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Siekiant lygybės nueita pusė kelio
Moterų ir vyrų lygybė yra esminė Europos Sąjungos vertybė ir ji yra gyvybiškai svarbi jos ekonominiam ir socialiniam augimui. Norint įgyvendinti augimo strategijoje
„Europa 2020“ nustatytus tikslus, priimti dabartinius
ekonominius ir socialinius iššūkius, užtikrinti socialinį
teisingumą ir pažangų bei darnų vystymąsi, lyčių lygybei Europos politinėse diskusijose turi būti skirta itin
daug dėmesio.
Šiame leidinyje paprastai ir suprantamai apibendrinami pagrindiniai pastaruosius trejus metus instituto
vykdytos veiklos, susijusios su sintetinio lyčių lygybės mato – Lyčių lygybės indekso – rengimu, rezultatai. Didžiuojuosi, kad tai vienintelis indeksas, kuriame
pateikiama išsami informacija apie moterų ir vyrų padėties skirtumus Europos Sąjungoje ir tarp valstybių narių.
Indeksas padeda formuoti faktais pagrįstą politiką ir
nustatyti, kuriose srityse reikėtų pakeisti politinius prioritetus, kad Europoje būtų sparčiau siekiama lyčių
lygybės.
Indeksas suteikia galimybę apžvelgti kiekvienos valstybės narės rezultatus ir ES vidurkį ir išsamiai įvertinti, kiek
ES ir valstybėms narėms dar reikia padaryti, kad lyčių
lygybė būtų užtikrinta kiekvienoje svarbiausioje srityje
ir ES politikos darbotvarkėje. Europos Sąjungos vidurkis
yra 54,0 (1 reiškia, kad lyčių lygybės nėra, o 100 reiškia
visišką lyčių lygybę), todėl kuriant lyčių lygybe pagrįstą
visuomenę nueita tik pusė kelio. Nepaisant 50 metų
Europos lygmeniu vykdytos politikos ir veiksmų, valstybės narės lyčių nelygybės panaikinti nesugebėjo.

Remiantis gautais rezultatais, lyčių nelygybė didžiausia galių pasidalijimo srityje – čia vidutinis vertinimas
ES lygmeniu yra tik 38,0 taškai. Kita sritis, kurioje fiksuojama didžiausia lyčių nelygybė, yra laikas. Tarp vyrų ir
moterų esama didelių skirtumų, kai įvertinamas laikas,
kurį jie skiria nemokamai globos ir namų ruošos veiklai – ES lygmeniu vidurkis yra 38,8 taško. Be to, reikia
pabrėžti, kad smurto srities rodiklių visiškai nėra, todėl
visi ES ir valstybių narių lygmens politikai turėtų užtikrinti, kad būtų renkami palyginami duomenys, kurie
padėtų kovoti su smurtu dėl lyties.
Instituto ir jo darbuotojų vardu norėčiau padėkoti
visoms institucijoms ir ekspertams, kurie prisidėjo
prie Lyčių lygybės indekso rengimo, o ypač Europos
Komisijai (Teisingumo generaliniam direktoratui,
Eurostatui ir Jungtiniam tyrimų centrui), Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondui (Eurofound),
Tarptautinei darbo organizacijai, Europos moterų lobistinei organizacijai, EIGE valdančiajai tarybai, Ekspertų
forumui, Lyčių lygybės indekso darbo grupei ir savo
kolegoms. Džiaugiamės, kad indeksas skatina plates
nes diskusijas dėl iššūkių, susijusių su lyčių lygybės užtik
rinimu, ir padeda siekti tikros moterų ir vyrų lygybės
Europoje. Institutas numato indeksą atnaujinti kas dvejus metus, tad 2015 m. tikimės pateikti dar daugiau
tyrimo išvadų ir duomenų, kad būtų galima vertinti ES
pažangą lyčių lygybės srityje.
Europos lyčių lygybės instituto (EIGE)
direktorė Virginija Langbakk
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Šalių santrumpos (*)
BE

Belgija

BG

Bulgarija

CZ

Čekija

DK

Danija

DE

Vokietija

EE

Estija

IE

Airija

EL

Graikija

ES

Ispanija

FR

Prancūzija

HR

Kroatija

IT

Italija

CY

Kipras

LV

Latvija

LT

Lietuva

LU

Liuksemburgas

HU

Vengrija

MT

Malta

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

PL

Lenkija

PT

Portugalija

RO

Rumunija

SI

Slovėnija

SK

Slovakija

FI

Suomija

SE

Švedija

UK

Jungtinė Karalystė

ES-27

27 ES valstybės narės (**)

(*) Kroatija į lyčių lygybės indekso skaičiavimus nebuvo įtraukta.
(**) Lyčių lygybės indeksas rodo 2010 m. padėtį 27 ES valstybėse narėse, todėl šiame leidinyje pateikiama santrumpa ES-27.
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1.

Įžanga

Moterų ir vyrų lygybė yra pagrindinė Europos Sąjungos
(ES) vertybė, įtvirtinta ES sutartyse ir Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartijoje. Pirmiausia į būtinybę
parengti lyčių lygybės indeksą dėmesį atkreipė Europos
Komisija 2006–2010 m. moterų ir vyrų lygybės gairėse, o vėliau indeksas buvo paminėtas 2010–2015 m.
moterų ir vyrų lygybės strategijos veiksmų plane.
Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) ėmėsi užduoties
sukurti indeksą, kuris atspindėtų daugialypę lyčių nelygybės padėtį ir būtų specialiai pritaikytas ES kontekstui.

2
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Lyčių lygybės indeksas yra sintetinis rodiklis, rodantis,
ES ir jos valstybių narių pažangą siekiant lyčių lygybės.
Tai vienas pagrindinių Instituto 2010–2012 m. vidutinės
trukmės darbo programoje numatytų uždavinių. Lyčių
lygybės indeksas yra trejų metų darbo ir ilgų konsultacijų su daugeliu organizacijų ir suinteresuotųjų šalių
rezultatas. Pirmąkart jis viešai pristatytas 2013 m. birželio 13 d. Briuselyje vykusioje konferencijoje. Šis indeksas
bus atnaujinamas kas dvejus metus.

2.

Kam reikalingas lyčių lygybės
indeksas?

Siekiama, kad lyčių lygybės indeksas:
■■ būtų lengvai suprantamas;
■■ atspindėtų visapusišką lyčių nelygybės padėtį tiek
visoje ES, tiek atskirose valstybėse narėse;
■■ padėtų sprendimų priėmėjams įvertinti, kiek daug
(arba mažai) konkrečiai valstybei narei trūksta, kad
būtų užtikrinta lyčių lygybė;
■■ padėtų atlikti prasmingus lyčių nelygybės palyginimus įvairiose srityse;
■■ padėtų įvertinti per tam tikrą laiką lyčių lygybės srityje padarytą pažangą.
Lyčių lygybės indeksas – tai moterų ir vyrų nelygybės
vertinimo metodas, atsižvelgiantis į įvairias lyčių lygybės perspektyvas ir apibrėžtis. Šis indeksas praplečia
kitų indeksų aprėpties lauką, nes apima svarbias sritis, į kurias anksčiau nebuvo atsižvelgiama. Lyčių lygybės indeksas grindžiamas išsamiu konceptualiu turiniu,
atspindinčiu svarbiausias lyčių lygybės sritis ir – tai

labai svarbu – nepriklausančiu nuo duomenų prieinamumo. Šis ypatumas padeda nustatyti duomenų spragas. Lyčių lygybės indeksas pritaikytas prie ES konteksto
ir grindžiamas ES lyčių lygybės politikos prioritetais.
Pavyzdžiui, esami indeksai gali apimti tokius rodiklius,
kurie ES nėra labai aktualūs, – palankesnį sūnaus vertinimą (tikintis, kad gims berniukas), raštingumo lygį ir kt.
Šio indekso kontekste taikoma lyčių lygybės apibrėžtis yra pragmatiška ir aprėpia kelias skirtingas teorines
perspektyvas: „išteklių pasidalijimas lygiomis dalimis,
vienodas moterų ir vyrų orumas ir integralumas“. Šiuo
indeksu siekiama apibendrinti įvairias politinio ir teorinio lygmens lyčių lygybės perspektyvas, įskaitant tapatumo (M. Veerlo, 2005 m.), skirtumų (S. Walby, 2005 m.)
ir transformacijos (S. Walby, 2005 m.; S. Walby, 2009 m.)
teorijas. Remiantis šiuo kompleksišku požiūriu į lyčių
lygybę, lyčių lygybės indeksas rodo lyčių – moterų ir
vyrų – nelygybę įvariose socialinėse srityse.
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3.

Konceptualus modelis

Apibrėžti lyčių lygybę nėra lengva dėl pačios sąvokos sudėtingumo (skirtingos perspektyvos, visuomenės heterogeniškumas) ir būtinybės išskirti svarbiausius
elementus, nenukrypstant nuo lyčių lygybės esmės.
Sričių pasirinkimą lėmė nuodugni svarbiausių ES ir tarptautinių lyčių lygybės politikos dokumentų (tokių kaip
Europos Komisijos 2010 m. moterų chartija, Europos
Komisijos 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategija, 2011–2020 m. Europos Sąjungos Tarybos lyčių
lygybės paktas, Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir Pekino veiksmų programa)
ir tyrimų analizė.

Konceptualaus lyčių lygybės indekso modelio struktūra
apima aštuonias sritis (1 pav.), iš kurių šešios (darbas,
pinigai, žinios, laikas, galia ir sveikata) sudaro pagrindinį
indeksą, o likusios dvi (daugialypės nelygybės ir smurtas) yra papildomos sritys. Jos savo turiniu yra susijusios su lyčių lygybe, bet nebuvo įtrauktos į pagrindinį
indeksą, nes apibūdina tik tam tikrai visuomenės grupei būdingą reiškinį, pvz. smurtas prieš moteris arba
lyčių nelygybė specifinėse visuomenės grupėse (žmonių, turinčių negalią, vienišų tėvų ir t. t.). Kiekviena sritis skirstoma į posričius. Toliau tekste išsamiai aptariama
kiekviena sritis.

1 pav. Lyčių lygybės indekso sritys ir posričiai

Darbas
Užimtumas
Segregacija Darbo
sąlygų kokybė

Daugialypės
nelygybės
Įvairūs diskriminacijos
pagrindai

Smurtas
Tiesioginis
Netiesioginis

Lyčių lygybės indeksas

Sveikata
Būklė
Elgsena Galimybė
naudotis
paslaugomis

Moterų ir vyrų patirtis apmokamo darbo srityje labai
skiriasi. Moterų užimtumas yra mažesnis nei vyrų, jos
dažniau dirba ne visą darbo dieną arba dirba neoficialiai (Europos Komisija, 2009 m.). Be to, gerokai skiriasi ir
sektoriai, kuriuose dirba vyrai ir moterys, – moterų daug
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Pinigai
Finansiniai ištekliai
Ekonominė
padėtis

