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Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) dar-
bojas, lai veicinātu un nodrošinātu vienlīdzīgas 
iespējas sievietēm un vīriešiem Eiropā un aiz tās 
robežām. Institūts nodrošina labāku izpratni un 
informētību par dzimumu līdztiesību visās sabied-
rības dzīves jomās. Pievēršot uzmanību jomām, 
kurās vēl jāpanāk progress, un nodrošinot ticamu 
un praktisku informāciju, EIGE atbalsta politikas 
veidotājus, palīdzot uzlabot sieviešu un vīriešu dzī-
vi un tuvinot Eiropu dzimumu līdztiesībai.

Ar bagātīgu pieredzi un zināšanām, kā arī plašu 
tiešsaistes bibliotēku, kurā pieejama apjomīga 
publikāciju un resursu kolekcija, Institūts ir gatavs 
izpildīt savu pamatuzdevumu — kļūt par Eiropas 
Savienības (ES) zināšanu centru dzimumu līdztie-
sības jautājumos.

Kāpēc dzimumu līdztiesība ir 
svarīga?

Sieviešu un vīriešu nelīdztiesības izskaušana ir 
viens no galvenajiem spēcīgākas, taisnīgākas un 
vienotākas Eiropas izveides priekšnosacījumiem. 

Problēmas, ar kurām mēs šodien saskaramies, sā-
kot ar nabadzību un beidzot ar bezdarbu un pat ar 
klimata pārmaiņu sekām, nav atrisināmas, ja sievie-
tēm un vīriešiem netiek nodrošinātas vienlīdzīgas 
iespējas īstenot savu potenciālu.

Mūsu darbs

Kā vienīgā ES aģentūra, kuras kompetencē ir dzi-
mumu līdztiesība, EIGE nodrošina ES iestādēm un 
dalībvalstīm augstvērtīgus pētījumus un informā-
ciju. Institūta darbs aptver daudzas politikas jo-
mas, iesaistot ieinteresētās personas no dažādām 
jomām un sniedzot tām zināšanas un zinātību, kas 
vajadzīga sabiedrībā pastāvošo dzimumu nelīdz-
tiesības izpausmju novēršanai.

Par EIGE

EIGE dzimumu līdztiesības indekss rāda, ka ar kopējo punktu 
skaitu 52,9 no 100 ES ir tikai pusceļā uz dzimumu līdztiesību.

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).

EIGE vīzija ir padarīt dzimumu 
līdztiesību par realitāti visā 
Eiropā un aiz tās robežām.
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Pekinas Rīcības platformas 
īstenošanas uzraudzība ES

Pekinas Rīcības platforma (BPfA) joprojām ir ļoti 
svarīgs pagrieziena punkts ceļā uz pilnvērtīgu 
iespēju nodrošināšanu sievietēm visā pasaulē. 

Taču tās panākumi lielā mērā ir atkarīgi no valdī-
bu un iestāžu iesaistīšanās un mobilizēšanās visos 
līmeņos.

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 atbalsta ES un atsevišķas dalībvalstis šo sais-
tību izpildē, sagatavojot ziņojumus, kuros sniedz 
ieskatu norisēs un ieteikumus ar informāciju labāk 
pamatotas politikas veidošanai.

Institūta ziņojumos saskaņā ar Eiropas Savienības 
Padomes prezidentvalstu pieprasījumiem tiek 
analizētas dažādas BPfA jomas. Tajā ir noteiktas 12 
problemātiskas jomas, ar kurām saistīta statistikas 
informācija ir pieejama EIGE Dzimumu līdztiesības 
statistikas datubāzē.

Gadījuma darbos nodarbinātu 
sieviešu un vīriešu prasmju  
uzlabošana ES

Globalizācija un tehnikas progress ir izraisījuši bū-
tiskas izmaiņas darba tirgū. Visās nozarēs un pro-
fesijās darbs, tostarp mazkvalificēts darbs, kļūst 
sarežģītāks. EIGE pētījuma ziņojumā ir aplūkots 
prasmju uzlabošanas potenciāls sieviešu un vīriešu 
vidū ES. Ziņojumā ir uzsvērts, ka starp mazkvalifi-
cētām sievietēm un vīriešiem pastāv būtiskas at-
šķirības attiecībā uz nodarbināmību, situāciju dar-
ba tirgū un piekļuvi ar darbu saistītai apmācībai.

