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Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem 
Mænd og Kvinder (EIGE) arbejder på at fremme 
lige muligheder for kvinder og mænd i og uden 
for Europa. EIGE’s forskning baner vejen for større 
forståelse af og opmærksomhed om ligestilling i 
alle områder af samfundet. Ved at sætte fokus på, 
hvor der stadig skal gøres fremskridt, og tilvejebrin-
ge pålidelige og praktiske oplysninger støtter EIGE 
de politiske beslutningstagere i deres indsats for 
at forbedre kvinders liv og dermed bringe Europa 
tættere på ligestilling mellem kønnene.

Med relevant ekspertise og viden og et omfatten-
de internetbaseret bibliotek med en bred samling 
af publikationer og ressourcer er EIGE på vej til at 
nå sin mission om at blive EU’s videncenter for 
spørgsmål vedrørende ligestilling.

Hvorfor ligestilling mellem 
kønnene?

Fjernelsen af uligheder mellem kvinder og mænd 
er af grundlæggende betydning for at skabe et 
stærkere, mere retfærdigt og mere forenet Europa. 
De udfordringer, vi står over for i dag, lige fra 
fattigdom til arbejdsløshed og endog virkningerne 

af klimaforandringer, kan ikke løses uden at sikre, at 
både kvinder og mænd har lige muligheder for at 
udnytte deres potentiale.

Vores arbejde

Som det eneste EU-agentur, der har fokus på 
ligestilling, leverer EIGE forskning og information af 
høj kvalitet til EU-institutioner og medlemsstater. 
EIGE’s arbejde går på tværs af mange politikområder 
samt inddrager berørte parter med forskellig 
baggrund og giver dem den viden og knowhow, 
der er nødvendig for at bekæmpe kønsbestemte 
uligheder i samfundet.

Om EIGE

Det er EIGE’s vision at gøre 
ligestilling mellem kønnene til 
en realitet for alle i og uden for 
Europa.

8 Measuring gender equality in the European Union 2005–2012  — Main findings

Figure 3. Scores of the Gender Equality Index in its domains and overall, 2012

1,6

52,9 
GENDER EQUALITY INDEX  

90.0 

 

Health

3.7

67.8 

 

61.9 

 

Work 

3.9 

37.6 

3.0

49.1 
Knowledge

8.3

39.7 

 

 Increase  in scores from 2005 to 2012            Decrease  in scores from 2005 to 2012 

Money 

Power

2.2 

0.8 

Time 

Slow, steady progress has been observed in the 
domains of work and money. Tackling gender in-
equalities is important for the promotion of smart, 
sustainable and inclusive growth throughout the EU 
by ensuring that working time is shared equally, oc-
cupational segregation is eradicated and individuals 
have access to better jobs. Meeting the Barcelona tar-
gets and ensuring adequate childcare provision are 

essential requirements for progress. Although gen-
der equality in economic and financial domains shows 
signs of improvement, individual level indicators may 
provide a less optimistic picture. Gender inequalities in 
income and earnings remain highly problematic, as re-
flected in the EU average of a 38 % gender gap in pen-
sions, a cumulative effect of gender inequalities over 
the life course (EIGE, 2015c).

Det fremgår af EIGE’s ligestillingsindeks, at med et 
samlet pointtal på 52,9 ud af 100 er EU kun halvvejs i 
mål mod ligestilling mellem kønnene.
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Overvågning af gennemførelsen  
af Beijinghandlingsprogrammet i EU

Beijinghandlingsprogrammet er fortsat en 
enorm milepæl med hensyn til at fremme styr-
kelsen af kvinders position overalt i verden. 

Dets succes afhænger imidlertid i vidt omfang 
af engagement fra og mobilisering af myn-
digheder og institutioner på alle niveauer. 

2 

Almost one in four people in the 
European Union lives at risk of 
poverty or social exclusion, and 
over half of these people are 
women. 

EIGE’s reports examine different areas of the BPfA, as requested by the presidencies of the Council 
of the European Union. There are 12 critical areas of concern for the BPfA, all available to explore for 
related statistical information on EIGE’s Gender Statistics Database. 

Graphic/image showing the 12 areas of BPfA – e.g. 

Upscaling skills of women and men in precarious employment in the EU 

Globalisation and technological advances have led to important changes in the labour 
market. The complexity of jobs is increasing across all sectors and occupations, including 
low-skilled jobs. EIGE’s research note explores the potential for upscaling skills among 
women and men in the EU. The research note highlights important di�erences between 
low-quali�ed women and men in terms of their employability, situation in the labour 
market and access to job-related training. 