Laikas
Ekonominė
veikla Priežiūra
Socialinė veikla

Galia
Politinė
Socialinė
Ekonominė
Žinios
Išsilavinimas
Segregacija
Mokymasis
visą
gyvenimą

daugiau negu vyrų dirba švietimo ir sveikatos sektoriuose, bet gerokai mažiau – mokslo, inžinerijos ir technologijų srityse (N. Folbre, 2006 m.). Galiausiai darbo
srityje nagrinėjama darbo sąlygų kokybė. Tai svarbi
lyčių nelygybės sritis, nes moterys neproporcingai

dažnai dirba nestandartinį ir (arba) pavojingą darbą,
kur turi mažiau galimybių mokytis ir būti paaukštintos
pareigose, o tai atitinkamai gali skatinti tolesnę segregaciją (Europos Komisija, 2009 m.).
Lisabonos sutartyje lyčių lygybei ir užimtumui skiriama
nemažai dėmesio. Valstybės narės įsipareigojo siekti
moterų ir vyrų lygybės darbo rinkoje ir vienodų darbo
sąlygų užtikrinimo, dėmesį skiriant ne tik darbo vietų
kūrimui, bet ir jų kokybei. Šis įsipareigojimas įrašytas ir į
įvairius strateginius lyčių lygybės dokumentus, kuriuose
pabrėžiama būtinybė didinti moterų užimtumą ir kartu
mažinti segregaciją darbo rinkoje. Vienas iš pagrindinių
strategijos „Europa 2020“ tikslų – 20–64 metų amžiaus
asmenų užimtumą padidinti iki 75 proc.
Pinigų srityje nagrinėjami moterų ir vyrų finansiniai
ištekliai. Ši sritis apima darbo užmokestį ir kitus pajamų
šaltinius, pavyzdžiui, socialines išmokas. Moterų finansiniai ištekliai paprastai yra mažesni negu vyrų, o tai turi
įtakos moterų ir vyrų ekonominei padėčiai. Pavyzdžiui,
dėl mažesnių pajamų moterys patiria didesnę skurdo
riziką nei vyrai (N. Fraser, 1997 m.; G. Pascall, J. Lewis,
2004 m.). Vertinant ekonominę padėtį, taip pat svarbu
atsižvelgti į turtingiausių ir skurdžiausiai gyvenančių
moterų ir vyrų pajamų pasiskirstymą.
Vienodos vertės darbą dirbančių vyrų ir moterų vienodo darbo užmokesčio principas įtrauktas į Sutartį dėl
Europos Sąjungos veikimo (157 straipsnis). Todėl vyrų
ir moterų darbo užmokesčio skirtumo klausimas kaip
vienas svarbausių lyčių nelygybės aspektų yra įtrauktas
į daugelį strateginių dokumentų, pavyzdžiui, į 2010 m.
moterų chartiją, 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės
strategiją ir 2011–2020 m. Europos lyčių lygybės paktą.
Be to, strategijoje „Europa 2020“ nustatytas reikalavimas
valstybėms narėms „iki galo išnaudoti socialinės apsaugos ir pensijų sistemas, kad būtų užtikrintos remiamos
pajamos“, ir prisidėti prie ES kovos su skurdu, šiuo tikslu
25 proc. sumažinant žemiau nacionalinės skurdo ribos
gyvenančių asmenų skaičių, – taip Europos Sąjungoje
20 mln. sumažėtų asmenų, kuriems kyla skurdo rizika.
Žinių srityje nagrinėjami moterų ir vyrų skirtumai,
susiję su švietimu ir mokymu. Didesnė dalis jaunų
moterų dabar baigia bent vidurinę mokyklą; jų daugiau
negu vyrų baigia universitetus. Tačiau lyčių segregacija
švietimo sistemoje išlieka (K. Lynch, M. Feeley, 2009 m.).
Nors moterys vis dažniau įžengia į vyrų dominuojamas sritis, vyrai kur kas rečiau renkasi taip vadinamas

‘moteriškas‘ profesijas. Apskritai viena iš sričių, kur
segregacija reiškiasi labiausiai, yra vadinamoji STEM sritis (angl. science, technology, engineering and mathematics), apimanti gamtos mokslus, technologijas, inžineriją
ir matematiką. Be to, įgūdžius ir kompetencijas reikia
plėtoti mokymosi visą gyvenimą priemonėmis, naudojantis sparčiai kintančiomis technologijomis (įskaitant
informacines ir ryšių), nors šiomis priemonėmis tiek
moterys, tiek vyrai naudojasi retai.
Politikos lygmeniu su išsilavinimu susijusiais strategijos
„Europa 2020“ tikslais siekiama sumažinti nebaigusiųjų
mokyklos skaičių nuo dabartinių 15 proc. iki 10 proc. ir
padidinti 30–34 metų amžiaus asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, skaičių. Be to, 2011–2020 m. Europos
lyčių lygybės pakte siekiama pašalinti segregaciją, pasireiškiančią renkantis mokslo kryptis, disciplinas ir profesijas. Įgūdžių klausimas nagrinėjamas strategijos
„Europa 2020“ pavyzdinėje programoje „Naujų įgūdžių
ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė: Europos pastangos kiekvienam suteikti darbą“, kurioje numatyta, kad
Europa, siekdama prisidėti prie pažangaus augimo, turi
veikti švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą
srityse, ir strategijos „Europa 2020“ iniciatyvoje „Europos
skaitmeninė darbotvarkė“, kurioje iškelta skaitmeninio raštingumo ir įgūdžių stokos problema ir raginama
didinti informacinių ir komunikacinių technologijų specialistų pasiūlą padarant sektorių patrauklesnį jaunoms
moterims.
Ketvirtojoje – laiko – srityje nagrinėjama, kaip derinama ekonominė, vaikų ir pagyvenusių šeimos narių
priežiūros ir kitokia socialinė veikla (įskaitant kultūrinę,
pilietinę ir t. t.). Nors vyrų užimtumas darbo rinkoje per
pastaruosius 50 metų išliko palyginti pastovus, moterų
dalyvavimas darbo rinkoje per tą laiką gerokai išaugo.
Vis dėlto moterų ir vyrų laiko, skiriamo vaikų ir kitų priklausomų šeimos narių priežiūrai, skirtumas akivaizdžiai nepakito. Skirtumas šiek tiek sumažėjo ne dėl to,
kad vyrai skiria daugiau laiko vaikų priežiūrai, bet dėl to,
kad moterys tam skiria mažiau laiko. Ekonominės veiklos, šeimos narių ir namų ūkio priežiūros bei socialinės
veiklos pusiausvyra pabrėžiama pagrindiniuose ES strateginiuose dokumentuose. Strategijoje „Europa 2020“,
2010 m. moterų chartijoje ir 2011–2020 m. Europos
lyčių lygybės pakte pabrėžiama būtinybė siekti geresnės moterų ir vyrų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiau
svyros. Šiais dokumentais tikimasi prisidėti prie ilgalaikių
pokyčių tokiose srityse kaip tėvų vaidmenys, šeimos
struktūra, institucijų vaidmuo siekiant palengvinti
Lyčių lygybės indeksas – Santrauka
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darbo ir asmeninio gyvenimo įsipareigojimų suderinamumą, tačiau šie pokyčiai turi pakeisti ne tik moterų,
bet ir vyrų elgseną ir užtikrinti geresnę moterų ir vyrų
vaidmenų pusiausvyrą. 2010–2015 m. moterų ir vyrų
lygybės strategijoje pripažįstama, kad egzistuoja nelygybė tokioje srityje kaip teisė išeiti su šeimos reikalais
susijusių atostogų, visų pirma tėvystės ar vaikų priežiūros atostogų, ir kad, siekiant vyrų ir moterų ekonominės
nepriklausomybės, būtina ją naikinti.
Galios srityje nagrinėjama, kaip moterų dalyvavimo
priimant sprendimus stoka veikia pažangą siekiant
lyčių lygybės. Sprendimų priėmimo procese dalyvaujančių moterų ir vyrų skaičius labai skiriasi. Visais ES politiniais lygmenimis juntama bendra demokratijos stoka.
Be to, moterų daug mažiau negu vyrų priima sprendimus socialinėse srityse, pavyzdžiui, užima aukštus postus mokslo tarybose, eina universitetų rektorių pareigas
ar dirba teisminėse institucijose. Pagaliau moterų daug
mažiau negu vyrų priima sprendimus ekonomikos sektoriuje, pavyzdžiui, įeina į stambiausių biržose kotiruojamų bendrovių valdybų sudėtį.
Sprendimų priėmimo sričiai labai daug dėmesio skiriama pagrindiniuose lyčių lygybės strateginiuose
dokumentuose – 2010 m. moterų chartijoje, 2011–
2020 m. Europos lyčių lygybės pakte ir 2010–2015 m.
moterų ir vyrų lygybės strategijoje. Tarp prioritetų –
geresnė lyčių pusiausvyra ir vienodas moterų ir vyrų
atstovavimas, t.y. politinis atstovavimas visais lygmenimis, taip pat socialinis ir ekonominis atstovavimas.
Paskutinė iš pagrindinių sričių – sveikata. Daugiausia
dėmesio šioje srityje skiriama moterų ir vyrų skirtumams, susijusiems su sveikatos būkle, sveikatą veikiančia elgsena ir galimybe naudotis sveikatos priežiūros
įstaigų paslaugomis. Tarp vyrų ir moterų yra skirtumų,
susijusių tiek su jų biologine, tiek su socialine lytimi.
Visų pirma moterys ilgiau gyvena, tačiau anksčiau pradeda skųstis sveikata (M. Kirby, 2000 m.). Be to, yra elgsenos skirtumų, kurie lemia skirtingą poveikį sveikatai.
Pavyzdžiui, vyrai patiria didesnę riziką mirti smurtine
mirtimi, žūti automobilių avarijose, mirti nuo rūkymo ar
alkoholio vartojimo sukeltų ligų, arba turėti nesaugius
lytinius santykius (L. Doyal, 2000 m.). Galiausiai moterys
gali būti labiau linkusios kreiptis į sveikatos priežiūros
įstaigas dėl reprodukcinės sveikatos ar kitų su šeimos
narių priežiūra susijusių priežasčių (M. Kirby, 2000 m.).
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Politikos lygmeniu strategijoje „Europa 2020“ pabrėžiama būtinybė mažinti nelygybę sveikatos srityje. Be
to, 2010 m. moterų chartijoje pripažįstama, kad svarbu
užtikrinti vienodas moterų ir vyrų galimybes naudotis sveikatos priežiūros sistemos paslaugomis. 2010–
2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijoje žvelgiama
dar toliau – čia dėmesys skiriamas moterims ir vyrams
būdingų grėsmių sveikatai ir ligų klausimams, taip pat
lyčių nelygybės klausimams pirminės ir ilgalaikės sveikatos priežiūros bei gydymosi rezultatų srityje.
Daugialypės nelygybės – tai viena iš dviejų papildomų sričių. Apskaičiuojant galutinį indeksą neatsižvelgiama į šioje srityje pristatytus duomenis. Kadangi
moterys ir vyrai nėra homogeniškos grupės, šioje srityje žvelgiama į kitas savybes (pvz., amžių, etniškumą
ar socialinę padėtį) galinčias turėti reikšmės moterų ir
vyrų padėčiai. Viena vertus, įvairovės sąvoka suponuoja
tai, kad dėmesį skirti tik dvinarėms lyčių kategorijoms
nepakanka, nors, kita vertus, sąveikaujančių skirtumų
kategorijų skaičius teoriškai yra toks pat didelis kaip ir su
jomis susijusių asmenų. Problema tampa dar didesnė
dėl pragmatinių dalykų, pavyzdžiui, lyčių lygybės sričių,
kurias galima nagrinėti taikant skirtumų sąveikavimo
principą, nustatymo. Lyčių nelygybės esama įvairiose
grupėse visose čia aptariamose srityse. Pavyzdžiui,
keliuose tyrimuose teigiama, kad per pastarąją ekonomikos krizę pažeidžiamiausia buvo vyrų migrantų (atvykusių ne iš ES) grupė, nes ją darbo vietų praradimas
paveikė labiausiai (Europos Komisija, 2013 m.).
Antidiskriminavimo ir daugialypių nelygybių principas yra įtvirtintas ES sutartyse. Amsterdamo sutartimi
(1997 m.) žengtas svarbus žingsnis į priekį, nes diskriminacijos samprata peržengė tautybės ir lyties ribą,
įtraukdama diskriminaciją dėl rasinės ir etninės kilmės, religijos ir įsitikinimų, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos. Vėliau Sutartyje dėl Europos Sąjungos
veikimo (10 ir 19 straipsniai) nustatytas ES tikslas kovoti
su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės,
religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ir seksualinės
orientacijos. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje toliau siekiama pažangos, įtraukiant naujas diskriminacijos rūšis (dėl genetinių bruožų, kalbos, pažiūrų,
priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties ir
gimimo), ir pabrėžiama, kad būtina siekti nediskriminavimo minėtais pagrindais. 2010–2015 m. moterų ir vyrų
lygybės strategijoje skiriama dėmesio lyties ir migracijos sąveikai.

