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NEJEDNAKOST U ŠPORTU 

Unatoč pozitivnim kretanjima u posljednjim desetljećima i činjenici da formalna jednakost postoji u 

većini europskih zemalja, spolne nejednakosti i dalje postoje u mnogim aspektima športa. Napredak 

u Europi ostaje vrlo spor i fragmentiran. 

Usprkos činjenici da sudjelovanje u športu osnažuje one koji su uključeni te da šport može doprinijeti 

sprečavanju rodno uvjetovanog nasilja u društvu u cjelini, žene i djevojčice i dalje mogu biti izložene 

riziku u športskom okruženju. Nasilje nad ženama i djevojčicama događa se često, naročito kada se 

odnosi na zauzimanje tzv. "muškog fizičkog ili društvenog prostora". 

Nasilje nad ženama ozbiljno je kršenje ljudskih prava te je uzrok, a i posljedica nejednakosti žena i 

muškaraca. Također može pridonijeti održavanju nejednakosti u području športa, stvarajući začarani 

krug. Kako bi se prekinuo taj ciklus, potrebno je koordinirano i simultano djelovanje, rješavanjem 

problema nasilja nad ženama i ispravljanjem nejednakosti u športu uključujući i pozicioniranje žena 

na rukovodećim pozicijama.  

 Rješavanje problema ravnopravnosti spolova na rukovodećim pozicijama 

Rodni jaz posebno je vidljiv kada se govori o rukovodećim pozicijama u području športa (športski 

čelnici, donositelji odluka, športski dužnosnici na visokim pozicijama itd.). Prosječno u Europskoj 

uniji samo 14% rukovodećih pozicija u športskim savezima zauzimaju žene, a samo je nekoliko 

zemalja prošlo prag od 20%. Vertikalna segregacija je također iznimno značajna; žene predstavljaju 

samo 5% predsjednika (11 od 195) i 9% potpredsjednika kontinentalnih konfederacija olimpijskog 

športa. Zajednički projekt Europske unije i Vijeća Europe "Balance in sport. Tools to implement 

gender equality", je pokrenuo kampanju prikupljanja podataka u Finskoj, Francuskoj, Rumunjskoj i 

Španjolskoj 2016. godine te je donio je iste zaključke na nacionalnoj razini. 

Veća prisutnost žena na rukovodećim pozicijama može pridonijeti smanjenju jaza u svim drugim 

područjima športa, naročito u poslovima treniranja i sudjelovanja u športu. Žene na rukovodećim 

pozicijama mogu djelovati kao uzori i poticati žene i djevojke da sudjeluju u rekreativnom i vrhunskom 

športu. Bolja ravnoteža spolova na rukovodećim pozicijama u športu također može imati ključnu 

ulogu u sprječavanju nasilja i borbi protiv rodnih stereotipa. 

 Sprječavanje nasilja nad ženama 

Generalno gledano, rodno uvjetovano nasilje pogađa jednu od tri žena te se unatoč etičkim 

vrijednostima koje šport promovira javlja i u području športa. Iako su podaci o ovoj temi još uvijek 

veoma oskudni u Europi, postoji mnogo dokaza da se različite vrste nasilja nad ženama događaju 

na različitim razinama i različitim područjima športa, ne samo u pogledu prakse tjelesne aktivnosti i 

športa kao takvog, već i onda kada žene djeluju kao treneri, suci, športski dužnosnici, donositelji 

odluka, športski novinari itd. Ovaj fenomen može uključivati fizičko zastrašivanje ili nasilje, verbalno, 

psihičko, fizičko i seksualno uznemiravanje i zlostavljanje te može ugroziti njihovo fizičko, 

emocionalno i mentalno zdravlje. Utječe na športsku izvedbu žrtava nasilja te njihovu karijeru, što 

može dovesti do toga da potpuno odustanu od športa. Nasilje također potkopava reputaciju športskih 

organizacija i integritet športa.  

Nedavno je #MeToo pokret ponovno privukao političku pozornosti na ovaj široko rasprostranjeni 

problem seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja u različitim područjima društva; žene športaši, 

treneri, suci te osobe na rukovodećim pozicijama u športu također su počele davati više 

svjedočanstva u tom području. Vijeće Europe, kao čuvar ljudskih prava na Europskom kontinentu 

promiče promjene u zakonodavstvu, politici i društvenim normama u svojih 47 država članica kako 

bi se težilo svijetu bez nasilja. Istanbulska konvencija prvi je pravno obvezujući instrument u Europi 

koji obvezuje države na sprečavanje, provođenje kaznenog progona i uklanjanje nasilja nad ženama 

te obiteljskog nasilja. 