Poverty, gender and intersecting inequalities 

Poverty is a complex and multidimensional phenomenon and 
cannot be fully understood without including a gender 
perspective. Women across the EU are at a higher risk of poverty, 
primarily due to gender inequalities in the labour market 
experienced during the life course. EIGE’s report explores the 
progress between 2007 and 2014 in alleviating poverty in the 
European Union. The intersectional perspective of the report reveals the numerous facets 
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EIGE støtter EU og de enkelte medlemsstater i at 
opfylde denne forpligtelse ved at udarbejde rap-
porter, som giver indblik i udviklingen og anbefa-
linger til en politikudformning på et mere velop-
lyst grundlag.

I EIGE’s rapporter undersøges forskellige områder 
af Beijinghandlingsprogrammet på anmodning af 
formandskaberne for Rådet for Den Europæiske 
Union. Der er 12 problemområder i Beijinghand-
lingsprogrammet, som alle kan undersøges nær-
mere i de relaterede statistiske oplysninger i EIGE’s 
database over kønsrelaterede statistikker.

Højnelse af kvalifikationer hos 
kvinder og mænd i usikre  
ansættelsesforhold i EU

Globalisering og teknologiske fremskridt har 
medført vigtige ændringer på arbejdsmarke-
det. Jobbene bliver stadig mere komplekse 
inden for alle sektorer og erhverv, herunder 
lavtkvalificerede job. I EIGE’s undersøgelsesno-
te ses der nærmere på muligheden for at højne 
kvalifikationerne blandt kvinder og mænd i EU. 
Undersøgelsesnoten sætter fokus på vigtige 
forskelle mellem lavtkvalificerede kvinder og 
mænd med hensyn til deres beskæftigelseseg-
nethed, situation på arbejdsmarkedet og ad-
gang til jobrelateret uddannelse.

Fattigdom, køn og  
sammenfaldende uligheder

Fattigdom er et komplekst fænomen med man-
ge dimensioner og kan ikke forstås fuldt uden 
en integrering af kønsaspektet. Kvinder i hele EU 
har større risiko for fattigdom, primært på grund 
af kønsbestemte uligheder på arbejdsmarkedet, 
som opleves over livsforløbet. I EIGE’s rapport ses 
der nærmere på de fremskridt, der er gjort mellem 
2007 og 2014 med hensyn til at afhjælpe fattig-
dom i Den Europæiske Union. Rapportens tvær-
gående perspektiv afdækker de talrige facetter af 
fattigdom og de faktorer, der forværrer sårbarhe-
der og forskelle blandt kvinder og mænd.

Fattigdomsrapporten fremlægger data om udfordringer,  
enlige forældre står over for.

Næsten én ud af fire personer 
i Den Europæiske Union lever i 
risiko for fattigdom eller social 
eksklusion, og over halvdelen af 
disse er kvinder.
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Vold mod kvinder er en af de mest udbredte over-
trædelser af menneskerettighederne i vor tid og en 
form for diskrimination, som medfører, eller som 
sandsynligvis medfører, fysisk, seksuel, psykisk eller 
økonomisk overlast eller lidelse for kvinder. Vold 
mod kvinder forstærker de kønsbestemte ulighe-
der og underminerer kvinders værdighed og inte-
gritet samt påfører familier, lokalsamfund og sam-
fundet som helhed alvorlige skader. 

Trods problemets omfang i EU mangler der stadig 
oplysninger om vold mod kvinder. EIGE bidrager 
aktivt til EU’s vigtige arbejde med at forebygge og 
afskaffe kønsbestemt vold ved at arbejde på at for-
bedre tilgængeligheden, kvaliteten og sammenlig-
neligheden af data om vold mod kvinder. Gennem 
forskning og informationsindsamling støtter EIGE 
europæiske institutioner og eksperter i arbejdet med 
at identificere manglerne i den nuværende data og 
øge den overordnede viden og forståelse. EIGE’s un-
dersøgelser sætter også fokus på de forskellige lov-
givningsmæssige tilgange i medlemsstaterne, hvilket 
fremgår af forskellige anvendelser af lovgivningen, 

og forskellige tilgange til indsamling af data om vold 
mod kvinder i de enkelte medlemsstater.

