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Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) 
tegeleb naiste ja meeste võrdsete võimaluste 
edendamise ja tagamisega kogu Euroopas ja 
mujal maailmas. EIGE teadusuuringud aitavad pa-
remini mõista soolist võrdõiguslikkust kõigis ühis-
konna valdkondades ja suurendavad sellealast 
teadlikkust. Osutades sellele, mida on vaja veel 
teha, ja esitades usaldusväärset praktilist teavet, 
aitab EIGE poliitikakujundajatel parandada naiste 
ja meeste elu ning lähendada sel moel Euroopat 
soolisele võrdõiguslikkusele.

Põhjalike teadmiste ja suures valikus väljaannete 
ning muu materjaliga veebiraamatukoguga järgib 
EIGE oma missiooni saada ELi soolise võrdõiguslik-
kuse valdkonna teadmuskeskuseks.

Miks on tarvis edendada soolist 
võrdõiguslikkust?

Naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamine on 
tugevama, õiglasema ja ühtsema Euroopa alus. 
Meie praeguseid probleeme, alates vaesusest 
ning lõpetades töötuse ja isegi kliimamuutuse 
mõjuga, ei saa lahendada, ilma et tagataks nii 

naiste kui ka meeste võrdsed võimalused oma 
potentsiaali realiseerimiseks.

Meie töö

Ainsa soolisele võrdõiguslikkusele keskenduva Eu-
roopa Liidu asutusena pakub EIGE Euroopa Liidu 
institutsioonidele ja liikmesriikidele kvaliteetseid 
teadusuuringuid ja andmeid. EIGE töö hõlmab 
paljusid poliitikavaldkondi ja kaasab eri taustaga 
sidusrühmi, andes neile ühiskonnas valitseva soo-
lise ebavõrdsuse probleemi lahendamiseks vajali-
kud teadmised ning tarviliku oskusteabe.

EIGE tutvustus

EIGE soolise võrdõiguslikkuse indeks näitab, et 
üldise tulemusega 52,9 punkti 100st on EL soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamisel alles poolel teel.

EIGE visioon on muuta sooline 
võrdõiguslikkus tõelisuseks kõigi 
eurooplaste ja muu maailma 
jaoks.

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
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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).
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Pekingi tegevusprogrammi  
rakendamise jälgimine Euroopa Liidus

Pekingi tegevusprogramm on oluline teetähis 
naiste mõjuvõimu suurendamisel kogu maail-
mas. Selle edu sõltub siiski suuresti valitsuste ning 

kõikide tasandite institutsioonide pühendumu-
sest ja osalemisest.

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 toetab ELi ja liikmesriike selle kohustuse täit-
misel, koostades aruandeid, mis annavad ülevaa-
te arengusuundadest ja soovitusi teadlikumaks 
poliitikakujundamiseks.

EIGE aruannetes käsitletakse Pekingi tegevus-
programmi eri valdkondi vastavalt Euroopa Liidu 
Nõukogu eesistujariikide taotlustele. Pekingi tege-
vusprogrammi fookuses on 12 olulist probleem-
valdkonda, millega seotud statistilise teabega 
saab tutvuda EIGE soolise statistika andmebaasis.

Naiste ja meeste oskuste 
suurendamine ELi ebakindlates 
töösuhetes

Üleilmastumine ja tehnika areng on muutnud 
märkimisväärselt tööturgu. Töö muutub üha kee-
rukamaks kõikides sektorites ja ametialadel, sh 
vähe kutseoskusi nõudvatel töökohtadel. EIGE 
uurimuses käsitletakse ELi naiste ja meeste oskus-
te suurendamise potentsiaali. Uurimuses tuuakse 
esile väheste kutseoskustega naiste ja meeste 
olulised erinevused nende tööalases konkurent-
sivõimes, olukorras tööturul ning tööga seotud 
väljaõppes.

Vaesus, sugu ja läbipõimunud 
ebavõrdsus

Vaesus on keeruline ja mitmemõõtmeline näh-
tus ja seda ei saa täielikult mõista soolist aspekti 
arvesse võtmata. Naised on suuremas vaesusohus 
kogu ELis ja seda peamiselt elu jooksul kogetud 
soolise ebavõrdsuse tõttu tööturul. EIGE aruandes 
uuritakse Euroopa Liidus aastail 2007–2014 vae-
suse vähendamisel tehtud edusamme. Aruandes 
rakendatud mitut valdkonda hõlmav vaatenurk 
toob nähtavale vaesuse arvukad tahud, samu-
ti haavatavust ning naiste ja meeste erinevusi 
suurendavad tegurid.

