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Σχετικά με το EIGE
Ποιες/-οι είμαστε

Γιατί η ισότητα των φύλων;

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των
Φύλων (EIGE) είναι ο μοναδικός οργανισμός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που επικεντρώνει το
έργο του αποκλειστικά στην ισότητα των φύλων.

Πολλές δυνατότητες των γυναικών παραμένουν
αναξιοποίητες λόγω των σημαντικών ανισοτήτων
μεταξύ των κοινωνικών φύλων σε ολόκληρη την
ΕΕ. Εάν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε μια περισσότερο ισχυρή, δίκαιη και ενωμένη Ευρώπη, πρέπει να εξαλείψουμε τις ανισότητες αυτές.

Έχοντας ήδη συλλέξει και παραγάγει σημαντικούς
πόρους, το EIGE τείνει να καταστεί το κέντρο γνώσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

Τι κάνουμε
Εργαζόμαστε για να καταστήσουμε πραγματικότητα την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών
εντός και εκτός της ΕΕ, ώστε όλες και όλοι, ανεξαρτήτως φύλου, να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στη
ζωή. Οι έρευνες του EIGE προωθούν την καλύτερη
κατανόηση και ενημέρωση σε θέματα ισότητας
των φύλων σε όλους τους τομείς της ζωής.
Εντοπίζουμε χάσματα μεταξύ γυναικών και
ανδρών, συλλέγουμε και αναλύουμε στοιχεία που
αφορούν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων. Παρέχοντας τεκμηριωμένη πρακτική πληροφόρηση,
υποστηρίζουμε την προσπάθεια των γυναικών
και ανδρών, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, να
φέρουν την Ευρώπη πιο κοντά στην επίτευξη του
στόχου της ισότητας των φύλων και να βελτιώσουν τη ζωή των γυναικών και ανδρών.

Η ισότητα φέρνει ανάπτυξη
Οι βελτιώσεις στον τομέα της ισότητας των
φύλων θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έως
και 10,5 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας
μέχρι το 2050! Το 2050 το ποσοστό απασχόλησης
θα ανερχόταν σε σχεδόν 80 % και το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της ΕΕ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά
σχεδόν 10 %. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην
έρευνά μας (1).

Gender
equality
creates
jobs

10.5 million
additional jobs by a 2050 in the EU

http://eige.europa.eu

#EIGEeconomicBenefits

Το EIGE είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Συμβάλλουμε στην
επίτευξη του στόχου αυτού με διάφορους τρόπους. Δείτε πώς!

(1) EIGE, Study on the Economic Benefits of Gender Equality in the European Union.
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Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ:
Η ΕΕ σημειώνει πρόοδο
με πολύ αργούς ρυθμούς
Το 2017 δημοσιεύσαμε την τρίτη έκδοση του Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Πρόκειται για ένα μοναδικό εργαλείο μέτρησης που ανέπτυξε το EIGE.

Κατά τη δεκαετία 2005-2015, ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων στην ΕΕ βελτιώθηκε μόνον κατά
4 βαθμούς. Το γεγονός ότι η ΕΕ ως σύνολο λαμβάνει 66,2 βαθμούς και οι βαθμολογίες των χωρών
κυμαίνονται από 82,6 βαθμούς (Σουηδία) έως 50
βαθμούς (Ελλάδα) αποδεικνύει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Οι βαθμολογίες που λαμβάνει το κάθε κράτος μέλος και η ΕΕ ως σύνολο διευκολύνουν
τη σύγκριση της κατάστασης της ισότητας των
φύλων μεταξύ των κρατών.