Nabadzība, dzimums un  
nevienlīdzības veidu 
mijiedarbība

Nabadzība ir sarežģīta un daudzdimensionāla pa-
rādība, ko nav iespējams pilnīgi izprast, neiekļaujot 
dzimumu līdztiesības perspektīvu. Sievietes ES ir pa-
kļautas lielākam nabadzības riskam, galvenokārt dar-
ba tirgū pastāvošās dzimumu nelīdztiesības dēļ, ar 
ko sievietes saskaras dzīves laikā. Institūta ziņojumā 
ir aplūkots progress, kas Eiropas Savienībā laikposmā 
no 2007. gada līdz 2014. gadam panākts nabadzības 
mazināšanā. Ziņojumā izvēlētā perspektīva atklāj na-
badzības daudzās šķautnes un faktorus, kas, savstar-
pēji mijierdarbojoties, pastiprina neaizsargātību un 
atšķirības sieviešu un vīriešu starpā.

Ziņojumā par nabadzību sniegti dati par problēmām,  
ar kādām saskaras vientuļie vecāki.

Gandrīz katrs ceturtais 
Eiropas Savienības iedzīvotājs 
ir pakļauts nabadzības vai 
sociālās atstumtības riskam, 
un vairāk nekā puse no šiem 
iedzīvotājiem ir sievietes.
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Vardarbība pret sievietēm ir viens no mūsdienās iz-
platītākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un diskri-
minācijas veids, kas sievietēm rada vai var radīt fizis-
ku, seksuālu, psiholoģisku vai ekonomisku kaitējumu 
vai ciešanas. Tā pastiprina dzimumu nelīdztiesību un 
apdraud sieviešu cieņu un integritāti, radot nopietnu 
kaitējumu ģimenēm, kopienām un sabiedrībām. 

Neraugoties uz šīs problēmas mērogu ES, joprojām 
trūkst informācijas par vardarbību pret sievietēm. 
EIGE aktīvi atbalsta svarīgos ES centienus novērst un 
izskaust ar dzimumu saistītu vardarbību, pieliekot 
pūles, lai uzlabotu datu par vardarbību pret sievie-
tēm pieejamību, kvalitāti un salīdzināmību. Veicot 
pētījumus un vācot informāciju, EIGE palīdz Eiropas 
iestādēm un ekspertiem apzināt pašlaik pieejamo 
datu nepilnības un uzlabot vispārējās zināšanas un 
izpratni. Institūta pētījumi arī norāda uz likumdoša-
nas pieeju daudzveidību dalībvalstīs, par ko liecina 
tiesību aktu atšķirīga piemērošana, un uz dažādās 
pieejas datu vākšanā par vardarbību pret sievietēm 
atsevišķās dalībvalstīs.

Sieviešu dzimumorgānu 
kropļošana

ES stingri nosoda sieviešu dzimumorgānu kropļo-
šanu (FGM) un ciešanas, ko tā rada meitenēm un 
sievietēm. Piemērojot 2014. gadā izstrādāto me-
todiku, EIGE 2017. gadā veiks pētījumu par sievie-
šu dzimumorgānu kropļošanas riskam pakļauto 
meiteņu skaitu sešās ES valstīs — Beļģijā, Grieķijā, 
Francijā, Itālijā, Kiprā un Maltā. Pētījuma rezultāti 
sniegs dalībvalstīm būtisku informāciju, kas vaja-
dzīga, lai aizsargātu meitenes un sievietes pret sie-
viešu dzimumorgānu kropļošanu un novērstu FGM 

praktizēšanu.

ES katra trešā sieviete kopš  
15 gadu vecuma ir pieredzējusi 
fizisku un/vai seksuālu 
vardarbību.

Iesaistām Eiropu vardarbības 
pret sievietēm izbeigšanā!

