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Precīzi pēc dzimuma sadalītie dati, kā arī dati, kuros ņemti vērā dzimumu līdztiesības aspekti, palīdz sekot politikas
ietekmei un atklāj, kur jādara vairāk, lai novērstu dzimumu
nelīdztiesību.
Dzimumu statistikas datubāze sniedz precīzu priekšstatu
par atšķirībām, kas pastāv starp sievietēm un vīriešiem visās dzīves jomās, un palīdz uzraudzīt progresu dzimumu
līdztiesības panākšanai visās ES politikas jomās.
Pārlūkprogrammās pielieciet šai datubāzei grāmatzīmi! Dariet to tādēļ:

Vienas pieturas avots
Šī datubāze kalpo par vienas pieturas informācijas avotu
dzimumu statistikas jomā dalībvalstu un ES līmenī. Turklāt
datubāzē ir iekļauti pieejamie dati no citām Eiropas valstīm.

Viegla piekļuve
Noderīga ekspertiem un nespeciālistiem, lai ātri un viegli
atrastu sākotnējos datus un izvilktu tabulas un attēlus turpmākai analīzei. Tīmekļa vietne arī ļauj lietotājiem izveidot
un personalizēt dažādu veidu attēlus, piemēram, joslu diagrammas un laika rindas.

Aktuāla informācija
Šī datubāze garantē piekļuvi jaunākajiem pieejamajiem datiem, kas ir ne tikai sadalīti pēc dzimuma, bet arī apraksta
sieviešu un vīriešu stāvokli sabiedrībā.

Dati stāsta!
Dzimumu statistika atklāj interesantus stāstus.
Publicējot svarīgas datu kopas, mēs stāstām šos stāstus
viegli saprotamās statistikas lapās, kurās atspoguļotas jaunākās tendences ES dalībvalstīs. Tās var arī parādīt atšķirības starp ES dalībvalstīm un citām Eiropas valstīm.

Izlasiet visus datu stāstus šeit!

Datubāzi izmanto ES iestādes, lai uzraudzītu progresu dzimumu līdztiesības jomā, uz to atsaucas akadēmiskajā pētniecībā, un tā ir uzticams avots žurnālistiem visā ES.
Lūk, ko daži EIGE dzimumu statistikas datubāzes lietotāji pastāstīja mums par savu pieredzi:
“Man šķiet, ka funkcijas ir viegli lietojamas un diezgan analītiskas.” Pētniece Haidruna (AT)
“Ja nezinām datus, mēs nevaram runāt par dzimumu
līdztiesību. Datubāze manā darbā ir noderīga.” Žurnāliste
Nataša (SI)
“Statistika ir saistīta ar konkrētiem faktiem, bet, ja to izmanto dzimumu līdztiesības veicināšanai un iedzīvotāju
dzīves uzlabošanai, tā kļūst par neaizstājamu rīku.” Statistiķe Anna (Eiropas Komisija)

Kā atsaukties uz EIGE dzimumu
statistikas datubāzi?
Mēs esam ļoti priecīgi, ka savā darbā esat izmantojuši mūsu
datubāzi. Pēc datu tabulas/vizualizāciju eksportēšanas no
EIGE datubāzes, lūdzu, atsaucieties uz to šādi:
“EIGE dzimumu statistikas datubāze: datu
nosaukums [hipersaite uz sākotnējo avotu].

kopas

Izgūts dd.mm.gggg.”

Vai vēlaties sadarboties ar
EIGE ekspertiem, kas strādā ar
datubāzes projektu?
Pievienojieties īpašajai virtuālajai darba videi EIGE tiešsaistes apspriešanās un sadarbības platformā EuroGender!

Reģistrējieties šeit!

