Europos lyčių
lygybės institutas

Vyrai vis dar nustato taisykles sporte

Naujausi duomenys rodo, kad sporto organizacijose vyrai vis dar priima daugumą sprendimų,
turinčių įtakos abiems lytims. Tarptautinės moters dienos proga Europos lyčių lygybės
institutas (EIGE) ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) atkreipia dėmesį į kliūtis, su
kuriomis sporte susiduria moterys.
„Tendencija, kurią pastebime sporte, yra tokia pati, kaip ir kitose sprendimų priėmimo srityse –
moterų mažėja su kiekvienu laipteliu aukštyn sporto hierarchijoje”, – sako EIGE direktorė Virginija
Langbakk.
Europoje yra tik dvi valstybės, kuriose nacionaliniam olimpiniam komitetui vadovauja moteris.
Viena iš jų – Lietuva, kur olimpinio komiteto prezidentė yra olimpinė čempionė Daina
Gudzinevičiūtė.
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EIGE atlikti tyrimai patvirtina, kad nacionalinėse sporto federacijose moterys nėra pakankamai
įtraukiamos į sprendimų priėmimą. Vidutiniškai moterys sudaro tik 14% sprendimų priėmėjų:
valdybos narių, generalinių sekretorių ir viceprezidentų. Be to, skaičiuojama, kad moterys užima tik
5% federacijų prezidentų postų. Fiksuojami ir dideli skirtumai tarp ES šalių narių. Sprendimus
priimančių moterų dalis nacionalinėse federacijose svyruoja nuo 3% Lenkijoje ir 43% Švedijoje.
LTOK užsakymu bendrovės „TNS LT“ atlikto tyrimo duomenimis, Lietuvos portalai ir TV kanalai
moterų sportui skiria kur kas mažiau dėmesio nei vyrų sportui. Lietuvos interneto portalų
pranešimuose apie sportą vyrai minimi net 4,5 karto dažniau nei moterys. 97% televizijos kanalais
transliuojamų varžybų kovoja vyrai.
Tyrimas taip pat atskleidė, kad visuomenė norėtų turėti galimybę stebėti daugiau moterų varžybų
transliacijų. Kad jų rodoma per mažai, sutinka net tie, kurių manymu vyrų varžybas stebėti
įdomiau.
Minint tarptautinę moters dieną ir artėjant 2016 m. Rio de Žaneiro olimpiadai bei parolimpinėms
žaidynėms, EIGE ir LTOK, bendradarbiaudami su Šiaurės šalių ambasadomis ir Šiaurės ministrų
tarybos biuru Lietuvoje, rengia tarptautinę konferenciją „Moterys ir vyrai sporte: ar žaidžiame pagal
tas pačias taisykles?“, kuri vyks kovo 7 dieną Vilniuje.
Norėdami sužinoti daugiau apie konferenciją spauskite čia.
Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) yra autonominė organizacija Europos Sąjungoje
skirta remti ir stiprinti lyčių lygybės plėtrą ir kovą prieš diskriminaciją dėl lyties bei plėsti
visuomenės žinias apie lyčių lygybė ES ir šalyse narėse.
LTOK yra savarankiška, ne pelno siekianti, visuomeninė, pasaulio olimpiniam judėjimui
priklausanti organizacija.
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