
Investícia pre hospodárstvo
Pre optimálny v˘kon hospodárstva a sociálnu dynamiku, pre vyrovnanú 

participáciu Ïien aj muÏov s pln˘m vyuÏitím v‰etk˘ch ºudsk˘ch zdrojov.

Investícia pre demokraciu 
Proti násiliu a potieraniu ºudskej dôstojnosti a pre rovnosÈ nielen 

v legislatíve ale aj v praxi, ktorá umoÏní úpln˘ rozvoj jednotlivca. 

Investícia pre spoloãnosÈ
Za novú spoloãenskú zmluvu medzi muÏmi, Ïenami, podnikmi 

a ‰tátom, ktorá umoÏní zosúladiÈ pracovné, osobné a rodinné 

povinnosti.

Investícia pre ºudské práva
Za re‰pektovanie základn˘ch ºudsk˘ch práv a za uvedomenie si, 

Ïe v‰ade na svete sú Ïeny impulzom zmeny a prechodu do vyspelej 

spoloãnosti.

280 záväzkov 
vo francúzskej Charte o rovnosti

Po sérii intenzívnych rozhovorov a vyjednávaní, ktoré
sa zaãali v roku 2003, bol v marci 2004 premiérovi
odovzdan˘ dokument, ktor˘ súhrnne formuluje v‰etky
záväzky. Táto Charta o rovnosti medzi muÏmi a Ïena-
mi predstavuje agendu a zároveÀ ukazuje smerovanie
pre v‰etk˘ch aktérov, ktorí sa k nej hlásia. 
·tát, samosprávne územné celky, sociálni partneri,
obãianska spoloãnosÈ a ekonomickí aktéri sa zaväzujú
v priebehu nasledujúcich troch rokov tieto akcie zrea-
lizovaÈ. 

www.femmes-egalite.gouv.fr

Európske fondy

Sociálna a hospodárska súdrÏnosÈ je ústredn˘m pilie-
rom európskej politiky. Jej cieºom je podporovaÈ vyvá-
Ïen˘ rozvoj na území spoloãenstva, zniÏovaÈ ‰truktu-
rálne rozdiely medzi regiónmi v rámci Únie a zároveÀ
podporovaÈ skutoãnú rovnosÈ príleÏitostí medzi muÏ-
mi a Ïenami. V‰etky komunitárne aktivity sa podieºajú
na dosiahnutí cieºa, ktor˘m je odstránenie nerovnosti
medzi muÏmi a Ïenami.  
Rozpoãet na roky 2004-2006 alokovan˘ pre Slovensko:

Európsky sociálny fond = 245.09 mil. euro
EFRR = 447.64 mil. euro

www.esf.sk

SúÈaÏ „Zamestnávateº ústretov˘ 
k rodine“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zavied-
lo tradíciu oceÀovania zamestnávateºov, ktorí vytvárajú
pracovné podmienky zohºadÀujúce rodinné povin-
nosti svojich zamestnancov organizovaním súÈaÏe 
„Zamestnávateº ústretov˘ k rodine“. Poãas ‰tyroch roã-
níkov tejto súÈaÏe boli  ocenené  malé aj veºké podni-
ky, domáce aj so zahraniãn˘m kapitálom v 3 kategó-
riách v súlade s cieºmi rodinnej a rodovej politiky. Sú-
ÈaÏ predstavuje dôleÏit˘ stimul v záujme motivovania
zamestnávateºov k vytváraniu podmienok, ktoré uºah-
ãujú zosúladenie rodinn˘ch a pracovn˘ch povinností
zamestnancov a prispievajú k vytváraniu novej pro-
rodinne orientovanej  podnikovej kultúry.

www. employment.gov.sk

Konkrétny príklad z Nemecka: 
Rodov˘ in‰titút v Sasko-Anhaltsku (G/I/S/A)

Hlavnou úlohou in‰titútu G/I/S/A je zabezpeãiÈ
odborné informácie a profesionálnu pomoc v záujme
úspe‰nej implementácie gender mainstreaming. 
G/I/S/A pravidelne zlep‰uje ‰koliace a konzultaãné
programy na základe vlastn˘ch realizovan˘ch v˘sku-
mov. 
Jednou zo siln˘ch stránok in‰titútu G/I/S/A je multi-
funkãná databáza, ktorá ponúka informácie o rele-
vantnej literatúre, expertoch a v˘skumn˘ch projektoch
v tejto oblasti.

