'שקיפות מגדרית'
מה זה ולמה זה חשוב?

שקיפות בשלטון המקומי
שקיפות ומענה לאזרחים ולאזרחיות ,הם הבסיס להתנהלות הנדרשת במערכת
השלטון המקומי ,שאמורה לשרת את התושבים והתושבות.
השלטון המקומי מחזיק בכוח השפעה רב ומגוון על חיי היום־יום של האזרחים
והאזרחיות ,בתחומים כמו חינוך ,רישוי עסקים ,תכנון ובנייה ,רווחה ,בריאות ,שירותי דת
והיצע התרבות והפנאי .בנוסף ,השלטון המקומי הוא לא רק ספק שירותים לציבור ,אלא
גם ממלא תפקיד חברתי חשוב ,של מימוש האידאל הדמוקרטי של השתתפות אזרחית
בעיצוב המרחב הציבורי.
לשלטון המקומי כוח השפעה ישיר ,חשוב ויום־יומי על רווחתם של האזרחים ,אפילו
יותר מכוח ההשפעה שיש למוסדות הפוליטיים על השלטון המרכזי.

מתוך "שקיפות וחופש מידע ברשויות המקומיות" ,ד"ר אסף וינר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה https://www.idi.org.il/parliaments/24572/24575

חשיבות השקיפות
חיזוק המחויבות של השלטון המקומי לערכי
השקיפות וחופש המידע הכרחי לצורך איתור ומניעה
של שחיתות שלטונית וליצירת ערים וקהילות טובות
יותר ,ואולי חשוב מכל ,שקיפות היא תנאי הכרחי
לשותפות בין השלטון המקומי לאזרחים ולאזרחיות,
ולהפגת החשדנות ההולכת וגוברת ביניהם למי
שאמורים להסדיר את חיי היום־יום שלהם.
לכן ,באחריות הרשות לייצר מנגנוני שקיפות בכל
תחומי החיים ,כאשר המגדר הוא אחד מהם.

שקיפות מגדרית – מהי?
מדדי השקיפות המגדרית ,מאפשרים בחינה עירונית מבעד למשקפיים מגדריים.
אנחנו שואלות ושואלים כמה גברים וכמה נשים? כמה ילדות וכמה ילדים? כמה בנות
וכמה בנים – השתתפו ,תוקצבו ,בחרו או נבחרו.
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למה זה כל כך חשוב?
המלצות ה ,OECD-ארגון בינלאומי לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ,לקידום לשוויון מגדרי:
הארגון קורא לכל המדינות השותפות להגביר את מאמציהן על-מנת להבטיח שהמדיניות הציבורית באמת
תשקף ותקדם חברות פתוחות בהן ילדות ,ילדים ,נערות ,גברים ונשים יכולים לממש את הפוטנציאל הטמון
בהם.
התפיסה מבוססת על ההבנה כי למרות תכניות מדיניות קיימות ,פערים וסטריאוטיפים מגדריים עודם נוכחים
בחינוך ,בהזדמנויות בעבודה ,ברמת שכר ותנאי העסקה ,בהתקדמות תעסוקתית ,בייצוג בתהליכי קבלת
החלטות ,בחיים הציבוריים ,בהשתתפות בעבודה ללא שכר ,בפיתוח יזמות ובגישה לאמצעים כלכליים.
התייחסות האו"ם לקידום שוויון מגדרי:
יעד השוויון המגדרי הוא היעד החמישי ביעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא .מטרתו להנחיל שוויון בין המינים ולפעול
למען העצמה נשית ולטובת שוויון מגדרי בנושאי בריאות ,חינוך וביטחון .זהו צורך בסיסי בזכויות אדם לשם
שמירה על עולם שוחר שלום ומקיים ,ומכאן נובעת גם חשיבתו .היעד מכוון להעלאת חשיבותה של העצמה
נשית ברחבי העולם ובתיקון עוולות העבר .הוא הוכר עוד בשנת  2000במסגרת יעדי פיתוח המילניום ()MDGs
בתור קידום שוויון מגדרי והעצמה נשית ,ולכן היה טבעי שיקבל מעמד של כבוד ביעדי הפיתוח החדשים של
האו"ם .בנוסף ,במטרה לגשת בצורה טובה ונכונה יותר לאתגרים ולמקד ולגשר את פעילויות האו"ם לטובת
ביותר באו"ם.
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אי שוויון מגדרי הסללה
והדרה אלימות מגדרית
האם אנו רוצות ורוצים לחיות בחברה שלא מאפשרת לפרטים בה,
לחיות את חייהם בצורה מלאה?
האם אנו רוצות ורוצים לחיות בחברה שהפערים בין גברים ונשים
גדולים ואינם מצטמצמים?
האם אנו רוצות ורוצים לחיות בחברה בה אדם נמדד ע"פ מינו
ומגדרו ולא ע"פ מי שהוא או היא?

אנחנו רוצות ורוצים לייצר חברה צודקת יותר
וראויה יותר .חברה טובה יותר לכולן ולכולם

הדרך לשוויון מגדרי ,מתחילה
בהכרה והבנת הבעיה
באמצעות הכרת הפערים ,נוכל
להעניק טיפול פרטני לכל פער
ופער
הדרך להבנה מדויקת של
הפערים ,היא בביצוע מדידה
כמותנית ואיכותנית

