
EIGE lyčių statistikos duomenų 
bazė: įrodymai sprendimams 
priimti

Lyčių statistikos duomenų bazė

Tikslūs, pagal lytį suskirstyti ir lyčių aspektais pagrįsti duome-
nys padeda stebėti politikos poveikį ir atskleidžia, kuriose sri-
tyse galima nuveikti daugiau siekiant pašalinti lyčių nelygybę.

Lyčių statistikos duomenų bazė tiksliai parodo moterų ir vyrų 
skirtumus visose gyvenimo srityse ir padeda stebėti pažangą 
siekiant lyčių lygybės visose ES politikos srityse.

Pažymėkite šią duomenų bazę savo naršyklėse! Štai dėl šių 
priežasčių:

  Vieno langelio principas
Duomenų bazė yra valstybės narės ir ES lygmenimis vieno lan-
gelio principu veikiantis lyčių statistikos šaltinis. Be to, duome-
nų bazėje pateikiami turimi kitų Europos šalių duomenys.

 Paprasta prieiga
Ji yra naudinga visiems, norintiems greitai ir lengvai ieškoti pir-
minių duomenų ir gauti lenteles bei duomenis tolesnei ana-
lizei. Svetainėje vartotojas taip pat gali kurti ir personalizuoti 
įvairius skaičius, pavyzdžiui, parengti juostines diagramas ir 
laiko sekas.

 Nuolatinis atnaujinimas
Duomenų bazė užtikrina galimybę susipažinti su naujausiais 
turimais duomenimis, kurie yra ne tik suskirstyti pagal lytį, bet 
ir apibūdina moterų ir vyrų padėtį visuomenėje.

Diskusijos apie duomenis!
Iš lyčių statistikos galima sužinoti įdomių dalykų.

Skelbdami svarbius duomenų rinkinius, šiuos pasakojimus pa-
teikiame lengvai suprantamuose statistiniuose pranešimuose, 
kuriuose pristatomos naujausios tendencijos ES valstybėse na-
rėse. Juose taip pat atkreipiamas dėmesys į ES valstybių narių 
ir kitų Europos šalių skirtumus.

Visas diskusijas apie  
duomenis rasite čia!

ES institucijos naudojasi duomenų baze stebėdamos pažangą 
lyčių lygybės srityje, ji minima akademiniuose tyrimuose ir yra 
patikimas šaltinis visos ES žurnalistams.

Štai kokiomis mintimis su mumis pasidalijo kai kurie EIGE lyčių 
statistikos duomenų bazės naudotojai:

„Manau, kad funkcijos yra gana analitinės, jomis patogu 
naudotis“, – Heidrun, mokslo tyrimų pareigūnė (AT)

„Negalime kalbėti apie lyčių lygybę, jei nežinome šių skaičių. 
Ši duomenų bazė labai praverčia mano darbe“,  – Nataša, 
žurnalistė (Sl)

„Statistiniai duomenys – tai tikslūs faktai, tačiau kai jie nau-
dojami lyčių lygybei skatinti ir piliečių gyvenimui gerinti, jie 
tampa būtina priemone“, – teigė statistikos specialistė Anna 
(Europos Komisija).

Kaip naudotis EIGE lyčių lygybės 
statistikos duomenų baze?
Labai džiaugiamės, kad savo darbe naudojatės mūsų duome-
nų baze. Eksportavę EIGE duomenų bazės duomenų lentelę 
ir (arba) vizualizaciją, pateikite šias nuorodas:

EIGE lyčių lygybės statistikos duomenų bazė. Duomenų 
rinkinio pavadinimas [nuoroda į pradinį šaltinį]
Gauta mmmm/mm/dd.

Ar norite bendradarbiauti su 
EIGE ekspertais, dirbančiais 
duomenų bazės projekte?
Prisijunkite prie EIGE internetinės konsultacijų ir bendradarbia-
vimo platformos „EuroGender!“ 

Registruokitės čia!

Europos lyčių
lygybės institutas

Kreipkitės į mus! Rengiate politikos dokumentą, akademinį dokumentą ar straipsnį žiniasklaidai ir negalite rasti reikiamų 
duomenų? Atsiųskite mums užklausą adresu EIGE.SEC@eige.europa.eu

mailto:EIGE.SEC@eige.europa.eu
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EIGE duomenų bazėje pateikiama daugiau kaip 2 000 atrink-
tų unikalių su lytimi susijusių rodiklių, apimančių pagal lytį su-
skirstytus duomenis; tai yra vertingas šaltinis visiems, siekian-
tiems skatinti lyčių lygybę.