www.g-i-s-a.de

DOBRÉ SKÚSENOSTI

GIP International 
Public Interest Group for the development

of technical assistance 
and international cooperation

Tento dokument bol vydan˘ v rámci programu Transition Facility.
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NIEKOªKO âÍSIEL A ÚDAJOV

Miera zamestnanosti Ïien (2004) 
50,9 % (muÏi = 63,2 %)

Miera nezamestnanosti Ïien (2005)
17,2 % (muÏi = 15,7 %)

Rozdiel medzi priemernou mzdou
muÏov a Ïien (2003)
23 % (EÚ = 15 %)

Zastúpenie Ïien v parlamente (2005)
16,7 % (Poradie: 63-tie miesto)

Miera plodnosti (2004) 
1,25 (EÚ = 1,50)

Poãet naroden˘ch detí mimo 
manÏelstva (2004) 
24,8 % (1993 = 10,55 %)

Zdroje: Eurostat & Medziparlamentná únia

1920
Volebné právo 

1997
Národn˘ akãn˘ plán pre Ïeny

1999
Vytvorenie Odboru pre rovnosÈ príleÏitostí na

Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny

2002
Prvá kampaÀ mimovládnych organizácií

proti násiliu páchanom na Ïenách

GENDER MAINSTREAMING

Aká je definícia?

Gender mainstreaming je reorganizáciou, zlep‰ením,
rozvojom a prehodnotením politick˘ch a rozhodovacích
procesov tak, aby bol rodov˘ pohºad zaãlenen˘ do poli-
tiky vo v‰etk˘ch oblastiach na v‰etk˘ch úrovniach, a to
aktérmi, ktorí sa vo v‰eobecnosti podieºajú na vykoná-
vaní verejnej politiky. 

Ak˘ je cieº?

Cieºom je systematicky integrovaÈ rodovú dimenziu tak,
aby boli korigované nerovnosti medzi muÏmi a Ïenami.
Z toho teda vypl˘va, Ïe v akomkoºvek ‰tádiu v˘voja kaÏ-
dého rozhodovacieho procesu, vo v‰etk˘ch oblastiach 
a na v‰etk˘ch úrovniach je potrebné v‰etky moÏné do-
pady analyzovaÈ v kontexte rodovej rovnosti. 
Tento prístup má za cieº korigovaÈ, prípadne odstraÀo-
vaÈ negatívny dopad uplatÀovan˘ch politík spôsobujú-
cich nerovnosÈ Ïien a muÏov.

A ão gender budgeting?

Tento nástroj predstavuje takú anal˘zu rozpoãtu, ktorá
berie do úvahy rodovú dimenziu. Jeho cieºom je trans-
formovaÈ finanãné a rozpoãtové politiky tak, aby bolo
rozdelenie finanãn˘ch a rozpoãtov˘ch zdrojov zabezpe-
ãené v súlade s cieºmi rovnosti medzi muÏmi a Ïenami.  

na Slovensku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa
rozhodlo zaãaÈ s presadzovaním a zavádzaním rodo-
vého pohºadu na úrovni ‰tátnej a regionálnej správy
za pomoci aktérov, ktorí uÏ majú v tejto oblasti
potrebné znalosti a skúsenosti. Preto nadviazalo
partnerstvo s vládami dvoch ãlensk˘ch ‰tátov EÚ,
Francúzskom a Nemeckom, s ktor˘mi, za finanãnej
podpory Európskej únie, v tejto oblasti uskutoãní
potrebné aktivity.  
Cieºom tejto spolupráce je pracovaÈ na posilÀovaní 

in‰titucionálnych mechanizmov pre rodovú rovnosÈ,
zabezpeãovaÈ ‰kolenie odborníkov, najmä ‰tátnych
zamestnancov z jednotliv˘ch rezortov a ìal‰ích orgá-
nov ‰tátnej a verejnej správy, sociálnych partnerov,
univerzitn˘ch pracovníkov ako aj expertov z mimo-
vládneho sektora tak, aby prispelo k zdokonaleniu
ich schopností a získaniu know-how v oblasti uplat-
Àovania rodového hºadiska  vo v‰etk˘ch politikách
ako aj k  rozvoju poznatkov a komunikácie v kontex-
te rodovej problematiky na Slovensku.