Vaesuse aruandes kõneldakse probleemidest, mida 
üksikvanematel tuleb lahendada.

Peaaegu iga neljandat Euroopa 
Liidu elanikku ähvardab vaesuse 
või sotsiaalse tõrjutuse oht ja üle 
poole neist on naised.
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Naistevastane vägivald on üks meie aja kõige levi-
numaid inimõiguste rikkumisi ja diskrimineerimise 
vorm, mille tulemusena või võimaliku tulemusena 
tekitatakse naisele füüsilisi, seksuaalseid, psühholoo-
gilisi või majanduslikke kahjusid või kannatusi. See 
tugevdab soolist ebavõrdsust, riivab naiste väärikust 
ja puutumatust ning teeb palju kahju pere-, kogu- ja 
ühiskondadele.

Hoolimata probleemi ulatusest ELis on naistevastase 
vägivalla kohta endiselt vähe teavet. EIGE aitab ak-
tiivselt kaasa ELi olulisele tegevusele soolise vägivalla 
tõkestamisel ja kaotamisel, parandades naistevasta-
se vägivalla andmete kättesaadavust, kvaliteeti ja 
võrreldavust. Tehes teadusuuringuid ja kogudes tea-
vet, toetab EIGE Euroopa institutsioone ja eksperte 
praeguste andmelünkade kindlakstegemisel ning 
üldiste teadmiste ja üldise arusaamise parandamisel. 
EIGE uuringud toovad esile ka liikmesriikide õiguslike 
käsituste mitmekesisuse, mis avaldub õigusnormide 
erinevas kohaldamises, ja erinevad naistevastase vä-
givalla andmete kogumise viisid liikmesriikides.

Naiste suguelundite moonutamine

EL mõistab karmilt hukka naiste suguelundite 
moonutamise ja kannatused, mida see ohvritele 
põhjustab. 2017. aastal kohaldab EIGE 2014. aastal 
välja töötatud metoodikat ja korraldab uuringu, 
millega selgitatakse välja suguelundite moonuta-
mise ohus olevate tüdrukute arv kuues ELi riigis: 
Belgias, Küprosel, Prantsusmaal, Kreekas, Itaalias ja 
Maltal. Uuringu tulemused pakuvad liikmesriikide-
le olulist teavet, mida on vaja tüdrukute ja naiste 
kaitsmiseks suguelundite moonutamise eest ning 
selle vältimiseks.

ELis on iga kolmas naine 
kogenud pärast 15. eluaastat 
füüsilist või seksuaalset 
vägivalda või mõlemat.

Kaasakem Euroopa naistevastase 
vägivalla lõpetamisse!

#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM

Soolise vägivallata Euroopa
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Kuriteoohvrite õiguste direktiiv

EIGE analüüsib õigusakte läbi „sooprillide“ ja läh-
tudes soolise võrdõiguslikkuse aspektist. Euroopa 
Komisjon algatas kuriteoohvrite õiguste direktiivi 
vastuvõtmise, et tagada kõikidele kuriteoohvritele 
Euroopas ühesugune juurdepääs õigusemõistmi-
sele ja toele. EIGE analüüsis põhjalikult direktiivi 
kõiki 26 artiklit, mis aitab liikmesriikidel rakendada 
direktiivi soolise vägivalla ohvrite erivajadusi arves-
se võttes. Sellega saab tutvuda internetis.

Naistevastase vägivalla seadmine 
tähelepanu keskpunkti

2017. aastal aitab EIGE Euroopa Komisjonil suuren-
dada teadlikkust naistevastase vägivalla šokeerivast 

tegelikkusest Euroopas. EIGE keskendub liikmesrii-
kidele praktiliste nõuannete andmisele, et aidata 
neil võidelda soolise vägivalla vastu ja kaitsta ohv-
reid parimal viisil. EIGE avaldab selle kohta korrapä-
rased ülevaated veebisaidil ja sotsiaalmeedias.

