Go
olfen i Verde
ensmållene
Verd
densmåål nr. 5: Ligestilling mel lem køn
nnene

Det overord
dnede mål med
m Verdensm
mål 5 er at fjjerne alle forrmer for diskkrimination, der i dag primært
rammer kvinder og pigeer. Underrepræsentationnen af kvinde
er ses i dag mange
m
stederr i vores sam
mfund og
G
hvo
or medlemssskaren i dag består af ca.., 61% mændd og 39% kvinder, et
således også I Roskilde Golfklub,
billede der iikke på nogeen måde afsp
pejler sig hveerken i bestyyrelsen eller de
d forskelligee udvalg, der stort set
alle domineeres af mænd
d. Dette gør sig også gæl dende i hove
edparten af klubberne i kklubben. Herr er denne
dominans i enkelte tilfæ
ælde (herrekllubben) forsttåelig og mo
odsvares af dameklubbenn.
a ændre sam
mmensætninngen af bestyyrelse og udvvalg mod en mere ligelig
Der arbejdees aktivt på at
kønsfordeling ud fra den simple (og generelt i saamfundet acccepterede) antagelse,
a
att en mere liggelig
t at bedre arbejdsmiljø.
a
. Det ultimattive mål for sammensætn
s
ningen af såvvel RoGK’s
kønsfordeling bidrager til
mæssig samm
mensætning, der afspejler medlemssaammensætningen, idet
bestyrelse ssamt udvalg er en kønsm
der ses bortt fra speciellee grupperingger som f.ekss. bestyrelserne for henh
holdsvis dam
me- og herrekklubberne.
neste valg til bestyrelsen,, fik RoGK igeen et kvindeligt bestyrelssesmedlem, ligesom klub
bben for
Ved det sen
nyligt har an
nsat en kvind
delig greenkeeper elev.
Ønsket om en mere ligeelig kønsfordeling er en uudfordring, der
d ikke er ovverraskende og samtidig en
forståelse fo
or den uligheed, der er mellem kønneene. Det er også en forud
dsætning for at løse de problemer,
disse udford
dringerne givver.
ning for at deette lykkes, at
a kvinder ikkke blot inddrrages i det friivillige
Det er imidllertid også en forudsætn
bestyrelses-- og udvalgsaarbejde ellerr direkte ans ættes, fordi de er kvinde
er, MEN natuurligvis på ba
aggrund af
deres kvaliffikationer, hvvilket både den nye bestyyrelsessamm
mensætning og
o udvidelseen af greenke
eeper
staben er go
ode eksempler på.
Relaterede Verdensmål:
• Mål 3: Sundhed
d og trivsel
• Mål 4: Kvalitetsuddannelse
• Mål 8: Anstænd
dige jobs og økonomisk
ø
vvækst
• Mål 17: Partnerrskab for han
ndling
(For detaljeer om Verden
nsmål 5, se: https://susta
h
ainabledevelopment.un.o
org/sdg5)
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