAJA.  
VPRAŠANJA INTEGRACIJE NAČELA ENAKOSTI 
SPOLOV PRI VODENJU PROGRAMA EQUAL 
 
Preučite, kako dober rezultat dosega vaša organizacija − upravni organ ali nacionalna podporna 
struktura – pri vprašanjih enakosti spolov, in se dogovorite za spremembe.  
 
Z delom v majhnih skupinah treh ljudi opredelite vprašanja enakosti v vaši organizaciji − število 
žensk in moških, poklicno usposobljenost, višino plače, postopke zaposlovanja in napredovanja. 
 
Kako je mogoče izboljšati enakost spolov?  Naredite načrt z največ petimi ukrepi, ki bi jih radi 
izvedli. Pri tem lahko uporabite vso domišljijo. 
 
Majhne skupine poročajo ena drugi in razpravljajo o predlaganih ukrepih.  
 
V naslednjem koraku lahko uporabite igro vlog, da se dogovorite za izvedbo nekaterih ukrepov. 
 
Spet boste morali delati v skupinah treh ljudi, kjer bo vsak igral drugačno vlogo. 
"A" je pogajalec, ki želi spremembo. 
"B" je direktor, ki ga bo treba prepričati. 
"C" je opazovalec. 
 
Pogajalec razloži podrobnosti o ozadju, kontekstu pogajanja in fazi pogajalskega procesa, vključno 
s položajem direktorja, ki ga igra "B". Direktor v igri vlog pri pogajanju izhaja iz tega položaja.   
 
Igra vlog traja pet minut, nato pogajalec in direktor poročata, kako sta doživela svoji vlogi. 
Opazovalec nato poroča o pogajanju, govorici telesa, nerešenih in rešenih vprašanjih itd. Vsak 
udeleženec je enkrat pogajalec, direktor in opazovalec. 
 
Poročajte večji skupini, kako ste počutili v vsaki vlogi. Kako uspešni ste bili v pogajalskem 
procesu? Katere ovire ste opazili?  
 
Ne pozabite, da je v pogajanjih zelo pomembno zagotoviti zadovoljstvo obeh strani z izidom. Vsa 
uspešna pogajanja imajo značilen potek: 

• Priprava: opredelite, kaj želite doseči s pogajanjem in kakšno je verjetno stališče druge 
strani. 

• Povabilo k pogajanju: je začetna izjava, s katero razložite, kaj želite doseči s tem 
pogajanjem, in nekaj ključnih vprašanj, ki jih želite obravnavati in razjasniti. 

• Dogovarjanje: pogovorite se o raznih potrebah in ovirah ter preučite možne dogovore. 
• Končni dogovor: dosežen je bil dogovor o vseh pogojih in sprejeta je bila skupna rešitev. 

Če sta zadovoljni obe strani, je pogajanje končano.  
 
Skrivnost uspešnega pogajanja je, da skupaj z drugo stranjo sledite naslednjim korakom. To 
zahteva: 

• sposobnost vživeti se v položaj drugega, 
• pozorno poslušanje, 
• jasnost izražanja, 
• postavljanje strateških neposrednih vprašanj, 
• sposobnost postavljanja mej in ciljev za dosego učinkovitega odločanja, 
• sposobnost doseči dogovor, 
• sposobnost vzpostavljanja dolgoročnih odnosov. 
 
 - PRAKTIČNA VAJA. - Integracija načela enakosti spolov in vodenje programa EQUAL 14.1 - 
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VPRAŠANJA, KI JIH JE TREBA PREUČITI. 
KAKO UPOŠTEVATI ENAKOST SPOLOV PRI VODENJU 
PROGRAMA 
 
Pri sestavljanju nadzornega/izbirnega odbora 

• Ali ste storili vse potrebno za uravnoteženo zastopanost spolov v odborih? 
• Ali ste med člani odbora ugotovili potrebe po izobraževanju in obveščenosti o integraciji 

načela enakosti spolov? 
• Ali ste te potrebe analizirali, da ugotovite, kako jih najbolj učinkovito izpolniti? 
• Ali ste zagotovili izobraževanje ali usposabljanje za zadovoljitev teh potreb? 
• Ali ste opredelili in zagotovili ustrezno dokumentacijo in izobraževalno gradivo? 
• Ali so bili člani odbora poučeni o vprašanjih enakosti spolov? 
• Ali sistematično pripravljate informacije o enakosti spolov in jih predstavljate na sestankih, 

da zagotovite razpravo o vprašanjih enakosti spolov? 
 
Pri načrtovanju zagona in zagonu programa 

• Ali ste v vsem informativnem gradivu jasno navedli pomen, ki ga pobuda Skupnosti 
EQUAL pripisuje integraciji načela enakosti spolov, in kaj to pomeni za prosilce? 

• Ali ste našli in zbrali ustrezne informacije o enakosti spolov, še posebej socialno-
ekonomske informacije in podatke, ločene po spolih, ki bodo v pomoč spodbujevalcem 
razvojnega partnerstva pri njihovi analizi? 

• Ali ste se posvetovali s strokovnjaki za enakost spolov in predstavniki žensk na vseh 
ravneh, da ocenite njihove poglede in presodite, kako bi jih lahko vključili v program? 

