Ženy a muži v Karlovarském kraji

Dokumenty zaměřené na genderovou problematiku
Genderová rovnost je v současné době považována za jednu z nejvyšších politických priorit. Jde o požadavek,
který je zakotven v řadě klíčových dokumentů, mezi nimiž dominuje Evropa 2020, Lisabonská smlouva
a Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen. Důvody pro politiku genderové rovnosti vyplývají jednak
z obecné hodnotové orientace evropské kultury, která tradičně odmítá znevýhodňování jakýchkoliv skupin
obyvatelstva, jednak z aktuálních ekonomických analýz, které ukazují, že genderová rovnost úzce souvisí
s hospodářskou produktivitou. Zahraniční studie jasně dokládají, že společnosti s vysokou mírou genderové
rovnosti dokáží lépe využívat lidské zdroje, a proto dosahují dlouhodobě vyšších hospodářských výsledků,
vyšší sociální soudržnosti a celkově vyšší kvality života.
Také Česká republika se zavázala aktivně a ve shodě s mezinárodními dokumenty prosazovat genderovou
rovnost a jejím prvním programovým schváleným dokumentem v této oblasti bylo Usnesení vlády ČR ze dne
8. dubna 1998 č. 236, o Prioritách a postupu vlády při prosazování rovnosti mužů a žen. Od té doby Vláda ČR
každoročně vytváří a schvaluje obdobný dokument s opatřeními pro nejbližší období. Posledním zpracovaným
dokumentem v této oblasti je Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020,
která byla vládou projednána a schválena 12. listopadu 2014 a je realizována napříč všemi regiony ČR.
Zaměříme-li se konkrétně na Karlovarský kraj, je tato strategie zřejmě jediným dokumentem řešícím
genderovou problematiku v kraji. V současné době nemá ani Karlovarský kraj ani město Karlovy Vary v tomto
ohledu připravený žádný konkrétní dokument a oblastí genderu se dosud zpracované strategie a analýzy
dotýkají pouze velmi okrajově.
Co se týče projektů v oblasti genderu, Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje v rámci Operačního
programu zaměstnanost na celorepublikové úrovni od 1. 1. 2017 projekt s názvem Koordinace opatření na
podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, jehož hlavním cílem je zlepšení koordinace
celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin, a to prostřednictvím sítě krajských poradců
a fungování celostátní a regionálních platforem. Specifickým cílem, na který je kladen důraz, je snížení rozdílů
v postavení žen a mužů na trhu práce. Místem realizace i dopadu projektu jsou všechny kraje ČR, tedy i kraj
Karlovarský.
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