Gender Equality Index 2017
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Οι έξι βασικοί τομείς του Δείκτη είναι η Εξουσία,
ο Χρόνος, η Γνώση, η Υγεία, το Χρήμα και
η Εργασία. Ο τομέας της Εξουσίας εξακολουθεί να συγκεντρώνει τη χαμηλότερη βαθμολογία
(48,5) για την ΕΕ, αν και παρουσιάζει την ταχύτερη
πρόοδο. Ο τομέας του Χρόνου είναι ο μοναδικός
τομέας του οποίου η βαθμολογία κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας μειώθηκε, σήμερα δε συγκεντρώνει
65,7 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι διευρύνονται οι
ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά την

κατανομή του χρόνου μεταξύ οικιακών εργασιών,
φροντίδας και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τρίτης έκδοσης
του Δείκτη είναι η διατομεακή προσέγγιση, η οποία
δείχνει την αλληλεπίδραση του φύλου με την ηλικία,
την εκπαίδευση, τη σύνθεση της οικογένειας και την
τεκνοποίηση, τη χώρα καταγωγής ή την αναπηρία.
Εξερευνήστε:
http://eige.europa.eu/gender-equality-index

Δημοσιεύσεις του EIGE
Gender Equality Index 2017: Measuring gender equality in the European Union (2017)
Gender Equality Index 2017: Methodological Report (2017)
Gender Equality Index 2017: Main findings (2017)

Πρόσφατες κύριες δραστηριότητες
Στη γλώσσα σας: αναλύσεις χωρών
Ορισμένες χώρες τα καταφέρνουν καλύτερα
από άλλες στον τομέα της ισότητας των φύλων.
Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Με βάση
τα αποτελέσματα του Δείκτη καταρτίσαμε ειδικά
ενημερωτικά δελτία για κάθε χώρα με στόχο να
ενισχύσουμε την υποστήριξη που παρέχουμε
προς τις/τους υπεύθυνες/-ους χάραξης πολιτικής
των κρατών μελών.
Και τα 28 κράτη μέλη θα βρουν το προφίλ της
χώρας τους στην εθνική τους γλώσσα.
Ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπό μας!

© LightFieldStudios/Shutterstock.com
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Πόσο διαδεδομένη είναι η βία κατά
των γυναικών;
27,5 — είναι η βαθμολογία που δείχνει την κατάσταση η οποία επικρατεί στην ΕΕ όσον αφορά τη
βία κατά των γυναικών (με βαθμολογική κλίμακα
που κυμαίνεται από το 1 έως το 100).

Μετά την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από τα κράτη μέλη, το εργαλείο αυτό
μπορεί να τα βοηθήσει να παρακολουθούν και να
υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με ορισμένες μορφές βίας κατά των γυναικών.

Στον τομέα αυτόν, ο οποίος αποτελεί επίσης μέρος
του Δείκτη Ισότητας των Φύλων, όσο υψηλότερη
είναι η βαθμολογία, τόσο σοβαρότερο είναι το
φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών. Η βαθμολογία δείχνει ότι η βία είναι διαδεδομένη, σοβαρή
και ανεπαρκώς καταγγελλόμενη. Βασίζουμε το
πλαίσιο μέτρησης σε τρία επίπεδα —τη σύνθετη
μέθοδο μέτρησης, τους πρόσθετους δείκτες και
τους παράγοντες πλαισίου.

Δημοσίευση του EIGE
Gender Equality Index 2017: Measurement framework of violence against women (2017)

Ποιές/-οι είναι οι πιο ευάλωτες/-οι;
Το πρόβλημα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο
φύλο. Για παράδειγμα, τα βιώματα των μονογονεϊ
κών οικογενειών διαφέρουν από εκείνα των οικογενειών με δύο γονείς. Eκτός από το φύλο, η ηλικία,
το μορφωτικό επίπεδο, η αναπηρία, η διαμονή σε
διαφορετική χώρα από τη χώρα καταγωγής είναι
παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή μας.
Στην τελευταία έκδοση του Δείκτη Ισότητας των
Φύλων εξετάσαμε αναλυτικότερα αυτές τις διαφορές. Μπορείτε να κατανείμετε τους δείκτες όλων
των τομέων σε διατομειακές ανισότητες χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή έκδοση του Δείκτη μας.

Το 2018 θα δημοσιευθεί πλήρης έκθεση σχετικά
με τις διατομειακές ανισότητες.

