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A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 
(EIGE) az Európai Unió független szerve, amely-
nek célja a nemek közötti egyenlőség előmozdí-
tásához való hozzájárulás és ennek fokozása: ide 
tartozik a nemek közötti egyenlőség érvényesíté-
se valamennyi uniós politikában és az abból eredő 
nemzeti politikákban, továbbá a nemi hovatarto-
záson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem 
és a nemek közötti egyenlőség tudatosítása az 
uniós polgárokban.

Az EIGE arra törekszik, hogy európai tudásközpont 
legyen a nemek közötti egyenlőség témájában, 
élen járjon a megbízható kutatások kidolgozásá-
ban, az ismeretek gyűjtésében, valamint a hasz-
nos tapasztalatok és szakértelem megosztásában. 
Az EIGE 2010-ben kezdte meg működését, így 
2015-ben már ötödik születésnapját ünnepelte.

Mi az EIGE munkájának háttere?

Bár a nemek közötti egyenlőség a kezdetektől fog-
va az Európai Unió egyik alapelve volt, még min-
dig egyértelműen bizonyítható a demokratikus 
lemaradás a nők uniós politikai döntéshozatalban 
való részvétele tekintetében. A szilárd elkötelezett-
ség és a közelmúltban elért előrehaladás ellenére 
az Európai Unió még mindig csak félúton jár a ne-
mek közötti egyenlőségre épülő társadalom meg-
valósításában.

Mi az EIGE?

Viviane Reding (balra), az Európai Bizottság akkori al-
elnöke, Dalia Grybauskaitė (középen), Litvánia köztár-
sasági elnöke és Martin Schulz (jobbra), az Európai Par-
lament elnöke a vilniusi EU-ház 2013. májusi megnyitó 
ünnepségén

Az EIGE az Európai Unió politikáinak és kezdemé-
nyezéseinek keretén belül működik, és az Európai 
Parlament és az Európai Unió Tanácsa által rábízott 
célkitűzéseket és feladatokat valósítja meg. Magas 
szintű szakértelmet biztosít az Európai Bizottság, a 
tagállamok és az Európai Parlament számára, ezzel 
hozzájárul a tájékozottabb döntéshozatalhoz, és 
tevékenységeibe az előcsatlakozási támogatásban 
részesülő országokat is bevonja.
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2015. június 19. – Az EIGE születésnapján rendezett nyílt nap

Az Intézet jövőképe, hogy  

a nők és a férfiak közötti egyenlőség 
minden európai számára és Európán túl is 
valósággá váljon.

Saját küldetésének pedig azt tekinti, hogy 

a nemek közötti egyenlőség európai 
tudásközpontjaként működjön.

Az EIGE-t az igazgatótanács irányítja, amely 18 tag-
állami képviselőből és egy, az Európai Bizottságot 
képviselő tagból áll. Az Intézet szakértői fóruma 
tanácsadó testületként támogatja az EIGE-t.
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Az EIGE azzal támogatja az Európai Unió Tanácsá-
nak soros elnökségeit, hogy felülvizsgálja a Pekin-
gi Cselekvési Platform tagállami végrehajtását. 
A Pekingi Cselekvési Platform egy ENSZ-szintű 
kötelezettség, amelyet az EU 1995-ben vállalt fel.

Az EIGE 2010 óta nyolc jelentést és kutatási feljegy-
zést adott ki a Pekingi Cselekvési Platform kritikus 
problématerületeiről, és ezeket a Foglalkoztatási, 
Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédel-
mi Tanács (EPSCO) következtetésein keresztül fel-
használták a politikai döntéshozatali folyamatban.

A nemek közötti egyenlőség 
és a gazdasági függetlenség: 
részmunkaidő és önálló 
vállalkozás

A nemek közötti egyenlőségről és a gazdasági 
függetlenségről szóló jelentés megjegyezte, hogy 
a férfiak esetében sikerült elérni az Európa 2020 
stratégiában 2012-re kitűzött 75%-os foglalkozta-
tási célt, ezzel szemben a nők foglalkoztatási rátája 
a 62%-os alacsony szinten maradt. A jelentésből 
kiderül, hogy a férfiak foglalkoztatási rátáját tekint-
ve 14 tagállamnak sikerült elérnie vagy megközelí-
tenie az Európa 2020 célszámait, ugyanakkor a nők 
foglalkoztatási rátája terén Svédország kivételével 

az összes tagállam elmaradt az Európa 2020-ban 
kitűzött céltól.

Az EPSCO Tanács az EIGE jelentése alapján felhívta 
a tagállamokat és a Bizottságot, hogy támogassák 
a munka és a magánélet jobb egyensúlyát a nők-
nél és a férfiaknál azzal, hogy különféle intézkedé-
sek kombinációjával szorgalmazzák a gondozási és 
háztartási feladatok egyenlő megosztását (az EU 
Tanácsa, 2014a).