Kvindelig kønslemlæstelse

EU fordømmer på det kraftigste kvindelig kønslem-
læstelse og de lidelser, som ofrene påføres. EIGE vil i 
2017 anvende den metode, der blev udviklet i 2014, 
og gennemføre en undersøgelse, som vil give en 
vurdering af antallet af piger, der i fare for at blive 
udsat for kvindelig kønslemlæstelse i seks EU-lande: 
Belgien, Cypern, Frankrig, Grækenland, Italien og 
Malta. Resultaterne af undersøgelsen vil give med-
lemsstaterne vigtige oplysninger, som er nødven-
dige for at beskytte piger og kvinder mod kvindelig 
kønslemlæstelse og forhindre, at det finder sted.

1 ud af 3 kvinder i EU har været 
udsat for fysisk eller seksuel 
vold, eller begge dele, siden 
15-årsalderen.

Europa bekæmper vold  
mod kvinder.

#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM

Et Europa frit for kønsbestemt vold
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Direktivet om ofres rettigheder

Når EIGE gennemgår lovgivning, sker det med 
»kønsbrillerne« på og ud fra et kønsperspektiv. Di-
rektivet om ofres rettigheder blev iværksat af Euro-
pa-Kommissionen med henblik på at give alle ofre 
for kriminalitet i Europa den samme adgang til rets-
systemet og støtte. EIGE’s dybdegående analyse af 
alle 26 artikler i direktivet vil støtte medlemsstater-
ne ved gennemførelsen af direktivet på en måde, 
der tager hensyn til de særlige behov blandt ofre 
for kønsbestemt vold. Den er tilgængelig online.

Fokus på vold mod kvinder

EIGE vil i 2017 støtte Europa-Kommissionens ind-
sats for at skabe øget opmærksomhed om den 
chokerende kendsgerning, at der begås vold 
mod kvinder i Europa. EIGE vil have fokus på at 

yde praktisk rådgivning til medlemsstaterne for 
at hjælpe dem med at bekæmpe kønsbestemt 
vold og beskytte ofre på den bedste måde.  Re-
gelmæssige opdateringer vil blive offentliggjort 
via webstedet og på sociale medier.

Kommunikationskampagner — 
»16 Days of Activism«

»16 Days of Activism« til bekæmpelse af kønsbe-
stemt vold er en kampagne, der hvert år løber 
fra den 25. november (international dag for af-
skaffelse af vold mod kvinder) indtil den 10. de-
cember (international menneskerettighedsdag). 
I disse 16 dage går EIGE sammen med andre glo-
bale aktører for at skabe øget opmærksomhed 
gennem arrangementer, aktiviteter og målrette-
de budskaber.

EIGE’s team, der arbejder for at bekæmpe vold mod kvinder
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Mænd og ligestilling

Hvor passer mænd ind i 
ligestillingsdiskussionen?

Politikker og kampagner, der tager sigte på 
ligestilling mellem kønnene, er ofte blevet for-
stået som udelukkende »kvindespørgsmål«. 
Realiteten er imidlertid en helt anden. Mænd 
er også stærkt påvirket af kønsroller og ople-
ver uligheder i deres dagligdag; dette er især 
tydeligt på områder som uddannelsesniveau 
og forventet levetid. Skabelsen af et mere li-
gestillet samfund vil være til fordel for alle, og 
både kvinders og mænds aktive engagement 
er derfor meget vigtigt.

Området »Mænd og ligestilling« er ikke et 
særskilt fokusområde for EIGE, da alle aspek-
ter af instituttets arbejde er modelleret ud fra 
et kønsperspektiv. Dette indebærer en aner-
kendelse af, at både kvinder og mænd oplever 
forskellige udfordringer og muligheder, som 
påvirker deres adgang til ressourcer og evnen 
til at nå deres potentiale.

White Ribbon-kampagnen

Som led i sit oplysningsarbejde bidrager EIGE 
til White Ribbon-kampagnen — én af verdens 
største kampagner ledet af mænd — som sigter 

1.   Lær om den vold og de trusler, 
kvinder oplever fra mænds side.

2.   Sig fra over for sexistisk sprog og 
sexistiske vittigheder på din ar-
bejdsplads, på din skole og i din 
familie.

3.   Undersøg, hvordan din egen 
holdning og adfærd måske kan 
medvirke til problemet.

4.   Vær en rollemodel for drenge. 
Vis, at det at være mand ikke er 
ensbetydende med at kontrol-
lere eller dominere andre.