© riopatuca/Shutterstock.com

Δημοσιεύσεις του EIGE
Gender equality needs to reach everyone: gender equality and disability (2018)
Gender Equality Index 2017: Intersecting inequalities (2018)
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ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ:
Η διάσταση του φύλου
έχει πάντα σημασία
Αμφιβάλλετε αν η ισότητα των φύλων στον χώρο
εργασίας σας είναι σημαντική; Είναι, και μπορούμε
να σας βοηθήσουμε να το αντιληφθείτε.
Στην πλατφόρμα της οπτικής της διάστασης του
φύλου καταδεικνύουμε τη σημασία της ισότητας
των φύλων σε 19 τομείς πολιτικής, από την αλιεία
έως τον πολιτισμό. Εδώ θα βρείτε τις συστάσεις
μας όσον αφορά τις βέλτιστες μεθόδους ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στους εν λόγω
τομείς.
Η οπτική της διάστασης του φύλου μπορεί να δίνει
την εντύπωση μιας αφηρημένης έννοιας, όμως
έχουμε αναπτύξει μια πλατφόρμα που θα σας

Δημοσίευση του EIGE
EIGE’s methods and tools (2017)

© Rawpixel.com/Shutterstock.com

βοηθήσει. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία μας κατά
την προετοιμασία, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή,
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών, κανονιστικών μέτρων και προγραμμάτων
δημοσιονομικών δαπανών. Θα συμβάλει στην
επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας των φύλων στον
οργανισμό σας.
Δεν είστε υπεύθυνη/-ος χάραξης πολιτικής; Κάθε
μέλος της κοινωνίας πρέπει να γνωρίζει αυτά τα
θέματα: ρίξτε μια ματιά!
Εξερευνήστε:
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
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Είναι το κοινοβούλιο της χώρας
σας ευαισθητοποιημένο ως προς
τη διάσταση του φύλου;
Το νέο διαδικτυακό εργαλείο μας σας βοηθά να το
διαπιστώσετε. Τα κοινοβούλια των κρατών μελών
της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο
για να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες τους στον τομέα της ισότητας των φύλων.
Λιγότερο από το ένα τρίτο των βουλευτριών/-ών
των κρατών μελών είναι γυναίκες. Το γεγονός αυτό
δεν συμβάλλει στην ισορροπία των φύλων στα
όργανα λήψης αποφάσεων. Στις δημοκρατικές
κοινωνίες τέτοια φαινόμενα προκαλούν ανησυχία.
Το εργαλείο περιλαμβάνει επίσης μια έκδοση γενικής χρήσης, διαθέσιμη στο ευρύ κοινό.
Ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπό μας.

Συνεκτίμηση της ισότητας
των φύλων στον προϋπολογισμό
Η διάσταση του φύλου πρέπει να βρίσκεται στο
επίκεντρο της χάραξης πολιτικής προκειμένου να
προκύψουν τα μέγιστα οφέλη από την ισότητα
των φύλων. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται και στον
δημοσιονομικό προγραμματισμό.
Πώς μπορεί να διασφαλισθεί ότι όλες/-οι οι πολίτες επωφελούνται εξίσου από τους δημόσιους
πόρους; Η συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων
στον προϋπολογισμό διευκολύνει την εξέταση των
αναγκών των γυναικών και των ανδρών κατά την
κατανομή των δημόσιων πόρων. Η πλατφόρμα
οπτικής της διάστασης του φύλου μπορεί να σας
βοηθήσει να καταρτίσετε και να εφαρμόσετε προϋπολογισμούς χωρίς αποκλεισμούς.
Το 2018 θα εργαστούμε για τη δημιουργία ενός
εργαλείου συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων
στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημοσίευση του EIGE
Gender budgeting (2017)

με στόχο την παρακολούθηση των δαπανών που
προάγουν την ισότητα των φύλων, περιλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Εξετάζουμε επίσης τρόπους
συντονισμού των πρωτοβουλιών για την ισότητα
των φύλων και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής που υποστηρίζονται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

© RomanR/Shutterstock.com

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων — Εν συντομία 20189

Εργαλείο GEAR: τώρα στη γλώσσα
σας!
Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι άνδρες ακόμη
κυριαρχούν στον τομέα της έρευνας και της
καινοτομίας. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, αναπτύξαμε ένα διαδικτυακό εργαλείο —ονομάζεται «Η ισότητα των φύλων σε
ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς»
ή «GEAR».
Το εργαλείο παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση στα ερευνητικά ιδρύματα για μια πιο
ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων. Τώρα
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο στη

γλώσσα σας! Στον ιστότοπό μας διατίθενται ήδη
23 γλωσσικές εκδόσεις του εργαλείου.
Ρίξτε μια ματιά στον ιστότoπό μας: Gender
mainstreaming — Toolkits.

