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„GenderAlp!, hivatali hálózat a helyi 
közigazgatásnak, amikor a társadalmi  
nem fkérdése közüggyé válik”
Romana Rotschopf, Projektvezető, GenderAlp! 

Az alpesi országok körülményei és nehézségei sok-
szor hasonlítanak egymáshoz: ilyen a területrendezés 
bonyolultsága, egyes területeken a korlátozott közle-
kedési infrastruktúra, a viszonylagosan alacsony női 
foglalkoztatási arány, a férfiak túlsúlya a döntéshoza-
tali szerkezetben, legyen bár szó regionális, vagy helyi 
szintekről. Ebből eredően fontos a társadalmi nemek 
kérdéseivel foglalkozó nemzetközi hálózat kiépítése. 

A 2,3 millió euróval támogatott - felerészben ERFA 
finanszírozású - „GenderAlp! Spatial Development 
for Women and Men” nevű projekt az Alpesi Terület 
(Ausztria, Németország, Olaszország, Franciaország, 
Szlovénia) 12 városát és régióját fogja össze. A nők és 
férfiak közötti esélyegyenlőség figyelembevételével 
a hálózat 2005 és 2007 között területrendezéssel és 
közfinanszírozással összefüggő kérdések megoldá-
sában működik együtt.

Meggyőződésünk, hogy a férfi-női egyenlőség jobb 
életminőséget, a lakosság és a vállalkozások számá-
ra vonzóbb keretet, megnövekedett regionális ver-
senyképességet s ezzel egyre több foglalkoztatást is 
jelent. Minden európai partnerünkkel meg kíván-
juk osztani a GenderAlp! hálózat keretében történő 
32 regionális projektből merített tapasztalatot és 
helyes gyakorlatot, melyek a következő területeket 
érintik: nemek egyenlőségének érvényesítése a helyi 
önkormányzat költségvetésében (Münich és Cuneo 
városa), tömegközlekedésben (Friburg városa), re-
gionális fejlesztésben (Salzburg tartomány), város-
rendezésben  (Szlovén Köztársaság Várostervezési 
Intézete), döntéshozók és helyi közigazgatási szervek 
részére nyújtott képzések előkészítésében (Rhône-
Alpes régió), vállalkozási parkok területrendezésében 
(Alsó-Ausztria tartomány)…

Hivatali hálózat, kompetencianövelés

A nemek közötti egyenlőség hiába szerepel a kö-
zösségi, nemzeti és regionális jogszabályokban, al-
kalmazása késlekedik. A GenderAlp! célja egyrészt 
tudatosítani a kérdés valódi tétjét, másrészt a helyi 
közigazgatási szervek és döntéshozók számára eszkö-
zöket és szaktudást nyújtani. A GenderAlp! által ké-
szített „Eszköztár” a következőket tartalmazza: mód-
szerek és minőségi támpontok a nemek társadalmi 
egyenlőségének érvényesítésére a terület rendezésben 

és a közköltségvetés ki-
dolgozásában; nemek 
egyenlőségével kap-
csolatos célkitűzések 
az idegenforgalom, a 
foglalkoztatás, a vállal-
kozásindítás, a sport, az egészségügy valamint az 
oktatás területein; nemek egyenlőségének érvénye-
sítésével kapcsolatos mutatók a regionális fejlesztés 
programjainak kiértékelésére; javaslatsorozat a tár-
sadalmi nemek szempontjainak figyelembevételére 
az ipari és kereskedelmi övezetek területrendezé-
sében; Európa szerte megfigyelt helyes gyakorlat 
példái; stb.

A GenderAlp! projekttel olyan hosszúéletű admi-
nisztrációs hálózatok kiépítését reméljük, melyek 
szívükön viselik a nemek közötti egyenlőség érvé-
nyesítését fejlesztési politikájuk előkészítésében és 
finanszírozásában. 

Elérhetőség: genderalp@salzburg.gv.at
További információ: www.genderalp.com, 
www.gendercompetence.net (angol), 
www.genderalp.at (német), 
www.genderbudget.it (olasz), 
www.genderalp.si (szlovén)

A hálózat partnereinek értekezlete. 
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