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Точните данни, групирани по полов признак и чувствителни към аспектите на пола, помагат за проследяване на
въздействието на политиките и разкриват къде е необходимо да се направи повече за преодоляване на различията между половете.
Статистическата база данни по пол дава точна представа
за разликите между жените и мъжете във всички сфери
на живота и помага за наблюдаване на напредъка по отношение на равенството между половете във всички политики на ЕС.
Поставете отметка в браузърите си за Статистическата
база данни по пол! Ето причините:

Единен източник
Статистическата база данни по пол осигурява единен източник на статистически данни по пол на равнището на
държавите членки и ЕС. Освен това статистическата база
данни по пол представя данни и от други европейски
държави.

Лесен достъп
Тя е полезна както за експерти, така и за неспециалисти,
които могат бързо и лесно да търсят оригинални данни
и да извличат таблици и цифри за допълнителен анализ.
Уебсайтът дава също възможност на потребителя да създава и персонализира различни видове цифри във вид на
стълбовидни диаграми и динамични редове.

Актуалност
Базата данни гарантира достъп до последните налични
данни, които не само са разбити по пол, но и описват положението на жените и мъжете в обществото.

Данните говорят!
Статистическите данни по пол съдържат интересни
истории.
Когато публикуваме важни набори от данни, ние разказваме тези истории чрез лесни за разбиране статистически справки, които представят най-новите тенденции
в държавите — членки на ЕС. В тях могат също да бъдат
подчертани различията между държавите — членки на
ЕС, и другите европейски държави.

Вижте всички истории,
разказани от данните тук!

Базата данни се използва от институциите на ЕС за наблюдение на напредъка в областта на равенството между
половете, цитира се в академични изследвания и представлява надежден източник за журналистите в ЕС.
Ето какво споделят някои потребители на статистическата
база данни по пол на EIGE:
„Според мен функциите на базата данни са удобни за
ползване и са доста аналитични.“ Heidrun, изследовател (Австрия)
„Не можем да говорим за равенството между половете, ако не сме наясно с цифрите. Според мен базата
данни е полезна за моята работа.“ Nataša, журналист
(Словения)
„Статистическите данни са източник на конкретни факти, но когато се използват за насърчаване на
равенството между половете и подобряване на живота на гражданите, те се превръщат в незаменим
инструмент.“ Anna, статистик (Европейска комисия)

Как да цитирате статистическата
база данни по пол на EIGE?
Радваме се, че използвате нашата база данни в работата
си. След като сте експортирали таблица с данни/визуализация на данни от статистическата база данни по пол на
EIGE, молим ви да я отбележите по следния начин:
„Статистическа база данни по пол на EIGE (EIGE’s
Gender Statistics Database): Наименование на набора от
данни [с хипервръзка към първоначалния източник]
Информацията е извлечена на дд/мм/гггг“

Желаете ли да се свържете
с експерти от EIGE, които работят
по проекта за базата данни?
Присъединете се към специализираното виртуално работно пространство в онлайн платформата за консултации и сътрудничество на EIGE — EuroGender!

Регистрирайте се тук!

Свържете се с нас! Работите върху документ за политиката, академична статия или статия за медиите и не намирате необходимите ви данни? Изпратете ни запитване на: EIGE.SEC@eige.europa.eu

Европейски институт
за равенство между половете

Статистическа база данни по пол на EIGE: доказателства за решения

Статистическата база данни по пол представлява
център за цялостни знания, в който са събрани
статистически данни по пол и информация за различни
аспекти на (не)равенството между жените и мъжете
Дървовидната структура на статистическата база данни по пол е ценно преимущество! Тя е много удобна за авторите
на политики, както и за онези, които им съдействат с адекватни статистически данни.

Преглед на статистическите данни по пол при използване на шестте
входни точки по-долу
Статистическата база данни по пол на EIGE съдържа уникален подбор от над 2000 чувствителни от гледна точка на
пола показатели, включващи групирани по полов признак
данни — ценен ресурс за всеки, който се стреми да постигне напредък в областта на равенството между половете.

1. Политики и стратегии на ЕС

¾ Европейски стълб на социалните права
¾ Стратегията „Европа 2020“
¾ Стратегията от Барселона
Научете повече за политиките и стратегиите
на ЕС от нашия уебсайт!