Sazinieties ar mums! Gatavojat politikas dokumentu, akadēmisku publikāciju vai rakstu plašsaziņas līdzekļos un
nevarat atrast vajadzīgos datus? Nosūtiet mums savu jautājumu uz šādu adresi: EIGE.SEC@eige.europa.eu
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EIGE dzimumu statistikas datubāze ir visaptverošs zināšanu
centrs attiecībā uz dzimumu statistiku un informāciju par
dažādiem sieviešu un vīriešu (ne-)līdztiesības aspektiem

Dzimumu statistikas datubāzes kokam līdzīgā struktūra patiešām rada pievienoto vērtību! Tā ir ļoti ērta politikas veidotājiem, kā arī tiem, kas tos atbalsta ar atbilstošu statistiku.

Pārlūkojiet dzimumu statistiku, izmantojot sešus zemāk redzamos
ieejas punktus
EIGE datubāzē ir iekļauta unikāla izlase ar vairāk nekā
2000 dzimumsensitīvu rādītāju, kas ietver pēc dzimuma sadalītus datus – tas ir vērtīgs resurss ikvienam, kurš tiecas
veicināt dzimumu līdztiesību.

¾ Eiropas sociālo tiesību pīlārs
¾ Stratēģija “Eiropa 2020”
¾ Barselonas stratēģija

1. ES politika un stratēģijas

Uzziniet vairāk par ES politiku un stratēģijām
mūsu tīmekļa vietnē!

¾ Stratēģiska apņemšanās par dzimumu līdztiesību
2016.–2019. gadā (1)
Datubāzē ir atspoguļotas ES politiskās prioritātes dzimumu
līdztiesības jomā. Tā parāda, cik lielā mērā dzimumu līdztiesība ir panākta gan ES dalībvalstīs, gan citviet. Ar tās palīdzību
tiek atbalstīta Eiropas Komisijas politika un darbības dzimumu
līdztiesības jomā un sniegts atbalsts, lai uzraudzītu progresu
virzībā uz sieviešu un vīriešu līdztiesību visās dzīves jomās.

2. Tematiskās jomas
¾ Darbs un darba tirgus
¾ Pētniecība, zinātne, digitālā sabiedrība
¾ Izglītība, apmācība un prasmes
Eiropadome 1995. gada decembrī apstiprināja ES apņemšanos ievērot Pekinas deklarāciju un izmantot Rīcības platformu līdztiesībai, attīstībai un mieram (BPfA) un pauda
nodomu katru gadu pārskatīt tās īstenošanu. EIGE datubāze
palīdz uzraudzīt progresu saistībā ar pilnvērtīgu iespēju došanu sievietēm atbilstoši BPfA kritiskajām problēmjomām.

3. Pekinas Rīcības platforma
¾
¾
¾
¾

Sievietes un nabadzība (A)
Sieviešu izglītība un apmācība (B)
Sievietes un veselība (C)
Sievietes varas struktūrās un lēmumu pieņemšanā (G)

Dati tiek atjaunināti, tiklīdz tie kļūst pieejami.

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Demogrāfija un migrācija
Dzimstība un reproduktīvās tiesības
Veselība un mirstība
Dzīves apstākļi
Laika patēriņš
Sabiedrības nostāja

Uzziniet vairāk par tematiskajām jomām mūsu tīmekļa vietnē!
Dati tiek atjaunināti, tiklīdz tie kļūst pieejami.

¾ Institucionālie mehānismi sieviešu stāvokļa uzlabošanai (H)
¾ Sieviešu cilvēktiesības (I)
¾ Sievietes un plašsaziņas līdzekļi (J)
¾ Sievietes un vide (K)
¾ Meitenes (L)
¾ Vardarbība pret sievietēm (D)
¾ Sievietes un bruņoti konflikti (E)
¾ Sievietes un ekonomika (F)
Uzziniet vairāk par Pekinas Rīcības platformu mūsu tīmekļa
vietnē!
Dati tiek atjaunināti, tiklīdz tie kļūst pieejami.

(1) Kad būs apstiprināta galīgā uzraudzības sistēma, EIGE 2021. gadā atjauninās ieejas punktus ar Dzimumu līdztiesības stratēģiju
2020.–2025. gadam.
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EIGE izstrādātais dzimumu līdztiesības indekss nosaka, cik
lielā (vai mazā) mērā ES un tās dalībvalstis ir panākušas dzimumu līdztiesību.
EIGE dzimumu statistikas datubāzē visi dati ir apkopoti
sešās pamatjomās (darbs, nauda, zināšanas, laiks, vara un
veselība) un divās papildu jomās (savstarpējā ietekme un
vardarbība).