Teavituskampaaniad – „16 päeva 
aktiivset võitlust“

„16 päeva aktiivset võitlust soolise vägivalla 
vastu“ on kampaania, mis toimub igal aastal 
25. novembrist (rahvusvaheline naistevastase 
vägivalla kaotamise päev) kuni 10. detsembrini 
(rahvusvaheline inimõiguste päev). Nende 16 
päeva jooksul ühineb EIGE teiste üleilmsete 
osalejatega, et suurendada teadlikkust ürituste, 
tegevuste ja sihipäraste sõnumite abil.

EIGE töötajad võitlevad naistevastase vägivalla vastu
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Mehed ja sooline võrdõiguslikkus

Kuidas mehed sobituvad soolise 
võrdõiguslikkuse aruteludesse?

Poliitikameetmeid ja kampaaniaid, mille eesmärk 
on edendada soolist võrdõiguslikkust, on sageli 
peetud ainult „naiste asjaks“. Tegelikkus on siiski 
sootuks teistsugune. Soorollid avaldavad suurt 
mõju ka meestele ja nemadki kogevad oma iga-
päevaelus ebavõrdsust, mis ilmneb eelkõige sel-
listes valdkondades nagu haridustase ja keskmine 
eeldatav eluiga. Sooliselt võrdõiguslikuma ühis-
konna loomine tuleks kasuks igaühele, mistõttu 
on nii naiste kui ka meeste aktiivne osalemine 
väga oluline.

Mehed ja sooline võrdõiguslikkus ei ole EIGE jaoks 
eraldi prioriteetne valdkond, sest instituut lähtub 
kogu oma töös soolisest aspektist. See tähendab 
ka mõistmist, et naistel ja meestel on eri problee-
mid ja võimalused, mis mõjutavad nende juurde-
pääsu ressurssidele ning võimet oma potentsiaali 
realiseerida.

Valge lindi kampaania

EIGE aitab teadlikkuse suurendamise raames kaa-
sa valge lindi kampaania, s.o maailma ühe suure-
ma meeste juhitava kampaania elluviimisele, et 
suurendada teadlikkust meeste vägivallast naiste 

1.   Õppige tundma vägivalda ja ohte, 
mida mehed naistele põhjustavad.

2.   Mõistke hukka seksistlik keelekasu- 
tus ning seksistlikud naljad oma 
töökohas, koolis ja perekonnas.

3.   Uurige, kuidas Teie enda hoiakud ja 
käitumine võivad probleemile kaasa 
aidata.

4.   Olge poistele eeskujuks. Näidake, et 
meheks olemine ei tähenda teiste kont- 
rollimist või teiste üle domineerimist.

5.   Rääkige kampaaniast sõpradele ja 
perekonnale.

6.   Suurendage teadlikkust naistevas-
tasest vägivallast oma töökohas või 
koolis.

Kuus asja, mida saate teha!
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ja tüdrukute vastu ning kaotada see. Kampaania 
eesmärk on selgitada probleemi ulatust ja tõsidust 
ning kaasata mehi olukorra muutmisse. Kandes 
valget linti ning võttes sõna sõprade, kolleegide 
ja pereringis, näitavad mehed oma seisukohta 
ja et naistevastast vägivalda ei tohi sallida. EIGE 
on kaasanud kõikjalt EList poliitilisi liidreid, et 
nad näitaksid üles poliitilist pühendumust tead-
likkuse suurendamisele naistevastase vägivalla 
vastuvõetamatusest.

„Olen üks miljarditest, kes usuvad, 
et naised ja mehed on võrdsed 
ning naistevastasel vägivallal ei ole 
selles maailmas kohta. Valget linti 
kandes tõotan, et ei pane kunagi 
toime, kiida heaks ega vaata vai-
kides pealt naistevastast vägival-
da. Luban töötada selle kaotamise 
nimel.“

  Valge lindi tõotus

„Olen mehena eelisolu-
korras. Olen vaba ja võin 
öelda ja teha, mida tahan. 
Võitlen naistevastase vä-
givalla vastu, sest tahan, 
et mu tütar elaks ohutus 
keskkonnas.“

Sotsiaalplatvormi juht

Ühine Valge lindi kampaaniaga

Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituut    

www.eige.europa.eu/content/white-ribbon
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Soolise võrdõiguslikkuse statistika

Soolise võrdõiguslikkuse statistika kogumine ja 
hindamine on EIGE põhitöö. See statistika annab 
täielikuma ja täpsema ülevaate sellest, milline on 
elu Euroopas naiste ja meeste vaatenurgast. See 
toob esile olemasolevad ebakohad, kuid jälgib ka 
tehtud edusamme. Tänu andmete kogumise ning 
soolisest võrdõiguslikkuse olukorrast ülevaate 
andmisele ELi ja liikmesriikide tasandil on EIGEst 
saanud poliitikakujundajate ja ekspertide jaoks 
andmete usaldusväärne ainuallikas.