• Kako ste poučili vse zaposlene o vprašanjih enakosti spolov? 
 
Pri objavi ponudb za predloge 

• Ali ste morebitnim prosilcem priskrbeli dovolj informacij o integraciji načela enakosti spolov 
in njenem pomenu za razvojno partnerstvo? 

• Ali ste poudarili, kako je v fazi načrtovanja pomembno opraviti analizo vpliva na enakost 
spolov? 

• Ali ste prosilcem dali seznam strokovnjakov za enakost, ki jim lahko pomagajo pri tej 
nalogi? 

 
Pri usmerjanju in svetovanju morebitnim prosilcem 

• Ali so vaši zaposleni dovolj pripravljeni, da lahko prosilcem zagotovijo informacije in 
podporo glede integracije načela enakosti spolov? 

• Če ne, kako ste poskrbeli za zadovoljitev te potrebe? 
 
Pri analiziranju prošenj in izbiranju razvojnih partnerstev 

• Ali so prosilci pokazali, da bi lahko vplivali na ženske in moške? 
• Ali je analiza sorazmernega položaja žensk in moških ustrezna?   
• Ali ste priskrbeli podatke, ločene po spolih?   
• Je ciljna skupina razvojnega partnerstva sodelovala pri načrtovanju  delovanja?  
• Ali predvidene dejavnosti zadostujejo za dosego ciljev enakosti? 
• Kako bo predlog pozitivno prispeval k enakosti spolov?  
• Kako bodo zagotovili, da bodo v vsaki fazi razvojnega partnerstva odgovorili na različne 

potrebe žensk in moških?  
• S kakšnimi ukrepi je poskrbljeno, da bo ciljna skupina poročala o uresničevanju razvojnega 

partnerstva in vplivala nanj? 
• Kakšne bodo koristi za oba spola? 
• Ali so jasno pokazali zavezanost enakosti spolov? 
• Ali so jo sposobni uresničiti? 
• Ali je njihov proračun dovolj velik in stvaren, da bodo lahko izpolnili svoje obljube o 

enakosti? 
- VPRAŠANJA, KI JIH JE TREBA PREUČITI.  - Kako upoštevati enakost spolov pri vodenju EQUAL 15.1- 
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Pri podpiranju delovanja razvojnih partnerstev 

• Ali imajo vaši zaposleni potrebne veščine in strokovno znanje, da bi lahko preučevali vpliv 
delovanja vašega razvojnega partnerstva na enakost spolov? 

• Če ga nimajo, kako bodo razvili ali pridobili potrebno strokovno znanje? 
• Kako boste zagotovili dovolj podpornih storitev za zadovoljitev potreb razvojnih partnerstev 

po informacijah in napotkih glede enakosti spolov? 
 
Pri spremljanju in vrednotenju programa  

• Ali ste razvojna partnerstva jasno obvestili o podatkih, ki jih boste potrebovali pri 
spremljanju in vrednotenju programa, da bi zagotovili dosego ciljev enakosti spolov? 

• Ali ste vzpostavili sistem preverjanja, ki vam omogoča odkriti pomanjkljivosti v zvezi z 
enakostjo spolov in uvesti ukrepe za njihovo odpravo, kjer je to mogoče? 

• Ali je bila vaša ocenjevalna skupina obveščena o ustreznih vprašanjih enakosti spolov? 
 
Pri organizaciji dejavnosti razširjanja in integracije 

• Ali sistematično zagotavljate, da vse informacije o pobudi EQUAL vsebujejo vidik enakosti 
spolov? 

• Kako zagotavljate, da se prednostna obravnava enakosti spolov odraža v izbiri tematike in 
določanju dnevnega reda na vseh dogodkih pobude EQUAL? 

• Kako zagotavljate, da ženske in moški enako sodelujejo na vseh dogodkih pobude EQUAL 
kot govorniki, predsedniki, tisti, ki odločajo, itd. in da se z njimi enako posvetujejo med 
pripravami in pri nadaljnjem delovanju? 

• Kako udeležence teh dogodkov seznanjate z vidikom enakosti spolov v razpravah pobude 
EQUAL (podporna dokumentacija, predstavitve, določanje dnevnega reda)? 

• Kako boste zagotovili sistematičen vnos dobrih postopkov integracije načela enakosti 
spolov v politiko zaposlovanja in socialnega vključevanja? 

• Kako nameravate vzpostaviti potrebne mreže in komunikacijske kanale med območji, 
organizacijami in oblikovalci politike za olajšanje tega procesa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- VPRAŠANJA, KI JIH JE TREBA PREUČITI. - - Kako upoštevati enakost spolov pri vodenju EQUAL 
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SISTEM VREDNOTENJA ZA OCENJEVANJE VIDIKA 
ENAKOSTI SPOLOV V PROŠNJAH V OKVIRU POBUDE 
EQUAL, PRIMER 
 
Prosimo, ovrednotite vsako spodnje vprašanje z: 
Zelo dobro 
Dobro 
Povprečno 
Zadostno 
Nezadostno 
 
1. Analiza stanja 
Ali ima razvojno partnerstvo dokaze, da je preučilo različne položaje, potrebe in želje žensk in 
moških? 
 