4. Dzimumu līdztiesības indekss
¾ Dzimumu līdztiesības indeksa rādītāji
¾ Indeksa aprēķināšanai izmantotie rādītāji
¾ Indeksa aspektu savstarpējā ietekme
¾ Vardarbības pavaddomēns
Uzziniet vairāk par dzimumu līdztiesības indeksu mūsu tīmekļa vietnē!
Kopš 2019. gada dati tiek atjaunināti katru gadu.

EIGE apkopo datus par sieviešu un vīriešu īpatsvaru galvenajos amatos, kur dažādās politikas jomās tiek pieņemti
lēmumi.
Datubāzē ir pieejama informācija, ko var izmantot, lai uzraudzītu progresu ceļā uz dzimumu līdztiesību lēmumu pieņemšanā. Datus par lēmumu pieņemšanu apkopo par:
y ES dalībvalstīm
y piecām ES kandidātvalstīm – Melnkalni, Ziemeļmaķedoniju,
Albāniju, Serbiju un Turciju
y divām iespējamām kandidātvalstīm – Bosniju un
Hercegovinu, un Kosovu*
y trīs EEZ valstīm – Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju
* Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP
Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

Dzimumu statistikas datubāzē ir dati par ar dzimumu saistītu
vardarbību no administratīviem un apsekojumu datu avotiem.
Datubāze nodrošina piekļuvi esošajiem statistikas datiem par
ar dzimumu saistītu vardarbību, lai sniegtu atbalstu iestādēm
un ekspertiem, kas piedalās ar dzimumu saistītas vardarbības
novēršanā un apkarošanā Eiropas Savienībā un citviet.

6. Ar dzimumu saistīta vardarbība
¾ Fiziska vardarbība
¾ Seksuāla vardarbība
¾ Psiholoģiska vardarbība

5. Sievietes un vīrieši lēmumu pieņemšanā
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Politika
Valsts pārvalde
Tiesu iestādes
Uzņēmējdarbība un finanses
Sociālie partneri un NVO
Vide un klimata pārmaiņas
Plašsaziņas līdzekļi
Izglītība, zinātne, pētniecība
Sports

Uzziniet vairāk par sievietēm un vīriešiem lēmumu pieņemšanā mūsu tīmekļa vietnē!
 Dati par politiku tiek atjaunināti katru ceturksni. Dati par
uzņēmējdarbību un finansēm tiek atjaunināti divreiz gadā.

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Intīmo partneru vardarbība
Sieviešu dzimumorgānu kropļošana
Cilvēku tirdzniecība
Attieksme un priekšstati
Atbalsta pakalpojumi
Statistikas spējas un datu pieejamība

Uzziniet vairāk par ar dzimumu saistītu vardarbību mūsu
tīmekļa vietnē!
Dati tiek atjaunināti, tiklīdz tie kļūst pieejami.
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Kā veikt meklēšanu datubāzē?

Vertikālo vai horizontālo joslu
diagrammas

Lietotāji var pārlūkot datubāzi, izmantojot iepriekšnoteiktu
ieejas punktu kopumu, kas aptver ar dzimumu saistītus aspektus, vai atslēgvārdu meklēšanas vaicājumus.
Pārlūkošanas opcija ir paredzēta lietotājiem, kuri vēlas izpētīt kādu statistikas rādītāju kategoriju (piemēram, vispārīgas tematiskās jomas vai tādas konkrētas tēmas kā lēmumu
pieņemšana). Tā ir arī viegli izmantojama un piedāvā strukturētas norādes par pieejamajiem datiem. Pārlūkošanas
struktūra ir sakārtota atbilstoši ieejas punktiem. Ieejas punkti un kokam līdzīgā struktūra tiek regulāri pielāgoti
lietotāju vajadzībām.
Atslēgvārdu meklēšanas iespēja pārsvarā ir paredzēta
tiem, kuri meklē konkrētu datu kopu vai interešu jomu, bet
nav pārliecināti, kur to atrast iepriekšnoteiktajās struktūrās.