Kuidas saab soolist 
võrdõiguslikkust mõõta?

Ülevaate saamine Euroopa soolise võrdõiguslikku-
se ulatusest on keeruline protsess. Selle hõlbusta-
miseks on EIGE välja töötanud ainulaadse vahen-
di, soolise võrdõiguslikkuse indeksi. See hõlmab 
tavapäraseid statistikavaldkondi, nagu majandus 

ja tervis, ning jaotab teabe osadeks, et kajastada 
nii naiste kui ka meeste tegelikku olukorda. Soo-
lise võrdõiguslikkuse indeks mõõdab naiste ja 
meeste erinevust (soolist erinevust) ning arvutab 
tulemuse skaalal 1–100, kus 1 tähendab täielikku 
ebavõrdsust ja 100 täielikku võrdsust. Tulemused 
võimaldavad kõigi ELi liikmesriikide naisi ja mehi 
selgelt ja asjakohaselt võrrelda.

EIGE indeksi kuus põhivaldkonda on töö, raha, 
teadmised, aeg, võim ja tervis. Sellel on ka kaks 
alamvaldkonda, milleks on läbipõimunud eba-
võrdsus ja naistevastane vägivald. Kõik need 
valdkonnad on tihedalt seotud ELi poliitiliste prio-
riteetidega. Indeks toob esile, et laste eest hoolit-
semisele ning majapidamistöödele kulutatud aeg 
jaotub naiste ja meeste vahel väga ebaühtlaselt, 
erinev on ka naiste ja meeste esindatus võimu- ja 
otsustamispositsioonidel.

Esimest korda 2013. aastal kasutusele võetud soo-
lise võrdõiguslikkuse indeks näitas, et üldiselt oli 
EL võrdõiguslikkuse saavutamisel alles poolel teel. 
2015. aastal tutvustas EIGE indeksi teist versiooni, 
mis võimaldas esimest korda andmete võrdlust 
ajas, esitades 2005., 2010. ja 2012. aasta tulemused.

S O O P Õ H I N E S TAT I S T I K A N Ä I TA B S O O L I S T  E B AV Õ R D S U S T
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Soolise võrdõiguslikkuse 
edendamine Euroopas ja mujal 
maailmas

2016. aastal sai Serbiast esimene ELi mittekuuluv 
riik, kes kasutas EIGE meetodit omaenda soolise 
võrdõiguslikkuse indeksi koostamiseks. Serbial on 
nüüd analüüsivahend, mis on äärmiselt kasulik nii 
riigi tasandi saavutuste ja ebakohtade jälgimiseks 
kui ka ELiga ühinemise protsessis, võimaldades 
Serbial end teiste ELi liikmesriikidega võrrelda.

Soopõhise statistika andmebaas 
teeb nähtamatu nähtavaks

EIGE soopõhise statistika andmebaas on kogu soo-
lise võrdõiguslikkusealase statistilise teabe keskus. 
Koondades selle teabe ühte kasutusmugavasse 
vahendisse, võimaldab EIGE andmebaas vaadata 
arvude taha ja avastada olulised suundumused, jäl-
gida edusamme ning leida tõendeid soolisest võrd-
õiguslikkusest. Andmebaasis saab teha päringuid 
märksõnade järgi või navigeerida statistikapuu abil. 
Andmebaas on ka interaktiivne ja võimaldab and-
meid oma äranägemise järgi visualiseerida või neid 
oma kasutuseks eksportida.

Soolise võrdõiguslikkuse indeksi mõisteraamistiku põhi- ja alamvaldkonnad.

