Jämställdhetspolicy inom Svenska Fotbollförbundet 20092011

Policy
Mål – fotbollen en jämställd idrott!
Målsättningen med jämställdhetsarbetet inom fotbollen är att flickor, pojkar, kvinnor
och män inom fotbollsrörelsen ska ha samma rättigheter, skyldigheter och
möjligheter.
Detta innebär att
• Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva sin idrott,
fotboll
• Kvinnlig och manlig fotbollsutövning värderas lika och prioriteras på ett
likvärdigt sätt
• Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att utöva fotbollsledararbete och
att a på sig fotbollsuppdrag
• Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas till vara
och får påverka fotbollens utveckling
Den politiska strukturen har en lång historia och har skapat balans i
maktförhållandena mellan organisationsdelarna. I denna struktur är landsdelarna,
SEF och EFD försäkrade om sin representation i förbundsorganen. Detta begränsar i
sin tur möjligheten till riktade rekryteringar för att förändra könsfördelningen.
Förbundsstyrelsen har därför för avsikt att bedriva ett långsiktigt arbete som skapar
förändring. SvFF:s jämställdhetsplan ska redovisa åtgärder inom de områden som
ligger inom Förbundsstyrelsens makt att påverka.
Kartläggning
SvFF har kartlagt andelen kvinnor i olika delar av verksamheten. SvFF har för avsikt
att följa upp siffrorna varje år. Se bilaga.
Handlingsplan
Mål

• SvFF ska ha 40 % kvinnor i sina styrelser, kommittéer
och valberedning år 2011.

Aktivitet
SvFF har arrangerat ett par nätverksträffar för kvinnor tillsammans med
distriktsförbunden för att inspirera dem till att ge varandra stöd och till att stanna
kvar inom rörelsen. Flera distriktsförbund har i sin tur organiserat egna
nätverksträffar. Det är SvFF:s ambition att med tre års mellanrum arrangera träffar
centralt.
Ansvarig: SvFF:s personalavdelning
Kostnad: 250.000 kr/vart tredje år
SvFF har utbildat förbundsstyrelsen, kanslichefer och ordförande i distriktens
valberedningar i genusfrågor. 2009-2011 ska också distriktsordförandena få en
genusutbildning.
Ansvarig: Jämställdhetsgruppen
Kostnad: 50.000 kr
SvFF:s projekt ”Förbundsledare 2010” syftar till att rekrytera, utbilda och behålla
unga ledarbegåvningar som har ambitionen att verka som organisationsledare inom
fotbollsrörelsen. Rekryteringen till projektet har gjorts med fördelningen 50 % män
och 50 % kvinnor. En Spetsgrupp har därefter utsetts med 19 kvinnor och 22 män.
Ansvarig: Förbundsordföranden
Kostnad: (900.000 kr x 3) 2.700.000 kr
Förbundsstyrelsen ska eftersträva att fler kvinnor rekryteras till kommittéerna.
Ansvarig: Förbundsstyrelsen
Kostnad: Mål

• 2011 ska 40 % av alla fotbollsspelare i åldern 6-12 år vara
flickor.
Aktivitet
Förbundsstyrelsen har tillsatt ett Flickfotbollsprojekt, som ska arbeta under 20082010 för att nå detta mål. Projektgruppen fokuserar sina insatser till träning, tävling,
förebilder, synen på dam/flickfotboll samt skola/socialt mm
Ansvarig: Susanne Erlandsson
Kostnad: 2 miljoner kronor 2009-2010

Mål

• SvFF ska ha 10 % kvinnliga förbundsdomare år 2011.
Aktivitet
Rekryteringsprojekt
SvFF har en projektledare som arbetar mot distriktsförbundens damdomaransvariga
med syfte att propagera för att tjejer ska döma fotboll och att stanna kvar längre i
uppdraget.
Ansvarig: Domaravdelningen
Kostnad: 100.000 kr/år

Mål

• SvFF ska utbilda minst tre kvinnor/år på
tränarutbildningens Advanced Level
Aktivitet
Projektet 24 karat bedrivs under 2008-2010 och syftar till att förbereda elitspelare
(aktiva och f d) för tränaruppdrag och ledaruppdrag. Projektet genomförs baserat på
mentorskap och aktiviteter för att ge förutsättningar och erfarenheter som
underlättar steget in i svensk fotbolls elitverksamhet och tränarutbildning. Hittills
har 23 personer ingått i projektet.
Ansvarig: Fotbollsavdelningen
Kostnad: 200.000 kr (2008-2009)
Alla kvinnor som fyller kraven är garanterade en plats i tränarutbildningens
Advanced level.
Ansvarig: Fotbollsavdelningen
Kostnad: Idrottslyftet år 3 har som inriktning att utbilda fler tränare med fokus på kvinnor.
Distrikten erbjuder ”paket” till sina föreningar.
Ansvarig: Medlemsavdelningen
Kostnad: Inom ramen för Idrottslyftet år 3 enligt distriktsförbundens beslut om
föreningarnas ansökningar.