Peking+20: a Pekingi Cselekvési Platform 
végrehajtásának negyedik felülvizsgálata 
az uniós tagállamokban

A Peking+20 jelentés a negyedik áttekintés a Pe-
kingi Cselekvési Platform 12 kritikus probléma-
területével kapcsolatban uniós szinten történt 
általános fejleményekről. A jelentés bemutatja a 
nemek közötti egyenlőség terén 2007 és 2012 kö-
zött az EU-ban tapasztalt legfontosabb tendenci-
ákat, előrelépéseket és a legnagyobb kihívásokat.

Az EIGE Peking+20 jelentésének eredményei alap-
ján az EPSCO Tanács arra hívta fel a tagállamokat 
és a Bizottságot, hogy tegyenek további lépéseket 
a nemek közötti egyenlőség terén még meglévő 
kihívások kezelésére, beleértve az oktatás és kép-
zés, a munkaerőpiac, a háztartási és gondozási 
feladatok megosztása, a munkabér és a nyugdíjak, 
illetve a döntéshozatal területén a nemek között 
fennálló szakadékokat (az EU Tanácsa, 2014b).

A Pekingi Cselekvési Platform 
nyomon követése az EU-ban
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A nemek közötti nyugdíjkülönbség az 
EU-ban: kutatási feljegyzés a lett elnökség 
részére

A nyugdíjak kulcsfontosságúak a méltóságteljes 
öregedés biztosításához és az időskori szegénység 
megelőzéséhez. Az EU 28 tagállamában 2012-ben 
38% volt a nemek közötti átlagos nyugdíjkülönb-
ség, ami az egész életen át tartó, nemek közötti 
egyenlőtlenség összegzésének tekinthető. Ez azt 

jelenti, hogy miközben 
a nyugdíjasok általában 
véve jobban ki vannak 
téve a szegénység ve-
szélyének, a nők eseté-
ben ez még hangsúlyo-
sabb, ezért komolyan 
kell foglalkozni vele. 
A kutatási feljegyzést itt 
olvashatja el.

Nők a hatalomban és a döntéshozatalban

A luxemburgi elnökség idején készült jelenté-

sében az EIGE a politikai, gazdasági és társadal-

mi döntéshozatalban a nemek között meglévő 

egyenlőtlenségeket elemezte. A legfrissebb ada-

tok arra hívták fel a figyelmet, hogy a férfiak a 

közélet minden területén túlreprezentáltak, a leg-

főképpen a gazdasági és társadalmi döntéshoza-

talban. A jelentés fő intézkedésként a munka és a 

magánélet egyensúlyának javítását és intézményi 

változások végrehajtását javasolta. Bár a politikai 

és gazdasági területek kiemelkedő helyen szere-

pelnek a politikai napirenden, a döntéshozatal te-

rén a nemek között tapasztalható egyenlőtlenség 

más társadalmi területeken, például a sportban, a 

médiában és a kutatásban sokkal több figyelmet 

és intézkedést igényel. A jelentést itt olvashatja el.

Gender gap in pensions in the EU 
Research note to the Latvian Presidency

Az EIGE jelentései a Pekingi Cselekvési Platformról (2010–2015)

A nők elleni 
erőszak – 

az áldozatok 
támogatása

D. terület

Nők a 
hatalomban és 

a döntéshozatalban

G. terület

A nemek 
közötti különbség 

a nyugdíjakban

F. terület

Éghajlatváltozás

K. terület

Döntéshozatal a 
médiaszervezeteknél 

J. terület

Az intézményi 
mechanizmusok 

hatékonysága

H. terület

A munka és 
a családi élet 

összeegyeztetése

F. terület

Részmunkaidő és 
önálló vállalkozás

F. terület

A Pekingi 
Cselekvési 
Platform

http://bookshop.europa.eu/hu/gender-gap-in-pensions-in-the-eu-pbMH0415087/
http://bookshop.europa.eu/en/advancing-gender-equality-in-political-decision-
making-pbMH0415104/
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Az EIGE adatbázisa: „Nők és férfiak az EU-ban – Tények és adatok”.  
Térképen a 21. mutató: A szegénységi küszöb alatt élők aránya

Az EIGE adatbázisa: „Nők és férfiak az EU-
ban – Tények és adatok”

Ha a legfrissebb, megbízható és összehasonlítható 
adatokat keresi a nemek közötti egyenlőségről az 
összes tagállamban és uniós szinten, az EIGE adat-
bázisa a megfelelő forrás. Az adatbázis tartalmazza 
az EPSCO Tanács által 1999 óta jóváhagyott összes  
pekingi mutatót, a tagállami és uniós szinten hozzá-
férhető legfrissebb információkat és az előre-
haladásról szóló beszámolókat a Pekingi Cse-
lekvési Platform 12 problématerületének szinte 
mindegyikéről. Az interaktív térkép, az adatokat 
tartalmazó táblázatok és grafikonok segítségével 
gyors áttekintést kaphat az egyes tagállamok hely-
zetéről és a tagállamok összehasonlításáról.