Vai jums ir dati?
Kvalitātes kritēriji

Šajās diagrammās tiek atainoti gada dati par sievietēm un
vīriešiem valsts un ES līmenī.
Joslu diagrammā dati tiek rādīti, izmantojot joslas, kas ir
proporcionālas datu vērtībām. Horizontālās joslu diagrammās datu vērtības ir norādītas uz horizontālās ass un valstis
uz vertikālās ass. Vertikālās joslu diagrammās visas pieejamās valstis ir norādītas uz horizontālās ass, bet datu vērtības uz vertikālās ass.

Līniju diagramma
Šajā diagrammā dati laika griezumā tiek salīdzināti
ar citām valstīm vai ES vidējo rādītāju.
Līniju diagrammā dati tiek attēloti grafiski, izmantojot vairākas līnijas. Katra līnija atbilst vienai valstij, un ikvienai līnijai tiek
izmantota atšķirīga krāsa. Tādējādi valstis var parādīt atsevišķi,
iekļaut grupās vai salīdzināt ar ES vidējo. Visi pieejamie gadi ir
norādīti uz horizontālās ass, bet datu vērtības uz vertikālās ass.

Datu tabulas

Lai novērtētu datu kvalitāti, EIGE ir pieņēmis Eiropas Statistikas sistēmas kvalitātes novērtēšanas un nodrošināšanas
satvaru.

Parāda esošos datus tabulā.

Datu kvalitāti novērtē, ņemot vērā kvalitātes novērtēšanas
principus, kas izklāstīti Eiropas Statistikas prakses kodeksā.

Datus var arī vizualizēt vienkāršā tabulā. Tabulas vizualizācija ļauj filtrēt datus par izvēlētajiem gadiem, valstīm un dzimumu. Attiecībā uz rādītājiem, kas nav pilnībā salīdzināmi
starp valstīm, piemēram, ar dzimumu saistītas vardarbības
rādītājiem, datu tabula ir vienīgā pieejamā vizualizācija.

Kā izpētīt dažādas datu
vizualizācijas?

Kā lejupielādēt tabulas
un grafikus?

EIGE dzimumu statistikas datubāzē statistikas dati ir atspoguļoti trīs dažādos veidos.

ES siltuma karte
Dati tiek atainoti, izmantojot siltuma un simbolu
kartes.
ES siltuma karte ir interaktīvs kartes izpētes rīks. Attiecībā
uz katru atlasīto rādītāju valstis kartē tiek atainotas dažādas
intensitātes krāsu toņos – jo lielāka ir rādītāja vērtība, jo mazāka ir kartē norādītā krāsas intensitāte.

Eksportēt
Visas tabulas, grafikus un kartes var eksportēt dažādos formātos, izmantojot pogu “Eksportēt”.
Varat eksportēt datu tabulas un vizualizācijas dažādos formātos. Visas vizualizācijas (ES siltuma karte, joslu diagramma, līniju diagramma) var eksportēt un lejupielādēt kā PNG
vai JPG failus.
Datu tabulas var eksportēt un lejupielādēt kā CSV, XLS,
XML un JSON failus. Grafikus un kartes var saglabāt JPG,
PNG vai IFFRAME formātā.
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Papildu informācija:

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir ES zināšanu centrs
dzimumu līdztiesības jautājumos. EIGE atbalsta politikas veidotājus
un visas attiecīgās iestādes to centienos padarīt vīriešu un sieviešu
līdztiesību par realitāti visiem Eiropas iedzīvotājiem, sniedzot tiem
konkrētas zināšanas, kā arī salīdzināmus un uzticamus datus par
dzimumu līdztiesību Eiropā.
© Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts, 2020
Atļauts reproducēt, norādot avotu.
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