 



 

AKCIJA ZA PROMJENU 

Kako bi se raspravilo o specifičnostima nasilja u području športa te pokušalo postići bolju ravnotežu 

spolova na rukovodećim pozicijama u športu, Vijeće Europe poziva Vlade država članica, u suradnji 

sa športskim organizacijama na usvajanje, provedbu i praćenje politika i mjera kako bi se spriječilo i 

borilo protiv nasilja nad ženama i djevojčicama u športu, uključujući one u nepovoljnom položaju 

izložene višestrukoj diskriminaciji. Također se pozivaju države članice da potiču športske 

organizacije na razvijanje strategija i provedbu posebnih mjera, prema potrebi, sve dok se ne 

postigne uravnoteženo sudjelovanje žena i muškaraca na svim razinama, uključujući i rukovodeće 

pozicije. 

U svrhu zajedničkog interesa, Europska unija i Vijeće Europe udružili su snage za rješavanje gore 

navedenih problema kroz projekt "ALL IN: towards gender balance in sport". Ova zajednička 

inicijativa ima za cilj provesti široku kampanju prikupljanja podataka o ravnopravnosti spolova u 

športu na temelju dogovorenih općih pokazatelja u pet strateških područja (vodstvo, treniranje, 

sudjelovanje, mediji / komunikacija i rodno uvjetovano nasilje). Također ima za cilj stvoriti konkretne 

alate kako bi se pomoglo državnim tijelima i športskim organizacijama pri razvoju politika i strateških 

akcija usmjerenih na rješavanje rodnih nejednakosti u športu i usvajanje pristupa ravnopravnosti 

spolova. 

Vijeće Europe putem Sporazuma o športu EPAS, u suradnji s nadležnim hrvatskim institucijama, 

obvezalo se nastaviti podizati svijest o navedenim pitanjima te kao dio globalnog napora u borbi 

protiv rodnih nejednakosti sprječavati nasilje u športu održavajući i štiteći športske vrijednosti. 

CILJEVI KONFERENCIJE I OČEKIVANI REZULTATI 

Konferencija se bavi istraživačkim dokazima i politikama u cilju povećanja broja žena na 

rukovodećim pozicijama te uklanjanja svih oblika nasilja nad ženama u športu.  

Specifični ciljevi su:  

 razviti bolje razumijevanje uzroka, opsega, oblika i posljedica rodno uvjetovanog nasilja i 

nejednakosti u športu;  

 podijeliti primjere dobre prakse, identificirati i raspraviti mjere za sprječavanje nasilja nad 

ženama u športu te pokušati postići bolju ravnotežu spolova na rukovodećim pozicijama u 

športu;  

 predložiti tematske prioritete za nastavak konferencije 2019.  

PRAKTIČNE INFORMACIJE  

ORGANIZATORI  

Konferenciju organiziraju EPAS Vijeća Europe u okviru hrvatskog predsjedanja Odbora ministara 

Vijeća Europe u suradnji sa Središnjim državnim uredom za šport i Uredom za ravnopravnost 

spolova Vlade Republike Hrvatske u sklopu zajedničkog projekta Vijeća Europe i Europske komisije 

"ALL IN: Towards gender balance in sport". 

DATUM 

Četvrtak, 25. listopada 2018., 8:30 – 15:30 

MJESTO ODRŽAVANJA 

Hotel Dubrovnik 

Ljudevita Gaja 1 

Zagreb, Hrvatska 

 



 

RADNI JEZICI 

Hrvatski i engleski 

SUDIONICI 

Konferencija je otvorena za: 

• predstavnike javnih tijela Upravnog odbora EPAS-a i Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća 

Europe 

• predstavnike Savjetodavnog odbora EPAS-a 

• partnerske organizacije ALL IN projekta 

• predstavnike  hrvatskih nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela vlasti nadležnih za šport, krovne 

športske organizacije, nacionalne saveze olimpijskih i neolimpijskih sportova te predstavnike 

zdravstvenih organizacija vezanih za šport, trenere i športaše 

UVJETI SUDJELOVANJA 

• sudjelovanje je besplatno 

• troškovi putovanja i smještaja o vlastitom trošku 

• pauze za kavu i ručak na Konferenciji su osigurani 

REGISTRACIJA 

Za sudjelovanje na Konferenciji potrebno je registrirati se na sljedećem linku:  
 
https://goo.gl/forms/yVSIwnx9shw4hOnb2 
 

SMJEŠTAJ 

Sudionici su slobodni odabrati vlastiti smještaj. 

KONTAKT 

Za sve daljnje informacije: 

Središnji državni ured za šport 

Roberta Karadža 

   roberta.karadza@sdus.hr 

   +385 (0)1 604 2983 

 

EPAS tajništvo Vijeća Europe 

Caroline Larghi 

   caroline.larghi@coe.int    

   +33 (0)3 88 41 34 29 
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