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Globálna rodová nerovnosť
• Ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené na
všetkých úrovniach politického vedenia.
• Na celom svete vykonávajú ženy a dievčatá
neúmerný podiel neplatenej práce v
domácnosti.
• Nerovnosti, ktorým dievčatá čelia, sa môžu
začať hneď pri narodení a môžu ich
nasledovať celý život.
• V roku 2019 ženy držali iba 28 percent
manažérskych pozícií na celom svete (UN
2020)

•

https://www.un.org/sustainabledevelopmen
t/wp-content/uploads/2016/08/5_WhyIt-Matters-2020.pdf
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Ako je na tom Slovensko?








Slovensko sa v indexe rodovej rovnosti EÚ s 54,1 /100 umiestnilo na
26. mieste.
Toto skóre je o 13,3 bodu nižšie ako skóre za celú EÚ.
V dosahovaní pokroku smerom k rodovej rovnosti je Slovensko omnoho
pomalšie ako iné členské štáty EÚ. Od roku 2005 kleslo o sedem
priečok.
Slovensko v oblasti práce na treťom mieste od konca v rámci EÚ.
Približne 27 % žien pracuje v oblasti vzdelávania, zdravia a sociálnej
práce, pričom v prípade mužov je to necelých 5 %.
V povolaniach v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky
pracuje menej žien (7 %) ako mužov (39 %).

PENIAZE
• Ženy stále zarábajú o 21 %
menej ako muži.
• V priemere zarábajú ženy 80
centov za každé euro, ktoré
zarobí muž za hodinu, čo vedie k
rodovému rozdielu 20 %.
• Rodový rozdiel v dôchodkoch je
takmer 8 %.

VEDOMOSTI
• Účasť na celoživotnom vzdelávaní
sa medzi rokmi 2005 a 2017
znížila z 15 % na 11 % v prípade
žien aj mužov.

ČAS
•

•

•

Približne 35 % žien trávi najmenej
1 hodinu denne starostlivosťou
o svojich rodinných príslušníkov
Spomedzi žien a mužov žijúcich
v páre s deťmi (77 %) než muži
(47 %).
60 % žien každý deň aspoň jednu
hodinu varí a vykonáva domáce práce
v porovnaní s len 16 % mužov.

MOC
• Počet žien vykonávajúcich
funkciu ministerky 12 % na
24 %.
• Podiel poslankýň parlamentu
17 % na 21 %, pričom podiel
žien
v
regionálnych
zastupiteľstvách (z 12 % na
14 %).
• V podoblasti ekonomického
rozhodovania 33 % na 0 %.
•

Podiel členiek správnych rád
organizácií financujúcich výskum
je 15 %, podiel členiek správnych
rád
verejne
kótovaných
vysielacích organizácií 22 %

ZDRAVIE
•

Približne 5 % žien aj mužov má
neuspokojené potreby v oblasti lekárskej
starostlivosti (v porovnaní s 9 % žien a 7
•
% mužov v roku 2005).

•

Najvyššiu mieru neuspokojených potrieb
v oblasti lekárskych služieb majú ľudia s
•
nižšou úrovňou vzdelania, ľudia vo veku
65 rokov a viac, slobodní ľudia a
•
zdravotne postihnuté ženy a muži.

•

Index nezohľadňuje legislatívne zmeny v
prístupe intrepčnej starostlivosti. ( ženy
po 40 rokov, si hradia UPT samy)
nedostupnosť
kvalitnej
UPT
•
starostlivosti- potratová tabletka a pod.)

•

NÁSILIE
V máji 2011 Slovensko podpísalo Dohovor
Rady Európy o predchádzaní násiliu na
ženách a domácemu násiliu a o boji proti
nemu (Istanbulský dohovor).
V apríli 2019 schválil slovenský parlament
uznesenie o zastavení procesu ratifikácie.
Na Slovensku bolo v roku 2016
zaznamenaných päť ženských obetí
úmyselnej vraždy intímnym partnerom.
Slovensko neposkytuje údaje o ženských
obetiach úmyselnej vraždy rodinným
príslušníkom.
Krajina neposkytuje údaje týkajúce sa
odhadov počtu dievčat (obyvateľstva z
radov migrantov) ohrozených mrzačením
ženských pohlavných orgánov. Štatistika o
obchodovaní s ľuďmi sa zhromažďuje a
vykazuje.
V roku 2016 bolo evidovaných 18
ženských obetí obchodovania s ľuďmi.

Dohoda

•
•
•
•

Allport, G.
Scale of
Prejudice and
Discrimination

• (EqualiTeach 2019)

Prečo potrebujeme rovnoprávne
školy?
•

•
•

„Som nahnevaná. Na otca. Za to, že si z nás za posledný rok urobil
svoje antistresové hračky. Že nás miesto pozdravu už od dverí
častuje nepeknými titulmi. Vraj sme pre neho len banda
darmožráčov, naničhodníkov či pijavíc. Pokojne by som
pokračovala aj ďalej, no bez cenzúry by som sa nezaobišla.“ (Lea
Daxnerová, 18 rokov, Podbrezová)
„Musím uznať, že korona zhoršila vzťah s mojimi rodičmi. Už sa im
tak neotváram.“(Tatiana Migová, 15 rokov, Sučany)
„Keby som chcela, aby ste si z tohto zobrali jednu vec, ako rodiča
by som vás poprosila, aby ste svojim deťom nepripomínali, aké to
majú ľahké. Nemajú. Nemáme.“(Natália Pčolová, 15 rokov,
Bratislava)

https://dennikn.sk/2369937/tinedzeri-o-roku-v-izolaciinalada-klesa-telo-sa-meni-a-s-rodicmi-si-uz-nemozeme
bytvzdialenejsi/?fbclid=IwAR0P12fkrIjejn6LjflZRd2b1K7lau
ZbCjtGzV0fVz9JlpEHf_PlG2y QqM

https://www.youtube.com/watch?v=fDpkx2EDh-U
•
•
•
•
•

Čo ste zachytili?
Ako vyzerali dievčatá?
Ako na vás pôsobili chalani?
Ktorú výpoveď ste si zapamätali najviac?
Keby ste mali priradiť farbu tejto ukážky aká by to bola? Prečo?

