Index rovnosti žen a mužů, 2017: pokrok šnečím tempem
Aktualizovaný index rovnosti žen a mužů ukazuje, jak si Evropa aktuálně stojí. Pohyb směrem
vpřed sice zaznamenáváme, ale celkový pokrok je velmi pomalý. V bodovém hodnocení si
Evropa proti hodnocení před deseti lety polepšila pouze o čtyři body na současnou hodnotu
66,2 bodu ze sta možných. Nejlepšího výsledku dosahuje s hodnotou 82,6 bodu Švédsko,
zatímco na poslední místo se s 50 body dostalo Řecko. Cenu „skokana roku“ získala Itálie,
která si polepšila o 12,9 bodu a celkově se umístila na 14. místě.
„Pohybujeme se dopředu šnečím tempem. Čeká nás ještě dlouhá cesta, než naše společnost
dosáhne rovného postavení mezi pohlavími; potenciál pro zlepšení mají všechny země Evropské
unie. V některých oblastech jsou rozdíly dokonce větší než před deseti lety. Náš index rovnosti
žen a mužů jasně ukazuje, zda jsou koncepce jednotlivých vlád v souladu se specifickými
potřebami žen a mužů a zda tyto koncepce fungují nebo nikoli,“ řekla Virginija Langbakk,
ředitelka Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE).
„Podle čerstvých výsledků indexu rovnosti žen a mužů je jasné, že nerovnost přetrvává. Ve
všech oblastech života. A to znamená, že Evropa má povinnost konat. Letos navrhnu opatření k
odstranění rozdílů v odměňování mezi ženami a muži. V otázkách rovnosti nejde o konflikt ženy
versus muži, ale o vytvoření prostředí, v němž budou mít ženy i muži rovné podmínky a budou
se moci účastnit na společenském, pracovním a rodinném životě v plné míře,“ řekla Věra
Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.
Rovnost pohlaví nejvíce roste v rozhodovacím procesu
Největší nárůst rovnosti pohlaví za posledních deset let byl zaznamenán v oblasti rozhodovacích
procesů, a to zejména v soukromém sektoru. Z této skutečnosti je patrné, že politický a veřejný
tlak funguje a že vedl ke změnám v řídicích orgánech soukromých společností. Přestože index
rovnosti pohlaví v rozhodovacích procesech za posledních deset let stoupl téměř o deset bodů
na hodnotu 48,5, stále se jedná o číslo nejnižší. Ve značné míře se tak ukazuje nerovnoměrné
zastoupení žen a mužů v politice a deficit v demokratické správě Evropské unie.
V letošním roce poskytuje index rovnosti žen a mužů nový a ucelenější obrázek rozložení moci.
Kromě politického a hospodářského rozhodování výsledky ukazují, kdo řídí oblasti médií,
výzkumu a sportu. Pokud jde o média, žurnalistiku studuje více žen (tvoří dvě třetiny

absolventů), ale do vrcholných pozic se jich dostane pouze pár. V médiích jsou rozhodovací
posty obsazeny většinou muži (předsedkyně řídicích orgánů veřejnoprávního rozhlasu či televize
států Evropské unie tvoří 22 %). Podíl žen jako ředitelek organizací pro financování výzkumu
nedosahuje ani jedné třetiny (27 %). Ve sportu je situace ještě horší – vrcholné pozice ve
sportovních federacích v celé Evropské unii jsou ženami obsazeny pouze z 14 %.
Stagnující pokrok – ženy stále vykonávají většinu domácích prací
Ve vztahu k využívání času ze strany žen a mužů se ve 12 zemích vývoj obrátil na zpáteční cestu.
Každý den vaří a vykonává domácí práce pouze každý třetí muž oproti téměř každé ženě (79 %).
Muži také mají více času na sport, kulturu a záliby. Pokud jde o péči o členy rodiny, značné
břemeno nesou zejména ženy-migrantky (46 % času) – u žen narozených v Evropské unii se
jedná o 38 % času.
Průřezové ukazatele
Toto vydání indexu poprvé ukazuje rozdíly mezi různými skupinami žen a mužů. V závislosti na
věku, vzdělání, zemi narození, zdravotním postižení a typu rodiny může život konkrétní osoby
vykazovat vůči zbytku populace propastné rozdíly. Například osobám pocházejícím
z přistěhovaleckého prostředí hrozí dvojnásobné riziko chudoby než ženám a mužům
narozeným v Evropské unii. Ve srovnání s mladými ženami využívají mladí muži méně
vzdělávacích příležitostí a matky samoživitelky mají obtížnější přístup ke zdravotnickým službám
než páry s dětmi.
Dnes vychází index rovnosti žen a mužů 2017! Nalaďte si živý přenos prezentace výsledků v Bruselu, který
začíná v 9:00 středoevropského letního času. Sledujte nás v sítích FaceBook a Twitter, pro sledování
tweetů a aktuálních zpráv po celý den použijte označení #EIGEIndex.
Index rovnosti žen a mužů je nástrojem měření pokroku v oblasti rovnosti pohlaví v Evropské unii, který
vytvořil Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE). Index rovnosti žen a mužů hodnotí šest hlavních
oblastí − práci, peníze, znalosti, čas, moc a zdraví − a dvě vedlejší oblasti: násilí na ženách a protínající se
nerovnosti. Index zviditelňuje oblasti, které si vyžadují zlepšení, a v konečném důsledku podporuje tvůrce
politik v navrhování účinnějších opatření v oblasti rovnosti pohlaví.

Podrobnější informace vám podá Živilė Macijauskienė na adrese
zivile.macijauskiene@eige.europa.eu nebo na telefonním čísle: +370 5 2157 416
Hodnocení své země v indexu rovnosti žen a mužů 2017 naleznete na našich internetových
stránkách.
Zprávu si můžete stáhnout zde.