Dokazi 
Sklicevanje na študije, podatki, ločeni po spolih, prispevki lokalnih skupin za enakost. 
 
2. Posebni cilji in ciljna skupina 
Ali posebni cilji obravnavajo potrebe žensk in moških, ki so izražene v analizi? Ali posebni cilji 
ustrezno obravnavajo ugotovljene neenakosti in spodbujajo enakost? 
 
Dokazi 
Vsaj en posebni cilj, ki obravnava enake možnosti žensk in moških. 
 
3. Predstavitev razvojnega partnerstva 
Ali razlagajo, kako bodo pri izvajanju razvojnega partnerstva uresničevali enake možnosti? 
Ali je njihov pristop izvedljiv?  Ali predvidene dejavnosti zadostujejo za dosego ciljev? 
 
Dokazi 
Jasna strategija enakih možnosti, prisotna v vseh dejavnostih razvojnega partnerstva. 
Število ukrepov, ki posebej zadevajo enake možnosti žensk in moških. 
 
4. Uresničevanje razvojnega partnerstva – Metode in sredstva 
Ali kažejo, da razumejo vidike enakosti spolov v svojem razvojnem partnerstvu in jih lahko 
izvedejo?  Ali metode in človeški viri zadostujejo in ustrezajo za izvedbo načrtovanih ukrepov za 
enakost? Ali je njihov proračun dovolj velik in stvaren za dosego njihovih ciljev enakosti? 
 
Dokazi 
Obstoj jasne strategije za vzpostavitev enakosti spolov in strokovno znanje v partnerstvu ter 
zadostna podpora (zaposleni, proračun, zunanja podpora, orodja in tako naprej). 
Jasna zavezanost partnerjev razvojnega partnerstva enakosti spolov in dokaz, da kot delodajalci 
upoštevajo enakost. 
 
5. Uresničevanje razvojnega partnerstva – Vrednotenje 
Ali je vrednotenje enakosti spolov načrtovano pri vseh dejavnostih kot zagotovilo, da se bo 
razvojno partnerstvo spoprijelo z neenakostjo in spodbujalo enakost žensk in moških? 
 
Dokazi 
Ustrezni kvantitativni in kvalitativni kazalci, ki merijo vpliv na ženske in moške. 
 
 

- PRIMER. - Sistem vrednotenja za ocenjevanje vidika enakosti spolov v prošnjah 16.1 - 
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REZULTATI 
Zelo dobro  = 4 
Dobro   = 3 
Povprečno  = 2 
Zadostno   = 1  
Nezadostno   = 0 
 
Izračun: 
(2x4) + (1x3) + (2x1) = 13Če imate 2 "zelo dobro", 1 "dobro" in 2 "zadostno", bo skupni rezultat: 
(2x4) + (1x3) + (2x1) = 13. 
 
 
 
Najvišji mogoč seštevek je 20. 
 
 
Vaša celostna ocena 
Ali, gledano v celoti, menite, da razvojno partnerstvo z vseh vidikov upošteva splošni cilj enakosti 
žensk in moških in dejavno prispeva k temu?  Prosimo, obrazložite. 
 
Če je vaša splošna ocena "zadostno" ali "nezadostno", kaj vse bi predlagali prosilcem za okrepitev 
enakosti v njihovem razvojnem partnerstvu? 
 
Opomba: 
Razvojnega partnerstva, ki dobi manj kot 10 točk ali splošno oceno "zadostno" ali "nezadostno", ni 
mogoče financirati. Če se vam zdi primerno, lahko prošnjo pošljete nazaj spodbujevalcem s 
predlogi za enakost.  Ti morajo biti uresničeni pred ponovnim razmislekom o razvojnem 
partnerstvu. 
 
 
(Na podlagi sistema, izdelanega za ocenjevalce prošenj za razvojno partnerstvo v okviru cilja 3 
ESF v Franciji.  "FSE France. Intégration de l’égalité des chances femmes-hommes dans les 
projets Objectif 3: grille de l’instructeur" (ESS Francija. Vključitev enakih možnosti žensk in moških 
v projekte Cilj 3: inštruktorjeva mreža), Ministrstvo za zaposlovanje, delo in socialno 
kohezijo/RACINE, junij 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PRIMER. - Sistem vrednotenja za ocenjevanje vidika enakosti spolov v prošnjah 16.2 - 
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POGLED NA RAZVOJNA PARTNERSTVA EQUAL   
Naslednje primere so prispevale države članice, ki so sodelovale v delovni skupini za integracijo 
načela enakosti spolov. Prikazan je po en primer iz vsake države. Je pa še veliko drugih, ki tukaj 
niso opisani. 
 