#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM

EIGE pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu 
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Direktīva par cietušo tiesībām

EIGE veic tiesību aktu pārskatīšanu no dzimumu 
līdztiesības perspektīvas. Eiropas Komisija ir pieņē-
musi Direktīvu par cietušo tiesībām, lai visiem no-
ziedzīgos nodarījumos cietušajiem Eiropā piešķirtu 
vienādas tiesības uz tiesu iestāžu pieejamību un 
atbalstu. Institūta veiktā visu divdesmit sešu direktī-
vas pantu padziļinātā analīze palīdzēs dalībvalstīm 
īstenot direktīvu, ņemot vērā ar dzimumu saistītā 
vardarbībā cietušo īpašās vajadzības. Ar analīzi var 
iepazīties tiešsaistē.

Vardarbība pret sievietēm —  
uzmanības centrā

EIGE 2017. gadā atbalstīs Eiropas Komisiju, veici-
not informētību par vardarbības pret sievietēm 

patiesajiem un šokējošajiem apmēriem Eiropā. 
EIGE galvenokārt sniegs praktiskas konsultācijas da-
lībvalstīm, lai palīdzētu novērst ar dzimumu saistītu 
vardarbību un pēc iespējas labāk aizsargāt cietušos. 
Regulāri informācijas atjauninājumi būs pieejami tī-
mekļa vietnē un sociālajos medijos.

Komunikācijas kampaņas —  
16 aktīvas rīcības dienas

Kampaņu “16 aktīvas rīcības dienas pret vardarbību, 
kas saistīta ar dzimumu” rīko katru gadu no 25. 
novembra (Starptautiskās dienas vardarbības 
pret sievietēm izskaušanai) līdz 10. decembrim 
(Starptautiskajai cilvēktiesību dienai). Šo 16 dienu 
laikā EIGE pievienojas citiem globāliem dalībniekiem, 
lai paaugstinātu sabiedrības izpratni ar notikumu, 
pasākumu un mērķtiecīgu vēstījumu starpniecību.

EIGE komanda piedalās kampaņā pret vardarbību pret sievietēm.
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Vīrieši un dzimumu līdztiesība

Kāda ir vīriešu vieta diskusijā par 
dzimumu līdztiesību?

Ar politiku un kampaņām, kuru mērķis ir veicināt 
dzimumu līdztiesību, bieži saprot vienīgi “sieviešu 
jautājumus”. Tomēr tas neatbilst patiesībai. Arī vīrie-
ši spēcīgi izjūt dzimuma ietekmi un ikdienas dzīvē 
saskaras ar nelīdztiesību, kas īpaši spilgti izpaužas 
tādās jomās kā izglītības līmenis un paredzamais 
mūža ilgums. Tādas sabiedrības izveide, kurā val-
dītu lielāka dzimumu līdztiesība, nāktu par labu 
visiem, tāpēc sieviešu un vīriešu aktīvai iesaistei ir 
tik svarīga nozīme.

“Vīrieši un dzimumu līdztiesība” nav atsevišķa EIGE 
darbības joma, jo ikviens Institūta darba aspekts 
tiek modelēts, ņemot vērā dzimumu līdztiesības 
perspektīvu. Tas nozīmē, ka tiek atzīts, ka sievie-
tes un vīrieši saskaras ar dažādām problēmām un 
iespējām, kas ietekmē viņu piekļuvi resursiem un 
spēju īstenot savu potenciālu.

Baltās lentītes kampaņa

Izpratnes paaugstināšanas darba kontekstā EIGE 
palīdz īstenot “Baltās lentītes kampaņu” — vienu 
no pasaulē vērienīgākajām kampaņām, ko vada 