5.   Fortæl dine venner og din fami-
lie om kampagnen.

6.   Skab øget opmærksomhed om 
vold mod kvinder på din arbejds-
plads eller skole.

6 tiltag, du kan gøre!
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mod at skabe opmærksomhed omkring og 
stoppe mænds vold mod kvinder og piger. 
Kampagnen har til formål at kaste lys over pro-
blemets omfang og alvor og engagere mænd 
i at blive katalysatorer for ændringer. Ved at 
bære den hvide sløjfe og sprede budskabet 
blandt venner, kolleger og familiemedlemmer 
viser mænd, at de har taget stilling, og at vold 
mod kvinder ikke kan tolereres. EIGE har fået 
politiske ledere i hele EU til at vise deres politi-
ske engagement i at skabe øget opmærksom-
hed om det uacceptable i vold mod kvinder.

»Jeg er én af de milliarder, der 
mener, at kvinder og mænd er lige, 
og at der ikke må forekomme vold 
mod kvinder i denne verden. Ved 
at bære en hvid sløjfe afgiver jeg 
løfte om aldrig at udøve, acceptere 
eller tie stille om vold mod kvinder. 
Jeg lover at gøre en indsats for at 
bringe vold mod kvinder til ophør.«

  White Ribbon-løfte

»Som mand er jeg privi-
legeret. Jeg kan frit sige 
og gøre, hvad jeg vil. Jeg 
bekæmper vold mod kvin-
der, fordi jeg gerne vil have, 
at min datter også kan leve 
et liv, hvor hun føler sig i 
sikkerhed.«

Direktør for Social Platform

Vær med i White Ribbon-kampagnen
www.eige.europa.eu/content/white-ribbon

Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder 

http://www.eige.europa.eu/content/white-ribbon
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Ligestillingsstatistikker

Det er et centralt aspekt af EIGE’s arbejde at ind-
samle og evaluere ligestillingsstatistikker. Disse 
statistikker giver et mere omfattende og mere 
præcist billede af, hvordan livet er i Europa ud 
fra kvinders og mænds perspektiv. De sætter fo-
kus på de nuværende mangler, men undersøger 
også de fremskridt, der gøres. Ved at indsamle 
data og udarbejde en oversigt over ligestillingen 
på EU- og medlemsstatsplan er EIGE blevet en 
pålidelig, one-stop-ressource for politiske beslut-
ningstagere og eksperter.

Hvordan kan vi måle ligestillingen 
mellem kønnene?

Det er en kompleks proces at forstå omfanget 

af uligheder mellem kønnene i Europa. For at 

gøre det lettere har EIGE udviklet et unikt værk-

tøj kaldet ligestillingsindekset. Det fungerer ved 

at gå på tværs af traditionelle statistiske områ-

der, f.eks. økonomi og sundhed, og fordele op-

lysningerne, således at de afspejler situationen 

for både kvinder og mænd. Ligestillingsindek-

set måler forskellen mellem kvinder og mænd 

(kønsforskellen) og beregner pointtal; 1 er ud-

tryk for fuld ulighed mellem kønnene, og 100 

er udtryk for fuld ligestilling mellem kønnene. 

Resultaterne giver mulighed for at foretage en 

klar og meningsfuld sammenligning mellem 

kvinder og mænd i alle EU-medlemsstater.

De seks kerneområder, der er omfattet af EIGE’s 

indeks, er: arbejde, penge, viden, tid, magt og 

sundhed. Der er også to underliggende områ-

der, der afspejler sammenfaldende uligheder og 

vold mod kvinder. Alle disse områder er tæt for-

bundet med EU’s politiske prioriteter. Indekset vi-

ser en enorm forskel i fordelingen af tid anvendt 

på børnepasning og aktiviteter i hjemmet mel-

lem kvinder og mænd samt kvinders og mænds 

repræsentation inden for beslutningstagning.

Ligestillingsindekset, der blev lanceret første 

gang i 2013, viste, at EU generelt kun var halv-

vejs i mål mod ligestilling. I 2015 fremlagde EIGE 

den anden udgave af indekset, som for første 

gang muliggjorde en sammenligning over tid 

med pointtal for 2005, 2010 og 2012.