További információ:

• Az EIGE adatbázisa a pekingi mutatókról: 
„Nők és férfiak az EU-ban – Tények és 
adatok” (http://eige.europa.eu/gender-
statistics/ women-and-men-in-the-eu-
facts-and-figures)

• Az EIGE jelentései a Pekingi Cselekvési 
Platformban meghatározott különféle 
területekről: (http://eige.europa.eu/rdc/
eige-publications)

http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
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Az EIGE a nemi alapú erőszak ellen

A nemi alapú erőszak a férfiak és a nők közötti 
egyenlőtlenségeket tükrözi és erősíti meg, és to-
vábbra is komoly problémát jelent az Európai Uni-
óban. Minden társadalomban előfordul, és a nők 
és férfiak közötti egyenlőtlen hatalmi viszonyon 
alapul, amely erősíti a férfiak nők feletti uralmát. Az 
EU-ban a kapcsolati erőszak 10 áldozata közül ki-
lenc nő. Az ilyen erőszak nemcsak a nőknek árt, de 
a teljes családot és közösséget, sőt, a társadalom 
egészét sérti.

Az EIGE célja, hogy támogassa a tagállamokat és 
az érintett intézményeket, köztük az Európai Par-
lamentet és az Európai Bizottságot a nemi alapú 
erőszak leküzdésére és megelőzésére tett erőfeszí-
téseikben, amihez megbízható, összehasonlítható 
adatokat biztosít, hogy így segítse a kapcsolódó 
szakpolitikák hatékonyságának mérését. Az EIGE 
munkáját a következő néhány évben a nők elleni 
erőszakra vonatkozó stratégiai kerete (2015–2018) 
fogja meghatározni.

Az EIGE a nemi 
alapú erőszak 
elleni munkájában 
a következő 
területekre helyezi 
a hangsúlyt

CSALÁDON BELÜLI 
ERŐSZAK

TÁMOGATÓ 
SZOLGÁLATOK 

nőknek – 
a családon 

belüli erőszak 
áldozatainak

SZEXUÁLIS  
ERŐSZAK

A NEMI ALAPÚ 
ERŐSZAK 

KÖLTSÉGEI

KÖZIGAZGATÁSI 
ADATFORRÁSOK 

a nemi alapú 
erőszakról

A NŐI NEMI 
SZERVEK 

MEGCSON-
KÍTÁSA

Az ERŐSZAK 
területe a nemek 

közötti egyenlőség 
mutatójában

GENDERSTATISZTIKA, 
KUTATÁS, MÓDSZEREK, 

ESZKÖZÖK ÉS BEVÁLT 
GYAKORLATOK, 

FIGYELEMFELHÍVÁS
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Közigazgatási adatforrások a nemi 
alapú erőszakról

A nemi alapú erőszakra vonatkozó közigazgatási 
adatokat nem elsősorban statisztikai célokra gyűj-
tik, hanem az intézmények vagy ügynökségek 
belső használatára, hogy ellenőrizzék tevékeny-
ségeiket. A nem bejelentett esetek miatt ezek az 
adatok nem adnak képet a nemi alapú erőszak va-
lódi mértékéről. Arról viszont részletes felvilágosí-
tással szolgálhatnak, hogy az igazságügyi, rendőri, 
egészségügyi és szociális szolgálatok hogyan rea-
gálnak a nemi alapú erőszakra, ami alátámaszthat-
ja a nők elleni nemi alapú erőszak megelőzésére 
és leküzdésére irányuló, megfelelő szakpolitikák és 
intézkedések kidolgozását és értékelését az Euró-
pai Unióban.

Az Intézet megvizsgálta az ilyen intézmények által 
az EU egész területén összegyűjtött adatok rendel-
kezésre állását, hozzáférhetőségét, összehasonlít-
hatóságát és minőségét, kiadott két jelentést és 
összeállított egy adatbázist a nemi alapú erőszak-
ra vonatkozó közigazgatási adatokról (elérhető: 
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications).

A női nemi szervek megcsonkítása

A női nemi szervek megcsonkítása (FGM) a 
nők és lányok alárendelésének erőszakos formá-
ja, amely teljes mértékben ellentmond a nemek 
közötti egyenlőség elvének. Az EIGE 2012-ben az 
EU egész területére kiterjedő vizsgálatot indított 
ebben a témában. A vizsgálat mindenekelőtt arra 
hívta fel a figyelmet, hogy Európán belül nagyon 
nehéz felbecsülni a női nemi szervek megcson-
kításának előfordulását, mivel alig vannak adatok. 
Ugyancsak hangsúlyozta az előfordulásra vonat-
kozó megbízható adatok fontosságát, hogy az 
EU-ban és a világ más részein is támogassák a je-
lenség elleni fellépést.

