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Vsebina: 

Vključevanje načela enakosti spolov je povezana razsežnost načrtovanja in izvajanja politike za vse 
strukturne sklade. Raziskava predstavlja, v kakšnem obsegu je bilo vključevanje načela enakosti spolov 
upoštevano v načrtih za strukturne sklade za obdobje 2000–2006, posebna pozornost pa je namenjena 
skladu za regionalni razvoj in Kohezijskemu skladu. Prikazana so področja (in faze) politike, na katerih 
je bil dosežen napredek, ter področja (in faze) politike, na katerih je napredek počasen. Glavne 
ugotovitve kažejo, da se boljši rezultati dosegajo na začetku političnega procesa kot pozneje pri 
izvajanju. Skupno je bilo opravljeno veliko dela za predhodno zagotovitev potrebnih pogojev za 
uspešno vključevanje načela enakosti spolov za obdobje 2007–2013, vendar je mogoče za prenos 
obsežnih in posameznih ciljev v prakso in učinkovite ukrepe narediti več. 
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Vključevanje načela enakosti spolov v uporabo sredstev iz strukturnih skladov 

Povzetek 

Vključevanje načela enakosti spolov je pristop k politiki, katerega namen je vključiti vidik 
enakosti spolov v vsako politiko in vsak korak političnih procesov, od zasnove do izvajanja, 
spremljanja in ocenjevanja. Temelji na priznavanju dejstva, da ženske in moški nimajo enakih 
sredstev, potreb in želja, ter da veliko struktur, sistemov in politik ni nevtralnih glede na spol, 
temveč obravnava izkušnje moških kot normo. 

Enake možnosti moških in žensk ter vključevanje načela enakosti spolov so izrecno 
navedeni v uredbah o strukturnih skladih kot povezane razsežnosti načrtovanja in 
izvajanja politike. 
 
Spodbujanje vključevanja načela enakosti spolov ni le uradna zahteva. Pomembno je zaradi 
velike pozitivne povezave, ki nastane med gospodarsko rastjo in enakostjo spolov. Smer 
vzročnosti poteka predvsem od gospodarske rasti k enakosti spolov, ker višji gospodarski ravni 
običajno sledijo večja izobraženost in demokracija ter večja enakost spolov. Vendar obstaja tudi 
pozitivna povezava, ki izhaja iz večje enakosti spolov in vpliva na gospodarsko rast: večje 
sodelovanje žensk na trgu dela poveča bruto domači proizvod, ker je v sistem proizvodnje 
vključenih več človeških virov. Vključevanje žensk v trg dela in oblikovanje politike prispeva 
tudi k večji kakovosti življenja in prihodnji rasti zaradi vpliva na vzgojo otrok.  

Obstajajo torej razlogi v zvezi z enakostjo in učinkovitostjo, ki podpirajo vključevanje 
načela enakosti spolov. Diskriminacija in ločevanje povzročata neučinkovitost. Prednosti, ki 
jih (lokalno) gospodarstvo pridobi z izkoreninjanjem diskriminacije, izvirajo iz boljše uporabe 
sredstev, ki lahko okrepi konkurenčnost (lokalnega) gospodarstva. Ko gospodarsko vlogo 
posameznika določa spol in ne dosežki ali sposobnosti, se pojavi neučinkovitost zaradi 
nezadostnega izkoriščanja sposobnosti ene skupine (ženske). Politike za zmanjševanje ločevanja 
spolov v družbi in gospodarstvu prav tako lahko pomagajo razviti vsestransko delovno silo in 
izboljšati oblike organizacije dela. Povečano in enakopravno sodelovanje žensk v gospodarstvu 
lahko izboljša tudi družinske razmere, če skupne interese žensk in otrok podpirajo politike, ki 
spodbujajo ravnotežje med delom in zasebnim življenjem. 

Ta raziskava poskuša predstaviti, v kakšnem obsegu je bilo upoštevano vključevanje načela 
enakosti spolov v programskem obdobju strukturnih skladov 2000–2006, pri čemer največ 
pozornosti namenja skladu za regionalni razvoj in Kohezijskemu skladu, da bi poudarila 
področja politike, na katerih je bil dosežen napredek, in odkrila področja, na katerih je napredek 
počasen. S tega vidika so izpeljane koristne ugotovitve za krepitev načela enakosti spolov pri 
novem načrtovanju politike za obdobje 2007–2013. 