Smurtas – antroji papildoma indekso konceptualaus
modelio sritis. Šioje srityje nagrinėjamas smurtas prieš
moteris, be to, daug dėmesio skiriama nuostatoms,
normoms ir stereotipams, dėl kurių stringa pažanga
siekiant lyčių lygybės. Tai papildoma sritis, kuri nėra
įtraukta į lyčių lygybės indekso skaičiavimus. Be to, šioje
srityje labai trūksta duomenų. Vis dėlto smurtas yra
labai svarbi tema kalbant apie lyčių lygybę, todėl tai,
kad šioje srityje trūksta duomenų, turėtų būti ženklas
skubiai imtis priemonių duomenų trūkumui pašalinti.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 19 deklaracijoje dėl 3 straipsnio nustatytas ES siekis kovoti su bet
kokio pobūdžio smurtu šeimoje. Būtinybės užkirsti kelią
smurtui prieš moteris klausimas iškeltas pagrindiniuose
strateginiuose dokumentuose. 2011–2020 m. Europos
lyčių lygybės pakte, 2010 m. moterų chartijoje ir 2010–
2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijoje aiškiai nurodyta būtinybė pažaboti bet kokio pobūdžio smurtą
prieš moteris, taip pat stereotipišką, žeminantį ir kitaip
užgaulų moterų įvaizdžio kūrimą.
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4.

Metodika

Lyčių lygybės indeksas yra sintetinis rodiklis, gautas atskirus rodiklius sujungus į vieną. Lyčių lygybės
indeksas grindžiamas trimis esminiais komponentais:
skaidria ir patikima metodika, tvirtais statistiniais principais ir teorinio bei statistinio (matavimo) modelio
suderinamumu. Jis parengtas pagal Europos Komisijos
Jungtinio tyrimų centro (angl. Joint Research Centre) ir
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 10-ies žingsnių sudėtinių rodiklių sudarymo
metodiką (M. Nardo ir kt., 2008 m.).
Vadovaujantis indekso konceptualiuoju modeliu, lyčių
lygybės indeksui sudaryti reikalingi pirminiai rodikliai
buvo pasirinkti iš daugiau kaip 200 kintamųjų, surinktų
iš įvairių šaltinių – Eurostato, Europos gyvenimo ir
darbo sąlygų gerinimo fondo (angl. Eurofound) agentūros ir Teisingumo GD (angl. DG JUST) turimų duomenų.
Šiuos rodiklius suderinti nėra lengva, nes skirtingų
apklausų laiko ir šalių aprėptis yra skirtinga, taip pat
skirtingos apklaustos populiacijos; be to, jie gaunami
iš skirtingais tikslais surinktų duomenų. Indeksui buvo
pasirinkti individualaus, o ne institucinio ar makro
lygmens kintamieji (pavyzdžiui, „sveiko gyvenimo trukmė“, bet ne „išlaidos sveikatos priežiūrai“). Be to, buvo
naudojami pasekmių arba baigties kintamieji (angl. outcome), rodantys esamą būklę, o ne indėlio (angl. input)
kintamieji (pavyzdžiui, „globos veiklai vykdyti skirtas laikas“, bet ne „vaikų globos paslaugų teikimas“).
Kuriant indeksą buvo taikomi griežti duomenų kokybės
kriterijai. Duomenys turi būti prieinami, atnaujinami,
palyginami laiko ir visų ES valstybių narių atžvilgiu, be
to, negali būti daugiau kaip 10 proc. trūkstamų reikšmių (angl. missing values), o pirmumas teikiamas Pekino
veiksmų programos rodikliams, kuriuos patvirtina ES
Taryba, arba strategijos „Europa 2020“ rodikliams.
Lyčių lygybės indeksui apskaičiuoti parengti pirminiai
parametrai. Vertinant absoliučią skirtumo vertę, jais
nustatoma moterų ir vyrų tarpusavio padėtis. Tai reiškia, kad lyčių nelygybė, kai moterų padėtis yra blogesnė
negu vyrų (pavyzdžiui, darbo užmokesčio srityje), vertinama taip pat kaip lyčių nelygybė, kai vyrų padėtis yra
blogesnė negu moterų (pavyzdžiui, aukštojo išsilavinimo įgijimo srityje).
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Pirminiai parametrai

Paskui atsižvelgiama į aplinkybes ir į skirtingus valstybių
narių pasiekimus, taip užtikrinant, kad geras rezultatas
reikštų ir žemą lyčių nelygybės lygį, ir aukštus pasiekimus. Pavyzdžiui, geras rezultatas turi reikšti ne tik mažą
atotrūkį tarp vyrų ir moterų užimtumo lygio, bet ir aukštus vyrų ir moterų užimtumo rodiklius.

Koreguojantis koeficientas

Galutiniai parametrai gaunami pakoreguojant pirminę
nelygybės vertę pagal pasiekimus.

Galutiniai parametrai

Pasirinkti rodikliai turi atitikti tvirtos statistinės struktūros reikalavimus. Tai pasiekiama atliekant daugiamatę
analizę – vadinamąją pagrindinių komponentų analizę

(PKA) (angl. principal components analysis). Tokiu būdu
vertinama vidinė duomenų struktūra ir sukuriamas
matavimo modelis, kuris geriausiai atspindi konceptualų modelį.

Konceptualus
modelis

Matavimo
modelis

Atlikus daugiamatę analizę gauti 27 galutiniai rodikliai;
jie sugrupuoti pagal šešias sritis, kurių kiekviena išskirta
į du posričius (iš viso 12 posričių). Indeksui sukurti

naudoti 2010 metų duomenys, t. y. paskutiniai metai,
kurių visus duomenis, reikalingus lyčių lygybės indeksui
sudaryti, buvo įmanoma gauti.
Palyginus matavimo ir konceptualų modelius matyti,
kad dauguma posričių išliko nepakitę. Du posričiai
liko neįtraukti į matavimą dėl duomenų stokos. Nėra
pagal lytį suskirstytų duomenų, kuriais remiantis būtų
galima įvertinti sveikatą veikiančios moterų ir vyrų elgsenos skirtumus, be to, nėra tinkamų duomenų įvertinti
moterų ir vyrų dalyvavimą priimant sprendimus socialinėje sferoje. Laikas, skirtas ekonominei veiklai, neįtrauktas į laiko sritį, kad duomenys nesidubliuotų su moterų
ir vyrų dalyvavimo darbo rinkoje duomenimis (darbo
sritis). Be to, darbo ir žinių sričių segregacijos rodikliai
yra susieti su artimų posričių rodikliais. Pilnas konceptualaus ir matavimo modelių palyginimas pateiktas
1 lentelėje.

1 lentelė. Lyčių lygybės indekso konceptualaus ir matavimo modelių palyginimas
Sritis

Konceptualus modelis
Užimtumas

Darbas

Segregacija
Darbo kokybė

Pinigai

Laikas

Galia

Sveikata
Daugialypės
nelygybės
Smurtas

Užimtumas
Segregacija ir darbo sąlygų kokybė

Finansiniai ištekliai

Finansiniai ištekliai

Ekonominė padėtis

Ekonominė padėtis

Išsilavinimas
Žinios

Matavimo modelis

Segregacija

Išsilavinimas ir segregacija

Mokymasis visą gyvenimą

Mokymasis visą gyvenimą

Ekonominė veikla

–

Priežiūra

Priežiūra

Socialinė veikla

Socialinė veikla

Politinė

Politinė

Socialinė

–

Ekonominė

Ekonominė

Būklė

Būklė

Elgsena

–

Galimybė naudotis paslaugomis

Galimybė naudotis paslaugomis

Įvairūs diskriminacijos pagrindai

Įvairūs diskriminacijos pagrindai

Tiesioginis

–

Netiesioginis

–
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Siekiant lyčių lygybės indeksą apskaičiuoti kuo objektyviau, buvo suskaičiuoti visi galimi indeksai. Jie gaunami
taikant įvairias trūkstamų reikšmių priskyrimo (angl.
imputed missing values), agregacijos ir svorio suteikimo

(kintamiesiems, posričiams ir sritims suteikiama santykinė reikšmė) metodikas. Tinkamiausiu laikomas tas
indeksas, kuris iš 3 636 galimų įvertintų indeksų pagal
nuotolį yra arčiausiai medianos.

2 lentelė. Lyčių lygybės indekso skaičiavimui naudoti svorio suteikimo ir agregacijos
metodai
Kintamieji

Posričiai

Sritys

Svorio suteikimas

Vienodas

Vienodas

Ekspertų nustatyti svoriai

Agregacija

Aritmetinis vidurkis

Geometrinis vidurkis

Geometrinis vidurkis

Tinkamiausio
2 lentelėje.

indekso

charakteristika

pateikiama

Tinkamiausio indekso svoriai kintamųjų ir posričių
lygmeniu yra vienodi. Sričių lygmeniu svoriai yra nustatyti ekspertų. Jie gauti taikant metodiką, vadinamą analitinės hierarchijos procesu (angl. analytic hierarchy
process). Jis grindžiamas sričių porų lyginimu.

Tinkamiausio indekso agregacija kintamųjų lygmeniu
vykdoma skaičiuojant aritmetinį vidurkį, posričių ir sričių lygmeniu – geometrinį vidurkį. Jis pasižymi tuo,
kad taip sumažinamas galimas mažų ir didelių reikšmių
kompensavimas (1).
Matematinė išraiška tokia:

Tačiau ją interpretuoti yra paprasta, nes indekso rodikliai svyruoja nuo 1 iki 100 (100 reiškia visišką lyčių
lygybę, 1 – lyčių nelygybę). Pavyzdžiui, jei reikšmė yra
50 taškų iš 100 galimų, vadinasi, esama pusiaukelėje į
visišką lyčių lygybę.
Nelygybė

(1) Pavyzdžiui, aritmetinis dviejų dydžių – 10 ir 90 – vidurkis yra 50.
Geometrinis tų pačių dydžių vidurkis yra tik 30, o tai reiškia, kad visiškas
skirtingų sričių dydžių kompensavimas nėra galimas.
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Lygybė

5.

Iki lyčių lygybės dar labai toli?

Nors lyčių lygybės politika ES įgyvendinama jau daugiau kaip 50 metų, tyrimai rodo, kad lyčių nelygybė
vis dar labai paplitusi. ES lyčių lygybės indekso vidurkis – 54 taškai (2 pav.), o tai tik pusiaukelė link tikrosios
lyčių lygybės. Valstybių narių rodikliai svyruoja nuo 35,3
iki 74,3. Tai rodo, kad pažanga siekiant lyčių lygybės ES

labai įvairi. Beveik pusėje valstybių narių (13) lyčių lygybės indekso rodikliai nesiekia 50 taškų. Keturios šalys –
Nyderlandai, Suomija, Danija ir Švedija – pirmauja
surinkusios nuo kiek mažiau negu 70 iki kiek daugiau
negu 74 iš 100 taškų.

2 pav. ES valstybių narių lyčių lygybės indekso rodikliai

ERDVĖ POKYČIAMS
Indeksas

54,0

ES
7

-2

Lyčių lygybės indeksą papildo šeši sričių lygmens
subindeksai (3 lentelė) ir 12 posričių lygmens subindeksų. Lyčių lygybės indeksu išsamiai įvertinta, kokią
pažangą yra padariusios ES valstybės narės siekdamos

užtikrinti lyčių lygybę pasirinktose politikos srityse (išsamūs lyčių lygybės indekso rodikliai pagal sritis ir posričius pateikiami 1 priede).

3 lentelė. ES lyčių lygybės indekso rodikliai įvairiose srityse (subindeksai)
Šalis
ES-27

Indeksas
54,0

Darbas
69,0

Pinigai
68,9

Lyčių lygybės indekso rodikliai rodo, kad apskritai ES lyčių lygybė dar toli gražu nėra užtikrinta, o su

Žinios
48,9

Laikas
38,8

Galios

Sveikata

38,0

90,1

didžiausiomis nelygybės problemomis susiduriama
galios ir laiko srityse.

Lyčių lygybės indeksas – Santrauka
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Darbas

6.

Darbo sritis: moterų ir vyrų užimtumo
ir darbo sąlygų skirtumai

Atsižvelgiant į politikos, visų pirma Lisabonos strategijos, tikslus užimtumo srityje, indeksas nagrinėja ne tik
moterų ir vyrų užimtumą, bet ir darbo sąlygų aspektus.

Įvertinti kai kurie darbo rinkoje vyraujantys lyčių požiūriu svarbūs reiškiniai: užimtumas, segregacija ir darbo
sąlygų kokybė (4 lentelė).

4 lentelė. Darbo srities posričiai ir jų matavimo rodikliai
Posritis

Užimtumas

Segregacija ir
darbo sąlygų
kokybė

Apibrėžtis

Rodiklis

Šaltinis

Darbo visą
darbo dieną
atitikmuo
(angl. full-time
equivalent
employment)

Darbo visą darbo dieną atitikmens rodiklis
(%, 15+ metų amžiaus asmenys)

Eurostatas, ES darbo
jėgos apklausa

Darbingo
amžiaus
trukmė

Darbingo amžiaus trukmė (metai)

Eurostatas, ES darbo
jėgos apklausa

Sektorinė
segregacija

Įdarbinimas švietimo, sveikatos ir socialinio
darbo srityse (%, 15–64 metų amžiaus
dirbantys asmenys)

Eurostatas, ES darbo
jėgos apklausa

Darbo laiko
lankstumas

Darbuotojai, kurių darbo dienos pradžios
ir pabaigos laikas nenustatytas arba darbo
laiko lankstumas priklauso nuo darbdavio
sprendimo (%, 15–64 metų amžiaus
dirbantys asmenys)

Eurostatas, ES darbo
jėgos apklausa

Sveikata ir
sauga

Darbuotojai, manantys, kad jų dirbamas
darbas jų sveikatai ar saugai pavojaus
nekelia (%, 15+ metų amžiaus darbuotojai)

Eurofound, Europos
darbo sąlygų tyrimas

Mokymai darbe

Darbuotojai, dalyvavę mokymuose, už
kuriuos sumokėjo arba kuriuos suteikė
jų darbdavys arba jie patys, jei dirba
savarankiškai (%, 15+ metų amžiaus
darbuotojai)

Eurofound, Europos
darbo sąlygų tyrimas

Darbo srityje ES lyčių lygybės indekso rodiklis – 69, o
tai reiškia, kad lyčių lygybės link nueita tik vos daugiau
negu du trečdaliai kelio. Be to, šioje srityje visos valstybės narės yra nuėjusios daugiau kaip pusę, bet tik
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keturios iš jų – daugiau kaip tris ketvirtadalius kelio lyčių
lygybės link; Suomija darbo srityje įvertinta geriausiai –
82, Danija – 81,6, Švedija – 78,6 taško.

3 pav. ES valstybių narių darbo srities lyčių lygybės indekso rodikliai (2010 m.)

Darbas

69,0

ES
7

-2

Moterų užimtumas darbo rinkoje
išlieka mažesnis nei vyrų
2010 m. duomenimis, moterų užimtumas buvo mažesnis nei vyrų (2010 m. ES moterų dalyvavimas darbo
rinkoje skaičiuojant pilnos darbo dienos atitikmenį
vidutiniškai buvo 41 proc., vyrų – 56 proc.), be to,
visose ES valstybėse narėse jos dirba mažiau valandų
ir mažiau metų negu vyrai. 2010 m. ES moterų vidutinis
darbingas amžius buvo 32, vyrų – 37 metai. Užimtumo
posrityje ES lyčių lygybės rodiklis yra 76,6 iš 100 taškų.
Padėtis valstybėse narėse labai skiriasi: Maltos rodiklis
žemiausias – 53, Švedijos – aukščiausias – 91,2 taško.
Šios nelygybės apraiškos užimtumo srityje sukuria prielaidas moterų ekonominiam priklausomumui.
Politikos lygmeniu lyčių lygybės indekso rodikliai rodo,
kad siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslo užtikrinti,
kad 75 proc. 20–64 metų amžiaus gyventojų turėtų
darbą, vis dar susiduriama su didele lyčių nelygybe.
Moterų ir vyrų užimtumas yra vienas svarbiausių ES
lyčių lygybės politikos prioritetų. Vis labiau remiamos
priemonės didinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje.
Pavyzdžiui, daug dėmesio skiriama priemonėms, kurios
didintų vyrų įtrauktį į vaikų ar kitų šeimos narių priežiūrą, taip pat priemonėms, skirtoms geresnei darbo

ir asmeninio gyvenimo įsipareigojimų pusiausvyrai
užtikrinti.

Darbo rinkoje tebevyrauja didelė
lyčių segregacija
Lyčių nelygybės rodikliai rodo, kad ES darbo rinkai
būdinga didelė sektorinė segregacija. Moterys sudaro
daugumą dirbančių tipiškai moterims priskiriamose srityse, tokiose kaip sveikata, švietimas ir socialinis darbas. 2010 m. ES šiuose sektoriuose dirbo vidutiniškai
29 proc. moterų ir tik 8 proc. vyrų.
Lyčių segregacija darbo rinkoje tiesiogiai ir netiesiogiai lemia kitas lyčių nelygybės problemas, tokias kaip
lyčių nelygybė darbo užmokesčio srityje, nevienodos
karjeros galimybės ir darbo sąlygos bei ekonominė
priklausomybė.

Reikia įvertinti moterų ir vyrų
darbo sąlygų kokybės skirtumus
ES politika siekiama ne tik sukurti daugiau darbo vietų,
bet ir, kaip numatyta strategijoje„Europa 2020“, užtikrinti
Lyčių lygybės indeksas – Santrauka
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kokybiškas darbo sąlygas. Lyčių lygybės indeksas apima
kelis darbo sąlygų kokybės aspektus. Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros rodikliai neįtraukti į indeksą
dėl statistinių priežasčių.
Įvertinti gausybę darbo sąlygų kokybės aspektų nėra
lengva. Į indeksą įtraukti trys kintamieji yra svarbūs lyčių
nelygybės rodikliai. Apskritai 2010 m. ES vyrai turėjo daugiau galimybių kontroliuoti savo darbo valandas: keisti
savo darbo laiką arba pradėti ar baigti darbą neįprastu
laiku galėjo 45 proc. vyrų ir 39 proc. moterų. Tačiau vyrai
kritiškiau nei moterys vertina savo darbo sąlygas sveikatos ir saugos aspektu. 2010 m. duomenimis, ES vidutiniškai 29 proc. vyrų ir 19 proc. moterų mano, kad jų
dirbamas darbas kelia pavojų jų sveikatai ir saugai. Vyrų
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ir moterų įtrauktis į mokymus darbe nerodo vienareikšmės tendencijos, priešingai, yra skirtinga skirtingose
šalyse. Pavyzdžiui, Latvijoje moterys 15 procentinių
punktų dažniau negu vyrai lankė mokymus, už kuriuos
mokėjo arba kuriuos teikė darbdavys (arba jos pačios,
jei dirba savarankiškai), o Portugalijoje padėtis priešinga – vyrai 8 procentiniais punktais lenkė moteris.
Kaip minėta metodikos skyriuje, daugiamatė analizė
sugrupavo segregacijos rodiklį su darbo sąlygų kokybės vertinimo rodikliais, nes šie du aspektai yra glaudžiai susiję. ES vidurkis šiame posrityje – 62,2, tačiau šiuo
atveju itin svarbu įvertinti didelius valstybių narių skirtumus (pvz., Bulgarijos rodiklis – 33, Suomijos – 76,1).

Pinigai

7.

Pinigų sritis: moterų padėtis išlieka
sudėtingesnė

Manoma, kad ekonominė nepriklausomybė Europos
piliečiams – tiek moterims, tiek vyrams – yra būtina, kad
jie galėtų daryti tinkamus pasirinkimus savo gyvenime.

Tačiau visoje ES moterų padėtis, susijusi su finansinių
išteklių prieinamumu ir ekonomine padėtimi, išlieka
sudėtingesnė nei vyrų (5 lentelė).

5 lentelė. Pinigų srities posričiai ir jų matavimo rodikliai
Posritis

Finansiniai
ištekliai

Ekonominė
padėtis

Apibrėžtis
Darbo
užmokestis

Rodiklis

Šaltinis

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis –
Eurostatas, Darbo užmokesčio
NACE 2 rev., B–S kategorijos, išskyrus O,
struktūros tyrimas
10 arba daugiau darbuotojų (PGS)

Pajamos

Vidutinės ekvivalentinės grynosios
pajamos (PGS, 16+ metų amžiaus
asmenys)

Eurostatas, ES pajamų ir
gyvenimo sąlygų statistika

Skurdo rizikos
nėra

Skurdo rizikos nėra, 60 % medianinių
pajamų (%, 16+ metų amžiaus
asmenys)

Eurostatas, ES pajamų ir
gyvenimo sąlygų statistika

Pajamų
paskirstymas

S20/S80 pajamų kvintilio dalis (%, 16+
metų amžiaus asmenys)

Eurostatas, ES pajamų ir
gyvenimo sąlygų statistika

Išnagrinėjus ES piliečių finansinius išteklius ir ekonominę padėtį, pinigų srityje ES vidutinis indekso rodiklis – 68,9, o tai reiškia, kad lyčių lygybės link nueita tik
du trečdaliai kelio. Dvidešimt dvi valstybės narės yra

įveikusios pusiaukelę, o trijų valstybių rodikliai aukštesni nei 80 – Švedijos (80,2), Nyderlandų (82,5) ir
Liuksemburgo (90,9). Likusiose valstybėse narėse padėtis prasta – blogiausia Rumunijoje (39 taškai) (4 pav.).

4 pav. ES valstybių narių pinigų srities lyčių lygybės indekso rodikliai (2010 m.)

Pinigai

68,9

ES
7

-2
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Moterys ES gauna mažesnį darbo
užmokestį ir turi mažiau pajamų
negu vyrai
2010 m. visoje ES moterys gavo mažesnį darbo užmokestį ir turėjo mažiau pajamų negu vyrai, o pažanga
siekiant lyčių lygybės šioje srityje – labai lėta. 2010 m.
duomenimis, vertinant pagal perkamosios galios standartą (PGS) (2), vidutinis moterų darbo užmokestis
ES buvo 20 proc. mažesnis nei vyrų (moterų – 2 021,
vyrų – 2 533). Šioje srityje svarbu įvertinti ne tik darbo
užmokestį, bet ir pajamas platesne prasme, įskaitant
socialines išmokas. Strategijoje „Europa 2020“ pabrėžiama būtinybė valstybėse narėse užtikrinti tinkamą
pajamų rėmimą iš socialinės apsaugos ir pensijų sistemų. Sprendžiant pagal lyčių lygybės indekso rodiklius, šioje srityje būtina naikinti lyčių nelygybę, nes
moterų pajamos, bendrai, įskaitant socialines išmokas,
yra mažesnės negu vyrų. 2010 m. ES vidutinės moterų
pajamos pagal PGS buvo 16 512, vyrų – 17 367 (skirtumas – 5 proc.) ES vidurkis finansinių išteklių posrityje
yra 59,5 taško iš 100, o valstybių narių skirtumai – labai
dideli: Liuksemburgo rodiklis – 95, Rumunijos – 21.

(2) PGS – perkamosios galios standartas (angl. purchasing power standard). Tai dirbtinės valiutos vienetas, kurio vertė nustatoma pagal kainų
lygį konkrečioje šalyje. PGS leidžia atlikti tikslesnį palyginimą, nes jis atitinka asmens galimybę visose valstybėse narėse įsigyti tą patį prekių
ir paslaugų rinkinį, o ne vien rodo šalių ekonominio išsivystymo lygį.
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Moterų ekonominė padėtis
prastesnė
Darbo užmokesčio ir pajamų skirtumai turi didelės įtakos moterų ir vyrų ekonominei padėčiai. 2010 m. duomenimis, gaudamos mažiau disponuojamųjų pajamų,
apskritai moterys (16 proc.) patiria šiek tiek didesnę
skurdo riziką nei vyrai (15 proc.). Daugumoje valstybių
narių moterų ir vyrų pajamų skirtumai santykinai panašūs. Sprendžiant pagal ES vidurkį, 2010 m. lyčių nelygybė pajamų paskirstymo srityje buvo labai maža, nes
skurdžiausiai gyvenančių moterų kvintilio pajamos
sudarė 20,4 proc. turtingiausių moterų pajamų, o tarp
vyrų atitinkamai skirtumas buvo 20 proc. Tačiau maždaug pusėje valstybių narių pajamų skirtumai tarp
moterų yra mažesni negu tarp vyrų. Kalbant apie ES
lyčių lygybės būklę ekonominės padėties posrityje,
valstybių narių rodikliai svyruoja nuo beveik dviejų
trečdalių iki maksimumo taškų. ES vidurkis šiame posrityje – 79,6 iš 100; Lietuvos rodiklis – 64,3, Čekijos – 97,9.
Palyginus abiejų posričių rodiklius matyti, kad lyčių
nelygybė yra didesnė finansinių išteklių nei ekonominės padėties srityje.

Žinios

8.

Žinių sritis: moterys yra labiau
išsilavinusios negu vyrai, bet lyčių
segregacija švietimo srityje išlieka

Žinių srityje nagrinėjami su švietimu ir mokymu susiję
moterų ir vyrų padėties skirtumai. Čia aiškinamasi,
kaip užtikrinamos vienodos mokslo prieinamumo ir

išsilavinimo įgijimo galimybės, kaip naikinama segregacija švietimo srityse ir kaip moterys ir vyrai skatinami
mokytis visą gyvenimą (6 lentelė).

6 lentelė. Žinių srities posričiai ir jų matavimo rodikliai
Posritis

Išsilavinimas
ir segregacija
švietimo srityje

Apibrėžtis

Rodiklis

Šaltinis

Aukštasis
mokslas

Asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą
(%, 15–74 metų amžiaus asmenys)

Eurostatas, ES darbo jėgos
apklausa

Segregacija

Aukštojo mokslo įstaigų studentai,
besimokantys švietimo, sveikatos ir
gerovės, humanitarinių mokslų ir menų
srityse – ISCED 5–6 (%, aukštojo mokslo
įstaigų studentai)

Eurostatas, UNESCO / EBPO /
Eurostato (UEE) švietimo
statistika

Asmenys, besimokantys pagal
formaliojo ir neformaliojo švietimo ir
mokymo programas (%, 15–74 metų
amžiaus asmenys)

Eurostatas, ES darbo jėgos
apklausa

Mokymasis visą Mokymasis visą
gyvenimą
gyvenimą

Žinių srityje ES valstybės narės vidutiniškai tėra pusiaukelėje lyčių lygybės link – ES vidurkis yra 48,9 (5 pav.).
Lyčių lygybės padėtis šioje srityje įvairiose valstybėse

narėse skiriasi: Rumunijos rodiklis – 28,8, o Danija įveikė
tris ketvirtadalius kelio lyčių lygybės link (75,1).

Lyčių lygybės indeksas – Santrauka
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Žinios

5 pav. ES valstybių narių žinių srities lyčių lygybės indekso rodikliai (2010 m.)

48,9

ES
7

-2

Moterų ir vyrų įgijusių aukštąjį
išsilavinimą santykis keičiasi –
vyrų dalis mažėja
Kitose srityse nepalankesnėje padėtyje dažniausiai atsiduria moterys, tačiau šioje moterys turi pranašumų.
Nuo 2008 m. 15–74 metų amžiaus moterų ir vyrų
(paskutinio kurso studentų ir absolventų kartu) aukštojo mokslo įstaigose santykis pasikeitė; moterų išsilavinimo lygis pralenkė vyrų išsilavinimo lygį (Eurostatas,
Darbo jėgos apklausa, 2013 m.). Tarp pirmąją ir antrąją
aukštojo mokslo pakopą baigusių asmenų 2010 m. ES
moterų buvo vidutiniškai 22 proc., vyrų – 21 proc.

Lyčių segregacija švietimo srityje
išlieka didelė
Nors moterų ir vyrų išsilavinimo skirtumai nyksta,
segregacijos modeliai išlieka įsitvirtinę visose valstybėse narėse: moterų yra daugiau negu vyrų tokiuose
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„moteriškais“ laikomuose sektoriuose kaip švietimas,
sveikata ir gerovė, humanitariniai mokslai ir menai.
2010 m. ES duomenimis, išvardytose srityse moterys
sudarė vidutiniškai 44 proc., vyrai – tik 22 proc. Posrityje,
kuriame nagrinėjama lyčių segregacija švietimo srityje,
ES vidurkis yra 57,2 iš 100.
Lyčių segregacijos problemą reikia spręsti jau švietimo etape, nes vėliau ji lemia nelygybę darbo rinkoje
ir dar didesnius moterų ir vyrų ekonominės priklausomybės skirtumus. Siekiant lyčių lygybės svarbu sukurti
tokią abiem lytims palankią visuomenę, kurioje kiekvienas galėtų ugdyti savo žmogiškuosius ir profesinius
įgūdžius.
Kaip minėta metodikos skyriuje, daugiamatė analizė
sugrupavo išsilavinimo lygio ir segregacijos rodiklius
į vieną posritį, nes šie du aspektai yra glaudžiai susiję.
ES vidurkis šiame posrityje – 57,2 – rodo, kad pusiaukelė lyčių lygybės link vos peržengta. Tokį vidurkį lėmė
dideli valstybių narių skirtumai (pvz., Portugalijos rodik
lis – 29,9, Jungtinės Karalystės – 81,3).

Mokymasis visą gyvenimą vis
dar nepopuliarus, o ten, kur jo
populiarumas didesnis, moterys
aktyvesnės
ES valstybėse narėse į mokymąsi visą gyvenimą žvelgiama labai įvairiai. 2010 m. mokymosi visą gyvenimą
formaliojo arba neformaliojo švietimo ir mokymo programose dalyvavo vidutiniškai tik 17 proc. moterų ir
16 proc. vyrų. Keliose valstybėse narėse, kuriose mokymasis visą gyvenimą labiau paplitęs, jį dažniau renkasi moterys. Šiame posrityje ES vidurkis yra 41,8 iš

100, o padėtis įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi
(Bulgarijos rodiklis – 22,7, Danijos – 84,7).
Tokia tendencija rodo, jog būtina skirti dėmesio pažangai mažinant skirtumus tarp valstybių narių ir užtikrinant moterų ir vyrų vienodas galimybes mokytis visą
gyvenimą. Siekiant skatinti didesnį gyventojų užimtumą, gebėjimą prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos
saąlygų, taip pat aktyvų pilietiškumą, vienas pagrindinių Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) tikslų iki 2020 m.
pasiekti, kad bent 15 proc. suaugusiųjų (25–64 metų
amžiaus asmenų) pasirinktų mokymosi visą gyvenimą
kryptį; daugelyje valstybių narių prie šio tikslo vis dar
nepriartėta.
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Laikas

9.

Laiko sritis: vyrų ir moterų nelygybė
laiko padalijimo požiūriu išlieka

Nagrinėjant laiko sritį siekiama išsiaiškinti, kiek skiriasi ekonominei, globos ir socialinei veiklai moterų ir
vyrų skiriamas laikas. Lyčių požiūriu ši sritis yra svarbi,

nes būtina užtikrinti, kad moterys ir vyrai galėtų geriau
suderinti darbo ir asmeninio gyvenimo įsipareigojimus
(7 lentelė) (3).

7 lentelė. Laiko srities posričiai ir jų matavimo rodikliai
Posritis

Apibrėžtis

Rodiklis

Šaltinis

Vaikų priežiūra

Dirbantys asmenys, kurie prižiūri savo
vaikus arba vaikaičius ir juos ugdo
kasdien 1 val. arba ilgiau (%, 15+ metų
amžiaus darbuotojai)

Eurofound, Europos darbo
sąlygų tyrimas

Namų ruoša

Dirbantys asmenys, kurie ruošia maistą
ir rūpinasi namų ruoša kasdien 1 val.
arba ilgiau (%, 15+ metų amžiaus
darbuotojai)

Eurofound, Europos darbo
sąlygų tyrimas

Sporto,
kultūros ir
pramogų veikla

Dirbantys asmenys, ne namuose
užsiimantys sporto, kultūros arba
pramogų veikla bent kas antrą dieną
(%, 15+ metų amžiaus darbuotojai)

Eurofound, Europos darbo
sąlygų tyrimas

Savanoriška
ir labdaringa
veikla

Dirbantys asmenys, dalyvaujantys
savanoriškoje arba labdaringoje
veikloje bent kartą per mėnesį (%, 15+
metų amžiaus darbuotojai)

Eurofound, Europos darbo
sąlygų tyrimas

Priežiūra

Socialinė veikla

Lyčių lygybės indekso rodikliai rodo (6 pav.), kad vaikų
ir namų ūkio priežiūrai ir socialinei veiklai moterų ir
vyrų skiriamas laikas labai skiriasi. Laiko srityje nustatyta viena iš didžiausių lyčių nelygybių Europos

Sąjungoje – vidurkis tėra 38,8 iš 100, lyčių lygybės link
nenueita nė pusės kelio. Žemiausi rodikliai (mažiau
nei 20 taškų) Bulgarijoje, Graikijoje, Slovakijoje ir
Rumunijoje, o geriausi (71,3) – Nyderlanduose.

(3) Kadangi užimtumo rodikliai jau įtraukti į darbo sritį, papildomi ekonominės veiklos rodikliai laiko srityje nenagrinėti.
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Laikas

6 pav. ES valstybių narių laiko srities lyčių lygybės indekso rodikliai (2010 m.)

38,8

ES
7

-2

Atsakomybė už vaikų ir
namų ūkio priežiūrą ir toliau
neproporcingai tenka moterims
Nagrinėjant šią sritį išryškėjo dideli vaikų ir namų priežiūrai
moterų ir vyrų skiriamo laiko skirtumai. Visose valstybėse
narėse būtent moterims tenka skirti neproporcingai daug
laiko vaikams ir vaikaičiams prižiūrėti ir ugdyti. 2010 m. ES
duomenimis, vaikų ir (arba) vaikaičių priežiūrai ir ugdymui vieną valandą arba daugiau per dieną skyrė vidutiniškai net 41 proc. moterų ir tik 25 proc. vyrų. Be to, visose
valstybėse narėse moterys neproporcingai dažnai atsakingos už maisto ruošimą ir namų ruošą – 2010 m. duomenimis, vidutiniškai net 77 proc. moterų ir tik 24 proc.
vyrų vieną valandą arba daugiau kasdien skyrė maisto
ruošimui ir namų ruošai. Taigi kelyje į lyčių lygybę nepasiekta nė pusiaukelės, ES vidurkis priežiūros posrityje tėra
45,5 iš 100. Valstybių narių rodiklių skirtumai nemaži –
nuo Graikijos 20 taškų iki Danijos 80,4 taško.

Nevienodai laiko skiriama ir
socialinei veiklai

pramogų veikloje. 2010 m. ES duomenimis, vidutiniškai tik 9 proc. moterų ir 12 proc. vyrų bent kas antrą
dieną dalyvavo sporto, kultūros arba pramogų veikloje.
Moterų ir vyrų laikas skirtas savanoriškai arba labdaringai veiklai nepasižymi dideliais skirtumais – 2010 m.
duomenimis, ES tokioje veikloje bent kartą per mėnesį
dalyvavo vidutiniškai 15 proc. moterų ir 14 proc. vyrų.
Ir nors kai kuriose valstybėse narėse lyčių nelygybės
nenustatyta, kitose ji labai didelė. ES vidurkis šiame
posrityje – 33 iš 100, žemiausias rodiklis Portugalijoje –
9,9, aukščiausias – Suomijoje, 74,8.
Lyčių lygybės indekso rezultatai dar kartą patvirtina
priemonių, skirtų geresnei moterų ir vyrų darbo ir
asmeninio gyvenimo pusiausvyrai užtikrinti, o tiksliau –
2002 m. Barselonoje Europos Vadovų Tarybos nustatytų
tikslų (susijusių su tinkamos, prieinamos ir kokybiškos
vaikų priežiūros paslaugų užtikrinimu), svarbą. 2011 m.
birželio 17 d. Tarybos išvadomis dėl profesinio ir šeimos
gyvenimo suderinimo atsižvelgiant į demografinius
pokyčius išvadomis toliau skatinama plėsti galimybes
įsidarbinti, teikti daugiau reikšmės vyro vaidmeniui šeimoje, moterų ir vyrų lygybei, taip pat darbo ir šeiminio
gyvenimo derinimui.

Beveik visose valstybėse narėse vyrai labiau negu
moterys linkę reguliariai dalyvauti sporto, kultūros ir
Lyčių lygybės indeksas – Santrauka
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Galia

10. Galios sritis: lyčių nelygybė priimant
sprendimus išlieka svarbi visos ES ir
visų valstybių narių problema
Nors moterys sudaro beveik pusę darbo jėgos ir daugiau negu pusė baigusiųjų aukštąjį mokslą taip pat yra
moterys, sprendimų priėmimo procese aukščiausius

postus dažniausiai užima vyrai. Tokia neatitiktis rodo,
kad puikia kvalifikacija ir įgūdžiais pasižymintys žmogiškieji ištekliai yra neišnaudojami (8 lentelė).

8 lentelė. Galios srities posričiai ir jų matavimo rodikliai
Posritis

Politinė galia

Apibrėžtis

Rodiklis

Šaltinis

Atstovavimas
ministerijose

Ministrai (%, 18+ metų amžiaus
asmenys)

Europos Komisijos
Teisingumo GD, Moterų ir
vyrų dalyvavimas priimant
sprendimus

Atstovavimas
parlamente

Parlamento nariai (%, 18+ metų
amžiaus asmenys)

Europos Komisijos
Teisingumo GD, Moterų ir
vyrų dalyvavimas priimant
sprendimus

Atstovavimas
regioninėse
asamblėjose /
vietos valdžios
tarybose

Regioninių asamblėjų nariai (%, 18+
metų amžiaus asmenys)

Europos Komisijos
Teisingumo GD, Moterų ir
vyrų dalyvavimas priimant
sprendimus

Valdybų nariai

Stambiausių biržose kotiruojamų
įmonių valdybų, stebėtojų tarybų ar
direktorių valdybų nariai (%, 18+ metų
amžiaus asmenys)

Europos Komisijos
Teisingumo GD, Moterų ir
vyrų dalyvavimas priimant
sprendimus

Centrinio
banko nariai

Visų pagrindinių centrinio banko
sprendimų priėmimo įstaigų/padalinių
nariai (%, 18+ metų amžiaus asmenys)

Europos Komisijos
Teisingumo GD, Moterų ir
vyrų dalyvavimas priimant
sprendimus

Ekonominė
galia

Lyčių lygybės indeksas rodo didžiausią lyčių nelygybę
egzistuojant galios srityje – ES vidurkis tėra 38 iš 100,
o dauguma valstybių narių nesiekia nė ES vidurkio. Tik
penkiose valstybėse narėse pusiaukelė link lyčių lygybės galios srityje įveikta (Prancūzijoje, Nyderlanduose,
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Danijoje, Suomijoje ir Švedijoje), o pirmaujanti šalis yra
Švedija (74,3). Kipro, Liuksemburgo, Italijos ir Maltos
rodikliai šioje srityje nesiekia nė 20 iš 100 (7 pav.).

Galios

7 pav. ES valstybių narių galios sities lyčių lygybės indekso rodikliai (2010 m.)

38,0

ES
7

-2

Politinių sprendimų priėmimo
procese vyrauja lyčių nelygybė
Politinių sprendimų priėmimo procese moterų dalis vis
dar išlieka labai maža, nors ir ES lygmeniu, ir tarptautiniu mastu (Pekino veiksmų programa, Konvencija dėl
visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims) šiai
sričiai skiriama daug dėmesio. 2010 m. duomenimis,
moterys ES užėmė vidutiniškai 25 proc. ministrų postų,
sudarė 23 proc. parlamentų narių ir 30 proc. regioninių asamblėjų narių. ES indekso vidurkis politinės galios
posrityje – 49,9 iš 100; žemiausias rodiklis – Vengrijoje
(15,1), aukščiausias – Švedijoje (91,5). Šie rezultatai rodo,
kokie svarbūs yra 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės
strategijoje Europos Komisijos nustatyti pagrindiniai
veiksmai: svarstyti „tikslines iniciatyvas lyčių pusiau
svyrai užtikrinti priimant sprendimus“, stebėti „pažangą
siekiant tikslo, kad kiekviename Komisijos įsteigtame
komitete ar ekspertų grupėje ne mažiau kaip 40 proc.
narių sudarytų vienos lyties atstovai“, ir remti „pastangas
skatinti daugiau moterų dalyvauti Europos Parlamento
rinkimuose ir siūlyti savo kandidatūrą“.

Didžiausia lyčių nelygybė
ekonominių sprendimų
priėmimo srityje
Ekonominių sprendimų priėmimo srityje moterų atstovavimas dar mažesnis nei politikoje. Daugumoje valstybių narių moterų dalis itin maža tarp stambiausių
biržose kotiruojamų bendrovių valdybų narių (2010 m.
ES duomenimis, vidutiniškai 12 proc.) ir tarp centrinių bankų narių (2010 m. ES duomenimis, vidutiniškai
18 proc.). Šiame posrityje lyčių lygybės indekso rodiklis
žemiausias – 29 iš 100. Skirtumai tarp valstybių narių
yra dideli – Kipro ir Liuksemburgo rodiklis 5 iš 100,
Švedijos 60,3. Šie rezultatai patvirtina 2011 m. Europos
Komisijos iniciatyvos „Europos bendrovės įsipareigojimas dėl moterų skaičiaus valdyboje didinimo“ svarbą.
Tai kvietimas Europos biržinėms bendrovėms pasirašyti savanorišką įsipareigojimą iki 2015 m. moterų skaičių valdybose padidinti 30 proc., o iki 2020 m. – 40 proc.
Šiuo tikslu numatyta į išeinančių narių vyrų vietas aktyviai priimti kvalifikuotas moteris.

Lyčių lygybės indeksas – Santrauka
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Sveikata

11. Sveikatos sritis: daugumoje ES
valstybių narių moterų ir vyrų padėtis
panaši
Šioje indekso srityje nagrinėjami klausimai susiję su
lytimi ir sveikata. Tai sritis, kurioje svarbūs tiek socialiniai,
tiek biologiniai lyties aspektai. Indekso rodikliai šioje srityje apima moterų ir vyrų nuomonę apie savo sveikatos būklę bei jų galimybes naudotis sveikatos priežiūros

paslaugomis (9 lentelė). Lyčių nelygybė sveikatos sektoriuje išlieka itin aktualia problema, nes sveikata yra
tiesiogiai susijusi ne tik su moterų ir vyrų ekonomine
nepriklausomybe, bet ir su jų asmens orumu bei fizine
neliečiamybe.

9 lentelė. Sveikatos srities posričiai ir jų matavimo rodikliai
Posritis

Būklė

Galimybė
naudotis
paslaugomis

Apibrėžtis

Rodiklis

Šaltinis

Paties žmogaus
nuomonė apie
savo sveikatą

Paties žmogaus nuomonė apie savo
sveikatą, gera arba labai gera (%, 16+
metų amžiaus asmenys)

Eurostatas, ES pajamų ir
gyvenimo sąlygų statistika

Tikėtina
gyvenimo
trukmė

Absoliuti tikėtinos gyvenimo trukmės
vertė gimstant (metai)

Eurostatas, demografinė
statistika

Sveiko
gyvenimo
trukmė

Absoliuti sveikos gyvenimo trukmės
vertė gimstant (metai)

Eurostatas, ES pajamų ir
gyvenimo sąlygų statistika ir
demografinė statistika

Nepatenkinti
medicininiai
poreikiai

Asmenys, neturintys nepatenkintų su
sveikatos patikrinimu susijusių poreikių
(%, 16+ metų amžiaus asmenys)

Eurostatas, ES pajamų ir
gyvenimo sąlygų statistika

Nepatenkinti
odontologiniai
poreikiai

Asmenys, neturintys nepatenkintų su
dantų patikrinimu susijusių poreikių
(%, 16+ metų amžiaus asmenys)

Eurostatas, ES pajamų ir
gyvenimo sąlygų statistika

Lyčių lygybės indekso rodiklis sveikatos srityje yra
sąlyginai aukštas: ES vidurkis – 90,1 iš 100 (8 pav.).
Aukščiausias indekso rodiklis nustatytas galimybių
naudotis sveikatos paslaugomis posrityje. Jungtinės
Karalystės ir Airijos rodiklis viršyja 95.
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Posričių analizės rezultatai atskleidžia gana nevienareikšmišką moterų ir vyrų padėtį. Jei skirtumų tarp
moterų ir vyrų neturinčių nepatenkintų medicininių
ir odontologinių poreikių praktiškai nenustatyta, sveikatos būklės analizė rodo akivaizdžias lyčių nelygybės
apraiškas.

8 pav. ES valstybių narių sveikatos srities lyčių lygybės indekso rodikliai (2010 m.)

Sveikata

90,1

ES
7

-2

„Moterys suserga anksčiau, o
vyrai miršta anksčiau“
Vyrai yra kiek geresnės nuomonės apie savo sveikatą
negu moterys: 2010 m. ES duomenimis, gerai arba labai
gerai savo sveikatą įvertino vidutiniškai 71 proc. vyrų ir
66 proc. moterų. Vis dėlto tiek ES bendrai, tiek atskirose
valstybėse narėse posakis, kad moterys suserga anksčiau, o vyrai miršta anksčiau yra dažniausiai teisingas.
2010 m. ES duomenimis, vidutinė moterų sveiko gyvenimo trukmė buvo 62,7, o vyrų – 61,9 metų, bet tuo pat
metu moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo
82,9, vyrų – 77 metai. Šiame posrityje vidutinis ES lyčių
lygybės indekso rodiklis yra 86,6 iš 100. Moterų ir vyrų
sveikatos būklės rodikliai atskirose valstybėse narėse
nėra tokie skirtingi kaip kitose srityse ir svyruoja nuo
71 (Latvija) iki 96,7 (Švedija). Vis dėlto svarbu pripažinti,
kad lyčių nelygybė sveikatos sektoriuje egzistuoja, o
vertinant sveikatos būklę reikia atsižvelgti į konkrečiai
lyčiai būdingus pavojus sveikatai ir ligas.

Moterys ir vyrai gerai vertina
galimybes naudotis sveikatos
priežiūros įstaigų paslaugomis
Vyrai ir moterys panašiai vertina savo galimybes naudotis svaikatos priežiūros įstaigų paslaugomis. 2010 m.
ES duomenimis, vidutiniškai 93 proc. moterų ir 94 proc.
vyrų nurodė, jog neturėjo nepatenkintų medicininių poreikių. Nepatenkintų odontologinių poreikių
neturėjo 93 proc. moterų ir tiek pat vyrų. Šiame posrityje ES vidutinis rodiklis yra 93,7 iš 100, aukščiausias
Slovėnijoje – 99,9, žemiausias Latvijoje – 83,7. Vienas
svarbiausių ES politikos uždavinių išlieka užtikrinti kuo
didesnį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
ir kokybę, visų pirma atsižvelgiant į visoje Europoje
vykstančius demografinius pokyčius. Ekonomikos krizės sąlygomis sveikatos priežiūros paslaugų sektorius susidūrė su naujais iššūkiais. Kai kurios šalys išplėtė
savo sveikatos ir ilgalaikės priežiūros infrastruktūrą, bet
daugelis kitų, siekdamos sumažinti viešąsias išlaidas,
padidino mokesčius arba sumažino su sveikata arba
priežiūra susijusias pinigines išmokas ar kompensacijas. Tai gali turėti neproporcingai didelę neigiamą įtaką
moterų padėčiai (Europos Komisija, 2013 m.), todėl bus
svarbu stebėti, kaip užtikrinama lyčių lygybė ateityje.

Lyčių lygybės indeksas – Santrauka
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Daugialypės
nelygybės

12. Daugialypių nelygybių sritis
Moterų ir vyrų įvairovės sąvoka suponuoja tai, kad
dėmesį skirti tik dvinarėms lyčių kategorijoms nepakanka. Todėl svarbu lytį susieti su kitomis skirtumų
kategorijomis, tokiomis kaip amžius, etniškumas ar šeiminis statusas, galinčiomis turėti įtakos moterų ir vyrų

patirčiai. Skirtumų įvairovė teoriškai leidžia sudaryti
daugybę lyčių lygybės indeksų, tačiau tai yra neįvykdoma užduotis, be to, ji nustelbtų vieno indekso kaip
sudėtinio rodiklio galią.

10 lentelė. Daugialypių nelygybių posričiai ir jų matavimo rodikliai
Posritis

Apibrėžtis

Diskriminacija
ir kiti socialiniai
dalykai

Užimtumo
lygis:
mažumos
ir (arba)
migrantai,
vyresni
darbuotojai,
vieniši tėvai /
globėjai

Rodiklis

Šaltinis

Užsienio šalyje gimusių asmenų
užimtumas (%, 15–64 metų amžiaus
asmenys, gimę užsienio šalyje)

Eurostatas, ES darbo jėgos
tyrimas

55–64 metų amžiaus asmenų užimtumas
(%, 55–64 metų amžiaus asmenys)

Eurostatas, ES darbo jėgos
tyrimas

Namų ūkiuose, kuriuos sudaro vienas
suaugęs asmuo ir vienas arba daugiau
išlaikomų vaikų, gyvenančių asmenų
užimtumas (%)

Eurostatas, ES darbo jėgos
tyrimas

Šio lyčių lygybės indekso daugialypių nelygybių rodikliai rodo tam tikrų visuomenės grupių (migrantų,
vyresnio amžiaus asmenų ir vienišų tėvų ir globėjų)
moterų ir vyrų padėties skirtumus užimtumo srityje.

