HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR
Komisija za žene u športu
u suradnji s
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta
Z A K LJ U Č C I
V. seminara za koordinatorice za žene u športu:
“Ususret olimpijskim igrama London 2012”
Zagreb, 4. lipnja 2012. godine
Uvod
Komisija za žene u športu Hrvatskog olimpijskog odbora u suradnji s Ministarstvom
znanosti, obrazovanja i sporta održala je V. seminar za koordinatorice za žene u športu:
“Ususret olimpijskim igrama London 2012” na teme:
-

V. Svjetska konferencija o ženama u športu Međunarodnog olimpijskog
Odbora - izviješće
Predstavljanje priručnika Vijeća Europe o dobroj praksi ravnopravnosti
spolova u športu
Zastupljenost žena u športu
Pravni okvir ravnopravnosti spolova u športu
Ženska povijest olimpizma
EU i žene u športu
Žene u športu – primjeri iz svijeta
Nagrada, priznanje…?
Kvalifikacije za olimpijske igre u skokovima u vodu

te su doneseni sljedeći
zaključci:
1. Tiskat će se zbornik radova sa V. seminara za koordinatorice za žene u
športu:“Ususret olimpijskim igrama London 2012”
2. Prihvaća se Deklaracija sa V. Svjetske konferencija o ženama u športu Međunarodnog
olimpijskog Odbora, Los Angeles, 2012.
3. Zahtijeva se da se pravna regulativa promijeni i uskladi s Nacionalnom politikom za
ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine i Zakonom o
ravnopravnosti spolova
4. Zahtijevaju se promjene i usklađenje s dokumentima o ravnopravnosti spolova u
izborima za novi sastav Komisija i Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora
5. Vidljiva je potreba dodatnih financijskih sredstava u državnom proračunu kao i u
Financijskom planu HOO-a namijenjenih isključivo za razvoj ženskog športa
6. Organizirati će se obrazovanje kroz radionice namijenjeno informiranju i pripremanju
projekata za žene u športu

U sklopu seminara održane su radionice na teme:
I. Olimpijske igre i osvojene medalje u ženskom športu
II. Kvalifikacije i postizanje normi za olimpijske igre
III. Primjeri dobre prakse u Hrvatskoj
te su doneseni sljedeći
zaključci:
I.Olimpijske igre i osvojene medalje u ženskom športu
* Udio žena u osvojenim olimpijskim medaljama hrvatskih sportaša – osobito onih zlatnih –
daleko nadmašuje ne samo proporcionalni udio sportašica u olimpijskim vrstama, nego
nadmašuje i udio žena u hrvatskome sportu uopće.
* To je jedan od najuvjerljivijih argumenata u borbi hrvatskih sportašica za veću dostupnost
cjelokupne sportske infrastrukture ženama, te za veću participaciju žena u upravljanju
cjelinom sportskoga sustava.
II.Kvalifikacije i postizanje normi za olimpijske igre
* Mreža predlaže imenovanje i uključenje predstavnica koordinatorica koje bi bile sastavni
dio tima HOO-a u projekt svakih Olimpijskih igara a koje usvaja Vijeće HOO-a za
četverogodišnji ciklus;
* Od stručnih timova koji promišljanju pripreme i kvalifikacije za velika međunarodna
natjecanja, Mreža traži iste uvjete kao i za muške natjecatelje; od stručnog vodstva do
logistika i pravodobno izvješće o planu i izvršenju ovog zahtjeva;
* Mreža traži da se o temama položaja sportašica u suvremenom olimpijskom pokretu
uključi Sportska televizija kroz uređivačku politiku i uz redovne emisije;
III.Primjeri dobre prakse u Hrvatskoj
* Preporuke Hrvatskog olimpijskog odbora, Komisije za žene u sportu i Vladinog ureda za
ravnopravnost spolova pridonijele su reakciji nacionalnih i županijskih saveza u odnosu na
broj žena u upravljačkim strukturama.
* Prisutna je različitost odredbi u Statutima pojedinih nacionalnih saveza o izboru članova
upravljačkih tijela. Međutim, slijedom preporuka HOO-a neki od saveza izabiru članove
izvršnih tijela prema angažmanu kandidata, a ne prema spolu.
* Aktivnosti Komisija za žene pojedinih sportskih saveza trebaju biti više medijski popraćeni
i podržani od državnih institucija.
* Mreža koordinatorica je horizontalna i vertikalna poveznica svih sportova i svih razina i
kao takva je primjer dobre prakse u Hrvatskoj.