Analiza je bila izvedena tako, da je bilo z vidika enakosti spolov pregledanih 122 operativnih 
programov za regije cilja 1 in cilja 2 v devetih državah članicah (Avstrija, Belgija, Francija, 
Irska, Italija, Nemčija, Nizozemska, Španija in Združeno kraljestvo) ter sekundarni material, kot 
so nacionalne ocene in ocene za celotno EU, dokumenti o načrtovanju in spremljanju, ki so 
omogočili razširitev analize na druge evropske države. 
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Glavne ugotovitve raziskave kažejo, da se boljši rezultati dosegajo na začetku političnega 
procesa (analiza okoliščin, opredelitev splošne strategije) kot pozneje pri izvajanju (ki 
vključujejo ustrezno strokovno znanje, predstavniške organizacije, spremljanje, 
ocenjevanje itd.). Skupni vtis je, da je bilo v obdobju 2000–2006 opravljeno veliko dela za 
vzpostavitev potrebnih pogojev za uspešno vključevanje načela enakosti spolov, zlasti 
priznavanje legitimnosti strategije vključevanja načela enakosti spolov. Vendar se zdi, da 
prednosti še niso bile izkoriščene. Za prenos obsežnih in posameznih ciljev v praktične in 
učinkovite ukrepe je mogoče narediti še več.  

Glavne ugotovitve kažejo tudi, da države članice v Evropski uniji (EU) pri načrtovanju 
strukturnih skladov različno upoštevajo vprašanje enakosti spolov in politični ukrepi (v zvezi z 
enakostjo spolov) so določeni na podlagi različnih pristopov. Skandinavske in anglosaške 
države so običajno naprednejše pri vključevanju načela enakosti spolov v oblikovanje politike, 
medtem ko se kontinentalne in južnoevropske države še vedno zanašajo predvsem na 
posamezne ukrepe za enakost spolov, tudi če razglasijo sprejetje dvojnega pristopa. V celotnem 
obdobju oblikovanja politike so bili razviti nekateri inovativni pristopi, orodja in metodologije, 
vendar je njihovo uporabo in razširjanje omejilo dejstvo, da se (lokalni) oblikovalci politike in 
uprave premalo zavedajo pomembnosti enakosti spolov za socialno-ekonomsko rast. 

Iz posameznih ugotovitev, ki se nanašajo na različne faze načrtovanja strukturnih skladov za 
obdobje 2000–2006, je razvidno naslednje stanje. 

• Vključevanje načela enakosti spolov v diagnozi stanja načrtovanja strukturnih 
skladov. Regionalni operativni programi v velikem obsegu upoštevajo načelo enakosti 
spolov v analizi stanja z ustrezno uporabo vprašanj in kazalnikov ločeno po spolu, ob tem 
pa namenjajo posebno pozornost strukturi in dinamiki trga dela. Slabša pa je zmožnost 
oblikovalcev politike, da vključijo načela, povezana z enakostjo spolov, v tista vprašanja, ki 
niso „neposredno“ povezana z ženskami, kot so prometna infrastruktura in storitve, ki niso 
povezane z varstvom otrok ali oskrbo starejših oseb, kjer sta v velikem obsegu vpletena 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) in Kohezijski sklad.  

• Vključevanje načela enakosti spolov v opredelitev in zasnovo strategij. Vsi operativni 
programi so formalno zavezani k vključevanju načela enakosti spolov, vendar je le v 
nekaterih primerih mogoče predvideti posebno strategijo vključevanja. Vključevanje načela 
enakosti spolov se pogosto pojavlja v splošnih ciljih enakih možnosti, ponovno pa je trg 
dela (in delno tudi oblikovanje skupnosti) najugodnejše okolje za boj proti diskriminaciji na 
podlagi spola in prikrajšanosti. 

