Европейски
институт за
равенство между
половете

За EIGE
Кои сме ние?
Европейският институт за равенство между половете (EIGE) е създаден през
2010 г. с цел укрепване и насърчаване на равенството между половете в ЕС.
С 10-годишния си опит в събирането на данни, провеждането на изследвания и
разработването на информационни източници EIGE се превърна в център за
знания в ЕС по отношение на равенството между половете.

Какво правим?
Ние работим, за да превърнем равенството между жените и мъжете в
действителност в ЕС и извън него. Ние искаме всеки да има еднакви възможности
независимо от пола му.
Изследванията на EIGE проправят път за по-добро разбиране и осведоменост
относно равенството между половете във всички области на живота.
Ние установяваме различията между жените и мъжете и събираме и анализираме
данни за неравенствата между половете. Като предоставяме практическа
информация, основана на доказателства, ние подпомагаме създателите на
политики, за да доближим Европа до равенството между половете и да подобрим
живота както на жените, така и на мъжете.

Защо равенството между половете има
значение?
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При настоящия темп на напредък все още сме поне на 60 години разстояние от
постигането на пълно равенство между половете. Нашият индекс за равенството
между половете показва, че положението в ЕС се подобрява, но с изключително
бавен темп.
През всяка година се отбелязват малки стабилни постижения, но пандемията от
коронавирус представлява заплаха за напредъка по отношение на равенството
между половете. Повече от всякога създателите на политики ще трябва да
използват данните, доказателствата и информационните източници на EIGE, за да
разработят и приложат приобщаващи решения, с които да се насърчава
равенството между половете в нашето общество както по време на пандемията,
така и след нея.

Над какво работим?
Индекс за равенството между половете
Индексът за равенството между половете е важен инструмент за разработване
на политики, с който се измерва напредъкът по отношение на равенството между
половете в ЕС с течение на времето. Всяка година на ЕС и на държавите членки в
индекса се присъжда резултат от 1 до 100. Резултатът „100“ би означавал, че
дадена държава е достигнала пълно равенство между жените и мъжете.
Резултатите се основават на разликите между жените и мъжете и равнищата на
напредък в шест основни области: работа, пари, знание, време, правомощия и
здраве, както и в съответните им подобласти. Индексът включва две
допълнителни области: насилието срещу жените и интерсекционалната
неравнопоставеност. В анализа на интерсекционалната неравнопоставеност се
изследва как фактори като увреждане, възраст, завършена образователна
степен, държава на раждане и вид на семейството се съчетават с пола и
определят различни насоки на развитие в живота на жените и мъжете.
Индексът дава информация за областите, в които е нужно подобрение, като
предоставя на създателите на политики подробен анализ на равнище ЕС и на
национално равнище.
На нашия уебсайт можете да сравните резултатите и техните промени с течение
на времето и да прецените какво е положението на вашата държава.
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Проучете Индекса за равенството между половете



Интегриране на принципа на равенство между
половете
Нашата платформа за интегриране на равенството между половете включва
цялата информация и източниците, от които се нуждаете, за да включите въпроса
за половете във вашата работа. В платформата се подчертават свързаните с пола
предизвикателства в 21 области на политиките, вариращи от околна среда до
култура. Също така отправяме препоръки за най-добри начини за справяне с тези
предизвикателства.
Разработили сме редица практически инструменти, които да ви помогнат да
интегрирате свързаните с пола аспекти във всички етапи на разработването на
политики и на стратегическото планиране. Нашите инструменти от типа „стъпка
по стъпка“ ще ви насочват през процеса на подготовка, разработване,
изпълнение, мониторинг и оценка на политиките, регулаторните мерки и
програмите за изразходване на бюджета. Те ще помогнат за увеличаване на
равенството между половете в организацията ви.
Проучете платформата за интегриране на принципа на равенство между
половете



Насилие, основано на пола
Насилието, основано на пола, е едновременно причина и следствие от
неравенството между половете. Поради това осигуряването на информационни
източници е важна част от нашата работа за неговото прекратяване. Ние
предоставяме изследвания, статистически данни и експертен опит с цел
подпомагане на разбирането на този проблем и на начина, по който той се
отразява на обществата ни. Осъществили сме широк кръг от значими проучвания
относно насилието, основано на пола, в Европа.
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Колко плащаме всички ние за борбата с насилието? Защо е необходимо да
подобрим събирането на данни от полицията и съдебните органи? Съществува ли
гениталното осакатяване на жени като проблем в Европейския съюз?
Представлява ли кибернасилието реална заплаха? Ще намерите отговорите на
тези и на много други въпроси в нашите изследвания.
Вж. работата на EIGE по отношение на насилието, основано на пола