© poba/istockphoto.com

Δημοσίευση του EIGE
Διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα της έρευνας (2017) (και στις 23 γλώσσες της ΕΕ)
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ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ:
Αίτιο και αποτέλεσμα
της ανισότητας των φύλων
Η βία κατά των γυναικών αποτελεί ταυτόχρονα
αίτιο και αποτέλεσμα της ανισότητας των φύλων.
Σημαντικό τμήμα του έργου μας είναι η παροχή
εξειδικευμένης γνώσης για τον τερματισμό αυτού
του φαινομένου.
Το EIGE επικεντρώνει τις δραστηριότητές του
στην έρευνα, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων
και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης, με στόχο να

συμβάλει στην κατανόηση του προβλήματος και
των κοινωνικών του επιπτώσεων. Σε συνεργασία με
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνέργειες
και να καταστήσουμε περισσότερο αποτελεσματικές τις προσπάθειές μας για την εξάλειψη της βίας.
Εξερευνήστε:
http://eige.europa.eu/gender-based-violence

Gender-based violence
more common than you think
In the European Union, since the age of 15:

1 in 2

1 in 3

women has experienced
physical and/or

women has experienced

sexual harassment

sexual violence

1 in 20

1 in 5

women has been raped

women has experienced

stalking

95 %

of victims trafficked
for sexual exploitation in the EU are women
Sources: European Union Agency for Fundamental Rights, Violence against women: an EU-wide survey - Results at a glance, 2014
Eurostat, Trafficking in human beings, 2015
Image: Margaret Jone Wollman/Shutterstock.com
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Πρόσφατες κύριες δραστηριότητες
Ορισμοί και συλλογή στοιχείων

Γιατί χρειαζόμαστε καλύτερα στοιχεία;
Η συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων είναι ζωτικής σημασίας για τους ακόλουθους λόγους:
✓ την κατανόηση της πλήρους έκτασης της
βίας
✓ την κατανόηση των επιπτώσεων της βίας
✓ την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
πολιτικών για την καταπολέμηση της βίας
✓ την παρακολούθηση και τη βελτίωση της
αντιμετώπισης της βίας από την αστυνομία
και τη δικαιοσύνη

© sirtravelalot/Shutterstock.com

Οι διαφορετικοί ορισμοί και οι διαφορετικές μέθοδοι συλλογής στοιχείων δυσχεραίνουν τη συλλογή
αξιόπιστων συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων
για τη συντροφική βία στην ΕΕ.

✓ την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής.
Συνεργαστήκαμε με τα κράτη μέλη για την εκπόνηση ειδικών συστάσεων για κάθε κράτος μέλος
με στόχο τη βελτίωση της συλλογής στοιχείων και
της υποβολής αναφορών.

Δημοσίευση του EIGE
Data collection on intimate partner violence by the police and justice sectors (2018) (ενημερωτικά δελτία
για κάθε κράτος μέλος)

Αποτελεσματική προστασία
των θυμάτων
Η ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας των
φύλων είναι ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα της
νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, αναλύσαμε την οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και την οδηγία για τα δικαιώματα
των θυμάτων με γνώμονα τις ειδικές ανάγκες
των γυναικών και των κοριτσιών που πέφτουν

θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική τους
εκμετάλλευση.
Οι συστάσεις μας επικεντρώνονται στη διευκόλυνση της πρόσβασης των θυμάτων στα δικαιώματά τους. Προϋπόθεση για την επίτευξη του
στόχου αυτού είναι η συνεκτίμηση της διάστασης
του φύλου κατά την εφαρμογή των οδηγιών.