1.   Iegūstiet informāciju par vardarbī-
bu un draudiem, ko sievietes var 
sagaidīt no vīriešiem.

2.   Vērsieties pret seksistu valodu un 
jokiem savā darbavietā, skolā un 
ģimenē.

3.   Izvērtējiet, vai jūsu attieksme un 
uzvedība neveicina problēmu.

4.   Esiet paraugs zēniem. Pierādiet, ka 
būt vīrietim nenozīmē kontrolēt 
citus vai dominēt pār citiem.

5.   Pastāstiet par kampaņu saviem 
draugiem un ģimenei.

6.   Paaugstiniet savā darbavietā vai 
skolā izpratni par vardarbību pret 
sievietēm.

Sešas darbības, ko jūs varat veikt!
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vīrieši un ko rīko, lai paaugstinātu sabiedrības iz-
pratni par vīriešu vardarbību pret sievietēm un 
meitenēm un pieliktu tai punktu. Kampaņas mēr-
ķis ir palīdzēt labāk izprast problēmas mērogu un 
nopietnību, kā arī iesaistīt vīriešus, lai viņi kļūtu par 
pārmaiņu nesējiem. Piespraužot pie apģērba balto 
lentīti un izsakoties draugu, kolēģu un ģimenes lo-
cekļu vidū, vīrieši apliecina savu nostāju un pārlie-
cību, ka vardarbību pret sievietēm nedrīkst pieļaut. 
Institūts ir iesaistījis politiskos līderus visā ES, aicinot 
apliecināt politisko apņemšanos paaugstināt sa-
biedrības izpratni par to, ka vardarbība pret sievie-
tēm nav pieļaujama. 

“Es esmu viens no miljardiem cil-
vēku, kuri uzskata, ka sievietes un 
vīrieši ir līdztiesīgi un vardarbībai 
pret sievietēm šajā pasaulē nav vie-
tas. Piespraužot pie apģērba balto 
lentīti, es apsolu nekad neveikt un 
neattaisnot vardarbību pret sievie-
tēm un neklusēt par to. Apsolu pie-
likt pūles, lai to izbeigtu.”

  Baltās lentītes solījums

“Kā vīrietis esmu privileģē-
tā stāvoklī. Es esmu brīvs 
un varu droši teikt un darīt, 
ko vēlos. Es cīnos pret var-
darbību pret sievietēm, jo 
es vēlos, lai arī mana meita 
dzīvotu drošā vidē.”

Sociālās platformas direktors

Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūts 

Pievienojieties balto lentīšu kampaņai

www.eige.europa.eu/content/white-ribbon

http://www.eige.europa.eu/content/white-ribbon
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Dzimumu līdztiesības statistika

Viens no EIGE darba galvenajiem aspektiem 
ir dzimumu līdztiesības statistikas vākšana un 
izvērtēšana. Šī statistika sniedz pilnīgāku un 
precīzāku priekšstatu par dzīvi Eiropā, raugo-
ties no sieviešu un vīriešu perspektīvas. Tā ne 
tikai norāda uz pastāvošajām nepilnībām, bet 
arī palīdz uzraudzīt sasniegto progresu. Vācot 
datus un veidojot pārskatu par dzimumu līdz-
tiesību ES un dalībvalstu līmenī, EIGE ir kļuvis 
par uzticamu vienas pieturas resursu politikas 
veidotājiem un ekspertiem.

Kā mēs varam izmērīt dzimumu 
līdztiesību?

Dzimumu nelīdztiesības apmēra noteikšana 
Eiropā ir sarežģīts process. Lai to atvieglo-
tu, EIGE ir izstrādājis unikālu rīku, ko sauc par 
Dzimumu līdztiesības indeksu. Tas darbojas, 

aptverot tradicionālās statistikas jomas, pie-
mēram, ekonomiku un veselību, un sadalot 
informāciju, lai atspoguļotu sieviešu un vīrie-
šu dzīves realitāti. Ar Dzimumu līdztiesības in-
deksu tiek novērtēta atšķirība starp sievietēm 
un vīriešiem (dzimumu atšķirība) un aprēķi-
nāts punktu skaits, izmantojot skalu, kur 1 ir 
pilnīga nelīdztiesība, bet 100 — pilnīga līdz-
tiesība. Rezultāti nodrošina skaidru un jēgpil-
nu salīdzinājumu starp sievietēm un vīriešiem 
visās ES dalībvalstīs.

Sešas pamatjomas, ko aptver Dzimumu līdz-
tiesības indekss, ir darbs, nauda, zināšanas, 
laiks, vara un veselība. Ir arī divas papildu jo-
mas, kas atspoguļo nevienlīdzības veidu mij-
iedarbību un vardarbību pret sievietēm. Visas 
šīs jomas ir cieši saistītas ar ES politikas priori-
tātēm. Indekss atklāj, ka starp sievietēm un vī-
riešiem pastāv ļoti lielas atšķirības bērnu aprū-
pei un mājsaimniecības darbiem veltītā laika 
sadalījuma ziņā, kā arī attiecībā uz sieviešu un 
vīriešu pārstāvību varas struktūrās un lēmumu 
pieņemšanā.

Dzimumu līdztiesības indeksa pirmajā izdevu-
mā, ko publicēja 2013. gadā, atklājās, ka kopu-
mā ES ir tikai pusceļā uz dzimumu līdztiesību. 
EIGE 2015. gadā iepazīstināja ar indeksa otro 

DZ I M U M U L Ī DZ T I E S Ī B A S S TAT I S T I K A AT S P O G U Ļ O 
DZ I M U M U N E L Ī DZ T I E S Ī B A S I Z PAU S M E S
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izdevumu, kas pirmo reizi ļāva salīdzināt izmai-
ņas laika gaitā, balstoties uz 2005. gada, 2010. 
gada un 2012. gada datiem.

Dzimumu līdztiesības veicināšana 
Eiropā un aiz tās robežām

Serbija 2016. gadā ir kļuvusi par pirmo valsti 
ārpus ES, kas izmantojusi EIGE metodiku sava 
dzimumu līdztiesības indeksa izstrādē. Serbijai 
tagad ir analītisks rīks, kas ir īpaši noderīgs gan 
valsts līmenī, lai uzraudzītu sasniegumus un 
nepilnības, gan pievienošanās procesā ES, 
ļaujot Serbijai veikt salīdzinājumus ar citām ES 
dalībvalstīm. 

Dzimumu līdztiesības statistikas 
datubāze — ieraudzīt neredzamo

EIGE Dzimumu līdztiesības statistikas datubāze 
ir galvenais informācijas avots, kurā ir pieejami 
visi statistikas dati par dzimumu līdztiesību. 
Apkopojot šo informāciju vienā lietotājiem 
draudzīgā rīkā, Institūta datubāze ļauj palūkoties 
aiz skaitļiem un konstatēt svarīgākās tendences, 
uzraudzīt progresu un atklāt pierādījumus par 
dzimumu līdztiesību. Meklēšanu datubāzē var 
veikt, izmantojot atslēgvārdus vai pārvietojoties 
pa klasifikācijas “koku”. Datubāze turklāt ir 
interaktīva un ļauj lietotājiem veidot pašiem 
savas vizualizācijas vai eksportēt datus savām 
vajadzībām.

Dzimumu līdztiesības indeksa konceptuālās struktūras jomas un apakšjomas.

Dzimumu 
līdztiesības 

indekss

Darbs
 � Dalība

 � Segregācija
 � Darba kvalitāte

Laiks
 � Saimnieciskās darbības

 � Aprūpes darbības
 � Sociālās darbības

Zināšanas
 � Izglītības līmenis
 � Segregācija
 �Mūžizglītība

Vara
 � Politiskā
 � Sociālā

 � Ekonomiskā

Nauda
 � Finanšu resursi

 � Ekonomiskais stāvoklis

Veselība
 � Stāvoklis
 � Uzvedība
 � Piekļuve

Krusteniskā 
nevienlīdzība

Vardarbība
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Kam paredzēta šī statistika?

Labā ziņa ir tā, ka gan EIGE Dzimumu 
līdztiesības indekss, gan Dzimumu līdztiesības 
statistikas datubāze ir pieejama tiešsaistē 
plašai sabiedrībai. 

 
Institūta resursi ir vienkārši pārlūkojami 
neatkarīgi no tā, vai esat pieredzējis statistikas 
speciālists vai vienkārši vēlaties pārbaudīt 
dažus dzimumu līdztiesības faktus. Pamēģiniet 
un pārliecinieties!

