
POVZETEK

V športu:
Neenakopravnost spolov pri nadzoru športa je endemična, še posebej na najvišji ravni športnih 
organizacij - na mednarodnem, nacionalnem in lokalnem nivoju. Na primer:

Pregled SWinG raziskave:

• Le malo držav je doseglo ‘kritično maso’ 
30% zastopanosti žensk v upravnih odborih, 
kar je sprošno sprejeti cilj za enakost spolov  
(Adriaanse, 2016, Adriaanse, 2018)

• Podatki iz leta 2010/2012 kažejo, da ženske 
zastopajo le 19,3% članov upravnih odborov 
v več kot 1600 nacionalnih organizacij iz 45 
držav.

Pregled SWinG literature:

KAKŠNA JE TRENUTNA SITUACIJA?

• Delež žensk na ključnem položaju v 
anketiranih* športnih organizacijah je:

25.9%
vseh položajev v 

upravnem odboru 
(člani)

20.3%
kot izvršni direktorji 

(’ključni položaji’)

Perspektiva v poslu:

Moški Ženske

Poročilo o položaju žensk v odgovornih vlogah v evropi 
in drugje po svetu 

KATERI DEJAVNIKI VPLIVAJO ALI OVIRAJO VOLITVE ŽENSK V ODBORE ŠPORTNIH 
ORGANIZACIJ?

Kadar so ženske izvoljene na 
položaje v izvršnih organih , se jim 
ponavadi ponudijo položaji, ki so bolj 
obrobni, kot so na primer položaji 
povezani z ženskim športom, vzgojo 
ali odnosi z mediji.

• Organizacije z močnimi prostovoljnimi in komunitarnimi cilji bodo bolj verjetno 
dovzetne za prehod na enakost spolov.

• Obstoječe izkušnje z upravljanjem na teh ravneh so lahko bistvene za 
prihodnje volitve v upravne odbore.

DEJAVNIKI

• Organizacijske kulture v športu so običajno strukturirane in reproducirane 
okrog moških norm in idealov.

• Dokazi na mikro ravni (tj. Na ravni osebnih izkušenj) so manj uveljavljeni, 
vendar so začeli prikazovati, kako ženske in moški pogosto zajamejo  spolne 
norme v organizacijskih kulturah.

• Organizacije, ki zastopajo predvsem “zasebne” zadeve (npr. organi elitnih 
nacionalnih lig), bo verjetno težko spremeniti - čeprav ne nemogoče.

• Volilni postopki v športnih organizacijah lahko močno favorizirajo obstoječe 
člane in tiste, ki imajo vzpostavljene povezave s športno organizacijo.

DEJAVNIKI

*Skupaj je bilo anketiranih 41 športnih organizacij 
(9 mednarodnih, 24 nacionalnih in 6 lokalnih 
organizacij).

Delež žensk na ključnih položajih v največjih javnih 
podjetjih v članicah EU, oktober 2019

Predsednik Direktor Izvršni direktor Člani

7.7% 18.6% 28.8%7.5%



Opomba: Poročilo je bilo narejeno med januarjem in junijem 2019 in posodobljeno junija 2020. Uporabljeni so bili tako primarne kot 
sekundarni viri podatkov, vključno s članki, ki so jih pregledali strokovnjaki, in informacijami o športnih organizacijah, zbranih s spletnih strani, 
zapisnikov sestankov in druge dokumentacije. Uporabili so se tudi nekateri podatki iz intervjujev, pridobljenih od osebja v izbranih športnih 
organizacijah. Podatki so bili združeni in analizirani v okviru obsežne študije pregleda.

• Kvote kot rešitev?

KAKŠNE SO MOŽNE REŠITVE?

Dokazi o učinkovitosti kvot so sporni. Številne kvote so imele vpliv, kljub temu pa raziskave 
kažejo, da lahko nekatere organizacije takšna pravila in zakone zaznavajo kot najvišje cilje ali 
pa za spodkopavaje ženskih sposobnosti. Tudi način odzivanja odborov športnih organizacij 
na takšne zakone ostaja nejasen, vendar obstajajo predlogi, da se prilagodijo načinom, ki 
moškim omogočajo, da obdržijo močne položaje (na primer povečanje velikosti odbora ali 
ustvarjanje posebnih obrobnih vlog).
   
	 	 	 Določitev	časovno	omejenih	ciljev	za	spremembe	bi	lahko	bila	učinkovitejša.

• Kako izzvati status quo?
Raziskave kažejo, da so programi, ki izpostavijo ‘problem’ neenakosti zaradi pomanjkanja 
spretnosti žensk, običajno neučinkoviti.
Namesto tega bi bila kombinacija boljše usposobljenosti in sistemskih sprememb (tj. Sprememb 
kultur, politik in praks spolov) učinkovitejša pri ustvarjanju enakosti.

	 	 	 Še	več,	takšne	spremembe	so	lahko	zelo	koristne	za	organizacije	na	več	
načinov.

IZKUŠNJE IN ZNANJA V ORGANIZACIJI 
Znanje in izkušnje določenih športnih organizacij bi bilo zelo koristno za 
morebitnega člana upravnega odbora. Specifično poznavanje lokalnih in s športom 
povezanih okoliščin bi lahko veljalo za bistveno. 

ODNOSI / SOCIALNI KAPITAL

OSEBNE SPOSOBNOSTI / ČLOVEŠKI KAPITAL
• Vodenje
• Vizije
• Pristnost

• Vodenje z zgledom
• Vzpostavljanje dobrih odnosov
• Transformacijski slog vodenja

POMEMBNI DODATKI

POMAGAJMO POSAMEZNICAM POISKATI VREDNOTE IN SREDSTVA

ZASTOPNIK ZA IZBOLJŠANJE SISTEMSKEGA PROCESA

• Pregled volilnega postopka: transparentnost postopkov

• Obstoj pravil raznolikosti (zlasti tistih, ki se izrecno osredotočajo na spol)

• Priznani ukrepi niso dovolj, potrebujemo jasno izvajanje obstoječih zakonodaj 
in / ali strategij o enakosti spolov

Nekaj konkretnih dejavnikov za izpodbijanje statusa quo:

• SWinG skupnost
• Mentorji

• Družina
• Delovni odnos

• Akademsko ozadje
• Izkušnje na TedXu

• Razno članstvo
• Objava

Ženske v odgovornih vlogah odločanjaPOVZETEK