Δημοσίευση του EIGE
Gender specific measures in anti-trafficking actions (2018)
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Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων
γεννητικών οργάνων αποτελεί
πρόβλημα για την ΕΕ
Το EIGE διενήργησε μελέτη για την εκτίμηση του αριθμού
των κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο ακρωτηριασμού
των γεννητικών τους οργάνων σε έξι χώρες της ΕΕ: Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο και Μάλτα. Η επικίνδυνη
αυτή πρακτική προκαλεί πολλές μακροχρόνιες επιπτώσεις, ενώ μπορεί να προκαλέσει ακόμη και τον θάνατο.
Η έρευνα δείχνει ότι η αυστηρή νομοθεσία και η διοργάνωση εκστρατειών ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης αποτελούν ισχυρούς αποτρεπτικούς παράγοντες.
Ωστόσο, η απλή θέσπιση ενός νόμου δεν είναι αρκετή.
Η κατάρτιση των αρμοδίων γυναικών και ανδρών για την
εφαρμογή του νόμου είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως
άλλωστε και η ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων που
ασκούν την πρακτική αυτή σχετικά με τη νομοθεσία.

© AmeliaFox/Shutterstock.com

Στην προηγούμενη έκθεσή μας εξετάσαμε τον αριθμό
των κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο στην Ιρλανδία,
την Πορτογαλία και τη Σουηδία.

Δημοσιεύσεις του EIGE

Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union: Belgium, Greece, France, Italy,
Cyprus and Malta (2018)
Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union (2015)

Διαδικτυακή βία: μια όντως
πραγματική απειλή

και κατάρτιση της αστυνομίας με συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου.

Η βία στο διαδίκτυο αποτελεί διογκούμενη απειλή, ιδίως
για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Αποτελούν τους πιο πιθανούς στόχους σοβαρών μορφών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης.
Η έκθεσή μας για τη διαδικτυακή βία επισημαίνει την
ανάγκη συλλογής περισσότερων στοιχείων και διατυπώνει συστάσεις προς τις/τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με την αντιμετώπιση της αναδυόμενης αυτής
μορφής βίας. Για παράδειγμα, οι συστάσεις αυτές περιλαμβάνουν καλύτερες πολιτικές λύσεις και εντατικοποίηση των προσπαθειών ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης

Δημοσίευση του EIGE

© Photographee.eu/Shutterstock.com

Διαδικτυακή βία σε βάρος γυναικών και κοριτσιών (2017)
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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ:
Το έργο μας για την υποστήριξη
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
Το EIGE διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της προόδου στον τομέα της ισότητας
των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κάθε χρόνο η χώρα που ασκεί την Προεδρία του
Συμβουλίου της ΕΕ μπορεί να μας ζητά να εξετάσουμε διεξοδικά έναν από τους 12 τομείς της
Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου. Με βάση την
έρευνά μας, η Προεδρία διατυπώνει συστάσεις
πολιτικής για τον επιλεγέντα τομέα.
Η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου εγκρίθηκε στο
πλαίσιο της Τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για
τις Γυναίκες του 1995 και αποτελεί τη δέσμευση
της διεθνούς κοινότητας για τη χειραφέτηση των
γυναικών. Υποστηρίζουμε την ΕΕ και τα κράτη

μέλη της κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης
της υλοποίησης αυτής της διεθνούς δέσμευσης.
Εξερευνήστε:
http://eige.europa.eu/beijing-platform-for-action

© Rawpixel/Shutterstock.com

Πρόσφατες κύριες δραστηριότητες
Ο έμφυλος διαχωρισμός
στην εκπαίδευση και την αγορά
εργασίας

© iordani/Shutterstock.com

Η άποψη ότι τα αγόρια τα καταφέρνουν καλύτερα
με τους αριθμούς και τα κορίτσια με τη φροντίδα
σάς φαίνεται οικεία; Τα παγιωμένα στερεότυπα ενισχύουν την ανισότητα των φύλων και θέτουν προσκόμματα στην οικονομική ανάπτυξη. Η έρευνά
μας δείχνει ότι τα κορίτσια και τα αγόρια τείνουν
να επιλέγουν τις σπουδές και το επάγγελμά τους με
γνώμονα τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων.
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Το 2014 μόνο το 26 % των εργαζομένων στους
τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της πρόνοιας ήταν άνδρες. Στα επαγγέλματα που σχετίζονται με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική
και τα μαθηματικά μόλις το 14 % ήταν γυναίκες.
Κατά την προηγούμενη δεκαετία καταγράφηκε
μικρή μόνο βελτίωση.
Στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και
των επικοινωνιών (ΤΠΕ) μόνο το 17 % των εργαζομένων είναι γυναίκες. Ενόψει και της εν γένει
έλλειψης εργαζομένων με δεξιότητες ΤΠΕ και
ψηφιακές δεξιότητες, το συγκεκριμένο πρόβλημα
είναι σοβαρό για την Ευρώπη. Σχεδόν καμία έφηβη
στην ΕΕ σήμερα δεν φαντάζεται το μέλλον της