• „... školská kultúra je podstatným faktorom pri určovaní výberu
predmetu“ (IoP 2015 s. 5) - je preto potrebný celoškolský prístup.

Prečo potrebujeme
celoškolský prístup?

Značka rodovej rovnosti
• Značka (charta) rodovej rovnosti (GECM) ,
• Témy sú -vedenie, učebné osnovy, fyzické prostredie,
postoje a vzťahy a komunita)
• Päť kľúčových tém:
 Vedenie
 Osnovy
 Fyzické prostredie
 Postoje a vzťahy
 Spoločenstva
Prečo boli vybrané tieto témy?
https://sccd-sk.org/wp-content/uploads/Charta-pre-zakladne-skoly.pdf

•
•
•
•
•

GECM (Európa)
Päť kľúčových tém:
Vedenie
Osnovy
Fyzické prostredie
Postoje a vzťahy
Spoločenstva
Prečo boli vybrané tieto témy?
https://sccd-sk.org/wp-content/uploads/Charta-prezakladne-skoly.pdf

Vedenie

Osnovy

Ako na to?
https://sccd-sk.org/wp-content/uploads/Charta-pre-zakladneskoly.pdf
https://sccd-sk.org/wp-content/uploads/Charta-pre-stredneskoly.pdf
•
•
•
•
•

Osobná prax (podpora personálu, aby sa zamyslel)
Hlas študenta /ky (kladenie detí a mladých ľudí do centra zmien)
Učebné osnovy a vzdelávanie
Postup, možnosti a pracovné miesta; Interná a externá komunikácia
Spolupráca s rodičmi, opatrovateľmi a širšou komunitou škôl.

Zamerajte sa na rodové stereotypy
• Čo myslíme pod rodovými stereotypmi?
• Majú význam?
• Ako sa ich naučíme?
https://www.inspiringthefuture.org/redraw-the-balance/

• Čo to znamená pre výučbu o rodovej rovnosti na
školách?

Zamerajte sa na sexistický
jazyk
• 66% študentiek a 37% študentov mužského pohlavia zažilo
alebo bolo svedkom používania sexistického jazyka v škole.
• 64% učiteľov na stredných školách počuje v škole
sexistický jazyk najmenej každý týždeň.
• (29%) uvádza, že sexistický jazyk je každodenným
javom. (NEU / UK Feminista 2017)

Zamerajte sa na
sexuálne násilie
• Každá tretia žena v Európe zažila od 15 rokov fyzické alebo
sexuálne násilie
• 75% žien v profesiách alebo v pozíciách vrcholového
manažmentu bolo sexuálne obťažovaných,
• 61% žien v sektore služieb
• 55% žien v EÚ zažilo sexuálne obťažovanie (EÚ 2014 v EÚ
2018)

Výber predmetov
https://www.youtube.com/watch?v=ccrHHtzLA_w
• Výskum / Prineste do školy rôzne vzory nestereotypných
kariérnych rozhodnutí
• Zaistite, aby mali učitelia školenie o predsudkoch v
bezvedomí a porozumeli rozdielom medzi rodovou
rovnosťou a rodovou rovnosťou
• Diskutujte o týchto problémoch s rodičmi a školskou
komunitou / miestnymi zamestnávateľmi

Medzinárodná podpora
• v roku 2010 193 krajín podpísalo
15-ročný program globálnych /
udržateľných cieľov OSN, ktorý • UNCRC (1990) ratifikovalo 196
krajín
výslovne stanovuje ciele rodovej
rovnosti do roku 2030
• Článok 18 všetky deti, ktoré majú
nárok na splnenie práv „bez
• Cieľ 4: „Zabezpečiť inkluzívne a
akejkoľvek
diskriminácie
bez
spravodlivé kvalitné vzdelávanie
ohľadu na rasu, farbu, pohlavie,
a
podporiť
príležitosti
jazyk, náboženstvo, politický alebo
celoživotného vzdelávania pre
iný názor, národnosť, etnický alebo
všetkých“
sociálny pôvod dieťaťa alebo jeho
rodiča alebo zákonného zástupcu,
• Cieľ 5: „Dosiahnuť rodovú
majetok, zdravotné postihnutie,
rovnosť a posilniť postavenie
narodenie alebo iný stav “
všetkých žien a dievčat“
• Články 19, 34 a 39 - ochrana pred
• Cieľ 10: „Znížiť nerovnosť v
násilím, sexuálnym vykorisťovaním
•
rámci krajín i medzi nimi“
a zneužívaním

Zameranie na právne predpisy EÚ:
Prepracované znenie smernice
(2006/54 / ES)
Vyžaduje vykonávanie zákazu priamej a nepriamej
diskriminácie na základe pohlavia, obťažovania a
sexuálneho obťažovania v odmeňovaní, (prístupe) k
zamestnaniu a v zamestnaneckých systémoch
sociálneho zabezpečenia.

https://www.equalitylaw.eu/