        EIGE Dzimumu līdztiesības statistikas datubāze 
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Dzimumu līdztiesība — lēmumu 
pieņemšanas pamats

Neesat pārliecināts, vai dzimumu līdztiesība ir bū-
tiska jūsu darbā? Patiesībā dzimumu nelīdztiesība 
pastāv visās sabiedrības dzīves jomās un ietekmē 
mūsu dzīvi visdažādākajos veidos. Tātad, lai risi-
nātu šīs problēmas, mums jāvēršas pret nelīdz-
tiesību visdažādākajās politikas jomās. Šo pieeju 
sauc par integrēto pieeju dzimumu līdztiesības 

nodrošināšanai, un tā ietver sieviešu un vīriešu vaja-
dzību un interešu iekļaušanu visos politikas veido-
šanas aspektos.

Patiesībā ir pavisam vienkārši izprast, ko nozīmē 
dzimumu līdztiesības integrētā pieeja. EIGE dzimu-
mu līdztiesības integrētās pieejas platforma piedā-
vā plašu resursu klāstu par dzimumu nelīdztiesības 
izpausmju apzināšanu un novēršanu visās sabiedrī-
bas dzīves jomās, piemēram:

• informāciju par daudzām dažādām politikas jo-
mām, iepazīstinot ar katrā jomā pastāvošajiem 
dzimumu nelīdztiesības veidiem un aprakstot paš-
reizējos mērķus un prioritātes ES un starptautiskā 
līmenī;

• metodes un rīkus, kas sniedz praktiskus ieteikumus 
par dzimumu līdztiesības perspektīvu iekļaušanu 
katrā politikas/programmas cikla posmā, sākot ar 
budžeta plānošanu un beidzot ar revīzijas darbu;

• konkrētu informāciju par katru no ES 28 dalībval-
stīm, aprakstot dzimumu līdztiesības integrētās 
pieejas progresu;

• praktiskus labas prakses piemērus par dzimumu 
līdztiesības veicināšanu dažādās jomās.

Kas ir dzimumu līdztiesības  
integrētā pieeja?

BANK BANK BANK

Dzimumu līdztiesības integrētās 
pieejas platforma

Kāds sakars dzimumu līdztiesībai ar…

lauksaim-
niecību?sportu?

enerģē-
tiku?

transportu?

Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūts 
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Platforma ir paredzēta galvenokārt politikas veido-
tāju vajadzībām — viņi var izmantot tiešsaistes re-
sursus dzimumu līdztiesības principam atbilstošas 
pieejas integrēšanai attiecīgajās politikas jomās. 
Taču platforma sniedz interesantu ieskatu par dzi-
mumu līdztiesību dažādās sabiedrības dzīves jomās, 
sākot ar zivsaimniecību un beidzot ar transportu un 
kultūru. Tā ir lasāmviela, kas noder ikvienam!

Tiešsaistes rīks GEAR

Lai uzlabotu dzimumu līdztiesību pētniecības 
un inovāciju jomā, Eiropas Komisija un EIGE ir 

izstrādājuši jaunu tiešsaistes rīku — Dzimumu līdz-
tiesība akadēmiskajās un pētniecības organizācijās 
jeb GEAR (Gender Equality in Academic and Research 

Organisations). Ar šo rīku, kas ir daļa no EIGE plašākās 
dzimumu līdztiesības integrētās pieejas program-
mas, piedāvā informāciju un vadlīnijas pētniecības 
institūtiem, kuri šajā nozarē vēlas panākt lielāku dzi-
mumu līdzsvaru.

Ekonomiskie ieguvumi no dzimu-
mu līdztiesības

Pievēršot uzmanību sociālajiem un ekonomiskajiem 
ieguvumiem, ko sniedz dzimumu līdztiesība, EIGE 
vāc pierādījumus, lai apliecinātu, ka sieviešu ekono-
misko tiesību nostiprināšana uzlabotu ilgtspējīgu 
izaugsmi un radītu ekonomiskus ieguvumus sabied-
rībai kopumā.

Institūta pētījums par ekonomiskajiem ieguvumiem 
no dzimumu līdztiesības Eiropas Savienībā aptver 
visas ES 28 dalībvalstis, pamatojoties uz agrāk veik-
tiem pētījumiem, lai izveidotu stabilu teorētisku 
pamatu un empīrisku modeli dzimumu līdztiesības 
sniegto ekonomisko ieguvumu ES novērtēšanai.
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EIGE vērtēs uz dzimumu līdztiesību orientētas po-
litikas potenciālo makroekonomisko ietekmi šādās 
jomās: izglītība, zinātne, tehnoloģijas, inženierzināt-
nes un matemātika (STEM), nākotnes darbavietas, 
dalība darba tirgū, darba samaksas atšķirības un 
laika izmantošana un dzimstība.