Soolise  
võrdõiguslikkuse 

indeks

Töö
 � Osalus

 � Segregatsioon
 � Töö kvaliteet

Aeg
 �Majandustegevus
 � Hooldustegevus

 � Ühiskondlik tegevus

Teadmised
 � Omandamine
 � Segregatsioon
 � Elukestev õpe

Võim
 � Poliitiline

 � Ühiskondlik
 �Majanduslik

Raha
 � Rahalised vahendid

 �Majandusolukord

Tervis
 � Seisund

 � Käitumine
 � Juurdepääs

Kattuvad 
ebavõrdsuse 

vormid

Vägivald
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Kellele see on mõeldud?

Hea uudis on, et nii EIGE soolise võrdõiguslikkuse 
indeks kui ka soopõhise statistika andmebaas on 
internetis kõikidele kasutamiseks kättesaadavad. 
 

 
Olenemata sellest, kas olete kogenud statistik või 
lihtsalt huvitatud mõne soolise võrdõiguslikkusega 
seotud fakti kontrollimisest, on EIGE andmetes liht-
ne navigeerida. Tulge ja veenduge ise!

EIGE soopõhise statistika andmebaas
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Soolise võrdõiguslikkuse seadmine 
otsuste tegemisel kesksele kohale

Te ei ole kindel, kas sooline võrdõiguslikkus sobitub 
Teie töövaldkonda? Tegelikult esineb soolist eba-
võrdsust kõikides ühiskonna valdkondades ja see 
mõjutab meie elu mitmeti. See tähendab, et nen-
de probleemide lahendamiseks tuleb ebavõrdsuse 
vastu võidelda paljudes eri poliitikavaldkondades. 
Seda meetodit tuntakse „soolise võrdõiguslikkuse 

süvalaiendamisena ehk soolõimena“ ning see hõl-
mab nii naiste kui ka meeste vajaduste ja problee-
mide lõimimist poliitikakujundamise igasse aspekti.

Soolõimest arusaamine ei ole kunagi olnud lihtsam. 
EIGE soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise (soo-
lõime) veebiplatvorm pakub suurel hulgal materjali 
soolise ebavõrdsuse tuvastamiseks ja kaotamiseks 
kõikides ühiskonna valdkondades, sealhulgas:

• paljusid eri poliitikavaldkondi hõlmavat teavet, 
mis kirjeldab igas valdkonnas leiduvat soolist eba-
võrdsust ning praeguseid eesmärke ja prioriteete 
ELi ja rahvusvahelisel tasandil;

• meetodeid ja vahendeid, mis sisaldavad praktilisi 
nõuandeid soolise võrdõiguslikkuse aspekti lisami-
seks poliitikakujundamise / programmitöö tsükli 
igasse etappi, alates sootundlikust eelarvestami-
sest ning lõpetades sootundliku auditeerimisega;

• kõigi 28 ELi liikmesriigi riigipõhist teavet, mis kir-
jeldab nende edusamme soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisel (soolõimes);

• häid tavasid praktiliste näidetega soolise võrdõi-
guslikkuse suurendamise kohta eri valdkondades.

Platvorm on loodud peamiselt poliitikakujun-
dajatele, kes saavad veebiressursse kasutada 

Mis on soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamine ehk soolõime?

BANK BANK BANK

Soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise (soolõime) platvorm

Mis on soolisel võrdõiguslikkusel pistmist …

põllumajan-
dusega?spordiga?

energeeti-
kaga?

transpordiga?

Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituut    
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sootundliku käsituse lõimimiseks oma poliiti-
kavaldkonda. Ent see annab ka huvitava ülevaate 
soolisest võrdõiguslikkusest eri ühiskonnavaldkon-
dades, alates kalandusest ning lõpetades trans-
pordi ja kultuuriga. Milline kasulik lugemine meile 
kõigile!

Veebivahend GEAR

Soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks teaduse 
ja uuendustegevuse vallas on Euroopa Komisjon ja 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) 
välja töötanud uue veebivahendi GEAR (Gender 

Equality in Academic and Research Organisations 
– sooline võrdõiguslikkus akadeemilistes ja tea-
dusorganisatsioonides). See vahend on osa EIGE 
laiemast soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
(soolõime) programmist ning pakub teavet ja juht-
nööre teadusasutustele, kes soovivad saavutada 
selles sektoris suuremat soolist tasakaalu.