Az Európai Bizottság a „Fellépés a női nemi szervek 
megcsonkításának megszüntetése érdekében” 

című közleményében arra szólította fel az EIGE-t, 
hogy dolgozzon ki egy módszert a női nemi 
szervek megcsonkítása veszélyének EU-n belüli 
felbecsülésére. Az Intézet 2013-ban egy második 
vizsgálatot is elindított a témában, „A női nemi 
szervek megcsonkítása által veszélyeztetett lá-
nyok számának felbecsülése az Európai Unióban” 
címmel. Az EIGE kidolgozott egy módszert az FGM 
veszélyének felbecsülésére, és három tagállamban 
– Írországban, Portugáliában és Svédországban – 
tesztelte is ezt a módszert. A kutatás megállapí-
tásai hangsúlyozták a kormányok és közösségek 
közötti együttműködés fontosságát abban, hogy 
Európában és Európán kívül meg lehessen fékezni 
az FGM gyakorlatát.

Az EIGE fokozatosan kibővítette az FGM-mel kap-
csolatos kutatásának és adatgyűjtésének körét,  
amelynek része egy adatbázis a bevált mód-
szerekről, kutatási iránymutatásokról és szakpoliti-
kai ajánlásokról.

A nemi alapú erőszak költsége 
az EU-ban

A nemi alapú erőszak költségének felbecsüléséhez 
szükséges adatokra összetett követelmények vo-
natkoznak, a rendelkezésre álló adatok minősége 
pedig elégtelen. Az EIGE 2014-ben megrendelt 
egy tanulmányt, amely elemzi a meglévő meg-
közelítéseket, és módszereket javasol a nők elleni 
nemi alapú erőszak és kapcsolati erőszak költsége-
inek felbecsülésére valamennyi tagállamban.

„A nemi alapú erőszak költségeinek felbecsülése 
az EU-ban” című jelentés mélyreható áttekintést 
és elemzést ad az ilyen becslések módszertani 
lehetőségeiről. A jelentés egy esettanulmányt is 
tartalmaz az Egyesült Királyságból. A tanulmány 
becslése szerint az ilyen erőszak megelőzésének  
elmulasztása az EU szintjén 206 milliárd GBP 
(259 milliárd EUR) éves költséget okoz.

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
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A Lisszabonban rendezett „Fokozott együttműködés a női nemi szervek megcsonkítása ellen” kerekasztal-találkozót az 
EIGE igazgatója, Virginija Langbakk, valamint Teresa Morais portugál államtitkár és a Champalimaud Alapítvány elnöke, 
Leonora Beleza (balról jobbra) nyitotta meg

Kapcsolati erőszak

A kapcsolati erőszak (más néven családon belüli 
erőszak) ma is a nemi alapú erőszak egyik legelter-
jedtebb formája. Bár már mindegyik tagállam tett 
intézkedéseket az erőszak ilyen formáinak megelő-
zésére és leküzdésére, a tagállamok között tovább-
ra is jelentős különbségek vannak e téren. Annak 
érdekében, hogy a tagállamok megoszthassák 
egymással a kapcsolati erőszak megelőzése terén 
bevált módszereiket, az EIGE összeállította az erő-
szak e formáinak megelőzésére és az áldozatok vé-
delmére vonatkozó források, módszerek, eszközök 
és bevált gyakorlatok gyűjteményét.

További információ:

• Az EIGE uniós felmérő eszköze a nemi alapú 
erőszakra vonatkozó közigazgatási adat-
forrásokról.

• „A női nemi szervek megcsonkítása az Eu-
rópai Unióban és Horvátországban” – jelen-
tés.

• „A női nemi szervek megcsonkítása által ve-
szélyeztetett lányok becsült száma az Euró-
pai Unióban” – jelentés, részletes útmutató, 
országos adatlapok és profilok.

• Adatbázisok az FGM megelőzésére és fel-
számolására szolgáló forrásokról, bevált 
módszerekről és eszközökről.

• Tanulmány – „A nemi alapú erőszak költsé-
geinek felbecsülése az Európai Unióban”.

• A nemi alapú erőszakra vonatkozó összes 
anyag itt található: http://eige.europa.eu/
gender-based-violence

http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
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Bár a tagállamok némelyike a nemek közötti 
egyenlőséget érvényesítő politikai keretbe külön 
beépítette a férfiakra helyezett hangsúlyt, az ilyen 
fejlemények a tagállamok körében meglehetősen 
egyenetlenek és nem is fenntarthatóak.