Статистическа база данни по пол
Колко жени са членове на съвета на обществените медии в Португалия? Какъв е
балансът на жените и мъжете в комисиите, свързани с околната среда, в
Европейския парламент? Какъв е броят на жените в сравнение с този на мъжете в
Полша?
Статистическата база данни по пол на EIGE е център за статистическа
информация в областта на равенството между половете в ЕС. Тя обединява данни
в един интерактивен и лесен за използване инструмент. Разгледайте базата
данни и извлечете необходимите данни от различни перспективи! Непрекъснато
актуализираме нашата база данни.
Проучете статистическата база данни по пол



Пекинската платформа за действие
С цел подпомагане на по-информираното разработване на политики на
равнището на ЕС и на равнището на държавите членки EIGE предоставя подкрепа
на председателствата на Съвета на Европейския съюз.
Всяка година държавата, осъществяваща председателството на Съвета, може да
поиска от нас по-подробно разглеждане на една от 12-те области на Пекинската
платформа за действие. Въз основа на нашите изследвания председателството
прави препоръки за избраната област.
Пекинската платформа за действие е глобален ангажимент за овластяването на
жените, приет на Четвъртата световна конференция за жените през 1995 г. Ние
подкрепяме ЕС и неговите държави членки при мониторинга на този
международен ангажимент.
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Вж. работата на EIGE по отношение на Пекинската платформа за действие



Подпомагане на общуването в Европа
Не сте сигурни кой термин да използвате? Онлайн речникът и специализираният
речник на EIGE предоставят точни и актуални определения за ключови термини,
свързани с равенството между половете. Ето как допринасяме за общо
разбирателство в целия ЕС.
Речникът вече е преведен на 23 езика на ЕС.
Нашият речник постоянно се развива и променя, както и езикът. Предложете
актуализации и му помогнете да се разрасне!
Проучете речника и специализирания речник



Предоставяне на достъп до многобройни
информационни източници
Със своите над 500 000 източника „Библиотеката“ на EIGE представлява „едно
гише“ за знания в областта на пола. Получете достъп до нашата колекция от
документи за политиките, книги, статии, проучвания, специализирани бази данни
и други.
За предоставянето на тази услуга работим съвместно с водещи европейски
центрове за документация и информация, специализирани в равенството между
половете.
Много от тези източници не са достъпни в други обществени библиотеки.
Проучете Библиотеката



Обединяване на експерти и ентусиасти
Ако търсите партньори за дискусии или искате да популяризирате работата си —
EuroGender е точното място.
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Онлайн платформата на EIGE е чудесен начин за намиране и споделяне на знания
за равенството между половете. Като се регистрирате, можете да си
сътрудничите със създатели на политики, експерти и организации от целия
Европейски съюз, работещи в тази област. Потърсете техните съвети и споделете
мнението си!
Присъединете се към нас на EuroGender



Да поговорим
EIGE винаги се радва да споделя новини и да достига до по-широка аудитория.
Бъдете в крак с всички дейности на EIGE онлайн чрез нашия сайт и други канали за
комуникация.
Всички наши публикации могат да бъдат намерени на уебсайта на ЕІGE
чрез Библиотеката и на уебстраницата „Публикации на ЕС“.
Входът на Библиотеката се намира на приземния етаж на сградата на централата
на ЕІGE във Вилнюс, на ул. Vilniaus gatvė № 10. Тя е отворена от понеделник до петък
от 9:30 до 13:00 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.
Ако се интересувате от изследователска работа и подробна информация, с
удоволствие ще ви посрещнем в нашата специализирана библиотека на
четвъртия етаж. За да получите повече информация или да си запишете час,
свържете се с Библиотеката на имейл rdc@eige.europa.eu
Не се колебайте да се свържете с нас на имейл eige.sec@europa.eu, ако имате
някакви въпроси.
За да получавате актуална информация за новини и събития, следвайте ни във
Facebook, Twitter и LinkedIn или се абонирайте за бюлетина на EIGE
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