1. ES politika ir strategijos
 ¾ Strateginė veikla siekiant lyčių lygybės 2016–2019 m. (1)
 ¾ Europos socialinių teisių ramstis

(1) 2021 m. EIGE patikslins prieigą pasitelkusi 2020–2025 m. lyčių lygybės strategiją, kai bus patvirtinta galutinė stebėsenos sistema.

 ¾ Strategija „Europa 2020“
 ¾ Barselonos strategija

Daugiau informacijos apie ES politiką ir strate-
gijas rasite mūsų interneto svetainėje!

 Duomenys atnaujinami, kai tik gaunami.

Duomenų bazėje atsispindi ES politiniai prioritetai lyčių lygybės 
srityje. Iš jos matyti, kokiu mastu lyčių lygybė pasiekta visose 
ES valstybėse narėse ir už jų ribų. Duomenų bazė pasitarnauja 
Europos Komisijos politikai ir veiksmams lyčių lygybės srityje ir 
padeda stebėti pažangą siekiant moterų ir vyrų lygybės visose 
gyvenimo srityse.

2. Teminės sritys
 ¾ Darbas ir darbo rinka
 ¾ Moksliniai tyrimai, mokslas, skaitmeninė visuomenė
 ¾ Švietimas, mokymas ir įgūdžiai

 ¾ Demografija ir migracija
 ¾ Vaisingumas ir reprodukcinės teisės
 ¾ Sveikata ir mirtingumas
 ¾ Gyvenimo sąlygos
 ¾ Laiko panaudojimas
 ¾ Viešoji nuomonė

Sužinokite daugiau apie temines sritis mūsų svetainėje!

 Duomenys atnaujinami, kai tik gaunami.

1995 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba pripažino ES 
įsipareigojimą įgyvendinti Pekino deklaraciją ir Veiksmų 
platformą siekiant lygybės, vystymosi ir taikos ir pareiš-
kė ketinanti kasmet stebėti jų įgyvendinimą. EIGE duomenų 
bazė padeda stebėti moterų įgalėjimo pažangą didžiausią su-
sirūpinimą keliančiose Pekino veiksmų platformos srityse.

3. Pekino veiksmų platforma
 ¾ Moterys ir skurdas (A)
 ¾ Moterų švietimas ir mokymas (B)
 ¾ Moterys ir sveikata (C)
 ¾ Moterų dalyvavimas valdžioje ir priimant sprendimus (G)
 ¾ Instituciniai moterų pažangos mechanizmai (H)

 ¾ Moterų teisės (I)
 ¾ Moterys ir žiniasklaida (J)
 ¾ Moterys ir aplinka (K)
 ¾ Mergaitės (L)
 ¾ Smurtas prieš moteris (D)
 ¾ Moterys ir ginkluotieji konfliktai (E)
 ¾ Moterys ir ekonomika (F)

Daugiau informacijos apie Pekino veiksmų platformą rasite 
mūsų interneto svetainėje!

 Duomenys atnaujinami, kai tik gaunami.

Lyčių statistikos duomenų bazės medžio struktūra iš tiesų suteikia pridėtinės vertės! Tai labai patogu ne tik politikos formuoto-
jams, bet ir tiems, kurie jiems padeda teikdami tinkamus statistinius duomenis.

Ieškokite lyčių statistinių duomenų naudodami toliau nurodytus 
šešis įvesties taškus

EIGE lyčių statistikos duomenų bazė – tai išsamių žinių apie 
lyčių statistiką ir informacijos apie įvairius moterų ir vyrų 
(ne)lygybės aspektus šaltinis

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
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Lyčių lygybės indeksu, kurį parengė EIGE, vertinama, kiek ES ir 
jos valstybės narės dar turi nuveikti, kad pasiektų lyčių lygybę.

EIGE lyčių lygybės statistikos duomenų bazėje pateikiami visi 
šešių pagrindinių sričių (darbo, pinigų, žinių, laiko, galios ir 
sveikatos) ir dviejų papildomų sričių (tarpsektoriškumo ir 
smurto) duomenys.