v OSN

Pojem gender mainstreaming sa po prv˘krát objavil
v rôznych medzinárodn˘ch dokumentoch v súvislos-
ti s treÈou svetovou konferenciou OSN o Ïenách
(Nairobi, 1985). 
Poãas ‰tvrtej svetovej konferencie OSN o Ïenách
(Peking, 1995), bol uÏ gender mainstreaming expli-
citne potvrden˘ a uznan˘. V súvislosti s hodnotiacim
procesom pekingskej platformy pri príleÏitosti 10-
teho v˘roãia Svetovej konferencie o Ïenách v Pekin-
gu sa stal predmetom novej rezolúcie Komisie OSN
pre postavenie Ïien.

v Európe

V komunitárnych akãn˘ch programoch Európskej
únie, ktoré sa t˘kajú rovnosti príleÏitostí medzi Ïena-
mi a muÏmi, sa pojem gender mainstreaming spo-
mína od roku 1991. Bol predmetom komunikácie
Európskej komisie a odporúãania Rady Európy. 
Napokon, gender mainstreaming explicitne figuruje
aj v Amsterdamskej zmluve. Jasne hovorí o záväzku
Európskej únie v oblasti integrácie rodovej dimenzie,
vytvárajúc pritom z rovnosti medzi Ïenami a muÏmi
spoloãn˘ cieº  v‰etk˘ch komunitárnych politík.

POJEM RODU

Rod = Pohlavie?

MuÏsk˘ alebo Ïensk˘ rod súvisí so vznikom sociálnej
identity muÏa alebo Ïeny. Tento koncept sa odvoláva na
spoloãenské rozdiely (na rozdiel od biologick˘ch rozdie-
lov) medzi Ïenami a muÏmi, ktoré sú determinované 
v súvislosti s t˘m, ako boli zadefinované úlohy, funkcie
a roly, ktoré prislúchajú kaÏdému pohlaviu v spoloãnos-
ti a vo verejnom a súkromnom Ïivote. Kon‰trukcia a re-
produkovanie rodu sa teda mení v závislosti od ãasu a
priestoru. 

Ak˘ to má dopad na rozhodovacie 
procesy?

Ide o to, aby bola v záujme odstraÀovania nerovností
braná do úvahy rodová dimenzia a o uvedomenie si, Ïe
voºba Ïeny a muÏa nemusí byÈ rovnaká, ale Ïe je ãasto
vnútená prostredníctvom rigidného prerozdelenia soci-
álnych muÏsk˘ch a Ïensk˘ch rôl.  
Gender mainstreaming priná‰a konkrétne mechanizmy
na zavedenie vy‰‰ieho stupÀa zodpovednosti a trans-
parentnosti do správy verejn˘ch vecí. 
Napríklad, efektívna dopravná politika na princípe rov-
nosti berie do úvahy rovnako cestovanie za prácou 
a ekonomickú v˘menu (vyuÏívané najmä muÏmi) ako
aj ãastej‰ie cestovanie v mieste bydliska (vyuÏívané
najmä Ïenami).  

ZDROJE

Dokumenty Európskej únie o rovnosti medzi
Ïenami a muÏmi t˘kajúce sa legislatívy, 
gender mainstreaming a programov˘ch akcií.
http://europa.eu.int

Siyanda je on-line databáza dokumentov
t˘kajúcich sa rodov˘ch a rozvojov˘ch otázok.
TaktieÏ je aj interaktívnym priestorom, kde
môÏu odborníci na rodové otázky zdieºaÈ
svoje my‰lienky, skúsenosti a zdroje infor-
mácií. 
http://www.siyanda.org

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Alain Laferté
Rezidentn˘ twiningov˘ poradca

laferte@employment.gov.sk

alebo

Zuzana Vranová
Odbor rodinnej a rodovej politiky

vranova@employment.gov.sk

VOLUNTARISTICKÁ POLITIKA NA NÁRODNEJ, EURÓPSKEJ A MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI


