
Zbirka statističnih podatkov 
po spolu inštituta EIGE: dokazi 
za odločitve

Zbirka statističnih podatkov po spolu

Z natančnimi podatki, razčlenjenimi po spolu, in podatki, ki 
upoštevajo različnost spolov, je lažje proučiti učinek politik 
in ugotoviti, kaj je treba še storiti za odpravo razlik med spo-
loma.

Zbirka statističnih podatkov po spolu natančno prikazuje 
razlike med ženskami in moškimi na vseh področjih življe-
nja ter pomaga spremljati napredek pri doseganju enakosti 
spolov v vseh politikah EU.

Dodajte zbirko podatkov med zaznamke v svojih brskalnikih. 
Za zbirko velja naslednje:

 Vir na enem mestu
Zbirka podatkov zagotavlja vir na enem mestu za statistične 
podatke po spolu na ravni držav članic in EU. Poleg tega 
predstavlja razpoložljive podatke iz drugih evropskih držav.

 Preprost dostop
Strokovnjaki in laiki lahko hitro in preprosto iščejo izvirne 
podatke ter izvozijo preglednice in številke za nadaljnjo 
analizo. Spletišče uporabniku tudi omogoča, da ustvari in 
prilagaja različne vrste podatkov, in sicer v obliki stolpčnih 
diagramov in časovnih vrst.

 Posodabljanje
Zbirka podatkov zagotavlja dostop do najnovejših razpolo-
žljivih podatkov, ki niso samo razčlenjeni po spolu, ampak 
tudi opisujejo položaj žensk in moških v družbi.

Podatki v besedah
Statistični podatki po spolu nosijo v sebi zanimive zgodbe.

Z objavo pomembnih naborov podatkov posredujemo te 
zgodbe v lahko razumljivih informativnih predstavitvah sta-
tističnih podatkov, ki prikazujejo najnovejše trende v drža-
vah članicah EU. Izpostavljene so lahko tudi razlike med dr-
žavami članicami EU in drugimi evropskimi državami.

Oglejte si vse podatke  
v besedah tukaj.

Zbirko podatkov uporabljajo institucije EU za spremljanje 
napredka na področju enakosti spolov, navajajo jo v aka-
demskih raziskavah in je zanesljiv vir za novinarje po vsej EU.

V nadaljevanju so zapisane misli uporabnikov zbirke stati-
stičnih podatkov po spolu inštituta EIGE:

„Funkcije zbirke podatkov so uporabniku prijazne in precej 
analitične.“ Heidrun, raziskovalka (AT)

„Ne moremo govoriti o  enakosti spolov, če ne poznamo 
številk. Zbirka podatkov se mi zdi zelo uporabna za moje 
delo.“ Nataša, novinarka (SI)

„Statistični podatki se nanašajo na gola dejstva, ko pa jih 
uporabimo za spodbujanje enakosti spolov in izboljša-
nje življenja državljanov, postanejo nepogrešljivo orodje.“ 
Anna, statističarka (Evropska komisija)

Kako navajati zbirko 
statističnih podatkov po spolu 
inštituta EIGE?
Zelo nas veseli, da našo zbirko podatkov uporabljate pri svo-
jem delu. Ko izvozite podatkovno preglednico/vizualizacijo po-
datkov iz zbirke podatkov inštituta EIGE, jo navedite, kot sledi:

„Zbirka statističnih podatkov po spolu inštituta EIGE: naslov 
nabora podatkov [hiperpovezava do prvotnega vira]
Pridobljeno dne dd/mm/llll“

Ali želite sodelovati s strokovnjaki 
inštituta EIGE, ki se ukvarjajo 
s projektom zbiranja podatkov?
Pridružite se v za to namenjenem virtualnem delovnem 
okolju s platformo inštituta EIGE za spletno svetovanje in 
sodelovanje – EuroGender.

Prijavite se tukaj.

Evropski inštitut
za enakost spolov

Pišite nam. Pripravljate dokument o politiki, akademski članek ali prispevek za medije in ne najdete podatkov, ki jih 
potrebujete? Svojo poizvedbo nam pošljite na naslov: EIGE.SEC@eige.europa.eu.

mailto:EIGE.SEC@eige.europa.eu
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Zbirka podatkov inštituta EIGE predstavlja edinstveni izbor več 
kot 2 000 kazalnikov, ki upoštevajo različnost spolov in prikazu-
jejo podatke, razčlenjene glede na spol, kar je dragocen vir za 
vse, ki si prizadevajo za doseganje enakosti spolov.

1. Politike in strategije EU
 ¾ Strateško prizadevanje za enakost spolov v obdob-

ju 2016–2019 (1)

(1) Leta 2021, ko bo dokončni okvir spremljanja potrjen, bo EIGE posodobil vstopno točko s Strategijo EU za enakost spolov 2020–2025.

 ¾ Evropski steber socialnih pravic
 ¾ Strategija Evropa 2020
 ¾ Barcelonska strategija

Več informacij o politikah in strategijah EU je 
na voljo na našem spletišču.

 Podatki se posodobijo takoj, ko so na voljo.

Zbirka podatkov odraža politične prednostne naloge EU na 
področju enakosti spolov. Prikazuje, v kolikšni meri je enakost 
spolov dosežena v državah članicah EU in zunaj nje. Podpi-
ra politike in ukrepe Evropske komisije na področju enakosti 
spolov ter pomaga spremljati napredek pri doseganju ena-
kosti med ženskami in moškimi na vseh področjih življenja.

2. Tematska področja
 ¾ Delo in trg dela
 ¾ Raziskave, znanost, digitalna družba
 ¾ Izobraževanje, usposabljanje ter znanja in spretnosti

 ¾ Demografija in migracije
 ¾ Plodnost in reproduktivne pravice
 ¾ Zdravje in umrljivost
 ¾ Življenjski pogoji
 ¾ Poraba časa
 ¾ Javno mnenje

Več informacij o tematskih področjih je na voljo na našem 
spletišču.

 Podatki se posodobijo takoj, ko so na voljo.

Evropska komisija je decembra 1995 priznala zavezo EU v zve-
zi s Pekinško deklaracijo in izhodišči za ukrepanje za 
enakost, razvoj in mir (BPfA) ter izrazila svojo namero, da 
bo vsako leto pregledala njihovo izvajanje. Zbirka podatkov 
EIGE pomaga spremljati napredek pri krepitvi vloge žensk ob 
upoštevanju ključnih področij Pekinških izhodišč za ukrepanje.

3. Pekinška izhodišča za ukrepanje
 ¾ Ženske in revščina (A)
 ¾ Izobraževanje in usposabljanje žensk (B)
 ¾ Ženske in zdravje (C)
 ¾ Ženske na položajih moči in odločanja (G)
 ¾ Institucionalni mehanizmi za napredek žensk (H)

 ¾ Človekove pravice žensk (I)
 ¾ Ženske in mediji ( J)
 ¾ Ženske in okolje (K)
 ¾ Deklice (L)
 ¾ Nasilje nad ženskami (D)
 ¾ Ženske in oboroženi spopadi (E)
 ¾ Ženske in gospodarstvo (F)

Več informacij o Pekinških izhodiščih za ukrepanje je na vo-
ljo na našem spletišču.

 Podatki se posodobijo takoj, ko so na voljo.

Drevesna struktura zbirke statističnih podatkov po spolu je resnično dodana vrednost. Zelo priročno za oblikovalce politik, 
pa tudi za tiste, ki jih podpirajo z ustrezno statistiko.

Iskanje po statističnih podatkih glede na spol z uporabo šestih 
spodaj navedenih vstopnih točk

Zbirka statističnih podatkov po spolu je obsežno 
središče znanja za statistične podatke glede na spol 
in informacije o različnih vidikih (ne)enakosti med 
ženskami in moškimi

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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Indeks enakosti spolov, ki ga je razvil inštitut EIGE, meri, 
kako daleč (ali blizu) so EU in njene države članice pri dose-
ganju enakosti spolov.

V zbirki statističnih podatkov po spolu inštituta EIGE so 
predstavljeni vsi podatki v okviru šestih osrednjih področij 
(delo, denar, znanje, čas, moč in zdravje) ter dveh dodatnih 
področij (intersekcionalnost in nasilje).

4. Indeks enakosti spolov
 ¾ Rezultati indeksa enakosti spolov
 ¾ Kazalniki, uporabljeni za izračun indeksa
 ¾ Intersekcionalnost indeksa
 ¾ Nasilje kot satelitsko področje

Več informacij o indeksu enakosti spolov je na voljo na na-
šem spletišču.

 Od leta 2019 se podatki posodabljajo vsako leto.

Inštitut EIGE zbira podatke o deležu žensk in moških na 
ključnih položajih odločanja na različnih področjih politike.

Zbirka podatkov vsebuje informacije, ki se lahko uporabijo 
za spremljanje napredka pri doseganju enakosti spolov pri 
odločanju. Podatki o odločanju se zbirajo za:

 y države članice EU;
 y pet držav kandidatk za vstop v EU: Črno goro, Severno 

Makedonijo, Albanijo, Srbijo in Turčijo;
 y dve potencialni kandidatki: Bosno in Hercegovino ter 

Kosovo*;
 y tri države EGP – Islandijo, Lihtenštajn in Norveško.

* To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu 
z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasi-
tvi neodvisnosti Kosova.

5. Ženske in moški pri odločanju
 ¾ Politika
 ¾ Javna uprava
 ¾ Sodstvo
 ¾ Poslovanje in finance
 ¾ Socialni partnerji in nevladne organizacije
 ¾ Okolje in podnebne spremembe
 ¾ Mediji
 ¾ Izobraževanje, znanost, raziskave
 ¾ Šport

Več informacij o ženskah in moških pri odlo-
čanju je na voljo na našem spletišču.

  Podatki o politiki se posodobijo vsako četrtletje. Podatki 
o poslovanju in financah dvakrat na leto.

Zbirka statističnih podatkov po spolu vsebuje podatke o nasi-
lju na podlagi spola, pridobljene iz upravnih virov in raziskav.

Zbirka podatkov omogoča dostop do obstoječih statističnih 
podatkov o nasilju na podlagi spola, s čimer zagotavlja pod-
poro institucijam in strokovnjakom, ki se ukvarjajo s prepre-
čevanjem nasilja na podlagi spola in bojem proti njemu 
v Evropski uniji in zunaj nje.

6. Nasilje na podlagi spola
 ¾ Fizično nasilje
 ¾ Spolno nasilje
 ¾ Psihično nasilje

 ¾ Nasilje intimnega partnerja
 ¾ Pohabljanje ženskih spolovil
 ¾ Nedovoljena trgovina
 ¾ Odnosi in dojemanje
 ¾ Podporne storitve
 ¾ Statistična zmogljivost in razpoložljivost 

podatkov

Več informacij o nasilju na podlagi spola je na voljo na na-
šem spletišču.

 Podatki se posodobijo takoj, ko so na voljo.

Drevesna struktura zbirke statističnih podatkov po spolu je resnično dodana vrednost. Zelo priročno za oblikovalce politik, 
pa tudi za tiste, ki jih podpirajo z ustrezno statistiko.

Iskanje po statističnih podatkih glede na spol z uporabo šestih 
spodaj navedenih vstopnih točk

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
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
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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Kako iskati v zbirki podatkov?
Uporabniki lahko po zbirki podatkov brskajo z uporabo niza 
vnaprej določenih vstopnih točk, ki pokrivajo teme, pove-
zane s spolom, ali pa iščejo podatke z iskanjem po ključni 
besedi.

Možnost brskanja je namenjena uporabnikom, ki želijo 
raziskati kategorijo statističnih kazalnikov (npr. splošna te-
matska področja ali posebne teme, kot je odločanje). Poleg 
tega je uporabniku prijazna in omogoča strukturirano pre-
gledovanje razpoložljivih podatkov. Struktura brskanja je 
sestavljena iz vstopnih točk. Vstopne točke in drevesna 
struktura se redno prilagajajo potrebam uporabnikov.

Funkcija iskanja po ključnih besedah je najprimernejša za 
tiste, ki iščejo določen nabor podatkov ali področje zanima-
nja, vendar niso prepričani, kje naj ga v vnaprej določenih 
strukturah najdejo.

Ali imate podatke?  
To so merila kakovosti
Za vrednotenje kakovosti podatkov je inštitut EIGE razvil 
okvir za ocenjevanje in zagotavljanje kakovosti evropskega 
statističnega sistema.

Kakovost podatkov se ocenjuje na podlagi načel ocenjevanja 
kakovosti, opredeljenih v Evropskem statističnem kodeksu 
ravnanja.

Kako raziskovati različne 
vizualizacije podatkov?
V zbirki statističnih podatkov po spolu inštituta EIGE so sta-
tistični podatki prikazani na tri različne načine:

Toplotna karta EU
Podatki so prikazani s toplotno karto in simboli.

Toplotna karta EU je interaktivni pregledovalnik podatkov. 
Za vsak izbrani kazalnik so države na karti prikazane v raz-
ličnih barvnih jakostih; višja kot je vrednost kazalnika, nižja 
je prikazana barvna jakost.

Navpični ali vodoravni stolpčni diagram
Predstavitev podatkov za ženske in moške na 
ravni države in EU, in sicer za eno leto.

V stolpčnem diagramu so podatki prikazani s stolpci, ki so 
sorazmerni glede na vrednosti podatkov. Vodoravni stolpčni 
diagrami prikazujejo vrednosti podatkov na vodoravni osi in 
države na navpični osi. Navpični stolpčni diagrami prikazu-
jejo vse razpoložljive države na vodoravni osi in vrednosti 
podatkov na navpični osi.

Črtni diagram
Primerjava podatkov v določenem časovnem obdob-
ju z drugimi državami ali povprečjem EU.

Črtni diagram je grafični prikaz podatkov, ki se zapišejo 
v obliki niza črt. Vsaka črta predstavlja posamezno državo 
in se barvno razlikuje od drugih. Tako so lahko države pred-
stavljene vsaka posebej, v sklopih ali v primerjavi s povpreč-
jem EU. Vsa razpoložljiva leta so na vodoravni osi, vrednosti 
podatkov pa na navpični osi.

Podatkovna preglednica
Prikaz obstoječih podatkov v preglednici.

Podatke je mogoče vizualizirati tudi v preprosti preglednici. 
Vizualizacija s preglednico vam omogoča filtriranje podat-
kov glede na izbrana leta, države ali spol. Podatkovna pre-
glednica je edina razpoložljiva vizualizacija za kazalnike, ki 
niso v celoti primerljivi med državami, npr. kazalnike nasilja 
na podlagi spola.

Kako prenesti preglednice in 
grafe?

Izvoz
Vse preglednice, diagrame in karte je mogoče izvoziti 
v različnih oblikah z uporabo gumba za izvoz.

Podatkovne preglednice in vizualizacije lahko izvozite v več 
oblikah. Vse vizualizacije (toplotno karto EU, stolpčni dia-
gram, črtni diagram) je mogoče izvoziti in prenesti v dato-
tekah PNG ali JPG.

Podatkovne preglednice lahko izvozite in prenesite v datote-
kah CSV, XLS, XML in JSON. Grafe in karte lahko shranite 
v oblikah JPG, PNG in IFFRAME.

Evropski inštitut za enakost spolov

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je središče znanja EU o enakosti 
spolov. Oblikovalce politik in vse pristojne institucije podpira pri njihovih 
prizadevanjih za uresničitev enakosti med ženskami in moškimi za vse 
Evropejce, tako da jim zagotavlja posebno strokovno znanje ter primerljive 
in zanesljive podatke na področju enakosti spolov v Evropi.
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