4. Lyčių lygybės indeksas
 ¾ Lyčių lygybės indeksas (balai)
 ¾ Indeksui apskaičiuoti naudojami rodikliai
 ¾ Indekso tarpsektoriškumas
 ¾ Su smurtu susijusi sritis

Daugiau informacijos apie lyčių lygybės indeksą rasite mūsų 
interneto svetainėje!

 Nuo 2019 m. duomenys atnaujinami kasmet.

EIGE renka statistinius duomenis apie moterų ir vyrų dalyvavi-
mą priimant sprendimus įvairiose politikos srityse.

Duomenų bazėje pateikiama informacija, kuria galima naudotis 
stebint pažangą, padarytą siekiant lyčių lygybės priimant spren-
dimus. Renkami duomenys apie sprendimų priėmimą yra skirti:

 y ES valstybėms narėms;
 y penkioms ES šalims kandidatėms: Juodkalnijai, Šiaurės 

Makedonijai, Albanijai, Serbijai ir Turkijai;
 y dviem potencialioms šalims kandidatėms: Bosnijai ir 

Hercegovinai ir Kosovui*;
 y trims EEE šalims: Islandijai, Lichtenšteinui ir Norvegijai.

* Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezo-
liuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl 
Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

5. Moterų ir vyrų dalyvavimas priimant sprendimus
 ¾ Politika
 ¾ Viešasis administravimas
 ¾ Teisminės institucijos
 ¾ Verslas ir finansai
 ¾ Socialiniai partneriai ir NVO
 ¾ Aplinka ir klimato kaita
 ¾ Žiniasklaida
 ¾ Švietimas, mokslas, moksliniai tyrimai
 ¾ Sportas

Daugiau informacijos apie vyrų ir moterų dalyvavimą priimant 
sprendimus rasite mūsų interneto svetainėje!

  Politikos duomenys atnaujinami kas ketvirtį. Verslo ir finansų 
duomenys atnaujinami du kartus per metus.

Lyčių statistikos duomenų bazėje pateikiami duomenys apie 
smurtą dėl lyties, gauti iš administracinių ir tyrimų duomenų 
šaltinių.

Duomenų bazėje suteikiama prieiga prie turimų statistinių 
duomenų apie smurtą dėl lyties, siekiant remti institucijas ir 
specialistus, dalyvaujančius smurto dėl lyties prevencijos ir ko-
vos su juo veikloje Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

6. Smurtas dėl lyties
 ¾ Fizinis smurtas
 ¾ Seksualinis smurtas
 ¾ Psichologinis smurtas

 ¾ Intymaus partnerio smurtas
 ¾ Moters lyties organų žalojimas
 ¾ Prekyba žmonėmis
 ¾ Požiūris ir įsitikinimai
 ¾ Paramos paslaugos
 ¾ Statistiniai pajėgumai ir duomenų prieina-

mumas

Daugiau informacijos apie smurtą dėl lyties rasite mūsų inter-
neto svetainėje!

 Duomenys atnaujinami, kai tik jie gaunami.

Lyčių statistikos duomenų bazės medžio struktūra iš tiesų suteikia pridėtinės vertės! Tai labai patogu ne tik politikos formuoto-
jams, bet ir tiems, kurie jiems padeda teikdami tinkamus statistinius duomenis.

Ieškokite lyčių statistinių duomenų naudodami toliau nurodytus 
šešis įvesties taškus

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
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Kaip vykdyti paiešką duomenų 
bazėje?
Naudotojai gali naršyti duomenų bazėje naudodamiesi iš 
anksto nustatytais įvesties taškais, apimančiais su lytimi su-
sijusias temas, arba ieškoti duomenų atlikdami paiešką pa-
gal raktinius žodžius.

Naršymo parinktis skirta naudotojams, kurie nori išnagri-
nėti statistinių rodiklių kategoriją (pvz., bendras temines sri-
tis arba konkrečias temas, kaip antai sprendimų priėmimą). 
Ji taip pat patogi naudoti ir joje pateikiamas struktūrinis tu-
rimų duomenų vadovas. Naršymo struktūra suskirstyta 
į įvesties taškus. Įvesties taškai ir medžio struktūra regu-
liariai pritaikomi prie naudotojų poreikių.