¾ Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г. (1)
Базата данни отразява политическите приоритети на ЕС
за равенство между половете. Тя показва до каква степен
се постига равенство между половете в държавите —
членки на ЕС, и извън него. Статистическата база данни
по пол подкрепя политиките и действията на Европейската комисия по отношение на равенството между половете
и допринася за наблюдение на напредъка към постигане
на равенство между жените и мъжете във всички сфери
на живота.

2. Тематични области
¾ Работа и пазар на труда
¾ Изследвания, наука, цифрово общество
През декември 1995 г. Европейският съвет заяви ангажимента на ЕС към Пекинската декларация и платформа
за действие за равенство, развитие и мир и изрази
намерението си ежегодно да преразглежда нейното прилагане. Статистическата база данни по пол на EIGE помага за наблюдение на напредъка в оправомощаването на
жените в рамките на приоритетните проблемни области
в Пекинската декларация и платформа за действие.

3. Пекинската платформа за действие
¾
¾
¾
¾

Жените и бедността (А)
Образование и обучение на жените (Б)
Жените и здравето (В)
Жените във властта и процесите на вземане на
решения (Ж)

Данните се актуализират веднага щом станат налични.

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Образование, обучение и умения
Демография и миграция
Плодовитост и репродуктивни права
Здравеопазване и смъртност
Условия на живот
Използване на времето
Обществено мнение

Научете повече за тематичните области от нашия уебсайт!
Данните се актуализират веднага щом станат налични.

¾ Институционални механизми за напредъка на
жените (З)
¾ Човешките права на жените (И)
¾ Жените и медиите (Й)
¾ Жените и околната среда (К)
¾ Детето момиче (Л)
¾ Насилие срещу жени (Г)
¾ Жените и въоръжените конфликти (Д)
¾ Жените и икономиката (Е)
Научете повече за Пекинската платформа за действие от
нашия уебсайт!
Данните се актуализират веднага щом станат налични.

(1) През 2021 г. EIGE ще актуализира входната точка със „Стратегията на ЕС за равенство между половете за периода 2020—2025 г.“
веднага след като бъде одобрена окончателна рамка за мониторинг.
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Разработен от EIGE, индексът за равенство между половете измерва до каква степен ЕС и държавите членки са
постигнали равенство между половете.
Статистическата база данни по пол на EIGE представя
всички данни в шест основни области (работа, доходи,
образование, време, ръководни функции и здраве)
и две допълнителни области (интерсекционалност
и насилие).

4. Индекс за равенство между половете
¾ Резултати на индекса за равенство
между половете
¾ Показатели, използвани за изчисляване на индекса
¾ Интерсекционалност на индекса
¾ Насилието като съпътстваща област
Научете повече за индекса за равенство между половете
от нашия уебсайт!
От 2019 г. данните се актуализират всяка година.

EIGE събира данни за дела на жените и мъжете на ключови позиции за вземане на решения в различни области
на политиката.
Базата данни предоставя информация, която може да се
използва за наблюдение на напредъка за постигане на
равенство между половете при вземането на решения.
Данните за вземането на решения се събират за:
y държавите ― членки на ЕС
y петте държави кандидатки за присъединяване към
ЕС: Черна гора, Северна Македония, Албания, Сърбия
и Турция
y двете потенциални държави кандидатки: Босна
и Херцеговина и Косово*.
y трите държави от ЕИП — Исландия, Лихтенщайн
и Норвегия

5. 
Жените и мъжете в процеса на вземане
на решения
¾ Политика
¾ Публична администрация
¾ Съдебна система
¾ Бизнес и финанси
¾ Социални партньори и НПО
¾ Околна среда и изменение на климата
¾ Медии
¾ Образование, наука, изследвания
¾ Спорт
Научете повече за жените и мъжете в процеса на вземане на решения от нашия уебсайт!
 Данните за политиката се актуализират на всяко
тримесечие. Данните за стопанската дейност и финансите
се актуализират два пъти годишно.

* Това название не засяга позициите по отношение на статута
и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност
на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Статистическата база данни по пол съдържа данни за насилие, основано на пола, от административни източници
и от източници на данни от проучвания.
Статистическата база данни по пол предоставя достъп до
съществуващите статистически данни за насилието, основано на пола, в подкрепа на институциите и експертите, ангажирани с предотвратяване и борба с това насилие
в Европейския съюз и извън него.