K Ø N S R E L AT E R E D E S TAT I S T I K K E R V I S E R  
K Ø N S B E S T E M T E U L I G H E D E R
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Fremme af ligestilling i og uden  
for Europa

I 2016 blev Serbien det første tredjeland, der 

anvender EIGE’s metode til at udarbejde sit 

eget ligestillingsindeks. Serbien har nu et ana-

lytisk værktøj, som er særdeles nyttigt både på 

nationalt plan til at overvåge resultaterne og 

manglerne og også i EU-tiltrædelsesprocessen, 

der gør det muligt for Serbien at benchmarke 

med andre EU-medlemsstater.

Database over kønsrelaterede 
statistikker: Det usynlige gøres 
synligt

EIGE’s database over kønsrelaterede statistikker er 

et knudepunkt for alle statistiske oplysninger om 

ligestilling mellem kønnene.  Ved at samle disse 

oplysninger i et enkelt brugervenligt værktøj giver 

EIGE’s database dig mulighed for at se bag tallene 

og opdage de vigtigste tendenser, overvåge ud-

viklingen og se evidens for ligestillingen mellem 

kønnene. Du kan søge med nøgleord eller navige-

re ved hjælp af et »trædiagram«. Databasen er også 

interaktiv og gør det muligt at skabe dine egne vi-

sualiseringer og eksportere dataene til eget brug.

Områder og underliggende områder af begrebsrammen for ligestillingsindekset..

Ligestillings- 
indeks

Arbejde
 � Deltagelse

 � Segregering
 � Arbejdskvalitet

Tid
 � Økonomiske aktiviteter

 � Pleje- og omsorgsaktiviteter
 � Sociale aktiviteter

Viden
 � Uddannelsesniveau
 � Segregering
 � Livslang læring

Magt
 � Politisk
 � Socialt

 � Økonomisk

Penge
 � Finansielle ressourcer
 � Økonomisk situation

Sundhed
 � Status

 � Adfærd
 � Adgang

Sammenhæn-
gende uligheder

Vold
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Hvem er målgruppen?

Den gode nyhed er, at både EIGE’s ligestillings-

indeks og database over kønsrelaterede stati-

stikker er tilgængelige online og kan bruges af 

alle.

 

Uanset om du er en erfaren statistiker eller blot 

interesseret i at kontrollere nogle ligestillings-

fakta, er EIGE’s ressourcer lette at navigere i. Vi 

opfordrer dig til at se nærmere på dem.

EIGE’s database over kønsrelaterede statistikker
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En central plads til kønsaspektet 
i beslutningstagningen

Er du ikke sikker på, om ligestilling passer ind i 
dit arbejdsområde? Sandheden er, at der findes 
kønsbestemte uligheder i alle områder af sam-
fundet, og at de påvirker vores liv på mange for-
skellige måder. Dette betyder, at vi for at afhjælpe 
disse problemer er nødt til at bekæmpe ulighe-
derne på mange forskellige politikområder. Den-
ne tilgang er kendt som »ligestillingsvurdering«, 

hvor både kvinders og mænds behov og bekym-
ringer integreres i ethvert aspekt af den politiske 
beslutningstagning.

Det har aldrig været nemmere at forstå ligestil-
lingsvurdering. EIGE’s onlineplatform for ligestil-
lingsvurdering indeholder en lang række res-
sourcer med oplysninger om, hvordan man kan 
identificere og bekæmpe kønsbestemte ulighe-
der i alle områder af samfundet, herunder:

•  oplysninger om mange forskellige politikom-
råder, der præsenterer eksisterende uligheder 
mellem kønnene på hvert område og oplys-
ninger vedrørende aktuelle mål og prioriteter 
på EU-plan og internationalt plan

•  metoder og værktøjer, som giver praktiske råd 
om, hvordan et kønsperspektiv kan integreres 
i hver fase af politik-/programcyklussen, fra 
kønsbudgettering til »gender auditing«

•  landespecifikke oplysninger om hver af de 28 
EU-medlemsstater, som viser deres fremskridt 
med hensyn til ligestillingsvurdering

•  god praksis, der viser praktiske eksempler på, 
hvordan ligestillingen kan styrkes på en række 
forskellige områder.

Hvad betyder ligestillingsvurdering?

BANK BANK BANK

Platform for ligestillingsvurdering

Hvad har ligestilling mellem kønnene at 
gøre med …

landbrug?
sport?

energi? transport?

Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder 
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Platformen er primært blevet udformet til fordel for 
politiske beslutningstagere, der kan anvende onli-
neressourcerne til at integrere en kønssensitiv til-
gang på deres politikområde. Den giver imidlertid 
et interessant indblik i ligestilling mellem kønnene 
i forskellige områder af samfundet, lige fra fiskeri til 
transport og kultur. Nyttig læsning for os alle.

Skift GEAR

For at styrke ligestillingen mellem kønnene inden 
for forskning og innovation har Europa-Kommis-
sionen og Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder (EIGE) udviklet et nyt 

onlineværktøj — »Gender Equality in Academic 
and Research Organisations« eller »GEAR«. Værktø-
jet er en del af EIGE’s bredere program for ligestil-
lingsvurdering og giver oplysninger og vejledning 
til forskningsinstitutioner, der ønsker at få en mere 
ligelig kønsfordeling i denne sektor.

Økonomiske fordele ved 
ligestilling

Ved at fokusere på de sociale og økonomiske for-
dele ved ligestilling mellem kønnene fremlægger 
EIGE bevis for, at kvinders økonomiske selvstæn-
dighed vil fremme bæredygtig vækst og indebære 
økonomiske fordele for samfundet som helhed.

EIGE’s undersøgelse af de økonomiske fordele ved 
ligestilling mellem kønnene i Den Europæiske Uni-
on omfatter alle 28 EU-medlemsstater og trækker 
på tidligere forskning med henblik på at udvikle en 
solid teoretisk ramme og en empirisk model til at 
måle de økonomiske fordele ved ligestilling i EU.

EIGE vil vurdere de potentielle makroøkonomi-
ske virkninger af ligestillingsbaserede politikker 
inden for uddannelse, naturvidenskab, teknologi, 
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ingeniørvidenskab og matematik (STEM), fremti-
dige job, arbejdsmarkedsdeltagelse, lønforskelle 
samt tidsforbrug og fertilitet.

Tjek EIGE’s websted i 2017 for de forventede resul-
tater, som vil fremlægge evidens for behovet for 
at bekæmpe kønsbestemte uligheder på områder 
som uddannelse, arbejdsmarked, økonomisk og 
politisk beslutningstagning og deling af ulønne-
de omsorgsforpligtelser for at nå målene i Europa 
2020-strategien for intelligent, bæredygtig og in-
klusiv vækst.

Kønsrelateret tilgang til 
budgettering

Kønsbudgettering er en strategi til at opnå lige-
stilling mellem kvinder og mænd ved at fokuse-
re på offentlige ressourcer. Det er et værktøj, der 
kan hjælpe med at planlægge og gennemføre 
budgetter, som tager højde for de forskellige be-
hov blandt kvinder og mænd, piger og drenge. 
Det planlægger foranstaltninger og ressourcer, 
der kan imødekomme disse behov ved at foku-
sere på, hvordan både indtægter og udgifter i 

På EIGE’s Gender Mainstreaming Platform gennemgås ulighederne mellem kønnene inden for forskellige 
politikområder.
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en forvaltning kan have forskellige indvirkninger 
på kvinder og mænd og påvirke deres socioøko-
nomiske status og muligheder.

I forbindelse med sit fremtidige arbejde inden 
for kønsbudgettering vil EIGE kortlægge ini-
tiativer til kønsbudgettering og god praksis i 

EU-medlemsstaterne og udvikle et onlineværk-
tøj i 2017-2018 til støtte for kønsbudgettering.

Værktøjet vil være tilgængeligt på EIGE’s plat-
form for ligestillingsvurdering, en onlinesamling 
af viden og ressourcer, der indeholder praktiske 
metoder til ligestillingsvurdering, og én af disse 
er kønsbudgettering.

EIGE’s Study on the Eco-
nomic Benefits of Gender 
Equality in the European 
Union (undersøgelse om 
de økonomiske fordele 
ved ligestilling mellem 
kønnene i Den Europæ-
iske Union) kortlægger 
og konsoliderer politikre-
levante forskningsresul-
tater om ligestillingens 
bidrag til en model for 
intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst i EU. 
Undersøgelsen vil yder-
ligere udvikle evidens-
grundlaget i forbindelse 
med de kumulative øko-
nomiske gevinster ved 
en ligestillingspolitik og 
den samlede virkning af 
en øget ligestilling for 
bæredygtigheden af EU’s 
sociale og økonomiske 
model.
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EIGE’s Ressource- og Dokumentationscenter

EIGE’s Ressource- og Dokumentationscenter (RDC) 
giver dig hurtig og let adgang til mere end 500 000 
ressourcer om ligestilling mellem kønnene i EU-28: 
undersøgelser, artikler, bøger, politikdokumenter, grå 
litteratur, specialiserede databaser og meget mere.