EIGE tīmekļa vietnē 2017. gadā būs pieejami pa-
redzamie rezultāti, kas apliecinās vajadzību pēc 
dzimumu nelīdztiesības mazināšanas tādās jomās 
kā izglītība, darba tirgus, ekonomisku un politisku 

lēmumu pieņemšana un neapmaksātu aprūpes 
pienākumu dalīšana, lai sasniegtu stratēģijas gud-
rai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei “Eiropa 
2020” mērķus.

Dzimumu līdztiesības principa 
ievērošana budžeta plānošanā

Dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta 
plānošanā ir stratēģija sieviešu un vīriešu līdztiesī-
bas panākšanai, pievēršot uzmanību publiskajiem 

EIGE dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanas platformā sniegta dzimumu nelīdztiesība dažādās politikas jomās.
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resursiem. Tā ir pieeja, kas var palīdzēt plānot un 
izpildīt budžetus, kuros ir ņemtas vērā sieviešu un 
vīriešu, kā arī meiteņu un zēnu atšķirīgās vajadzī-
bas. Saskaņā ar šo pieeju pasākumi un līdzekļi tiek 
plānoti, lai apmierinātu šīs vajadzības, ņemot vērā 
administrācijas ieņēmumu un izdevumu iespējamo 
atšķirīgo ietekmi uz sievietēm un vīriešiem un uz 
viņu sociālekonomisko statusu un iespējām.

Turpmākajā darbā šajā jomā EIGE kartēs ar dzimumu 
līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā 

saistītās iniciatīvas un labu praksi ES dalībvalstīs, kā 
arī 2017. gadā un 2018. gadā izstrādās tiešsaistes 
rīku, lai atbalstītu dzimumu līdztiesības principa ie-
vērošanu budžeta plānošanā.

Rīks būs pieejams EIGE dzimumu līdztiesības integ-
rētās pieejas platformā — zināšanu un resursu tieš-
saistes kolekcijā, kas piedāvā praktiskas dzimumu 
līdztiesības integrētās pieejas metodes, no kurām 
viena ir dzimumu līdztiesības principa ievērošana 
budžeta plānošanā.

EIGE pētījumā par 
ekonomiskajiem 
ieguvumiem no 
dzimumu līdztiesības 
Eiropas Savienībā tiek 
kartēti un konsolidēti 
politikas izstrādei būtiski 
pētījumu rezultāti par 
dzimumu līdztiesības 
ieguldījumu ceļā uz 
gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes 
modeli ES. Pētījums 
papildinās pierādījumu 
bāzi par dzimumu 
līdztiesības politikas 
kumulatīvo ekonomisko 
atdevi un lielākas 
dzimumu līdztiesības 
kopējo ietekmi uz ES 
sociālā un ekonomiskā 
modeļa ilgtspēju.
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EIGE Resursu un dokumentācijas centrs

EIGE Resursu un dokumentācijas centrs (RDC) no-
drošina ātru un ērtu piekļuvi vairāk nekā 500 000 
resursu par dzimumu līdztiesību ES 28 valstīs: pētīju-
miem, rakstiem, grāmatām, politikas dokumentiem, 
pelēkajai literatūrai, specializētām datubāzēm u. tml.

Apmeklējiet EIGE bibliotēku (http://eige.europa.eu/
rdc), neizejot no mājām, un izmantojiet iespēju veikt 
meklēšanu lielāko Eiropas bibliotēku dzimumu līdz-
tiesībai veltītajās kolekcijās! Mūsu tiešsaistes biblio-
tēka nodrošina piekļuvi resursiem visās oficiālajās ES 
valodās un nepārtraukti paplašinās.

Vai vēlaties piekļūt EIGE specializētajai kolekcijai par 
dzimumu līdztiesību?
• Apmeklējiet mūs! Mēs piedāvājam atvērtu mācību 
telpu, kur grupas var tikties, apmainīties ar domām un 
uzzināt vairāk par dzimumu līdztiesības jautājumiem.
• Ja vēlaties iegūt sīkāku informāciju vai veikt pa-
dziļinātu izpēti, varat apmeklēt arī EIGE specializēto 
bibliotēku Viļņā, Lietuvā. Lūdzam iepriekš pieteikties, 
rakstot uz e-pastu: rdc@eige.europa.eu

EuroGender

EIGE tiešsaistes tīkls EuroGender ir vieta, kur notiek 
visa informācijas apmaiņa par dzimumu līdztiesību! 
EuroGender dalībnieki var uzzināt vairāk par Institūta 
darbu, un viņiem regulāri tiek piedāvātas iespējas 
sniegt ieguldījumu un iesaistīties, piedaloties tieš-
saistes diskusijās par dažādiem tematiem. Dalībnieki 

tiek regulāri informēti arī par gaidāmajiem dzimumu 
līdztiesībai veltītajiem pasākumiem un konferencēm.

Dzimumu līdztiesības terminu 
glosārijs un tēzaurs

Vai zināt atšķirību starp “dzimumu līdzsvaru” un “dzi-
mumu paritāti”? Pārbaudiet EIGE jaunajā tiešsaistes 
glosārijā un tēzaurā! Tas ļauj ikvienam visā ES un aiz 
tās robežām vienādi izprast dzimumu līdztiesības jē-
dzienus un ir solis uz priekšu, lai izbeigtu ar pamatter-
miniem saistītus pārpratumus. Tiešsaistes rīks turklāt 
veicina tādas valodas lietošanu, kurā ņemts vērā dzi-
mumu līdztiesības aspekts, neatzīstot terminus, kas 
nostiprina dzimumu stereotipus un ignorē dzimumu 
atšķirības. Dzimumu līdztiesības terminu glosārijs un 
tēzaurs angļu valodā ir pieejams šeit: http://eige.eu-
ropa.eu/rdc/thesaurus, un nepalaidiet garām tā tul-
kojumus ES valodās un rakstīšanas rīkkopu!

EIGE tiešsaistes dzimumu 
līdztiesības terminu glosārijā un 
tēzaurā ir vairāk nekā 400 precīzu un 
atjauninātu definīciju, kurās ņemts 
vērā dzimumu līdztiesības aspekts.



Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts — īsumā par EIGE, 201718

Sazināsimies!

Dzimumu līdztiesība attiecas uz visiem, tāpēc EIGE vienmēr ir ieinteresēts dalīties ar jaunumiem un uzrunāt 
plašāku auditoriju. Sekojiet EIGE darbībai tiešsaistē ar mūsu tīmekļa vietnes un sociālo mediju starpniecību.
Visas mūsu publikācijas ir pieejamas EIGE tīmekļa vietnē, Resursu un dokumentācijas centrā un vietnē EU 

Bookshop.
Ieeja Resursu un dokumentācijas centrā ir mūsu Viļņas biroja, kas atrodas Vilniaus Gatvė 10, pirmajā stāvā. 
RDC ir atvērts no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.30 līdz 13.00 un no plkst. 13.30 līdz 18.00. Papildu 
informācija ir pieejama, rakstot uz e-pastu: rdc.info@eige.europa.eu
Ja veicat pētījumus vai vēlaties iegūt padziļinātu informāciju, laipni aicinām apmeklēt specializēto biblio-
tēku ceturtajā stāvā. Lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pastu: rdc@eige.europa.eu

Abonējiet EIGE ziņu lapu:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions





1European Institute for Gender Equality – EIGE in brief 2017

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir neatkarīga Eiropas Savienības struktūra, kas izveidota 
ar mērķi atbalstīt un stiprināt dzimumu līdztiesības veicināšanu. Tā uzdevums ir veicināt dzimumu 
līdztiesības integrēto pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai visās ES politikas jomās un no tām 
izrietošajās valstu politikas jomās, kā arī cīņu pret diskrimināciju dzimuma dēļ un paaugstināt ES 
iedzīvotāju izpratni par dzimumu līdztiesību.
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