6. Насилие, основано на пола
¾ Физическо насилие
¾ Сексуално насилие

Психическо насилие
Насилие от страна на интимния партньор
Генитално осакатяване на жени
Трафик
Нагласи и възприемане
Услуги за подкрепа
Статистически капацитет и наличност
на данни
Научете повече за насилието, основано на пола, от нашия
уебсайт!
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Данните се актуализират веднага щом станат налични.
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Как да търсите в статистическата
база данни по пол?
Потребителите могат да преглеждат информация в базата
данни чрез набор от предварително дефинирани входни
точки, обхващащи теми, свързани с пола, или да търсят
данни чрез търсене по ключова дума.
Опцията за сърфиране е насочена към потребители,
които искат да изследват категория статистически показатели (напр. общи тематични области или специфични
теми, като вземане на решения). Тя е лесна за използване
и дава структурирано насочване към наличните данни.
Структурата на сърфиране е организирана във вид
на входни точки. Входните точки и дървовидната структура се адаптират редовно, за да отговарят на нуждите на
потребителите.
Опцията за търсене по ключова дума е най-подходяща за онези, които търсят конкретен набор от данни или
област на интерес, но не са сигурни къде да я намерят
в предварително дефинираните структури.

Имате ли данни?
Това са критериите за качество

Вертикална или хоризонтална
стълбовидна диаграма
Представя данни за жените и мъжете на национално равнище и на равнището на ЕС за една година.
Стълбовидната диаграма показва данните чрез стълбове, които са пропорционални на стойностите на данните.
Хоризонталните стълбовидни диаграми представят стойностите на данните по хоризонталната ос, а държавите
по вертикалната ос. Вертикалните стълбовидни диаграми
представят всички налични държави по хоризонталната
ос, а стойностите на данните по вертикалната ос.

Линейна диаграма

Сравнява данните във времето спрямо данните на
други държави или спрямо средната стойност за ЕС.

Линейната диаграма представлява графично представяне на данни, които са изобразени като серия от линии.
Всяка линия представлява държава, като за всяка от тях се
използва различен цвят. По този начин държавите могат да
се представят една по една, в групи или спрямо средната
стойност за ЕС. Всички години, за които има данни, са отбелязани по хоризонталната ос, а стойностите на данните
— по вертикалната ос.

Таблица с данни

Показва съществуващите данни в таблица.

EIGE е приел рамката за оценка и осигуряване на качеството на Европейската статистическа система с цел оценка на
качеството на данните.
Качеството на данните се оценява въз основа на принципите за оценка на качеството, изложени в Кодекса на европейската статистическа практика.

Как да проучим какви са
различните визуализации на
данни?

Данните могат също да се визуализират в обикновена таблица. Визуализацията под формата на таблица позволява
данните да бъдат филтрирани по избрани години, държави
и пол. За показатели, които не са напълно сравними в различните държави, напр. тези относно насилието, основано
на пола, таблицата с данни е единствената налична визуализация.

Как се изтеглят таблиците
и диаграмите?

Статистическата база данни по пол на EIGE показва статистически данни по три различни начина:

Топлинна карта на ЕС

Показва данни, като използва топлинни карти и карти със символни означения.

Топлинната карта на ЕС представлява интерактивна карта. За всеки избран показател картата показва държавите
с различна интензивност на цветовете; колкото по-висока
е стойността на индикатора, толкова по-слаб е интензитетът на цвета, изобразен на картата.

Експортиране

Всички таблици, диаграми и карти могат да бъдат
експортирани в различни формати с помощта на бутона за експортиране.
Можете да експортирате таблици с данни и визуализации
в множество формати. Всички визуализации (топлинна карта на ЕС, стълбовидна диаграма, линейна диаграма) могат да
бъдат експортирани и изтеглени във формати PNG или JPG.
Таблиците с данни могат да бъдат експортирани и изтеглени
във файлове във формат CSV, XLS, XML и JSON. Диаграмите
и картите могат да бъдат съхранени във формати JPG, PNG,
IFFRAME.
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Допълнителна информация:

Европейският институт за равенство между половете (ЕІGE)
е центърът на ЕС за знания в областта на равенството между половете.
ЕІGE подпомага авторите на политики и всички заинтересовани
институции в усилията им да превърнат равенството между жените
и мъжете в реалност за всички европейци, като им предоставя
специфични експертни знания и съпоставими и надеждни данни за
равенството между половете в Европа.
© Европейски институт за равенство между половете, 2020 г.
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