E – QUALITY, Razvoj sistema kakovosti podporne svetovalne dejavnosti in zavodi za 
zaposlovanje, Grčija 
(Tema 1A, GR-200889) www.equality.gr 

E-QUALITY razvija sisteme kakovosti za izboljšanje strukture, storitev in usposobljenosti 
zaposlenih v organizacijah za poklicno svetovanje, podporo in nasvete družbenim skupinam, ki se 
spopadajo s številnimi in vedno večjimi ovirami pri vstopanju ali vračanju na trg dela. Že na samem 
začetku je bilo za partnerje razvojnega partnerstva organizirano izobraževanje o enakosti spolov, 
zato da bi vključevali ta vidik v vse svoje delo in lastno politiko zaposlovanja. Za potrebe lastnih 
raziskav so vprašanja, povezana z enakostjo spolov, vključili v smernice za razgovor in vse 
vprašalnike. Enakost spolov je bila tudi eden od ključnih dejavnikov, ki so oblikovali metodološka 
orodja za razvoj kakovostnih postopkov, in je vključena v izobraževanje in pomoč za svetovalce. 
Poleg tega so iz mreže, ki je povezovala agencije, svetovalce, delodajalce in ciljne skupine, izšli 
zanimivi rezultati, povezani z enakostjo spolov. 
 
Nevarnost izključenosti osamljenih kmetov in priprava novih usposabljanj, Francija 
(Tema 3F, FR-RAL-2001-10789) 

To razvojno partnerstvo se je posvetilo pomoči ogroženim kmetom. V analizi njihovih potreb so 
preučili različne izzive, s katerimi se srečujejo moški, pa tudi ženske. Pokazala je pomembno 
vlogo, ki jo imajo ženske v kmetovanju, čeprav niso deležne poklicnega priznanja in statusa. 
Ženske so dejavne na vseh področjih podeželskega življenja − poklicnega, družinskega in vaškega 
− vendar jim včasih manjka zaupanja v svoje poklicne sposobnosti. Zato so v svoj načrt razvojnega 
partnerstva in tečajev za usposabljanje vključili mnoštvo vlog, ki jih opravljajo ženske in moški na 
kmetiji. Poleg tega je bila sestavljena učna skupina samih žensk, s katero naj bi povečali njihovo 
samozaupanje.   
 
JIVE Partners, UK 
(Tema 4H, UKgb-35) 

Pri JIVE Partners so se posvetili tehniškemu, gradbenemu in tehnološkemu sektorju, kjer so 
ženske v manjšini − 10 % jih je v gradbeništvu, po 1 % in 4 % je vajenk v gradbenem in tehniškem 
sektorju, 7 % pa jih najdemo v tehnološkem sektorju. Najprej so v svoje partnerstvo sprejeli dve 
nacionalni organizaciji za usposabljanje (prva za tehniške in gradbene, druga pa za 
nepremičninske storitve), ki sta bili pripravljeni odpreti svoje sektorje ženskam. Pomagajo 
ženskam, ki delajo, študirajo in bi se rade vključile v tehniški, gradbeni ali tehnološki sektor. Iščejo 
pa tudi možnosti za spodbuditev drugačnega odnosa in spremembo kulture pri poklicnem 
usmerjanju, zagotavljanju usposabljanja ter pri zaposlovanju in delovnih postopkih gospodarskih 
družb v teh sektorjih. 
 
RepaNet - Reparaturnetzwerk Österreich 
(Tema 2D, AT-3-08/135) 

Repanet spodbuja socialno podjetništvo v sektorju popravil. Usposablja dolgoročno nezaposlene 
za popravilo gospodinjskih aparatov in drugih predmetov za vsakdanjo rabo. Ker v tem sektorju 
prevladujejo moški, se je Repanet odločil pritegniti v ta program ženske. Tega se je lotil z 
ozaveščanjem, izobraževanjem o enakosti spolov in s prilagoditvijo delovnega okvira potrebam 
dolgoročno nezaposlenih žensk in moških. Poleg tega je ustanovil delovno skupino za integracijo 
načela enakosti spolov, ki se redno srečuje v okviru razvojnega partnerstva in si izmenjuje 
izkušnje, daje predloge in je imenovala odgovorno osebo za integracijo načela enakosti spolov s 
pravico veta na odločitve razvojnega partnerstva, ki ne spodbujajo enakosti. 

 
 

- Pogled na razvojna partnerstva EQUAL (Razvojna partnerstva) 17.1 - 
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Spodbujevalci enakosti spolov (SES), Švedska 
(Tema 4H, SE-59) 
 
Spodbujevalci enakosti spolov (SES) se posvečajo organizacijam, ki jih zanima izvedba načrtov 
enakosti spolov za ustvarjanje delovnega okolja, v katerem so zadovoljene potrebe žensk in 
moških. Pri tem delujejo na individualni, kolektivni in organizacijski ravni in se ukvarjajo z 
ozaveščanjem, kaj pomeni biti ženska in moški v delovnem življenju in kako lahko metode in odnos 
gospodarske družbe izboljšajo organizacijsko učinkovitost ter spodbujajo enakost žensk in moških. 
Usposobili so spodbujevalce enakosti spolov (SES) in zagotovili ozaveščevalne sestanke za 
delodajalce in njihove zaposlene.   
 
