
 

 

Index rodovej rovnosti 2017: Napredovanie slimačím tempom 

Aktualizovaný index rodovej rovnosti znázorňuje, kde sa Európa v súčasnosti nachádza. 

Napredujeme, ale celkový pokrok je veľmi pomalý. Bodové hodnotenie EÚ je len o štyri body 

vyššie ako pred desiatimi rokmi, v súčasnosti dosahuje 66,2 zo 100. Krajinou s najlepšími 

výsledkami je Švédsko s bodovým hodnotením 82,6, zatiaľ čo Grécko sa dostalo na poslednú 

priečku s 50 bodmi. Ocenenie za krajinu s najväčším pokrokom patrí Taliansku, ktoré urobilo 

veľký skok a posunulo sa o 12,9 bodu, vďaka čomu sa v rebríčku umiestnilo na 14. mieste. 

„Napredujeme slimačím tempom. Stále máme pred sebou dlhú cestu k dosiahnutiu rodovo 

rovnej spoločnosti a všetky krajiny v Európskej únii ešte majú čo zlepšovať. V niektorých 

oblastiach sú rozdiely dokonca väčšie ako pred desiatimi rokmi. Z nášho indexu rodovej rovnosti 

jasne vyplýva, či sú vládne politiky v súlade s osobitnými potrebami žien a mužov a či fungujú 

alebo nie,“ uviedla Virginija Langbakk, riaditeľka Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť 

(EIGE). 

„Nové výsledky indexu rodovej rovnosti naznačujú, že nerovnosť sa vyskytuje vo všetkých 

oblastiach života. Znamená to, že Európa je povinná konať. Tento rok navrhnem ďalšie 

opatrenia, ktoré pomôžu posilniť postavenie žien a priniesť rovnakú mzdu za rovnakú prácu. 

Rovnosť neznamená aby sa ženy viac podobali mužom, ale znamená to vytvoriť prostredie, 

v ktorom obe pohlavia môžu mať rovnaké možnosti voľby a plne sa zúčastňovať na 

spoločenskom, pracovnom a rodinnom živote,“ uviedla Věra Jourová, komisárka pre 

spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. 

Najväčšie úspechy v rodovej rovnosti sa dosiahli v rozhodovaní 

Najväčšie zlepšenie rodovej rovnosti za uplynulých desať rokov sa dosiahlo v oblasti 

rozhodovania, najmä v súkromnom sektore. To dokazuje, že politický a verejný tlak môže 

fungovať a priniesol zmeny v súkromných podnikových radách. Aj keď sa rodová rovnosť 

v rozhodovaní za uplynulé desaťročie zlepšila takmer o 10 bodov a dosiahla 48,5 bodu, stále má 

najnižšie bodové hodnotenie. To vo veľkej miere odráža nerovnomerné zastúpenie žien a 

mužov v politike a predstavuje demokratický deficit v riadení EÚ. 

Tento rok predstavuje index rodovej rovnosti nový a ucelenejší obraz moci.  Popri politickom a 

ekonomickom rozhodovaní výsledky ukazujú, kto vládne v oblasti médií, výskumu a športu. 



V mediálnom priestore je jednoznačne viac žien, ktoré študujú žurnalistiku (dve tretiny osôb 

absolvujúcich tento odbor), ale len málo z nich sa dostane na vrchol. Osobami, ktoré rozhodujú 

v médiách, sú prevažne muži (ženy tvoria 22 %  osôb na čele predstavenstiev subjektov 

verejného televízneho a rozhlasového vysielania v EÚ). V oblasti financovania výskumu tvoria 

ženy menej ako tretinu (27 %) osôb vo vedení organizácií financujúcich výskum. Situácia je ešte 

horšia v sektore športu, v ktorom ženy zastávajú iba 14 %  najvyšších pozícií v športových 

federáciách v rámci EÚ. 

Pokrok sa zastavil –  ženy stále vykonávajú väčšinu domácich prác 

Pokiaľ ide o využitie času žien a mužov, situácia sa zhoršila v 12 krajinách. Len každý tretí muž sa 

denne zapája do varenia a domácich prác v porovnaní s takmer každou ženou (79 %). Muži tiež 

majú viac času na športové, kultúrne a voľnočasové aktivity. Ženy imigrantky znášajú osobitne 

veľkú záťaž, pokiaľ ide o starostlivosť o rodinu v porovnaní so ženami, ktoré sa narodili v EÚ 

(46 % a 38 %). 

Rozdelenie v rámci rodu 

Po prvý raz toto vydanie indexu znázorňuje rozdiely medzi rôznymi skupinami žien a mužov. 

V závislosti od ich veku, vzdelania, krajiny narodenia, zdravotného postihnutia a typu rodiny sa  

môže ich život úplne líšiť od zvyšku obyvateľstva. Napríklad ľudia s prisťahovaleckým pôvodom 

sú dvojnásobne vystavení riziku chudoby v porovnaní so ženami a mužmi, ktorí sa narodili v EÚ. 

Viac mladých mužov prichádza o príležitosti na vzdelanie v porovnaní s mladými ženami a matky 

samoživiteľky majú väčšie ťažkosti s prístupom k zdravotným a dentálnym službám než páry 

s deťmi. 

Dnes bol uverejnený index rodovej rovnosti 2017! Nalaďte sa a pozrite si výsledky naživo z Bruselu, 
začíname o 9.00 h SEČ. Sledujte nás na FaceBooku a Twitteri, pre tweety a aktualizácie počas celého dňa 
použite hashtag #EIGEIndex 

Index rodovej rovnosti je nástroj na meranie pokroku rodovej rovnosti v EÚ, ktorý vyvinul Európsky 
inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE). Index má šesť hlavných oblastí – prácu, peniaze, znalosti, čas, moc 
a zdravie – a dve osobitné oblasti: násilie páchané na ženách a prelínajúce sa nerovnosti. Zviditeľňuje 
oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, a v konečnom dôsledku podporuje tvorkyne a tvorcov politík 
v navrhovaní účinnejších opatrení v oblasti rodovej rovnosti. 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie sa obráťte na Živilė Macijauskienėovú na adrese 

zivile.macijauskiene@eige.europa.eu alebo telefonicky na čísle: +370 5 2157 416 

Preskúmajte index rodovej rovnosti 2017 na našom webovom sídle a zistite, aké je bodové 

hodnotenie vašej krajiny 

Správu si prevezmite tu 

https://www.facebook.com/eige.europa.eu
https://twitter.com/eurogender
eige.europa.eu/gender-equality-index
eige.europa.eu/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report