A férfiaknak a nemek közötti egyenlőség előmoz-
dításában betöltött szerepe egyre több tanul-
mány és a nemek közötti egyenlőség kérdésével 
foglalkozó politika témája az EU-ban. Az Európai 
Bizottságnak a nők és férfiak közötti egyenlőségre 
vonatkozó ütemterve (2006–2010) hangsúlyozta, 
hogy a férfiakat is jobban be kell vonni a gondo-
zási feladatokba. A nők és férfiak közötti egyen-
lőségre vonatkozó stratégia (2010−2015) kijelenti, 
hogy a nemek közötti egyenlőség csak a férfiak 
aktív hozzájárulásával, támogatásával és részvéte-
lével valósulhat meg és a politikai intézkedéseknek 

olyan, nemekhez fűződő kérdésekkel is foglalkoz-
niuk kell, amelyek a fiatal fiúkat/férfiakat érintik, 
mint például az alacsony szintű írni-olvasni tudás, 
a korai iskolaelhagyás és a foglalkozás-egészség-
ügy.

Az EIGE weboldalán megtalálható „A férfiak bevo-
nása a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
kezdeményezésekbe” című tanulmány és a férfiak 
és a nemek közötti egyenlőség témájával foglal-
kozó szervezetek adatbázisa. Az Intézet láthatóvá 
teszi a férfiakat érintő, nemek közötti egyenlőtlen-
ségeket, és kidomborítja a férfiak részvételét a ne-
mek közötti egyenlőség támogatásában, például 
azzal, hogy bemutatja a férfiak által a figyelem-
felhívó kampányok, köztük a Fehér Szalag kam-
pány keretében a nemek közötti egyenlőségért 
végzett munkát.

Férfiak és a nemek közötti 
egyenlőség

Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke, a Fehér Szalag kampány támogatója

„Erősen elítélek a fiatal lányokkal 
és nőkkel szembeni mindennemű 
erőszakot és üdvözlöm mindazokat, 
akik az ilyen erőszak ellen fellép-
nek és segítik az áldozatokat, mint 
például a 2014. évi Szaharov-díjjal 
kitüntetett Denis Mukwege. Az ilyen 
egyértelműen elfogadhatatlan 
erőszak elítélése könnyű, de min-
denkinek meg kellene találnia annak 
a módját, hogyan járulhat hozzá az 
erőszak tényleges megszüntetéséhez 
és az áldozatok segítéséhez.’’

Martin Schulz
Az Európai Parlament elnöke
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A nemek közötti egyenlőség 
mutatója

A nemek közötti egyenlőség 
átfogó mérése az EU-ban

Az EIGE által kidolgozott, 2013-ban bevezetett ne-
mek közötti egyenlőség mutatója egyedülálló 
mérőeszköz, amely a nemek közötti egyenlőség 
összetett kérdését felhasználóbarát, könnyen ér-
telmezhető mérőszámmá foglalja össze. Az Euró-
pai Unió politikai döntéshozói számára különösen 
hasznos, mivel az uniós szakpolitikai kereten ala-
pul.

A létrehozásához a nemi mutatókat egy fogal-
mi keretnek megfelelően egyetlen összefoglaló 
mérőszámmá alakították. A mutató hat fő te-
rületet (munka, pénz, tudás, idő, hatalom és 
egészség), valamint két különálló területet (az 
egyenlőtlenségek kölcsönhatása és erőszak) 
foglal magában. A különálló területek a népesség 
egy kiválasztott csoportját érintő jelenségek fel-
tüntetésére szolgálnak.

A nemek közötti egyenlőség mutatójának fogalmi keretébe tartozó területek és alterületek

A nemek 
közötti 

egyenlőség 
mutatója

Munka
 § Részvétel

 § Szegregáció
 § A munka minősége

Idő
 § Gazdasági tevékeny-

ségek
 § Gondozási tevékeny-

ségek
 § Társadalmi tevé-

kenységek

Tudás
 § Iskolázottság
 § Szegregáció

 § Egész életen át tartó 
tanulás

Hatalom
 § Politikai

 § Társadalmi
 § Gazdasági

Pénz
 § Pénzügyi erőforrások

 § Gazdasági helyzet 

Egészségügy
 § Állapot

 §Magatartás
 § Hozzáférés

Az egyen-
lőtlenségek 

kölcsönhatása

Erőszak
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A nemek közötti egyenlőség mutatója a tagálla-
mok helyzetét 1 és 100 között pontozza, ahol az 
1 a teljes egyenlőtlenségnek, a 100 a teljes egyen-
lőségnek felel meg. A pontszámokat az EU átlagá-
ra, az egyes tagállamokra és az egyes területekre 
nézve számítják ki. A mutató a nemek közötti kü-
lönbségeket méri, az elért szintek szerint kiigazít-
va, hogy a magas pontszám egyszerre tükrözze a 
nemek közötti kicsi (vagy nem létező) különbsége-
ket és a mindenki számára jó általános helyzetet.

A nemek közötti egyenlőség 
2015-ös mutatója: a nemek közötti 
egyenlőség időbeli mérése

A 2015. júniusban bevezetett, a nemek közötti 
különbség 2015-ös mutatója azt méri, hogy az EU 
milyen messze – vagy milyen közel – volt a nemek 
közötti egyenlőség eléréséhez 2005-ben, 2010-
ben és 2012-ben. Az eredmények külön-külön az 
összes tagállamra és az EU egészére vonatkoznak, 
területek és alterületek szerint.