Soolise võrdõiguslikkuse  
majanduslik kasulikkus

Keskendudes soolise võrdõiguslikkuse sotsiaalsele 
ja majanduslikule kasulikkusele, pakub EIGE tõen-
deid selle kohta, et naiste majandusliku mõjuvõi-
mu suurendamine soodustaks jätkusuutlikku ma-
janduskasvu ja tooks majanduslikku kasu tervele 
ühiskonnale.

EIGE uuring soolise võrdõiguslikkuse majandusliku 
kasulikkuse kohta Euroopa Liidus hõlmab kõiki 28 
ELi liikmesriiki ning tugineb varasematele uurin-
gutele, mis panevad aluse tugevale teoreetilisele 
raamistikule ja empiirilisele mudelile soolise võrd-
õiguslikkuse majandusliku kasulikkuse mõõtmi-
seks ELis.
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EIGE hindab soolisest võrdõiguslikkusest lähtuva 
poliitika võimalikku makromajanduslikku mõju 
hariduse, loodusteaduste, tehnoloogia, inseneri-
teaduste ja matemaatika, tulevaste töökohtade, 
tööturul osalemise, palgalõhede ning ajakasutuse 
ja viljakuse valdkonnas.

Vaadake 2017. aastal EIGE veebisaidilt oodatavaid 
tulemusi, mis tõendavad vajadust võidelda sooli-
se ebavõrdsuse vastu hariduse, tööturu, majandu-
se ja poliitiliste otsuste tegemise ning tasustamata 

hoolduskohustuste jagamise valdkonnas, et saa-
vutada aruka, jätkusuutliku ja kaasava majandus-
kasvu strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgid.

Soolise võrdõiguslikkuse aspekti 
arvessevõtmine eelarvestamisel

Sootundlik eelarvestamine on strateegia naiste 
ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamiseks ava-
likele ressurssidele keskendumise kaudu. See on 
vahend, mis aitab planeerida ning täita eelarveid, 

EIGE soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise platvorm pakub materjale eri valdkondades valitseva soolise 
ebavõrdsuse kohta.
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mis võtavad arvesse naiste ja meeste, tüdrukute ja 
poiste erivajadusi. See tähendab, et meetmete ja 
vajaduste rahuldamiseks vajalike ressursside pla-
neerimisel keskendutakse sellele, kuidas nii hal-
dustulud kui ka -kulud võivad naistele ja meestele 
erinevat mõju avaldada ning nende sotsiaal-ma-
janduslikku seisundit ja võimalusi mõjutada.

EIGE selgitab sootundliku eelarvestamise vald-
konnas ees seisva töö käigus välja sootundli-
ku eelarvestamise algatused ja head tavad ELi 

liikmesriikides ning töötab 2017.-2018. aastal 
välja veebivahendi sootundliku eelarvestamise 
toetamiseks.

See vahend tehakse kättesaadavaks EIGE sooli-
se võrdõiguslikkuse süvalaiendamise (soolõime) 
platvormil, mis on teadmiste ja materjalide vee-
bikogu, mis pakub soolise võrdõiguslikkuse sü-
valaiendamise (soolõime) praktilisi meetodeid, 
millest üks on sootundlik eelarvestamine.

EIGE uuring soolise 
võrdõiguslikkuse 
majandusliku kasulikkuse 
kohta Euroopa Liidus 
teeb kindlaks ja koondab 
poliitika seisukohalt 
olulised teadusuuringute 
järeldused soolise 
võrdõiguslikkuse 
panuse kohta ELis 
aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu 
saavutamisel. Uuring 
suurendab tõendusbaasi 
soolise võrdõiguslikkuse 
poliitika kumulatiivse 
majandusliku kasulikkuse 
ning suurema sotsiaalse 
võrdõiguslikkuse üldise 
mõju kohta ELi sotsiaalse 
ja majandusmudeli 
jätkusuutlikkusele.
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EIGE teadmuskeskus

EIGE teadmuskeskuse abil pääseb kiiresti ja hõlpsalt 
ligi rohkem kui 500 000 materjalile, mis käsitlevad 
soolist võrdõiguslikkust Euroopa Liidu 28 liikmesriigis: 
uuringud, artiklid, raamatud, poliitikadokumendid, nn 
hall kirjandus, erialaandmebaasid ja palju muud.