Integracija načela enakosti spolov v informacijski družbi, Nemčija 
(Tema 4H, DE-EA- 31910) 
 
Široko partnerstvo gospodarskih družb, organizacij, lokalnih oblasti, organizatorjev usposabljanja, 
uradov za zaposlovanje, delodajalcev in sindikatov se je združilo v tem razvojnem partnerstvu, da 
bi vzpostavili ravnotežje med spoloma v informacijsko-komunikacijskem sektorju in povečali vpliv 
žensk pri oblikovanju informacijske družbe. Delo razvojnih partnerstev se začne v šolah, pri 
poklicnem svetovanju in glavnih organizatorjih izobraževanja, da bi deklicam zagotovili več 
možnosti za učenje in izboljševanje veščin, ki so povezane z IT. Na drugi strani sodelujejo z 
gospodarskimi družbami, da bi razvila čut za enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Telekom, 
eden od velikih delodajalcev v informacijsko-komunikacijskem sektorju v Nemčiji in partner v tem 
razvojnem partnerstvu, vodi integracijo načela enakosti spolov in upravljanje različnosti.  K temu 
sodi tudi ponudba svežnjev uravnoteženosti dela in prostega časa za ženske in moške in uvajanje 
mentorskih programov za pomoč vodilnim delavkam pri napredovanju v podjetju.   
 
Nacionalno partnerstvo Flexi-Work , Irska 
(Tema 4g, IE-19) 
 
Nacionalno partnerstvo Flexi-Work (del nadnacionalne mreže FAIR) si prizadeva vzpostaviti 
ravnotežje med delom in prostim časom pri zaposlenih starših in skrbnikih, starejših in duševno 
motenih ljudeh. K njegovemu delu sodi tudi zaposlovanje ljudi, ki jih sam označuje za 
"nestereotipne", se pravi mlajših moških in starejših žensk, v centrih za varstvo otrok.  Med 
zaposlenimi želi uvesti enakost spolov in starostno ravnotežje, ker verjame, da to vpliva na zgodnje 
razvojne stopnje otrokovega življenja, ker ga seznanja z moškimi in ženskimi vedenjskimi vzorci.   
 
Ri.Do. Risorse Donne Venezia Gender, Italija 
(Theme 4H, IT-G-VEN-003) 
 
To razvojno partnerstvo je razvilo mrežo sodelovanja na podlagi posebej za to ustanovljenih 
centrov za enake možnosti, ki ponujajo informacije, podporo, usposabljanje in orodja organizacijam 
javnega in zasebnega sektorja, da bi te bolje spodbujale enake možnosti za ženske in moške. 
Tesno sodeluje z občinami, območnimi oblastmi in upravnimi organi za razvoj modelov, kako lahko 
organizacije javnega in zasebnega sektorja v nekem kraju sodelujejo, da bi okrepili integracijo 
načela enakosti spolov kot del njihove krajevne razvojne politike.  Razvojno partnerstvo je 
pripravilo Platformo za ukrepanje za enakost spolov (http://www.gender-platform.net), kamor so 
poleg njega vključena tudi razvojna partnerstva iz Avstrije in Švedske. Pripravilo je zbirko orodij, ki 
pojasnjuje, kako orodja in storitve lahko spodbujajo enakost spolov na trgu dela v okviru lokalnega 
razvoja in kako omogočiti vključevanje enakosti spolov v organizacije, ki se spoprijemajo z 
vprašanji, kot so kulturne spremembe.   
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Večkulturnost kot vir v delovni skupnosti, Finska 
(Tema 1B, FI-13) 
 
V delovnih skupnostih, ki povezujejo tako delodajalce in zaposlene kot člane skupnosti priseljencev 
in finskih delavcev, si to razvojno partnerstvo želi ustvariti nove zamisli in razviti, izdelati ter 
preizkusiti metode dobrega ravnanja za spodbujanje strpnosti in večkulturnosti pri delu in 
usposabljanju ter tako izboljšati zaposljivost priseljencev. Finci in priseljenci, ženske in moški, se 
drug od drugega učijo gledati iz perspektive druge kulture in odpravljati predsodke, ki so posledica 
nevednosti. Ustanoviti namerava 16 delovnih skupnosti, v katerih bodo različnost dojemali kot 
bogastvo. Poleg tega ustanavljajo delovne kulturne klube za zagotovitev podpore, svetovanja, 
gradiva in usmerjanja za pripadnike manjšinskih skupnosti.  
 
Emprego Apoiado, Portugalska 
(Tema 1, PT-2001-070) 
  
To razvojno partnerstvo se je posvetilo krepitvi lokalnih skupnosti. Razvilo je široko partnerstvo, 
tako da je povezalo lokalna združenja, javne oblasti in podjetniška združenja s skupinami, ki so 
žrtve razlikovanja, kot so invalidi, duševno bolni, Romi, priseljenci in ženske žrtve domačega 
nasilja. Poudarek je na krepitvi moči in spodbujanju močnih povezav s podjetji na način, ki so ga 
poimenovali "podprto zaposlovanje". Ciljne skupine same organizirajo "Forume za različnost". 
Vanje so vključene lokalne skupnosti in omogočajo razpravo o skupnih vprašanjih, kot so socialno 
in poklicno vključevanje, spodbujanje sprememb, boj proti neenakosti spolov, in razvijanje “moči 
skupnosti".  Ženske usposabljajo za vodilne položaje, da bi postale močnejše in prek teh forumov 
bolje podpirale svoje skupnosti. 
 