A mutató 2005 és 2012 között kismértékű előre-
haladást jelez a nemek közötti egyenlőség terén.  
A 28 tagállam pontszáma a 2005-ös 51,2-ről 2012-re  
52,9-re emelkedett (100-ból), ami azt mutatja, 

hogy az EU még mindig félúton jár a nemek kö-
zötti egyenlőség megvalósításában.

Az EU egészét tekintve a hatalom területe mutatja 
a legnagyobb előrehaladás jeleit – ez a gazdasá-
gi és politikai döntéshozatalban való képviseletet 
méri –, a legnagyobb hiányosság pedig az idő te-
rületén látható – ez azt tükrözi, hogy a nők és a 
férfiak mennyi időt fordítanak gondozási és szabad-
idős tevékenységekre.

A mutató ezenkívül lehetőséget ad az első lépés-
re a nők elleni erőszak összetett mérőszámának 
kidolgozása felé, az Európai Unió Alapjogi Ügy-
nöksége által a nők elleni erőszakról szóló, az EU 
egészére kiterjedő felmérés keretében gyűjtött 
adatok alapján.

A nők elleni erőszak felmérésére irányuló első kí-
sérlet megerősíti a rendszeres adatgyűjtés szüksé-
gességét, hogy megteremtse az alapot a meg-
bízható statisztikai értékeléshez és lehetővé tegye 
a nemi alapú erőszak felszámolására tett jobb, ha-
tékonyabb intézkedéseket.

A nemek közötti egyenlőség mutatója elérhető 
az alábbi linken: http://eige.europa.eu/gender-
statistics/gender-equality-index.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztos 
felszólalása a nemek közötti egyenlőség mutatójáról tartott konferencián, 2015. június, Brüsszel

http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
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A nemek közötti egyenlőségről szóló 
statisztika egy helyen

Az EIGE genderstatisztikai 
adatbázisa

Az adatbázis a nők és a férfiak közötti egyenlő(tlen)-
ség különféle aspektusairól szóló genderstatiszti-
kai adatok és információk átfogó forrása.

Támogatni fogja annak a felmérését, hogy a ne-
mek közötti egyenlőséget sikerült-e, illetve milyen 
mértékben sikerült a gyakorlatban megvalósítani. 
Az adatbázis egyúttal hasznos forrásként szolgál 
a férfiaknak és a nőknek egyaránt kedvező szak-
politikák kialakításához és nyomon követéséhez, 
és elősegíti a tájékozottabb döntéshozatalt a ne-
mek közötti egyenlőség előmozdításáért. A nemi 
szempontú elemzést azzal segíti például, hogy 

betekintést ad olyan statisztikákba, amelyekből 
kiderül, hogy a nők és a férfiak eltérően osztják-e 
fel az idejüket a fizetett és a fizetés nélküli munka 
között, amilyen például a gondozás, vagy hogy 
egyenlőtlenül férnek-e hozzá az oktatáshoz, az  
egészségügyi ellátáshoz vagy a gazdasági erő-
forrásokhoz.

Olyan statisztikai bizonyítékot biztosít, amely fel-
használható az Európai Bizottság nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó jelenlegi és jövőbeni 
munkájának alátámasztására és kiegészítésére, és 
segíti a tagállamokat az elért előrehaladás méré-
sében.

Az adatbázis a következő címen érhető el:  
http://eige.europa.eu/gender-statistics

A genderstatisztikai adatbázis érkezési oldala

http://eige.eu/
http://eige.europa.eu/gender-statistics
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Mit jelent a nemek közötti 
egyenlőség általános 

érvényesítése?

A nemek közötti egyenlőség általános érvényesí-
tése nemzetközileg elfogadott stratégia a nemek 
közötti egyenlőség megvalósítására. Azt jelenti, 
hogy a nemek szempontját minden beavatkozás 
minden egyes szakaszába be kell építeni: a szak-
politikák, szabályozási intézkedések és kiadási  
programok előkészítésébe, megtervezésébe, végre-
hajtásába, ellenőrzésébe és értékelésébe egy-
aránt. A cél a nők és a férfiak közötti egyenlőség 
támogatása az élet minden területén.