Daugialypės nelygybės: įvairioms
grupėms priklausančių moterų
ir vyrų padėties skirtumai yra
svarbūs lyčių nelygybės rodikliai
Padėčiai iliustruoti buvo išnagrinėtos trys grupės: užsienio šalyje gimę asmenys (migrantai), 55–64 metų
amžiaus asmenys (vyresnio amžiaus asmenys) ir namų
ūkiuose, kuriuos sudaro vienas suaugęs asmuo ir vienas arba daugiau išlaikomų vaikų, gyvenantys asmenys
(vieniši tėvai arba globėjai) (10 lentelė). Nors remtis
vien šiais duomenimis nepakanka norint daryti svarias
išvadas apie tai, kaip daugialypės nelygybės veikia lyčių
lygybės padėtį apskritai, toks pasirinkimas visgi suteikia
galimybę išsamesnei užimtumo padėties analizei.
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Kadangi ši indekso sritis yra tik papildoma, visi pasirinkti
rodikliai tėra orientaciniai. Tai reiškia, kad jie nei jungiami į bendrą daugialypių nelygybių subindeksą (nors
jie pozityviai tarpusavyje koreliuoja), nei įtraukiami
į pagrindinį indeksą. Žemiau pateikiami lyčių lygybės indekso rodikliai trijų skirtingų grupių užimtumo
kategorijose, kurie lyginami su lyčių lygybės indekso
rodikliais bendroje 15–64 metų amžiaus asmenų užimtumo kategorijoje (11 lentelė).

11 lentelė. ES valstybių narių daugialypių nelygybių srities lyčių lygybės indekso rodikliai
(2010 m.)
Šalis

Užsienio šalyje
gimusių asmenų
užimtumas

Vyresnio amžiaus
asmenų užimtumas

Vienišų tėvų /
globėjų užimtumas

15–64 metų
amžiaus asmenų
užimtumas (*)

DK

84,7

76,3

92,3

95,2

SE

78,6

94,7

80,2

93,2

NL

80,9

61,1

80,4

92,8

FI

77,2

79,1

86,6

89,7

AT

83,7

48,4

93,3

89,0

DE

77,7

72,0

79,8

88,6

UK

81,2

70,6

66,1

86,6

CY

98,6

60,7

85,7

84,5

SI

83,7

35,4

93,2

84,0

PT

90,2

62,1

90,9

82,0

EE

81,2

74,4

89,0

81,3

FR

69,9

53,7

84,0

80,1

LV

83,8

67,9

91,0

79,5

LU

87,3

45,0

94,6

76,8

LT

84,7

65,4

84,1

76,4

BE

63,2

42,0

74,2

75,9

BG

66,7

54,0

81,6

75,7

CZ

78,6

50,9

85,6

75,6

IE

75,8

60,2

55,6

75,0

PL

61,7

35,0

82,0

71,2

ES

75,4

47,7

84,2

70,3

SK

54,8

41,3

89,2

70,3

RO

78,6

47,4

88,8

69,9

HU

87,3

43,3

82,2

68,1

EL

71,8

41,6

84,4

64,7

IT

69,4

37,8

86,4

62,1

MT

65,4

19,3

54,7

53,1

ES-27

75,6

55,2

78,8

78,1

(*) Lyginamasis rodiklis.
Šaltinis: EIGE skaičiavimai.

Rezultatai rodo, kad visose vertintose kategorijose
vyrų užimtumo lygis yra aukštesnis nei moterų. Keliose
valstybėse narėse skirtumai buvo maži arba jų iš viso
nebuvo, o kitose nustatyta didelių skirtumų.

Užsienio šalyje gimusių asmenų (migrantų) lyčių lygybės
indekso užimtumo rodikliai daug mažesni lyginant juos
su visų 15–64 metų amžiaus asmenų užimtumo rodikliais. Prancūzijoje, Danijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose,
Suomijoje, Belgijoje, Švedijoje ir Slovakijoje šis skirtumas didesnis nei 10 punktų. Kita vertus, Liuksemburge,
Lyčių lygybės indeksas – Santrauka
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Maltoje, Kipre ir Vengrijoje lyčių lygybės indekso rodikliai tarp užsienio šalyje gimusių asmenų yra aukštesni
nei bendroje 15–64 metų amžiaus dirbančiųjų grupėje.
Vyresnio amžiaus asmenų (55–64 metų) užimtumo
rodikliai beveik visose valstybėse narėse, išskyrus
Švediją, yra gerokai mažesni lyginant juos su bendru
15–64 metų amžiaus asmenų užimtumu. Šioje kategorijoje ES vidutinis lyčių lygybės indekso rodiklis –
78,1 iš 100, vyresnio amžiaus asmenų grupėje – 55,2.
Didžiausias skirtumas nustatytas Slovėnijoje, kur lyčių
lygybės indekso rodiklis 15–64 metų amžiaus dirbančiųjų grupėje – 84, o tarp 55–64 metų amžiaus
dirbančiųjų – tik 35,4.
Dar vienoje padėčiai iliustruoti pasirinktoje grupėje –
vienišų tėvų arba globėjų – skirtumai, palyginti su
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atskaitine populiacija (15–64 metų amžiaus dirbantys
asmenys) yra heterogeniškesni. Lyčių lygybės atžvilgiu dirbančių vienišų tėvų arba globėjų padėtis, palyginti su visų 15–64 metų amžiaus dirbančiųjų padėtimi,
daugiau kaip 10 punktų prastesnė Nyderlanduose,
Švedijoje, Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Šiose valstybėse narėse atskaitinės populiacijos lyčių lygybės
indekso rodikliai yra santykinai aukšti (vidutiniškai 86,9
iš 100). Tačiau yra nemažai šalių, kuriose vienišų tėvų
ar globėjų užimtumo rodikliai lyčių lygybės atžvilgiu yra aukštesni nei visoje 15–64 metų dirbančiųjų
grupėje (Čekija, Lenkija, Latvija, Ispanija, Vengrija,
Liuksemburgas, Rumunija, Slovakija, Graikija ir Italija).
Visgi šiose valstybėse atskaitinės populiacijos lyčių
lygybės indekso rodiklis (70,9) yra gerokai mažesnis nei
aukščiau minėtų šalių.

Smurtas

13. Smurto sritis: čia nelygybė didžiausia?
Smurtas prieš moteris išlieka viena labiausiai mūsų
laikais paplitusių lyčių nelygybės apraiškų. Smurtas
žemina moters orumą ir integralumą, be to, daro didelę
žalą šeimoms, bendruomenėms ir visuomenėms.
Tai pats brutaliausias galios demonstravimas moterų
atžvilgiu, kuris, be to, yra didžiausia kliūtis siekiant lyčių
lygybės. ES 9 iš 10 aukų, nukentėjusių nuo partnerių /
sutuoktinių smurto, yra moterys. Nors duomenų nėra
daug, apskaičiuota, kad ES iki vieno ketvirtadalio visų
suaugusių moterų bent kartą gyvenime yra patyrusios

savo partnerių / sutuoktinių fizinį smurtą (Europos
Taryba, 2006 m.).
Smurtas prieš moteris yra labai svarbi lyčių lygybės sritis, kurioje konceptualiai susiejamas tiesioginis ir netiesioginis smurtas (12 lentelė). Taip pat pripažįstama,
kad moterų rizika patirti smurtą yra didesnė negu vyrų
ir kad smurtą moterys patiria neproporcingai dažnai.
Vertinant ES daromą pažangą lyčių lygybės link, smurto
srityje susiduriama su duomenų stoka.

12 lentelė. Smurto srities posričiai
Posritis

Apibrėžtis

Rodiklis

Tiesioginis smurtas

–

–

Netiesioginis smurtas

–

–

Smurtui prieš moteris įvertinti
nepakanka esamų duomenų ir
rodiklių
Paprastai naudojami tik keli smurto prieš moteris rodikliai, nes statistikai taikytini nusikaltimų klasifikacijos sistemų principai ES dar nėra iki galo nustatyti. Galimybė
ES lygmeniu gauti palyginamus administracinius
smurto prieš moteris duomenis taip pat labai ribota,
nes valstybės narės neturi bendros suderintos duomenų rinkimo ir pateikimo metodikos. Normos, nuostatos ir stereotipai, netiesiogiai susiję su smurtu prieš
moteris, taip pat labai mažai tiriami. Iki šiol nėra duomenų šaltinių, iš kurių būtų galima gauti patikimus,
suderintus ir palyginamus visų valstybių narių duomenis minėtais aspektais.
Atsižvelgiant dar ir į metodinį lyčių lygybės indekso
reikalavimą, kad duomenys būtų suderinti ir prieinami laiko atžvilgiu, buvo neįmanoma nustatyti reikiamų rodiklių. Tai rodo informacijos ir duomenų stoką
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, nors netrukus
kai kurios iš šių duomenų spragų galbūt bus iš dalies
pašalintos, nes rengiamasi paskelbti ES mastu Europos
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros atlikto smurto

prieš moteris tyrimo rezultatus. Tačiau planų užtikrinti,
kad ES lygmeniu suderinti duomenys šiuo svarbiu klausimu būtų reguliariai renkami, iki šiol nėra.
Statistikos spragos, su kuriomis susiduriama vertinant
smurtą prieš moteris, yra svarbus argumentas remiant
Europos Parlamento rezoliuciją dėl Europos Sąjungos
kovos su smurtu prieš moteris politikos prioritetų ir
metmenų. Ja Europos Komisija raginama kasmet rengti
ir teikti smurto prieš moteris statistiką. Be to, šia rezoliucija valstybės narės raginamos aiškiai nurodyti statistiniuose duomenyse smurto prieš moteris paplitimą
ir imtis veiksmų užtikrinant, kad būtų renkami aukų ir
smurtautojų lyties, jų tarpusavio santykio, amžiaus,
nusikaltimo vietos ir sužeidimų duomenys. Taryba savo
2012 m. gruodžio 6 d. išvadose dėl kovos su smurtu
prieš moteris ir paramos paslaugų smurto šeimoje
aukoms teikimo taip pat ragina daugiau dėmesio skirti
palyginamų, patikimų ir reguliariai atnaujinamų visų
formų smurto prieš moteris aukų ir smurtautojų duomenų tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu rinkimui ir
sklaidai.
Antrasis posritis – netiesioginis smurtas. Tai lyčių normos, nuostatos ir stereotipai, kurie išvien su kitomis
lyčių nelygybės formomis veikia smurto prieš moteris
paplitimą ir pasekmes.
Lyčių lygybės indeksas – Santrauka
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Dėl palyginamų ES lygmeniu duomenų stokos ši sritis lyčių lygybės indekso paveiksle kol kas yra tuščia
(9 pav.). Vis dėlto smurto prieš moteris paplitimas yra

svarbus lyčių lygybės rodiklis, tad ši sritis išliks kaip itin
svarbi lyčių lygybės indekso sudedamoji dalis.

9 pav. ES valstybių narių smurto srities lyčių lygybės indekso rodikliai (2010 m.)

Smurtas

Duomenų nėra!

ES
7

-2
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14. Išvados
Lyčių lygybės indeksas yra statistinė priemonė, sukurta
stebėti ir vertinti moterų ir vyrų lygybės ES pažangą.
Rezultatai rodo, kad ES yra tik pusiaukelėje į lyčių
lygybę, o valstybių narių pažangos skirtumai yra dideli.
Didžiausia lyčių nelygybė nustatyta sprendimų priėmimo (galios) ir laiko paskirstymo srityse, o smurto
prieš moteris mastui ES atskleisti vis dar trūksta tinkamų
statistinių duomenų. Šie rezultatai rodo, kiek pastangų
dar reikia dėti, kad lyčių lygybė taptų tikrove.