στον τεχνολογικό τομέα. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα στερεότυπα. Η έκθεσή
μας για τις γυναίκες και τους άνδρες στον τομέα
της ΤΠΕ επικεντρώνεται στην αναζήτηση τρόπων
αξιοποίησης των δυνατοτήτων των γυναικών στον
αναπτυσσόμενο αυτόν τομέα.
Καταρτίσαμε επίσης μια δέσμη καλών πρακτικών
για την προσέλκυση γυναικών στον τομέα ΤΠΕ και
για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους μέσω της
διασφάλισης της ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή. Διατίθεται επίσης
ένα εργαλείο που παρέχει συστάσεις και πιθανές
λύσεις στις επιχειρήσεις του τομέα ΤΠΕ. Εξερευνήστε το και χρησιμοποιήστε το!

Δημοσιεύσεις του EIGE
Study and work in the EU: set apart by gender (2018)
Study in the EU: set apart by gender (2018) (ενημερωτικό δελτίο)
Work in the EU: women and men at opposite ends (2017) (ενημερωτικό δελτίο)
Women and men in ICT: a chance for better work–life balance (2018)

Τα φύλα στον ψηφιακό κόσμο
Ο ψηφιακός κόσμος παρέχει στους νέους διάφορες ευκαιρίες, όμως εγκυμονεί και κινδύνους. Τόσο
οι ευκαιρίες όσο και οι κίνδυνοι ενδέχεται να διαφέρουν για αγόρια και κορίτσια.
Η νέα μας έρευνα θα συμβάλει στην κατανόηση
των πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ των φύλων
και του ψηφιακού κόσμου. Θα εξετάσουμε διάφορες τάσεις που αναπτύσσονται στον ψηφιακό
κόσμο και κυμαίνονται από τις νέες μορφές κοινωνικής και πολιτικής δέσμευσης έως κινδύνους
όπως η διατύπωση επικριτικών σχολίων για την
εμφάνιση κάποιου (body shaming), η ανταλλαγή

φωτογραφιών και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (sexting), η διαδικτυακή βία, η ριζοσπαστικοποίηση και η παραπληροφόρηση (fake
news).
Τα αποτελέσματα της μελέτης θα δημοσιευθούν
εντός του 2018. Ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπό μας!

© SFIO CRACHO/Shutterstock.com

Δημοσιεύσεις του EIGE
Youth, digitalisation and gender equality (2018) (υπό δημοσίευση)
Gender equality and youth: the opportunities and risks of digitalisation (2018) (ενημερωτικό δελτίο)
Gender equality and digitalisation in the European Union (2018) (ενημερωτικό δελτίο)
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Εκτός ΕΕ
Ενίσχυση των δεσμών με τις χώρες
διεύρυνσης της ΕΕ
To EIGE εγκαινίασε το τέταρτο έργο του με τις
χώρες των δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία στο
πλαίσιο της κοινής μας πορείας προς την ισότητα
των φύλων. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται
στην παρακολούθηση της ισότητας των φύλων
στο πλαίσιο των δημόσιων πολιτικών, της νομοθεσίας και της εφαρμογής τους.
Την τρέχουσα χρονιά, το EIGE συνδράμει στην
κατάρτιση των εθνικών δεικτών ισότητας των
φύλων στην περιοχή. Στην πορεία προς την

ένταξή τους στην ΕΕ, οι υποψήφιες χώρες και οι
εν δυνάμει υποψήφιες χώρες πρέπει να διασφαλίσουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