Az EIGE online platformot hozott létre a nemek kö-
zötti egyenlőség általános érvényesítéséről, amely:

• ajánlásokat fogalmaz meg arra nézve, hogy az 
uniós tisztviselők és köztisztviselők mit tehet-
nek, hogy a nemek szempontját figyelembe 
vegyék a mindennapi feladataikban és felelős-
ségeikben, amikor különböző politikai terüle-
tekkel dolgoznak;

• segíti az egyéni kompetenciák javítását, hogy 
a nemek közötti egyenlőség szempontja 

érvényesüljön a politika kidolgozásának és 
végrehajtásának különböző szakaszaiban; an-
nak megismerése, hogy hogyan kell a nemek 
szempontjából kialakítani, megtervezni, végre-
hajtani, felügyelni és értékelni a szakpolitikákat, 
erősíti az uniós szakpolitikákat és fokozza társa-
dalmi relevanciájukat;

• létrehoz egy rendszert a nemek közötti egyen-
lőség általános érvényesítésére vonatkozó 
információk tárolására és felhasználására, az 
EU-ban működő intézményi mechanizmusok 
áttekintését is beleértve;

• hozzáférést nyújt a nemek közötti egyenlő-
ség általános érvényesítésére vonatkozó kivá-
lasztott források adatbázisához: eszközök és 
módszerek, bevált gyakorlatok, jogszabályok  
és stratégiák, kézikönyvek, tanulmányok, eszköz-
készletek és egyebek.

A platform a következő címen érhető el:  
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

Az EIGE nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésével foglalkozó platformjának honlapja

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
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Bevált gyakorlatok, eszközök és 
módszerek

A bevált gyakorlatok feldolgozásának célja a ne-
mek közötti egyenlőség általános érvényesítésére 
szolgáló stratégiák és szakpolitikák végrehajtá-
sában a tagállamokban hatékonynak bizonyult 
módszerek és eszközök dokumentálása.

A 2011–2015 közötti időszakban a bevált gyakor-
latok 90 példáját gyűjtötték össze az alábbi terü-
letekről:

• nők és a politikai döntéshozatal;
• női vállalkozók;
• a munka, a családi élet és a magánélet össze-

egyeztetése;
• a családon belüli erőszak megelőzése;
• a női nemi szervek megcsonkításának megelő-

zése;
• nők és a média;
• a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 

képzés.

A szlovén munka-, család- és szociálisügyi minisztérium 
által 2007 óta működtetett családbarát vállalkozás tanú-
sítási rendszer

A nemek közötti egyenlőség 
előnyei

A nemek közötti egyenlőség társadalmi és gaz-
dasági előnyeinek vizsgálatával az EIGE hozzá-
járul ahhoz, hogy a nemek közötti egyenlőség 
nagyobb teret kapjon a tagállami politikában és 
biztosítja a nők és férfiak közötti egyenlőség mint 
az EU egyik alapító elvének jobb támogatását. Az 
EIGE ennek érdekében módszereket keres, ame-
lyekkel körülírhatja és meghatározhatja a nemek 
közötti egyenlőséget figyelembe vevő szakpoli-
tikák előnyeit a gazdasági és társadalmi fejlődés 
szempontjából.

A folyamat első lépése a nemek közötti egyen-
lőség mellett szóló gazdasági érv és a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos közszolgáltatá-
sokra fordított kiadások hasznának elemzése.

Az első tanulmány segítségével meg lehet ha-
tározni a nemek közötti egyenlőség gazdasági 
előnyeinek uniós szintű értékelésére legalkalma-
sabb módszertani modelleket. Az így kapott mo-
dellt később tesztelni lehet európai szinten és/
vagy a kiválasztott tagállam(ok)ban.

A nemek közötti egyenlőség 
előnyei közszolgálati kiadások 
szerint

Az EIGE páneurópai felmérést is készít a nemek 
közötti egyenlőség előnyeiről közszolgálati kiadá-
sok szerint. A felmérés a közszolgáltatások haszná-
latával kapcsolatos igényeket és tapasztalatokat 
vizsgálja az európai nők és férfiak körében. A ta-
nulmány célja, hogy bizonyítékokkal támassza alá 
a közszolgálati infrastruktúrával szembeni, a ne-
mek sajátosságait figyelembe vevő megközelítést, 
hogy az európai nők és férfiak jobb helyzetben 
legyenek a céljaik megvalósításához és ezáltal a 
társadalomhoz is nagyobb mértékben hozzá tud-
janak járulni.
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Az EIGE Kutatási és Dokumentációs Központjá-
nak (RDC) hosszú távú célkitűzése, hogy intézmé-
nyi memóriát építsen a nemek közötti egyenlőség 
terén uniós és tagállami szinten végzett munkáról, 
és ezt mindenki számára hozzáférhetővé tegye. Az 
EU vezető dokumentációs és információs központ-
jai az EIGE-vel partnerségben ezen az egy ponton 
keresztül teszik hozzáférhetővé a forrásaikat. Az 
Intézet a nemek közötti egyenlőségről úgyneve-
zett szürke irodalmat (nem megjelent, ezáltal nem 
jegyzett szakirodalom) is gyűjt az összes tagállam-
ból.

Violetta Neubauer ismerteti a nemek közötti egyenlőség 
fogalomtárát és szójegyzékét, 2015. február, Brüsszel

Az RDC két fő funkció köré épül fel:

• online és valódi könyvtár – egyablakos hozzá-
férés a nemek közötti egyenlőséggel kapcsola-
tos forrásokhoz;

• tudásközpont – benne az EIGE által készített új 
tanulmányok, adatbázis és források.

