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Konferenca Odprava spolnih stereotipov: Misija (ne)mogo�e?  
in  
neformalno sre�anje ministric in ministrov za enakost spolov 
 
 
Osrednja dogodka med predsedovanjem Slovenije Svetu EU na podro�ju enakosti spolov sta 
nedvomno neformalno ministrsko sre�anje in konferenca, ki ju Slovenija gosti 30. in 31. 
januarja 2008. 
 
30. januarja 2008 bo približno 200 predstavnic in predstavnikov politike, javne uprave, 
akademskih vrst, nevladnih organizacij in medijev na konferenci o enakosti spolov najprej 
govorilo o zgodnjem otroštvu in kobacanju v svet spolnih stereotipov – torej o vlogi razli�nih 
ustanov in praks pri socializaciji ter o posledicah spolno dolo�enih vedenj in praks za 
poznejše odnose, odlo�itve in možnosti žensk in moških. Druga tema bo obravnavala 
prepoznavanje in upiranje spolnim vlogam in stereotipom, poudarek pa bo na tem, kako 
izobraževanje, usposabljanje, prosto�asne dejavnosti, kultura in mediji nadaljujejo 
prenašanje spolnih stereotipov ter kako ti vplivajo na nadaljnje izobraževanje in izbiro 
poklicne poti. Kakšno je življenje s stereotipi v odraslem obdobju in kako jih upravljati, pa bo 
osrednja tema popoldanskega zasedanja. Spregovorili bomo o (re)produciranju tradicionalnih 
spolnih vlog in stereotipov na trgu dela, pri odlo�anju, v družinskem in zasebnem življenju ter 
medijih. 
 
Poseben pe�at bo konferenci nedvomno dala okrogla miza, na kateri bodo ministrice in 
ministri Slovenije, Irske, Luksemburga in Finske spregovorili o svojih osebnih izkušnjah s 
socializacijo in vplivom, ki so ga imeli spolni stereotipi na njihovo življenje.  
 
Namen konference, ki jo sofinancira Evropska komisija, je torej osvetliti napredek ter 
opozoriti na klju�ne izzive pri odpravljanju spolnih stereotipov predvsem na podro�ju vzgoje 
in izobraževanja, zaposlovanja, zasebnega oziroma družinskega življenja, participacije in 
odlo�anja ter medijev. S konferenco želi predsedstvo spodbuditi in okrepiti nadaljnja 
prizadevanja za odpravo spolnih stereotipov, kar je eden klju�nih ciljev politike enakosti 
spolov v EU ter hkrati rde�a nit tria predsedstev Nem�ije, Portugalske in Slovenije. 
 
 
Konferenci bo 31. januarja sledilo neformalno sre�anje ministric in ministrov za enakost 
spolov. Ministrice in ministri bodo razpravljali o participaciji žensk v družbi ter krepitvi njihove 
vloge in položaja. Ta tema bo okvir za obravnavo vprašanj o uravnoteženi zastopanosti 
žensk in moških pri politi�nem odlo�anju, o krepitvi vloge in položaja deklic za doseganje 
enakosti spolov ter o pomenu politik enakosti spolov pri razvojnem sodelovanju. Zakaj 
osredoto�enost ravno na ta tri vprašanja? Uravnotežena participacija žensk in moških je 
pomemben sestavni del na�ela enakih možnosti ter hkrati tudi temeljni pogoj za dosego 
dejanske enakosti spolov, lahko pa re�emo tudi, da je na splošno prepoznana kot pogoj za 
demokracijo in dokaz za njeno u�inkovito delovanje. Pri vprašanju krepitve položaja deklic in 
žensk bodo ministrice in ministri razpravljali o odpravi razlik med spoloma pri izobraževanju, 
pri vprašanju o pomenu politik enakosti spolov v razvojnem sodelovanju pa o spodbujanju 
enakosti spolov s pomo�jo politik in programov ter o uresni�evanju �lovekovih pravic za 



izpolnitev zavez iz mednarodnih dokumentov (npr. Pekinške platforme, Kairskega akcijskega 
na�rta ter Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk).  
 
Sre�anja se bodo udeležili evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in enake 
možnosti, ministrice in ministri držav �lanic EU, Efte in držav kandidatk ter predstavnice 
oziroma predstavniki Generalnega sekretariata Sveta EU in Evropskega parlamenta.  
 
 
 