• Vključevanje načela enakosti spolov v posebne cilje in obliko ukrepov. Oblika posebnih 
posegov v načrtovanju še jasneje kaže dva različna pristopa k „vprašanju enakosti spolov“ v 
državah EU. Prvi je pristop k vključevanju načela enakosti spolov (anglosaške in severne 
države), drugi pa dvojni pristop, ki združuje vključevanje načela enakosti spolov s 
pozitivnimi/spodbujevalnimi ukrepi (kontinentalne in južne države).  

V zvezi s področji posegov, v katera je vključeno načelo enakosti spolov, so programi 
strukturnih skladov pritegnili največ pozornosti glavnih oblikovalcev politik na naslednjih 
področjih: podjetja in inovacije, priložnosti za strateški razvoj, trajnostne skupnosti ter 
razvoj podeželja. V zvezi s spodbujevalnimi ukrepi so se področja posegov osredotočala 
izključno na usposabljanje in politiko trga dela. 
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• Vključevanje načela enakosti spolov in dodeljevanje sredstev. Oceno dodeljevanja 
sredstev v strukturnih skladih je težko obravnavati z vidika vključevanja, ker je težko imeti 
dodeljena proračunska sredstva za vključevanje (to je bolj verjetno pri spodbujevalnih 
ukrepih). Razvoj posebnih orodij, kot je upoštevanje načela enakosti spolov pri pripravi 
proračuna, ki se bodo uporabljala tudi v načrtovanju strukturnih skladov, je lahko obsežen 
in deležen podpore kot skupni okvir za oceno zneska finančnih sredstev, dodeljenih za 
vključevanje načela enakosti spolov. 

• Vključevanje načela enakosti spolov in (predvideni) postopki za izbiro projektov. 
Izbirna merila na podlagi spola, ki so navedena v operativnih programih, kažejo, da se 
strukturni skladi na operativni ravni manj osredotočajo na vprašanje enakosti spolov. Vsi 
operativni programi predvidevajo merila na podlagi spola pri izbiri projektov (tj. pristopna 
merila, dodatne točke, skladnost z medsektorskimi temami, izrecno ženska ciljna skupina 
itd.), vendar je njihova operativna vsebina pogosto slaba in nenatančna: treba je oblikovati 
natančnejša in prilagojena merila. 

• Vključevanje načela enakosti spolov ter spremljanje in ocenjevanje programa. V 
celoviti oceni operativni programi na eni strani kažejo dobro prizadevanje pri oblikovanju 
kazalnikov o položaju moških in žensk, ki so povezani s spremljanjem in ocenjevanjem 
posebnih ukrepov, čeprav je prizadevanje pogosto omejeno na upoštevanje podatkov, 
razčlenjenih po spolu. Na drugi strani pa se zdi, da celovita ocena programa z vidika 
vključevanja načela enakosti spolov (s povezanimi metodologijami in orodji) ni bila 
ustrezno upoštevana. V zvezi s tem je osrednje vprašanje razpoložljivost po spolu ločenih 
podatkov in sistemov spremljanja, ki upoštevajo različnost spolov.  

• Vključevanje načela enakosti spolov in upravne organizacije. Na splošni ravni so 
upravne organizacije začele upoštevati potrebo po vključevanju organov, ki so na različnih 
ravneh odgovorni za enake možnosti, in strokovnjakov za enakost spolov. To vključevanje 
je še vedno na formalni ravni in pogosto omejeno na posvetovalne vloge. 

Omenjen napredek kaže, da so v programskem obdobju 2000–2006 nastale pomembne 
izboljšave, vendar kaže tudi, da je vključevanje politik enakosti v strukturne sklade treba 
izpopolniti in okrepiti za obdobje 2007–2013. 

Glavno tveganje je, da bodo vsi sestavni deli in vprašanja, ki so povezani z vključevanjem 
načela enakosti spolov, upoštevani le kot formalnost, ki jo je treba izpolniti, ne pa kot 
pomembno orodje za krepitev in izboljšanje Evrope ter njenih državljanov (moških in žensk).  