Az EIGE honlapján hozzáférést kínál a nemek kö-
zötti egyenlőség témájában készült első európai 
szintű szójegyzékhez és fogalomtárhoz, amely a 
nemek közötti egyenlőséghez kapcsolódó külön-
féle kifejezéseket leíró strukturált fogalmak hasz-
nos forrásául szolgál minden felhasználó számára.

Az online könyvtár több mint 500 000 forráshoz 
ad hozzáférést az EU valamennyi hivatalos nyel-
vén, és ebből több mint 26 000 forrás foglalkozik a 
nemi alapú erőszakkal. A nemek közötti egyenlő-
ség és a média, az éghajlatváltozás, a munka és a 
magánélet összeegyeztetése, a férfiak és a nemek 
közötti egyenlőség, valamint a nők előmenetelét 
célzó intézményi mechanizmusok területén foko-
zatosan bővül a források köre.

A könyvtár a vilniusi EU-házban található, és két fő 
térből áll:

• a földszinti részből, ahol a nemek közötti 
egyenlőség terén az Unióban elvégzett mun-
kával kapcsolatos információhoz és ingyenes 
kiadványokhoz lehet hozzáférni. Ez a létesít-
mény mindenki előtt nyitott, és szabadon 
igénybe vehető a nemek egyenlőségével fog-
lalkozó rendezvényekhez (filmvetítések, beszél-
getések, könyvbemutatók, kiállítások stb.);

Az EIGE Kutatási és Dokumentációs 
Központja (RDC)
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• a negyedik emeleten található szakkönyvtár-
ból, amely előzetes bejelentkezéssel bárki előtt 
nyitva áll.

Az RDC online is elérhető a következő címen: 
http://eige.europa.eu/rdc

EuroGender

A nemek közötti egyenlőség európai elektroni-
kus hálózata egy online együttműködési plat-
form az EIGE honlapján. Legyen Ön is részese az 
 EuroGender közösségnek, csatlakozzon hozzánk, 
hogy „a nők és férfiak közötti egyenlőség minden  
európai számára és Európán túl is valósággá vál-
jon”. Iratkozzon fel és figyelje a várható eseménye-
ket, vitafórumokat, friss kiadványokat és tapasztalat-
cseréket!

Csatlakozzon az EuroGender hálózathoz a követ-
kező címen: http://eurogender.eige.europa.eu/

Előcsatlakozási támogatási eszköz
Együttműködés az uniós tagjelölt és 
potenciális tagjelölt országokkal

Az EIGE az előcsatlakozási támogatási eszköz 
(IPA) segítségével 2013 óta megkezdte az együtt-
működést hat csatlakozás előtt álló nyugat-balkáni 
országgal és Törökországgal. Az Intézet rendsze-
res tevékenységeiben való részvétel mellett több 
IPA-ország (köztük Koszovó és Szerbia) is meg-
erősítette a nemek közötti egyenlőség melletti 
el kötelezettségét és dolgozik a nemek közötti 
egyenlőség saját mutatójának elkészítésén.

Az EIGE Kutatási és Dokumentációs Központja bejárata. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9.30-tól 13.00-ig és 13.30-tól 
18.00-ig

http://eige.europa.eu/rdc
http://eige.europa.eu/rdc
http://eurogen/
http://eurogender.eige.europa.eu/
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Beszélgessünk!

Az EIGE több fórumon is megtalálható. Minden kiadványunk hozzáférhető az Intézet honlapján, a Kutatási 
és Dokumentációs Központon és az EU Bookshopon keresztül. Az EuroGender virtuális találkozóhelyen is 
kapcsolatba léphet velünk, ahol egy online közösség tagjává válhat.

Az RDC bejárata vilniusi irodánk földszintjén, a Vilniaus utca 10. szám alatt található. A központ hétfőtől 
péntekig 9:30-tól 13:00-ig, valamint 13:30-tól 18:00-ig tart nyitva.

A bejárati rész valójában egy találkozóhely, ahol tájékozódhat az EU-nak a nemek közötti egyenlőség terén 
végzett munkájáról. További információ: rdc.info@eige.europa.eu

Kutatási célból vagy részletes információkért keresse fel szakkönyvtárunkat a negyedik emeleten. A látoga-
tása megtervezése érdekében egyeztessen időpontot ezen a címen: rdc@eige.europa.eu

Kapcsolatba léphet velünk a közösségi médián keresztül is:

Iratkozzon fel az EIGE hírlevelére:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions

mailto:rdc.info@eige.europa.eu
mailto:rdc@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions


A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) az Európai Unió független szerve, amelynek célja 
a nemek közötti egyenlőség előmozdításához való hozzájárulás és ennek megerősítése. Hatáskörébe 
tartozik a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése valamennyi uniós politikában és az abból eredő 
nemzeti politikákban, a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem és a nemek 
közötti egyenlőség tudatosítása az uniós polgárokban.
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