Udforsk EIGE’s bibliotek (http://eige.europa.eu/rdc) 
nærmere derfra, hvor du befinder dig, og gør brug 
af muligheden for at søge i samlinger om ligestil-
ling fra væsentlige europæiske biblioteker. Vores 
internetbaserede bibliotek giver adgang til ressour-
cer på alle officielle EU-sprog og vokser hele tiden.

Ønsker du adgang til EIGE’s specialsamling om køn?
• Kom og besøg os. Vi tilbyder et åbent lærings-

rum, hvor grupper kan mødes, interagere og 
beskæftige sig med ligestillingsspørgsmål.

•  Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger 
eller indgående undersøgelser, kan du også 
besøge EIGE’s specialiserede bibliotek i Vilnius, 
Litauen. Send en e-mail til rdc@eige.europa.eu 
for at lave en aftale.

EuroGender

EIGE’s internetbaserede netværk, EuroGender, er 
stedet for udveksling af oplysninger om ligestilling 
mellem kønnene. Medlemmer af EuroGender får 
indsigt i EIGE’s arbejde og har mulighed for jævn-
ligt at bidrage og engagere sig gennem live-on-
line-diskussioner om forskellige emner. De holdes 
også velunderrettet om kommende arrangemen-
ter og konferencer på ligestillingsområdet.

Gender Equality Glossary and 
Thesaurus 

Kender du forskellen mellem »gender balance« 
(kønsbalance) og »gender parity« (kønsparitet)? 
Hvorfor ikke dobbelttjekke det i EIGE’s nye internet-
baserede glossar og tesaurus. Derved får alle i og 
uden for EU mulighed for at forstå ligestillingsbe-
greber på samme måde, hvilket er et skridt på vejen 
mod at bringe forvirringen omkring centrale begre-
ber til ophør. Onlineværktøjet vil også bidrage til et 
mere kønssensitivt sprog og udfordre begreber, der 
forstærker kønsstereotyper og ikke tager hensyn til 
kønsforskelle. Adgang til glossaret og tesaurussen 
vedrørende ligestilling mellem kønnene på engelsk 
fås her: http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus og kig 
efter oversættelserne til EU-sprog samt en værktøjs-
kasse til kønssensitiv skrivning!

EIGE’s internetbaserede glossar 
og tesaurus vedrørende 
ligestilling mellem kønnene 
indeholder over 400 præcise, 
ajourførte og kønssensitive 
definitioner.
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Lad os høre din mening
Ligestilling mellem kønnene er for alle, og EIGE glæder sig derfor altid over at dele nyheder og nå ud til et 
større publikum. Hold dig ajour med alle EIGE’s aktiviteter online via vores websted og sociale mediekanaler.

Alle vores publikationer er tilgængelige på EIGE’s websted, via Ressource- og Dokumentationscentret 
(RDC) og EU Bookshop.

På vores kontor i Vilnius finder du indgangen til vores Ressource- og Dokumentationscenter (RDC), 
som ligger i stueetagen på adressen Vilniaus Gatvė 10. Åbningstiderne er mandag-fredag kl. 9:30-13:00 
og kl. 13:30-18:00. Yderligere oplysninger fås på: rdc.info@eige.europa.eu

Hvis du ønsker oplysninger til forskningsbrug og dybtgående information, er du velkommen til at 
besøge vores specialiserede bibliotek på fjerde etage. Du bedes kontakte os for at lave en aftale via 
rdc@eige.europa.eu

Abonnér på EIGE’s nyhedsbrev: 
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions





1European Institute for Gender Equality – EIGE in brief 2017

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) er et uafhængigt organ under 
Den Europæiske Union, som er oprettet for at bidrage til og styrke fremme af ligestilling. Instituttets 
mandat omfatter tillige integration af ligestillingsaspektet i alle EU-politikker og de heraf følgende 
nationale politikker, bekæmpelse af forskelsbehandling på grundlag af køn og skabelse af større 
bevidsthed hos EU-borgerne om ligestilling. 
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