© maradon333/Shutterstock.com

Με ποιους άλλους τρόπους συνεισφέρουμε;
Παρέχοντας εύκολα προσβάσιμα
δεδομένα
Πόσα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Πορτογαλίας
είναι γυναίκες; Πώς κατανέμονται οι θέσεις των
μελών των αρμόδιων για θέματα περιβάλλοντος
επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ
ανδρών και γυναικών; Πόσες είναι οι γυναίκες στην
Πολωνία σε σύγκριση με τους άνδρες;
Η βάση στατιστικών δεδομένων του EIGE για
τα φύλα αποτελεί κόμβο συλλογής στατιστικών
δεδομένων σχετικά με την ισότητα των φύλων σε
ολόκληρη την ΕΕ. Η βάση λειτουργεί ως διαδραστικό και εύχρηστο εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων. Εξερευνήστε ποικιλοτρόπως τη βάση και
εξαγάγετε τα δεδομένα που χρειάζεστε. Η βάση
δεδομένων επικαιροποιείται επί μονίμου βάσεως.
Εξερευνήστε:
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs

© Rawpixel.com/Shutterstock.com

Βοηθώντας την Ευρώπη
να επικοινωνήσει
Δεν είστε βέβαια/βέβαιος ποιον όρο να χρησιμοποιήσετε; Το διαδικτυακό Γλωσσάρι και Θησαυρός του
EIGE παρέχει ακριβείς, επικαιροποιημένους ορισμούς
των βασικών όρων που σχετίζονται με την ισότητα
των φύλων. Με τον τρόπο αυτόν συμβάλλουμε στη
δημιουργία κοινού εννοιολογικού πλαισίου στην ΕΕ.
Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τις πρώτες διαθέσιμες στον ιστότοπό μας γλωσσικές εκδόσεις στα
γερμανικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα λιθουανικά.
Όλες οι μεταφράσεις θα είναι διαθέσιμες έως το 2020.
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Παρέχουμε αυτήν την υπηρεσία σε συνεργασία
με κορυφαία ευρωπαϊκά κέντρα τεκμηρίωσης και
πληροφοριών που ειδικεύονται σε θέματα ισότητας των φύλων.
Πολλοί από τους πόρους αυτούς δεν διατίθενται
σε άλλες δημόσιες βιβλιοθήκες.
Εξερευνήστε: http://eige.europa.eu/rdc

© Rawpixel.com/Shutterstock.com

Το Γλωσσάρι μας εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς,
όπως και η γλώσσα. Προτείνετε επικαιροποιήσεις
και συμβάλλετε στην ανάπτυξή του.
Εξερευνήστε: http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus

Παρέχοντας πρόσβαση
σε τεράστιους πόρους

Φέρνοντας σε επαφή
εμπειρογνώμονες και υπέρμαχους
της ισότητας των φύλων
Εάν αναζητείτε γυναίκες και άνδρες εταίρους για
τη διεξαγωγή συζητήσεων ή επιθυμείτε να προωθήσετε το έργο σας, το EuroGender είναι αυτό που
ψάχνετε.

Το Κέντρο Πόρων και Τεκμηρίωσης του EIGE (RDC)
διαθέτει περισσότερες από 500 000 βιβλιογραφικές αναφορές και λειτουργεί ως υπηρεσία μίας
στάσης (one-stop shop) για την απόκτηση γνώσεων σε θέματα φύλου. Αποκτήστε πρόσβαση στη
συλλογή εγγράφων πολιτικής, βιβλίων, άρθρων,
ειδικών βάσεων δεδομένων κ.ά. που διαθέτουμε.

© SydaProductions/Shutterstock.com

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του EIGE αποτελεί το
ιδανικό μέσο ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με την
ισότητα των φύλων. Μόλις γίνετε μέλη, μπορείτε
να έλθετε σε επαφή με υπεύθυνες/-ους χάραξης
πολιτικής, εμπειρογνώμονες και οργανώσεις από
ολόκληρη την ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε
αυτόν τον τομέα. Αναζητήστε τις συμβουλές τους
και διατυπώστε την άποψή σας.
© BlackJack/Shutterstock.com

