CHECKLIST EL GÈNERE EN LA RECERCA

Adaptació de diferents documents de la CE

Igualtat de oportunitat per a dones i homes en la recerca
Hi ha equilibri en l’equip del projecte i en els llocs de presa de decisions?
Es pot dur a terme conciliació familiar de forma satisfactòria?
Hi ha mecanismes per gestionar i monotoritzar aspectes relatius al gènere?

El gènere en el contingut de la recerca
Fase d’idees:
Si la investigació té com a objecte l’ésser humà, s’ha analitzat la rellevància del sexe
en l’objecte d’estudi?
Si la recerca no afecta directament a éssers humans, estan prou clares les relacions
entre homes i dones?
S’ha revisat la documentació i d’altres fonts relaciones amb les diferències de gènere
en el camp de la recerca?
Fase de propostes:
La metodologia assegura que s’investigaran les possibles diferències de gènere, que es
recolliran i analitzaran les dades diferenciades per sexe durant tot el projecte i que
formaran part de la publicació final
La proposta explica de forma explícita i exhaustiva com es tractaran els aspectes
relatius al gènere. Existeix transversalitat?
S’ha tingut en compte que els resultats i impactes poden ser diferents per dones i
homes?
Fase de recerca:
Els qüestionaris, les enquestes, els grups de discussió estan dissenyats per aclarir les
potencials diferències de sexe que siguin rellevants per la recerca?
El grups que formen part del projecte (mostres o grups de proves) presenten equilibri
en la proporció de dones i homes?
S’analitzen les dades segons la variable sexe?. S’analitzen d’altres variables rellevants
respecte al sexe?
Fase de disseminació:
Es presenten estadístiques, tables, figures i descripcions que se centren en las
diferències rellevants de sexe que han sorgit durant l’execució del projecte?
Hi ha entre els grups objectius de difusió, a més de les principals revistes, institucions,
departaments i publicacions que se centren en l’anàlisi de gènere?
S’ha tingut en compte alguna publicació específica o acte que inclogui les conclusions
en relació a l’ús de la transversalitat de gènere en la recerca duta a terme?

