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Genderové odkazy v Rakousku 

 
 

  Nevládní organizace: strany, občansko-společenské organizace 

 

 Grüne Bildungswerkstatt Rakousko  
www.gbw.at 
Organizace Grüne Bildungswerkstatt Rakousko je politická vzdělávací organizace, která 
má velmi blízko ke Straně zelených. Má federální strukturu a zabývá se v rámci 
vzdělávacích opatření a vydávání informačních publikací mimo jiné i tématem genderu 
a rovným postavením žen a mužů. 
 

 Sociálně-demokratická strana Rakouska 
www.frauen-spoe.at, www.linke-emanzen.at 
Sociálně-demokratická strana Rakouska se ve své agendě zabývá mimo jiné i rovným 
postavením žen a mužů a na její internetové stránce naleznete odkaz na stránky jejího 
feministického křídla. Strana například zorganizovala ke dni žen v roce 2006 kampaň 
se sloganem: „Rakouské ženy si zaslouží lepší budoucnost“ – příjem, který pokryje 
existenční výdaje, pracovní místa na plný úvazek, kvalifikaci, hlídání dětí. 
 

 CeiberWeiber 
www.ceiberweiber.at 
„CeiberWeiber“ je ženský časopis, který je k dispozici na internetu. Je aktivní a velmi 
dobře propojený s jinými odkazy. Na této stránce je možné se informovat o všech 
tématech z oblasti rovného postavení žen a mužů, zvláště o právech žen. 
 

 Rakouský odborový svaz 
www.oegb.at 
Rakouský odborový svaz se explicitně zabývá ženskou politikou. Omezuje se však na 
sociální politiku, zajištění na stáří a dávky pro děti nebo politiku pracovního trhu a 
podporu žen ve vedoucích pozicích. 
 

 
Vláda, ministerstva 

 Spolkové ministerstvo zdravotnictví a žen 
Opatření pro rovné postavení žen a mužů byla podporována především ze strany 
Spolkového ministerstva zdravotnictví a žen. Ženská témata byla pokryta právě 
agendou tohoto ministerstva. Toto ministerstvo však již neexistuje. Nové ministerstvo 
se jmenuje Ministerstvo zdravotnictví, rodiny a mládeže. Současnou ministryní je 
Andrea Kdolsky. 
www.bmgf.gv.at  
Ženská témata se objevují již jen v oblasti zdraví žen a slučitelnosti zaměstnání a 
rodiny.  
 

 Pověřenkyně pro gender mainstreaming na Úřadě spolkového kancléře 
Pověřenkyní pro GM na Úřadě spolkového kancléře je Dr. Elisabeth Klatzer. Je aktivní 
především v oblasti gender budgetingu. Kontakt: Ballhausplatz 2, 1010 Vídeň, tel.: 
53115/2307 
E-Mail: elisabeth.klatzer@bka.gv.at 



 GENDEROVÉ NÁSTROJE 
Materiály > genderové odkazy > Rakousko 
 

© Fit pro gender mainstreaming | www.fit-for-gender.org 
Vypracovali: Angelika Blickhäuser a Henning von Bargen, Berlín 2007 

2 

 

  
www.bmwa.gv.at – zákony a směrnice týkající se trhu práce 
www.frauenratgeberin.at – stránka s kampaněmi 
www.imag-gendermainstreaming.at – mezirezortní pracovní skupina GM 
www.gendermaisntreaming.at – jedna z prvních stránek o GM v němčině 
www.eu2006.at – předsednictví v Radě EU 
 

 Oddělení mužské politiky na Ministerstvu sociálních věcí 
www.bmsg.gv.at/cms/site/liste.html?channel=CH0132 
Na této stránce naleznete informace o tomto oddělení a detailní seznam poradenských 
center pro muže v Rakousku. Toto oddělení koordinuje a dokumentuje výzkum v této 
oblasti. Vypracovává aktuální články a poskytuje pomoc mužům v sociálně 
problematických situacích (i politickou podporu). 
Také: www.maennerratgeber.at   
 

 
Věda 

 Na všech větších univerzitách jsou v nabídce genderová studia. Vědecká centra aktivně 
pracují a vytvářejí podklady pro politiku. Přehled o příslušných institutech získáte na: 
www.unisalzburg.at/portal/page?_pageid=184,95646&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 

 
Další genderové adresy 

 

 Centrum demokracie Vídeň 
www.demokratiezentrum.org/de/index.html?idcatside=9 
Centrum se zabývá především genderovými perspektivami.  
 

 

 