Duomenų prieinamumas atvertų
platesnes lyčių lygybės vertinimo
galimybes ateityje
Moterų ir vyrų ekonominę situaciją būtų galima geriau
įvertinti, jei būtų naudojami atskirų asmenų, o ne namų
ūkių pajamų duomenys. Tačiau dauguma į pinigų
sritį įtrauktų rodiklių (vidutinės ekvivalentinės pajamos, pajamų paskirstymas, skurdo rizikos lygis) surinkti
namų ūkių lygmeniu, todėl atskirų asmenų pajamoms apskaičiuoti naudojama ekvivalentinė skalė (4).
Ekvivalentinių pajamų sąvoka grindžiama prielaida, kad
finansiniai ištekliai tarp namų ūkio narių, vyrų ir moterų,
yra pasiskirstę tolygiai. Tai kelia abejonių, nes neatsižvelgiama į galimą galios santykį šeimoje, taigi tikroji lyčių
lygybės padėtis įvertinama netiksliai.
Be to, keli lyčių lygybės indekso posričiai negalėjo būti
įvertinti dėl neprieinamų duomenų. Pavyzdžiui, moterų
ir vyrų dalyvavimas priimant sprendimus socialinėje
sferoje (nepakankama duomenų kokybė) arba sveikatą
veikianti elgsena (duomenų pagal lytį stoka). Galiausiai
laiko srities duomenys nėra pakankamos kokybės, nes
Eurostato laiko panaudojimo tyrime dalyvauja ne visos
valstybės narės, o duomenys nėra visiškai suderinti.
Duomenų prieinamumo ir kokybės užtikrinimas šiose ir
kitose srityse atvertų platesnes lyčių lygybės vertinimo
galimybes ateityje.

Lyčių lygybės indeksas turi
būti nagrinėjamas platesniame
kontekste, kad būtų galima
žvelgti į naujas perspektyvas
Kadangi lyčių lygybės indeksas sudarytas iš individualaus lygmens kintamųjų, jis turi būti toliau nagrinėjamas platesnėje lyčių lygybės politikos perspektyvoje,
nevaržomas griežtų statistiniam indeksui keliamų reikalavimų. Todėl labai svarbu, kad sričių ir posričių rodikliai būtų interpretuojami atsižvelgiant į institucinius
arba makrolygmens kintamuosius, tokius kaip nacionalinės teisinės sistemos pobūdis, teisnis reglamentavimas, politikos priemonės ar paslaugų prieinamumas
ir kokybė. Siekiant lyčių lygybės indeksui suteikti nacionalinį kontekstą, ši ir kita vertinga papildoma informacija pateikiama kartu su šalių charakteristikomis, kurios
išdėstytos lyčių lygybės indekso ataskaitos priede.

Reikia atsižvelgti į krizės poveikį
lyčių lygybei
Analizuojant lyčių lygybės indeksą ir lyčių nelygybę atitinkamose srityse, reikia atsižvelgti į ekonomikos krizės
poveikį moterims ir vyrams. Pavyzdžiui, dėl krizės lyčių
nelygybė kai kur laikinai sumažėjo, tačiau ne todėl, kad
lyčių lygybės padėtis gerėja, bet greičiau todėl, kad
ir moterų, ir vyrų sąlygos blogėja (Europos Komisija,
2013 m.). Todėl lyčių nelygybę būtina nagrinėti platesnių makroekonominių, politinių ir socialinių sąlygų tam
tikroje srityje konteste, nes paprastai ištikus krizei arba
dėl kitokių socialinių ir ekonominių pokyčių jos kinta.

(4) Kiekvienam namų ūkiui svoris suteikiamas pagal tai, kiek tam namų
ūkiui priklauso lygiaverčių suaugusiųjų.
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Lyčių lygybės indeksas –
naudinga lyčių lygybės politikos
įgyvendinimo stebėsenos
priemonė
Lyčių lygybės indeksas sprendimų priėmėjams, politikos įgyvendintojams ir kitiems naudotojams suteikia
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patikimą informaciją apie esamą moterų ir vyrų nelygybės padėtį Europoje. Tai daugiaaspektis ir lankstus
matas, kuriuo remiantis galima vertinti lyčių lygybės
politikos veiksmingumą bei praplėsti makrolygmens
analize. 2015 m. lyčių lygybės indeksą pirmąkart atnaujinus ir palyginus duomenis laiko atžvilgiu bus galima
labai tiksliai įvertinti valstybių narių padarytą pažangą,
siekiant užtikrinti lyčių lygybę.
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Indeksas

74,3
73,6
73,4
69,7
60,4
59,6
57,1
56,0
55,2
54,0
51,6
50,7
50,4
50,0
44,4
44,4
44,1
43,6
42,0
41,6
41,4
41,3
40,9
40,9
40,0
37,0
35,3
54,0

Šalis

SE
DK
FI
NL
UK
BE
FR
SI
IE
ES
DE
LU
AT
EE
CZ
LV
PL
LT
CY
MT
HU
PT
IT
SK
EL
BG
RO
EU-27

Priedas

FI
DK
SE
UK
AT
NL
DE
CZ
IE
SI
CY
FR
BE
LU
PT
EE
PL
ES
LT
SK
IT
RO
EL
HU
MT
LV
BG
EU-27

Šalis
82,0
81,6
78,6
76,6
73,9
73,1
72,5
71,6
71,0
69,1
68,7
67,0
66,4
66,4
66,2
64,6
61,4
61,3
61,0
61,0
60,6
60,4
59,7
55,9
55,0
54,9
49,9
69,0

Darbas
88,3
90,1
91,2
79,7
79,0
77,6
76,7
77,3
73,9
82,7
84,9
76,1
70,7
70,3
85,6
84,9
73,4
71,6
81,9
75,3
57,8
74,5
65,4
68,3
53,0
83,2
75,5
76,6

Užimtumas
76,1
73,9
67,7
73,7
69,1
68,8
68,6
66,4
68,1
57,7
55,6
59,1
62,3
62,7
51,1
49,2
51,3
52,5
45,4
49,3
63,4
49,0
54,4
45,7
57,0
36,2
33,0
62,2

Segregacija ir
darbo sąlygų
kokybė
LU
NL
SE
BE
DK
FI
AT
IE
DE
FR
UK
CY
SI
MT
IT
EL
ES
CZ
PT
HU
SK
PL
EE
LV
LT
BG
RO
EU-27

Šalis
90,9
82,5
80,2
79,3
79,2
78,4
77,9
77,0
76,3
75,9
74,3
74,1
70,2
68,2
68,2
63,3
60,7
59,3
56,3
54,4
53,7
52,2
49,1
42,0
41,5
40,7
39,0
68,9

Pinigai
95,0
71,8
67,7
69,7
74,8
66,3
65,9
76,8
70,6
67,0
72,7
66,5
51,8
54,1
60,2
54,3
54,2
35,9
42,3
30,5
31,7
34,6
31,0
26,7
26,8
23,2
21,0
59,5

86,9
94,8
95,1
90,3
83,9
92,7
92,1
77,2
82,6
86,1
76,0
82,6
95,1
86,0
77,3
73,9
67,9
97,9
75,0
97,1
90,9
78,8
77,9
66,0
64,3
71,3
72,5
79,6

Finansiniai Ekonominė
ištekliai
padėtis
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Indeksas

74,3
73,6
73,4
69,7
60,4
59,6
57,1
56,0
55,2
54,0
51,6
50,7
50,4
50,0
44,4
44,4
44,1
43,6
42,0
41,6
41,4
41,3
40,9
40,9
40,0
37,0
35,3
54,0

Šalis

SE
DK
FI
NL
UK
BE
FR
SI
IE
ES
DE
LU
AT
EE
CZ
LV
PL
LT
CY
MT
HU
PT
IT
SK
EL
BG
RO
EU-27

DK
UK
FI
SE
NL
LU
BE
ES
EE
CY
IE
SI
FR
LT
AT
DE
PL
LV
CZ
EL
HU
SK
MT
IT
BG
PT
RO
EU-27

Šalis
75,1
68,8
67,0
66,3
65,5
61,1
54,7
53,5
53,0
52,9
52,8
51,4
49,4
47,4
44,6
44,1
44,0
38,8
37,3
36,7
35,1
35,0
34,0
32,1
32,0
30,4
28,8
48,9

Žinios
66,6
81,3
67,4
68,3
67,5
72,2
78,6
69,3
57,3
73,5
78,5
46,2
64,3
58,3
39,5
49,7
46,5
45,7
36,1
50,8
42,3
38,0
35,2
31,3
45,2
29,9
32,2
57,2

Išsilavinimas
ir segregacija
84,7
58,2
66,6
64,3
63,5
51,8
38,0
41,3
49,0
38,0
35,4
57,1
38,0
38,5
50,2
39,0
41,6
32,9
38,5
26,5
29,1
32,1
32,9
32,9
22,7
30,9
25,8
41,8

Mokymasis
visą
gyvenimą
NL
DK
SE
FI
IE
EE
SI
LU
BE
UK
DE
AT
MT
FR
LV
ES
IT
HU
CY
LT
CZ
PT
PL
SK
RO
EL
BG
EU-27

Šalis
71,3
64,9
63,9
63,8
53,4
51,4
49,1
48,9
45,3
43,2
41,6
40,0
37,5
35,8
35,2
33,8
33,0
32,5
25,3
24,1
23,2
22,4
20,9
17,8
17,8
17,4
17,3
38,8

Laikas
70,7
80,4
69,7
54,4
60,2
75,4
51,1
52,0
56,9
56,6
40,1
35,6
44,4
43,6
76,2
58,2
42,5
53,5
35,9
40,2
28,9
50,6
27,6
27,0
27,0
20,0
20,9
45,5

Priežiūra
71,9
52,4
58,7
74,8
47,5
35,1
47,2
46,0
36,1
32,9
43,3
45,0
31,6
29,3
16,3
19,6
25,6
19,7
17,8
14,5
18,7
9,9
15,8
11,7
11,8
15,1
14,3
33,0

Socialinė
veikla
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Indeksas

74,3
73,6
73,4
69,7
60,4
59,6
57,1
56,0
55,2
54,0
51,6
50,7
50,4
50,0
44,4
44,4
44,1
43,6
42,0
41,6
41,4
41,3
40,9
40,9
40,0
37,0
35,3
54,0

Šalis

SE
DK
FI
NL
UK
BE
FR
SI
IE
ES
DE
LU
AT
EE
CZ
LV
PL
LT
CY
MT
HU
PT
IT
SK
EL
BG
RO
EU-27

SE
FI
DK
NL
FR
ES
BE
LV
SI
UK
PL
BG
SK
LT
PT
CZ
DE
EE
IE
RO
HU
EL
AT
MT
IT
LU
CY
EU-27

Šalis
74,3
68,8
60,0
52,2
50,3
47,2
45,2
38,6
36,0
35,2
34,5
33,8
33,1
32,1
30,6
29,6
28,0
27,5
26,5
24,9
24,4
24,4
24,3
18,7
18,6
14,7
12,2
38,0

Galia
91,5
85,9
77,8
69,2
63,8
75,4
65,7
38,9
43,5
52,4
35,1
47,9
31,8
35,6
44,1
34,4
59,4
34,7
30,4
20,1
15,1
41,4
63,1
30,1
31,2
44,8
31,9
49,9

Politinė
60,3
55,1
46,3
39,4
39,7
29,6
31,1
38,3
29,9
23,6
34,0
23,9
34,4
29,0
21,2
25,5
13,2
21,7
23,0
30,7
39,4
14,4
9,3
11,7
11,1
4,8
4,7
29,0

Ekonominė
IE
UK
NL
BE
LU
MT
SE
EL
DK
AT
CY
IT
ES
FR
FI
CZ
DE
SI
SK
LT
PT
BG
RO
EE
HU
PL
LV
EU-27

Šalis
96,4
95,4
94,7
94,1
93,9
93,2
93,1
92,4
91,8
91,6
91,1
90,8
90,7
90,6
89,9
89,6
89,5
88,7
85,8
84,9
84,5
84,5
84,0
83,8
83,7
82,6
77,1
90,1

Sveikata
95,8
93,9
90,6
89,1
91,3
91,4
96,7
92,2
87,8
86,4
90,9
89,4
89,4
86,7
85,6
83,4
84,5
78,6
77,3
74,2
75,4
83,0
81,9
74,5
75,8
78,6
71,0
86,6

Būklė
97,0
97,0
99,0
99,3
96,6
95,0
89,6
92,6
95,9
97,2
91,4
92,2
92,1
94,6
94,4
96,1
94,7
99,9
95,3
97,1
94,7
85,9
86,2
94,2
92,4
86,7
83,7
93,7

Galimybė
naudotis
paslaugomis
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