Γίνετε μέλος: http://eurogender.eige.europa.eu

Αναζητήστε περισσότερες ενδιαφέρουσες έρευνες και εκθέσεις που θα δημοσιευθούν σύντομα
από το EIGE.
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Η εκστρατεία της Λευκής Κορδέλας
Antonio Tajani
Ευρωπαϊκή Ένωση
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

«Στον αγώνα για την εξάλειψη της
βίας κατά των γυναικών πρέπει
να συμμετάσχουμε όλες και όλοι.
Οφείλουμε να υπερασπιστούμε τις
γυναίκες εφιστώντας την προσοχή
σε αυτήν την αδικία.»
Η βία κατά των γυναικών έχει τις ρίζες της στις
ανισότητες μεταξύ των φύλων. Υπάρχει επίσης
επειδή, πολύ συχνά, ως κοινωνία και ως άτομα,
επιτρέπουμε τη συνέχισή της χωρίς να δίνουμε
σημασία.
Η εκστρατεία της Λευκής Κορδέλας είναι παγκοσμίως η μεγαλύτερη εκστρατεία κινητοποίησης
των ανδρών στον αγώνα για την πάταξη της βίας
κατά των γυναικών. Οι άνδρες που φορούν τη
λευκή κορδέλα διακηρύσσουν ότι ποτέ δεν πρόκειται να τελέσουν, να συνεργήσουν σε πράξεις
βίας κατά γυναικών ή να σιωπήσουν ενώπιον
τέτοιων πράξεων.
Σας καλούμε να αναλάβετε δράση:
1. Ενημερωθείτε σχετικά με τη βία και τις απειλές
που υφίστανται οι γυναίκες από τους άνδρες.

2. Εναντιωθείτε στο σεξιστικό λεξιλόγιο και στα
σεξιστικά αστεία στην εργασία, στο σχολείο και
στην οικογένεια.
3. Σκεφθείτε πώς η δική σας στάση και συμπεριφορά μπορεί να αποτελεί μέρος του προβλήματος.
4. Γίνετε θετικό πρότυπο για τα αγόρια. Δείξτε
ότι το να είσαι άντρας δεν σημαίνει να ελέγχεις
ή να εξουσιάζεις τους άλλους.
5. Ενημερώστε τους φίλους και τους συγγενείς
σας σχετικά με την εκστρατεία.
6. Ενημερώστε τους ανθρώπους στην εργασία
ή το σχολείο σας σχετικά με τη βία κατά των
γυναικών.
Αναλάβετε δράση τώρα — εγγραφείτε στον
κατάλογο πρεσβευτών: http://eige.europa.eu/
gender-based-violence/white-ribbon
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Ας μιλήσουμε

© lunarts_studio/Shutterstock.com

Το EIGE αποδίδει μεγάλη σημασία στη διάδοση
ειδήσεων και στην προσέλκυση ολοένα μεγαλύτερης μερίδας του πληθυσμού. Ενημερωθείτε για
όλες τις δραστηριότητες του EIGE διαδικτυακά
μέσω του ιστοτόπου μας και των λοιπών διαύλων
επικοινωνίας.
Όλες οι δημοσιεύσεις μας είναι διαθέσιμες στον
ιστότοπο του Ινστιτούτου, μέσω του Κέντρου
Πόρων και Τεκμηρίωσης (RDC) και του βιβλιοπωλείου της ΕΕ.
Η είσοδος του RDC βρίσκεται στο ισόγειο των γραφείων μας, στο Βίλνιους, στην οδό Vilniaus gatvė
10. Το Κέντρο Πόρων και Τεκμηρίωσης είναι ανοιχτό από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:30 έως
τις 13.00 και από τις 13:30 έως τις 18:00.
Για σκοπούς έρευνας και αναλυτικές πληροφορίες,
επισκεφθείτε την εξειδικευμένη βιβλιοθήκη μας

στον τέταρτο όροφο. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, επικοινωνήστε με
το RDC στην ηλεκτρονική διεύθυνση rdc@eige.
europa.eu
Ομοίως, εάν θέλετε να υποβάλετε ερωτήσεις, μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Για να λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με τις ειδήσεις και τις εκδηλώσεις, εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
Ακολουθήστε μας:

MH-02-18-653-EL-C

European Institute
for Gender Equality

http://eige.europa.eu
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