Raktažodžio paieškos funkcija labiausiai tinka tiems nau-
dotojams, kurie ieško tam tikro duomenų rinkinio arba juos 
dominančios srities duomenų, bet nežino, kurioje iš anksto 
nustatytų struktūrų dalyje būtų galima juos rasti.

Ar turite duomenų?  
Tai yra kokybės kriterijai
Siekdamas įvertinti duomenų kokybę, EIGE patvirtino Eu-
ropos statistikos sistemos kokybės vertinimo ir užtikrinimo 
sistemą.

Duomenų kokybė vertinama pagal Europos statistikos prak-
tikos kodekse nustatytus kokybės vertinimo principus.

Kaip nagrinėti įvairias duomenų 
vizualizacijas?
EIGE lyčių lygybės statistikos duomenų bazėje statistiniai 
duomenys pateikiami trimis skirtingais būdais:

ES spalvų intensyvumo žemėlapyje
duomenys pateikiami naudojant spalvų intensyvumo 
ir simbolių žemėlapius.

ES spalvų intensyvumo žemėlapis yra interaktyvus. 
Žemėlapyje nurodomos šalys, kurių kiekvieno pasirinkto 
rodiklio spalvų intensyvumas yra skirtingas; kuo didesnė 
rodiklio vertė, tuo mažesnis žemėlapyje parodytos spalvos 
intensyvumas.

Vertikali arba horizontali juostinė 
diagrama

Pateikiami vienų metų duomenys apie moteris ir vyrus ša-
lies ir ES lygmenimis.

Juostinėje diagramoje pateikiami duomenys naudojant 
duomenų vertėms proporcingas juostas. Horizontaliose 
juostinėse diagramose duomenų vertės pateikiamos hori-
zontalioje ašyje, o šalys – vertikalioje ašyje. Vertikaliose juos-
tinėse diagramose visos galimos šalys pateikiamos horizon-
talioje ašyje, o duomenų vertės – vertikalioje ašyje.

Linijinė diagrama
Ilgainiui duomenys palyginami su kitų šalių duome-
nimis arba ES vidurkiu.

Linijinė diagrama – tai grafinis duomenų pavaizdavimas 
naudojant įvairias linijas. Kiekvienai šaliai skirta atskira lini-
ja ir naudojama skirtinga spalva. Taip šalys gali būti pavaiz-
duotos vienu metu ar grupėmis arba palyginamos su ES vi-
durkiu. Visi metai, apie kuriuos turima duomenų, nurodomi 
horizontalioje ašyje, o duomenų vertės – vertikalioje ašyje.

Duomenų lentelė
Turimi duomenys pateikiami lentelėje.

Duomenys taip pat gali būti pateikti paprastoje lentelėje. 
Naudodamiesi lentele galite atrinkti duomenis pagal pasi-
rinktus metus, šalis ir lytį. Kalbant apie rodiklius, kurie nėra 
visiškai palyginami įvairiose šalyse, pvz., susijusius su smur-
tu dėl lyties, duomenų lentelė yra vienintelė galima vizuali-
zacija.

Kaip parsisiųsti lenteles ir 
diagramas?

Eksportavimas
 Visos lentelės, diagramos ir žemėlapiai gali būti eks-
portuojami įvairiais formatais, naudojant mygtuką 
„eksportuoti“.

Duomenų lenteles ir vizualizacijas galima eksportuoti įvai-
riais formatais. Visos vizualizacijos (ES spalvų intensyvumo 
žemėlapis, juostinė diagrama, linijinė diagrama) gali būti 
eksportuojamos ir parsisiunčiamos PNG ar JPG formatais.

Duomenų lentelės gali būti eksportuojamos ir parsisiunčia-
mos CSV, XLS, XML ir JSON formatais. Grafikus ir žemėla-
pius galima išsaugoti JPG, PNG ir IFFRAME formatais.

Europos lyčių lygybės institutas

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) yra ES žinių centras lyčių lygybės 
klausimais. EIGE padeda politikos formuotojams ir visoms atitinkamoms 
institucijoms siekti, kad moterų ir vyrų lygybė taptų realybe visiems 
europiečiams, teikdama jiems specialių žinių ir palyginamų bei patikimų 
duomenų apie lyčių lygybę Europoje.
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