
 

 

Индекс за равенството между половете за 2017 г. — напредък с 

бавни темпове 

Актуализираният индекс за равенството между половете показва реалното състояние в 

Европа днес. Отчитаме напредък, но като цяло промените настъпват много бавно. 

Оценката за ЕС е само с четири пункта по-висока отпреди десет години и достига 66,2 от 

100. Държавата с най-голям напредък е Швеция с оценка 82,6, а Гърция заема последно 

място в списъка с 50 пункта. Най-ефективни са реформите в Италия, която е повишила 

оценката си с 12,9 пункта и се е изкачила на 14 място в класацията. 

„Движим се със скоростта на охлюв. Имаме да изминем още много път, докато изградим 

общество с равенство между половете, и всички държави в Европейския съюз имат какво 

да променят. В някои сфери различията са дори по-големи, отколкото преди десет 

години. Нашият индекс за равенството между половете ясно показва дали 

правителствените политики отразяват конкретните нужди на жените и мъжете и дали са 

ефективни“ — споделя Вирджиния Лангбак, директор на Европейския институт за 

равенство между половете (EIGE). 

„Новите резултати на индекса за равенството между половете показват, че неравенството 

преобладава във всички сфери на живота. Това означава, че Европа трябва да 

предприеме действия незабавно. Тази година ще предложа допълнителни мерки за 

осигуряване на повече права на жените и равно заплащане при равни условия на труд. 

Равенство не означава жените да са като мъжете, а по-скоро да се създадат условия двата 

пола да имат еднакво право на избор и да участват пълноценно в социалния, трудовия и 

семейния живот“ — споделя Вера Юрова, комисар по въпросите на правосъдието, 

потребителите и равенството между половете. 

Напредъкът в равенството между половете е най-голям по отношение на вземането на 

решения 

Най-значителни ползи за равенството между половете през последните десет години са 

постигнати в сферата на вземането на решения, особено в частния сектор. Това показва, 

че политическият и общественият натиск оказват влияние и са допринесли за 

реализиране на промени в управителните органи на частните компании. Въпреки че 

равенството между половете при вземането на решения се е подобрило с почти 10 пункта 



през последното десетилетие и е достигнало оценка 48,5, то продължава да е показателят 

с най-ниска стойност. До голяма степен това се дължи на непропорционалното 

представителство на мъжете и жените в политиката и показва демократичен дефицит в 

управлението на ЕС. 

Тази година индексът за равенството между половете дава нова и по-изчерпателна 

информация за правомощията. Освен данни за вземането на решения в политическия и 

икономическия живот индексът показва кой заема водещи позиции в медиите, научно-

изследователската сфера и спорта. В медийната среда броят на жените, които учат 

журналистика, е много по-голям (две трети от завършилите), но само малка част от тях се 

издигат до върха. Броят на мъжете, заемащи ръководни длъжности в медиите, е по-голям 

(жените заемат едва 22 % от председателските постове в бордовете на обществени 

радио- и телевизионни оператори в ЕС). В областта на финансирането на научно-

изследователската дейност жените заемат по-малко от една трета (27 %) от водещите 

позиции в организациите за финансиране на научни изследвания. Ситуацията е още по-

неравностойна в спортния сектор, където жените заемат едва 14 % от ръководните 

постове в спортните федерации в ЕС. 

Спънки в напредъка — жените продължават да вършат по-голяма част от домакинската 

работа 

По отношение на разпределението на времето при жените и мъжете се наблюдава регрес 

в 12 държави. Едва всеки трети мъж се ангажира ежедневно в готвене и домакинска 

работа в сравнение с почти всяка жена (79 %). Освен това мъжете имат повече време за 

спортни, културни и развлекателни дейности. Жените с мигрантски произход имат много 

повече затруднения, що се отнася до грижите за членовете на семейството в сравнение с 

жените, родени в ЕС (съответно 46 и 38 %). 

По-прецизни данни 

Настоящото издание на доклада за индекса за първи път отразява различията между 

различните групи жени и мъже. В зависимост от фактори като възраст, образование, 

държава на произход, увреждания и тип семейство животът на дадено лице може да се 

различава коренно от този на останалата част от населението. Например хората с 

мигрантски произход са изложени на два пъти по-голям риск от бедност, отколкото 

мъжете и жените, родени в ЕС. Младите мъже не получават достатъчно възможности за 

образование в сравнение с младите жени, а самотните майки срещат повече затруднения 

при достъпа до медицински и зъболекарски услуги в сравнение с двойките с деца. 

Индексът за равенството между половете за 2017 г. излиза днес! Следете резултатите на 
живо от Брюксел в 9,00 ч. Централноевропейско лятно време. Следете ни във FaceBook и 
Twitter за туитове и актуализации през целия ден, като използват хаштаг #EIGEIndex 

https://www.facebook.com/eige.europa.eu
https://twitter.com/eurogender


Индексът за равенството между половете е средство за измерване на напредъка по 
отношение на равенството между половете в ЕС, разработен от Европейския институт за 
равенство между половете (EIGE). Той обхваща шест основни области — работа, заплащане, 
знания, време, правомощия и здраве, както и две допълнителни: насилие срещу жените и 
взаимно застъпващи се неравенства. Индексът показва в кои области има нужда от 
подобрения и подпомага авторите на поликити в усилията им да разработват по-ефективни 
мерки за постигане на равенство между половете. 

За допълнителна информация се свържете с Živilė Macijauskienė на 

zivile.macijauskiene@eige.europa.eu или на телефон: +370 5 2157 416 

Разгледайте данните за индекса за равенството между половете за 2017 г. на нашия 

уебсайт, за да разберете какви са показателите за вашата страна 

Изтеглете доклада тук 

http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index-2017
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index-2017
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report