 
 
 
Za podrobnosti o razvojnih partnerstvih in delu drugih razvojnih partnerstev EQUAL glej skupno 
bazo podatkov EQUAL (ECDB) http://europa.eu.int/comm/equal 
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INFORMACIJE O POBUDI EQUAL 
 
Spletna stran EQUAL in skupna zbirka podatkov EQUAL (ECDB). 
http://europa.eu.int/comm/equal 
 
Ekstranet pobude EQUAL v programskem paketu CIRCA: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/Home/main?index 
 
  
 
NACIONALNE PUBLIKACIJE O INTEGRACIJI NAČELA ENAKOSTI SPOLOV, POBUDI EQUAL 
IN EVROPSKIH STRUKTURNIH SKLADIH  
 
 
BELGIJA 
IMPLEMENTING GENDER MAINSTREAMING IN EQUAL PROJECTS: A PRACTICAL GUIDE 
FOR PROMOTERS (INTEGRACIJA NAČELA ENAKOSTI SPOLOV V PROJEKTIH POBUDE 
EQUAL. PRAKTIČNI PRIROČNIK ZA SPODBUJEVALCE).  
ESS AGENCIJA FRANKOFONSKE SKUPNOSTI (2003)  
www.fse.be 
 
 
NEMČIJA 
GENDER MAINSTREAMING. GRUNDLAGEN UND STRATEGIEN IM RAHMEN DER 
GEMEINSCHAFTSINITIATIVE EQUAL (INTEGRACIJA NAČELA ENAKOSTI SPOLOV. 
PODLAGE IN STRATEGIJE V OKVIRU POBUDE SKUPNOSTI EQUAL).  
ZVEZNO MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO IN DELO.  
www.equal-de.de 
 
 
GRČIJA 
GUIDE FOR IMPLEMENTING GENDER EQUALITY POLICIES IN THE 33RD COMMUNITY 
FRAMEWORK PROGRAMME (PRIROČNIK ZA VKLJUČEVANJE POLITIKE ENAKOSTI SPOLOV 
V 3. OKVIRNI PROGRAM SKUPNOSTI).  
MINISTRSTVO ZA DELO IN SOCIALNE ZADEVE. 2003. 
http://www.esfhellas.gr/gr/poltarg/orpolekt/isotfilo/default.asp.  
 
ŠPANIJA  
GUIA PARA LA INCOEPORACION DE LA IGUALDAD DE OPPORTUNIDADES EN LAS 
ACTUACIONES DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES (VODNIK ZA VKLJUČITEV ENAKIH 
MOŽNOSTI V PROJEKTE STRUKTURNIH SKLADOV).  
MINISTRSTVO ZA DELO IN SOCIALNE ZADEVE.  
www.mtas.es/UAFSE 
 
SUGERENCIAS PARA INTEGRAR EL ENFOQUE DE GENERO EN LOS PROYECTOS EQUAL.  
EMAKUNDE/INSTITUTO VASCO DE LA MUJER. 2001 
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FRANCIJA 
 
EGALITE DES CHANCES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES: LA PRISE EN COMPTE 
DANS LES ACTIONS EUROPEENNES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’EMPLOI 
(ENAKE MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH: UPOŠTEVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH 
POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN ZAPOSLOVANJA).  
RACINE. 2001.  
http://egalitedeschances.racine.fr 
 
ESS FRANCIJA. INTEGRER L’EGALITE DES CHANCES FEMMES-HOMMES DANS VOTRE 
PROJET: COMMENT FAIRE? (VKLJUČEVANJE ENAKIH MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH V VAŠ 
PROJEKT: KAKO TO STORITI?) 
MINISTRSTVO ZA ZAPOSLOVANJE, DELO IN SOCIALNO KOHEZIJO/RACINE. 2004. 
http://egalitedeschances.racine.fr 
 
ESS FRANCIJA. 18 QUESTIONS POUR EVALUER LA PRISE EN COMPTE DE L’EGALITE DES 
CHANCES HOMMES-FEMMES DANS VOTRE PROJET (18 VPRAŠANJ ZA OCENITEV 
UPOŠTEVANJA ENAKIH MOŽNOSTI MOŠKIH IN ŽENSK V VAŠEM PROJEKTU).  
MINISTRSTVO ZA ZAPOSLOVANJE, DELO IN SOCIALNO KOHEZIJO/RACINE. 2004. 
http://egalitedeschances.racine.fr 
 
 
ITALIJA 
OPERATIONAL INSTRUCTIONS FOR IMPLEMENTING THE VISPO GUIDELINES – 
INDICATIONS FOR ESF REPROGRAMMING (DELOVNA NAVODILA ZA IZVAJANJE SMERNIC 
VISPO − ZNAKI ZA SPREMEMBO PROGRAMA ESF). ISFOL. 
www.equalitalia.it 
 