Še eno skrb (ki so jo potrdila nekatera sklicevanja na enakost spolov v predpisih o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj) predstavlja dejstvo, da se bo vidik enakosti spolov uporabljal le s 
sklicevanjem na ukrepe, usmerjene k ljudem in človeškemu kapitalu (kot tisti, ki jih financira 
Evropski socialni sklad), ne pa v vseh ukrepih, ki naj bi jih podpirali strukturni skladi. To lahko 
zmanjša moč koncepta vključevanja načela enakosti spolov v vse politike in politične faze, kar 
bi prispevalo k izolaciji in tako ne bi omogočilo, da bi vključevanje načela enakosti spolov 
imelo velik vpliv v smislu dejanske enakosti spolov. 

Cilj mora biti zasnova razvojnega procesa, ki lahko odpravi nevtralnost spolov pri določanju 
posegov, pri tem pa zagotovi strategijo, namenjeno sistemu in ne le posameznikom. Poleg 
horizontalnega vključevanja enakih možnosti morajo posebni ukrepi verjetno še vedno podpirati 
ženske pri obvladovanju posebnih položajev neenakosti in ustrezno združiti posege, namenjene 
osebam, s tistimi, ki so namenjeni infrastrukturam, da bi dosegli trdne in učinkovite rezultate. 
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Da bi se to zgodilo, sta potrebna posebna politična naravnanost in boljša ozaveščenost o 
pomembnosti enakosti spolov za socialno-ekonomsko rast v političnem in upravnem okolju ter 
izboljšana zmogljivost za dejansko reševanje teh vprašanj in vključevanje lokalnih udeležencev. 
Večji poudarek na povezavi med vključevanjem načela enakosti spolov in socialno-ekonomsko 
rastjo bi bil lahko izhodišče za odpravljanje zasnove strategij, pri katerih so ženske le „pasivne“ 
upravičenke do posegov. 

Za dosego cilja se je treba osredotočiti predvsem na dvoje. 

Na eni strani se je treba osredotočiti na težave, ki so zaznamovale vključevanje načela enakosti 
spolov v programskem obdobju za 2000–2006, kot so še vedno prisotna zmeda o dejanskem 
pomenu vključevanja načela enakosti spolov, ki se prepogosto razlaga le kot spodbujanje k 
pozitivnim ukrepom, pomanjkanje ustreznih instrumentov in dodeljenih virov (človeških in 
finančnih) za učinkovito izvajanje vključevanja načela enakosti spolov ter operativne težave pri 
prenosu vključevanja načela enakosti spolov v prakso v razvojnih politikah, ki niso neposredno 
namenjene posameznikom. 

Na drugi strani je na podlagi izkušenj, pridobljenih v programskem obdobju 2000–2006, in 
predlogov za dodatno podporo vključevanja načela enakosti spolov mogoče kot prednostne 
naloge navesti naslednje razsežnosti: 

• razvoj upravljanja enakih možnosti. Če naj bi cilji enakih možnosti postali sestavni del 
politik rasti in razvoja, je potrebno učinkovito „upravljanje enakosti“; 

• izboljšanje sposobnosti upravljanja in izvajanja. Ustrezni postopki za vključitev vidika 
vključevanja načela enakosti spolov v izbirna merila; metode izvajanja in sistemi kazalnikov; 
ekipe za tehnično pomoč, ki podpirajo vključevanje načela enakosti spolov pri izvajanju 
projektnih posegov; strokovno znanje o enakih možnostih v upravljanju programov/projektov 
je treba okrepiti, ker je ključno za kakovost rezultatov in dosežkov splošnih programov; 

• izboljšanje orodij za spremljanje in ocenjevanje. Ključna prednostna naloga je določanje in 
razširjanje smernic, meril, metod ter tehnik na evropski in nacionalni/lokalni ravni za dodatni 
razvoj orodij in kazalnikov, ki so se uporabljali v obdobju 2000–2006; 

• podpora institucionalnemu učenju s sodelovanjem in izmenjavo dobrih praks kot ključno 
orodje za uspešno spodbujanje institucionalnega učenja med državami članicami in v njih z 
izrecnim sklicevanjem na načrtovanje in izvajanje projektov z upoštevanjem načela enakosti 
spolov; 

• izboljšanje komunikacijskih strategij za povečanje ozaveščenosti med vsemi ključnimi 
udeleženci in za poudarjanje vprašanj o enakosti spolov ter dosežkov programov, vključno s 
socialno-ekonomsko vlogo žensk. 
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