
  

Zoom delavnica 

Enakost spolov v razvojnem sodelovanju – perspektive po 
Akcijskem načrtu za enakost spolov III 

20. oktober 2020, med 9.30 – 11.30 

Zoom povezava – ID srečanja: 814 4200 4619, geslo: 754194 

Kaj prinaša Gender Action Plan III? Kako zagotoviti skladnost zunanje politike z vidika enakosti 
spolov? Ali je potrebno nadgraditi priporočila civilne družbe iz 2017 glede delovanja Slovenije 
na področju enakosti spolov? Ali imamo dovolj človeških in finančnih virov za implementacijo? 
V pripravi so Smernice zagotavljanja enakosti spolov v mednarodnem razvojnem sodelovanju 
Slovenije – kako zagotoviti, da bo naš glas slišan in upoštevan? 

Na takšna vprašanja bo odgovorila delavnica, namenjena nevladnim organizacijam in drugim 
zagovorniškim organizacijam, ki delujemo na področju (1) enakosti spolov ter (2) razvojnega 
sodelovanja. Cilja delavnice sta (a) identificirati stališča NVO in (b) oblikovati niz priporočil za 
naše skupno zagovorništvo ter (3) ključna priporočila političnim odločevalcem v Sloveniji za 
implementacijo GAP III in napovedanih Smernic.  

Delavnico bosta vodila Ana Kalin (Forum za enakopraven razvoj - FER) in Albin Keuc (SLOGA, 
platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč).  

Na delavnico se prijavite s pomočjo spletnega obrazca – do 15.00 do 19. oktobra 2020. 

Enakost spolov poleg enakopravnosti pred zakonom zahteva tudi stvarno enakost v 
vsakdanjem življenju, ki pa do danes zaradi družbenih norm in vrednot, neformalnih zakonov, 
spolnih stereotipov in neenakomerno porazdeljene moči med ženskami in moškimi ni 
dosežena nikjer na svetu. Ne gre za uveljavitev istosti med spoloma. Nasprotno, enakost 
spolov temelji na priznavanju razlik in drugačnosti med spoloma, zavzema pa se za 
enakopravnost, enakovrednost, enake možnosti, dostojanstvo in enake pravice v dejanskih 
življenjskih situacijah. Dovolj razlogov za sodelovanje in usklajeno zagovorništvo 

Program delavnice  

9:30 – 9:40 Pozdravni nagovor, predstavitev udeležencev in vodij delavnice 

9:40 – 10:00 Enakost spolov v razvoju – perspektive po GAP III, Ana Kalin, FER 

10:00 – 10:45 Stališča in priporočila NVO za skupno zagovorništvo (skupinsko delo) 

10:45 – 11:30 Oblikovanje niza temeljnih priporočil slovenskim odločevalcem  
(delo v skupinah) 

Dogodek poteka v okviru aktivnosti projekta CE4SD, Skladna Evropa za trajnostni razvoj, ki ga izvaja 
konzorcij evropskih nevladnih organizacij in sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje 
zadeve. Vsebina dogodka v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije ali Ministrstva za 
zunanje zadeve. 

https://us02web.zoom.us/j/81442004619?pwd=M2ZXMmpjZ09aL2NTcjBVRUVUWXVVQT09
https://www.1ka.si/a/302568