 
MADŽARSKA 
GUIDELINES ON EQUAL OPPORTUNITIES FOR APPLICANTS AND EVALUATORS 
(SMERNICE ZA ENAKE MOŽNOSTI ZA PROSILCE IN OCENJEVALCE). 2004 
www.equalhungary.hu 
www.ofa.hu 
 
 
ZK 
 
ANGLIJA 
EQUAL OPPORTUNITIES – A GUIDE FOR DEVELOPMENT PARTNERSHIPS (ENAKE 
MOŽNOSTI − PRIROČNIK ZA RAZVOJNA PARTNERSTVA). EQUAL SUPPORT UNIT. 
www.equal.ecotec.co.uk 
 
EMPOWEREMENT – A GUIDE FOR DEVELOPMENT PARTNERSHIPS (KREPITEV MOČI − 
VODNIK ZA RAZVOJNA PARTNERSTVA). EQUAL SUPPORT UNIT.  
 
ŠKOTSKA 
TOOLKIT FOR MAINSTREAMING EQUAL OPPORTUNITIES IN THE EUROPEAN 
STRUCTURAL FUNDS (ZBIRKA ORODIJ ZA UVELJAVLJANJE ENAKIH MOŽNOSTI V 
EVROPSKIH STRUKTURNIH SKLADIH). RAZISKOVALNI CENTER ZA EVROPSKE POLITIKE. 
UNIVERZA STRATHCLYDE.  
www.eprc.strath.ac.uk 
 
WALES 
EQUAL OPPORTUNITIES GUIDELINES FOR EUROPEAN PROGRAMMES IN WALES 
(SMERNICE ENAKIH MOŽNOSTI ZA EVROPSKE PROGRAME V WALESU). EVROPSKO 
PARTNERSTVO EQUALITY. 
www.wefo.wales.gov.uk 
 

http://egalitedeschances.racine.fr/
http://egalitedeschances.racine.fr/
http://egalitedeschances.racine.fr/
http://www.equalitalia.it/
http://www.equalhungary.hu/
http://www.ofa.hu/
http://www.equal.ecotec.co.uk/
http://www.eprc.strath.ac.uk/
http://www.wefo.wales.gov.uk/
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APPLYING FOR EUROPEAN STRUCTURAL FUNDS IN WALES – EQUAL OPPORTUNITIES. 
(VLAGANJE PROŠENJ ZA EVROPSKE STRUKTURNE SKLADE V WALESU − ENAKE 
MOŽNOSTI) ADDITIONAL GUIDANCE FOR APPLICANTS AND ASSESSORS (DODATNE 
SMERNICE ZA PROSILCE IN OCENJEVALCE). CHWARAE TEG. EVROPSKO PARTNERSTVO 
EQUALITY.  
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PUBLIKACIJE EVROPSKE KOMISIJE 
 
EVROPSKA KOMISIJA. INFORMATION ON GENDER MAINSTREAMING - an overview, the legal 
base, the Commission method, the tools (INFORMACIJE O INTEGRACIJI NAČELA ENAKOSTI 
SPOLOV − pregled, pravna podlaga, metoda Komisije, orodja) 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html 
 
EVROPSKA KOMISIJA. EU STATISTICS ON GENDER – labour market, education, earnings, daily 
life, retirement, pensions (STATISTIČNI PODATKI EU O ENAKOSTI SPOLOV – trg dela, 
izobraževanje, zaslužki, vsakdanje življenje, upokojevanje, pokojnine) 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html 

EVROPSKA KOMISIJA. SPOROČILO: "VKLJUČEVANJE ENAKIH MOŽNOSTI ZA ŽENSKE IN 
MOŠKE V VSE POLITIKE IN DEJAVNOSTI SKUPNOSTI" (COM(96)67KONČ). V ELEKTRONSKI 
OBLIKI SAMO V FRANCOŠČINI. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com9667.htm 

TOWARDS A COMMUNITY FRAMEWORK STRATEGY ON GENDER EQUALITY (2001-2005). 
2000. EUROPEAN COMMISSION; _ Communication from the Commission to the Council, the 
European parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions. (K OKVIRNI STRATEGIJI SKUPNOSTI O ENAKOSTI SPOLOV (2001−2005). 2000. 
EVROPSKA KOMISIJA; Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij) 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy/com2000_335_en.p
df  
REPORT ON EQUALITY BETWEEN WOMEN AND MEN, 2004. EVROPSKA KOMISIJA. – Report 
from the Commission to the Council, the European parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. (POROČILO O ENAKOSTI ŽENSK IN MOŠKIH, 2004. 
EVROPSKA KOMISIJA − Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko.socialnemu odboru in Odboru regij.) 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com_04_115_en.pdf 
 
ENAKOST SPOLOV V AMSTERDAMSKI POGODBI – členi 3, 13, 136, 137, 141 in 251 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/treaty_en.html 
 
THE EVALUATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT. THE SOURCEBOOK ON THEMES 
AND POLICY AREAS; December 2003. – One of the themes: Equality between women and men 
(VREDNOTENJE SOCIALNO-GOSPODARSKEGA RAZVOJA. ZBIRKA VIROV O POLITIKI IN 
TEMATSKIH PODROČJIH; december 2003 − Ena od tem: Enakost žensk in moških) 
http://www.evalsed.info/frame_themes_policy1_3.asp 
 
