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Sachsen-Anhalt (Németország)

„Az egyenlőség konkrét  
megvalósítása: sachsen-anhalti  
Társadalmi Nemek Intézete”
Thomas Claus, Kutatás és Információ Osztály Igazgatója,  
Társadalmi Nemek Intézete Sachsen-Anhalt

A Strukturális Alapok 2000-2006-os időszakra vonat-
kozó - nemek egyenlőségét magában foglaló - rendele-
teinek köszönhetően, végre először létrejött egy, a fér-
fi-női esélyegyenlőségre irányuló egységes és minden 
tagállam számára kötelező politika. Az ilyen jellegű 
stratégia megvalósítása viszont hatékony intézmény-
rendszer kiépítését teszi szükségessé. Ennek érdekében 
2001. év elején megalakult a Sachsen-Anhalti Társa-
dalmi Nemek Intézete (GISA), az első németországi 
„gender mainstreaming” kompetencia központ.

Az intézet (GISA) fő feladata a nők és férfiak közötti 
harmonikus kapcsolatok elősegítése a társadalmi élet 
minden területén és szintjén. A társadalmi nemek 
integrációjának megkönnyítése érdekében az intézet 
alkalmazott kutatást finanszíroz a társadalmi nemek, 
a képzések, továbbá a tanácsadási és mentorálási te-
vékenységek vonatkozásában. Tevékenységei között 
említhető a nemi alapú megkülönböztetés eseteinek 
bejelentése, ezekvizsgálata és kiértékelése; a minden-
napi életben alkalmazható - nemek közötti egyenlő-
séggel kapcsolatos - szaktudás elsajátítása; valamint 
különböző körülményekhez alkalmazkodó projektek  
megvalósítása, mely lehet regionális, nemzeti vagy 
európai szintű. Az intézet két pillére - a (férfi által 
vezetett) „Kutatás és Információ” osztály és a (nő 
által vezetett) „Tanácsadás és Képzés” osztály - kö-
zötti szoros együttműködés van, ami a tudományos 
tanulmányok eredményeinek gyakorlatban való gyors 
alkalmazását teszi lehetővé. 

A GISA ragaszkodik ahhoz, hogy tevékenysége konk-
rét eredményekben öltsön testet. Rendszeresen átad 
a sachsen-anhalti regionális kormány részére egy 
„Társadalmi nemről szóló jenlentés”-t, amely férfi-nő 
kapcsolatokra vonatkozó információkat és számsze-
rűsített adatokat tartalmaz, valamint tájékoztat a 
legfrissebb kutatási eredményekről. Mindez  a poli-
tikai, gazdasági és közigazgatási szereplők számára 
is értékes információkat kínál. Az intézmény számos 
olyan gyakorlati eszközt és módszert kidolgozott, 
melyek egyre keresettebbek és jól hasznosíthatóak 
a társadalmi nemek integrációjában.  Olyan infor-
mációs rendszerről van szó, amely Németországban 
a maga nemében az első ilyen típusú szolgáltatás. A 
www.g-i-s-a.de honlap több adatbázist tartalmaz a 
nők és férfiak életkörülményeiről. Hozzáférést nyújt  

megvalósítotttanulmányokhoz, referencia irodalom-
hoz (így számos kézikönyvhöz, technikai dossziéhoz, 
beszámolóhoz, stb.) és a társadalmi nem kérdésével 
kapcsolatos szakértői névjegyzékhez. Ennek köszön-
hetően, 2005-ben a regionális politika biztosa, Danuta 
Hübner a „helyes gyakorlat európai modellje” címmel 
tüntette ki a GISA-t.

Tevékenysége során a GISA nő és férfi szakértőkből 
álló európai hálózatra támaszkodhat. Az intézet ak-
tív részvételével zajló nemzetközi együttműködés 
széles kört lefed, a „Női vállalkozás elősegítése” vagy 
„Család és munka összeegyeztetése” témában történő 
páneurópai kutatásoktól az észt kormánynak nyújtott 
- a társadalmi nemek megközelítés megvalósítására 
irányuló - tanácsadási szolgáltatásig. 

Bár Európában a férfi-női egyenlőség érdekében szá-
mos intézkedés és több vonatkozásban előrelépés tör-
tént,  a helyzet még távolról sem kielégítő. Nem szabad 
alábecsülni az ellenerők kitartását, mely megnehezíti, 
sőt eltorlaszolja az egyenlőség útját. Ezért van szük-
ség minden európai egalitarista erő mozgósítására. 
A GISA európai hálózat keretében kívánja folytatni 
munkáját, további olyan országok -  többek között új 
tagállamok - számára is elérhetővé téve tapasztalatait 
és szakértelmét, - amelyek fontos célnak tekintik a 
társadalmi nemek közelítést.

További információk: http://www.g-i-s-a.de

Pakisztáni delegáció fogadása az Intézetben.
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