Tutvuge EIGE raamatukoguga (http://eige.europa.eu/
rdc) oma asukohas ja kasutage Euroopa olulisemate 
raamatukogude soolise võrdõiguslikkuse kogudest 
otsimise võimalust. Meie veebiraamatukogu tagab 
juurdepääsu materjalidele kõikides ELi ametlikes keel-
tes ja täieneb pidevalt.

Kas soovite juurdepääsu EIGE sooalasele erialakogule?
• Tulge meile külla! Pakume avatud õpikeskkonda, kus 
rühmad saavad kohtuda, suhelda ja soolise võrdõi-
guslikkuse küsimusi arutada.
• Üksikasjalikumat teavet ja põhjalikke uuringuid 
leiate ka EIGE erialaraamatukogust, mis asub Leedus 
Vilniuses. Aja kokkuleppimiseks saatke e-kiri aadressil 
rdc@eige.europa.eu.

EuroGender

EIGE veebivõrgustik EuroGender on koht, kus toimub 
kogu soolise võrdõiguslikkuse alane teabevahetus! 
EuroGenderi liikmed saavad ülevaate EIGE tööst ning 
võimaluse korrapäraselt sellele kaasa aidata ja selles 
osaleda eri teemadel peetavate veebiarutelude kau-
du. Neid hoitakse kursis ka eelseisvate soolise võrdõi-
guslikkuse ürituste ja konverentsidega.

Soolise võrdõiguslikkuse  
seletussõnaraamat ja tesaurus 

Kas teate, mis vahe on „soolisel tasakaalul“ ja „sooli-
sel pariteedil“? Miks mitte vaadata seda EIGE uuest 
veebipõhisest seletussõnaraamatust ja tesaurusest 
järele! See võimaldab kõigil ELis ja kogu maailmas 
soolise võrdõiguslikkuse mõistetest ühtviisi aru 
saada ning on samm põhimõistetega seotud se-
gaduse likvideerimise suunas. See veebivahend 
soodustab ka sootundlikumat keelekasutust ja 
taunib mõisteid, mis kinnistavad soostereotüüpe 
ning eiravad soolisi erinevusi. Soolise võrdõiguslik-
kuse seletussõnaraamat ja tesaurus on avaldatud 
aadressil http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus, kust 
leiate selle tõlked ELi keeltesse ning sootundlike 
tekstikoostamisvahendite komplekti!

EIGE veebipõhises soolise 
võrdõiguslikkuse seletussõnaraamatus 
ja tesauruses on üle 400 täpse, 
ajakohase ja sootundliku mõiste.
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Lisateave

Sooline võrdõiguslikkus puudutab igaüht ning seetõttu edastab EIGE alati meelsasti uudiseid ja teavitab 
laiemat üldsust. Olge kursis EIGE tegevusega meie veebisaidi ja sotsiaalmeediakanalite kaudu.
Kõik meie väljaanded on kättesaadavad EIGE veebisaidil, EIGE teadmuskeskuses ja EU Bookshop’is.
EIGE teadmuskeskuse infosaal asub meie Vilniuse hoones aadressil Vilniaus gatvė 10 (esimesel korrusel). 
Infosaal on avatud tööpäevadel kell 9.30–13.00 ja 13.30–18.00. Lisateave: rdc.info@eige.europa.eu. 
Üksikasjalikumat teavet (näiteks teadusuuringuteks) saab meie erialaraamatukogust neljandal korrusel. 
Leppige aeg kokku meili teel: rdc@eige.europa.eu.

Tellige EIGE teabeleht:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions





1European Institute for Gender Equality – EIGE in brief 2017

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) on Euroopa Liidu sõltumatu asutus, mis asutati 
eesmärgiga aidata kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja seda tõhustada. Instituudi eesmärk 
on muu hulgas lõimida soolise võrdõiguslikkuse aspekt liidu kõikidesse poliitikavaldkondadesse ja neist 
tulenevatesse riiklikesse poliitikatesse, samuti võidelda soolise diskrimineerimise vastu ning teadvustada 
soolist võrdõiguslikkust Euroopa Liidu kodanikele. 

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LEEDU

 Tel +370 52157444

 E-post: eige.sec@eige.europa.eu

 http://eige.europa.eu

 http://www.twitter.com/eurogender

 http://www.facebook.com/eige.europa.eu

 EuroGender: http://eurogender.eige.europa.eu

 http://www.youtube.com/eurogender
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