MAINSTREAMING EQUAL OPPORTUNITIES FOR WOMEN AND MEN IN STRUCTURAL FUND 
PROGRAMMES AND PROJECTS - checklist, concept and objectives, integrating equal 
opportunities in the development plans and documents, managing the programmes 
(VKLJUČEVANJE ENAKIH MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH V PROGRAME IN PROJEKTE 
STRUKTURNIH SKLADOV − kontrolni seznam, pojmi in cilji, vključevanje enakih možnosti v 
programe varstva in razvoja in dokumente, vodenje programov) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/working/mains_en.htm  
 
DRUGE ZANIMIVE SPLETNE STRANI 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cha/c10921.htm - Summaries of legislation – Equality between 
men and women: incorporation of equal opportunities into Community policies (Povzetki 
zakonodaje − Enakost žensk in moških: vključevanje enakih možnosti v politiko Skupnosti) 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cha/c00006.htm - Summaries of legislation – Equality between 
men and women: Introduction (Povzetki zakonodaje − Enakost žensk in moških: uvod) 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com9667.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com_04_115_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/treaty_en.html
http://www.evalsed.info/frame_themes_policy1_3.asp
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http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s02304.htm - Summaries of legislation – Equality between men 
and women: job creation measures (Povzetki zakonodaje − Enakost žensk in moških: ukrepi za 
odpiranje delovnih mest) 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm   in DG Employment 
and Social Affair's website – Home page of Equal Opportunities Unit (DG EMPL/G1) (Spletna stran 
GD za zaposlovanje in socialne zadeve − domača spletna stran Enote za enake možnosti) 
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PUBLIKACIJE ZDRUŽENIH NARODOV  
 
GENDER MAINSTREAMING, LEARNING AND INFORMATION PACK, 2000, UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP), GENDER IN DEVELOPMENT PROGRAMME. 
(INTEGRACIJA NAČELA ENAKOSTI SPOLOV, SVEŽENJ ZA UČENJE IN INFORMACIJE, 2000, 
PROGRAM ZN ZA RAZVOJ, ENAKOST SPOLOV V PROGRAMU ZA RAZVOJ − UNDP) 
http://www.undp.org/gender/infopack.htm 
 
GENDER ANALYSIS AND GENDER PLANNING. TRAINING MODULE FOR UNDP STAFF. 
(ANALIZA IN NAČRTOVANJE ENAKOSTI SPOLOV. IZOBRAŽEVALNI MODEL ZA ZAPOSLENE 
PRI UNDP) 
http://www.undp.org/gender/tools.htm 
 
GENDER IN DEVELOPMENT: TOOLS FOR GENDER ANALYSIS AND MAINSTREAMING. 
(ENAKOST SPOLOV V RAZVOJU: ORODJA ZA ANALIZO SPOLOV IN INTEGRACIJO) 
http://www.sdnp.undp.org/gender/links/Gender_in_Development/Tools_for_Gender_Analysis_and_
Mainstreaming/ 
 
GENDER MAINSTREAMING IN PRACTICE. A HANDBOOK. REGIONAL GENDER 
PROGRAMME OF THE UNDP’S REGIONAL BUREAU FOR EUROPE AND THE CIS. 
(INTEGRACIJA NAČELA ENAKOSTI SPOLOV V PRAKSI. PRIROČNIK. REGIONALNI 
PROGRAM ZA ENAKOST SPOLOV PRI OBMOČNEM URADU UNDP ZA EVROPO IN DRŽAVE 
CIS) 
http://www.undp.org/gender/docs/RBEC_GM_manual.pdf 
 
UNITED NATIONS. PLATFORM FOR ACTION ADOPTED AT THE FOURTH WORLD 
CONFERENCE ON WOMEN, BEIJING 1995. TEXT AND SELECTED NATIONAL ACTION 
PLANS. (ZDRUŽENI NARODI. IZHODIŠČA ZA UKREPANJE, SPREJETA NA ČETRTI SVETOVNI 
KONFERENCI O ŽENSKAH, PEKING 1995. BESEDILO IN IZBRANI NACIONALNI AKCIJSKI 
NAČRTI)  http://www.un.org/womenwatch/followup/.  
 
STATISTIKA ZN 
http://www.un.org/womenwatch/resources/stats.htm 
 
ZDRUŽENI NARODI. ECOSOC, 1997. 
http://www.un.org/documents/ecosoc/docs/1997/e1997-66.htm 
 
PUBLIKACIJE SVETA EVROPE 
 
COUNCIL OF EUROPE, GENDER MAINSTREAMING: CONCEPTUAL FRAMEWORK, 
METHODOLOGY AND PRESENTATION OF GOOD PRACTICES. (SVET EVROPE, 
INTEGRACIJA NAČELA ENAKOSTI SPOLOV. KONCEPTUALNI OKVIR, METODOLOGIJA IN 
PREDSTAVITEV DOBREGA RAVNANJA) STRASBOURG. 1998. 
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/02._Gender_mainstreaming/100_EG-S-
MS(1998)2rev.asp#TopOfPage 
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