
„Różni, ale równi” !

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn.

Fundamentem tej zasady jest założenie, że kobiety i mężczyźni 

mają  różne,  ale  równie  ważne  potrzeby,  które  należy  jednakowo 

respektować.  Równy  status  kobiet  i  mężczyzn  jest  jednym  z 

najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej. Dlatego też we wszystkich 

obszarach polityki unijnej stosuje się tzw. gender mainstreaming – zasadę 

równości  szans  płci.  Zasada  ta  jest  propagowana  również  w  naszym 

projekcie  -  „Aktywna  Integracja  Bezrobotnych  Gminy  Mstów”.  Chcemy 

m.in. zwalczać stereotypowe postrzeganie ról kobiecych i męskich w życiu 

zawodowym i społecznym zgodnie z założeniem „Różni, ale równi”.

Zasada równości szans płci nie jest:

• zasadą  dotyczącą  tylko  kobiet,  tworzoną  przez  kobiety  i 

dyskryminującą mężczyzn,

• zasadą  mającą  na  celu  doprowadzenie  do  tego,  aby  kobiety  i 

mężczyźni stali się tacy sami.

Zasada równości szans płci jest:

• zasadą ograniczającą dyskryminację kobiet i mężczyzn istniejącą w 

obszarach rynku pracy,

• zasadą  przypisującą  taką  samą  wartość  społeczną,  równe  prawa 

oraz równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju) 

kobietom i mężczyznom,

• zasadą stwarzającą możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń 

stereotypów płci,

• zasadą świadomą różnic między życiem kobiet i mężczyzn uznającą 

zróżnicowane potrzeby, doświadczenia i priorytety płci. 
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Strategiczne cele na rzecz równości:

1. Równy stopień niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn

2. Godzenie życia prywatnego i zawodowego

3. Równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji

4. Wykorzenianie wszelkich form przemocy ze względu na płeć

5. Eliminowanie stereotypów związanych z płcią

6. Propagowanie  równości  płci  w  stosunkach  zewnętrznych  oraz 

polityce rozwojowej

Bariery równości płci

1. Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy

2. Różnice w płacach kobiet i mężczyzn

3. Mała dostępność elastycznych form czasu pracy

4. Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych

5. Niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji

6. Przemoc ze względu na płeć

7. Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia

8. Niewystarczający system opieki przedszkolnej

9. Stereotypy płci we wszystkich obszarach

10. Dyskryminacja  wielokrotna,  szczególnie  w  odniesieniu  do 

kobiet  starszych,  imigrujących,  niepełnosprawnych  oraz 

należących do mniejszości etnicznych.
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