Soolise võrdõiguslikkuse indeks 2017: edasiliikumine on aeglane
Ajakohastatud soolise võrdõiguslikkuse indeks näitab hetkeseisu Euroopas. Liigume edasi,
kuid väga aeglaselt. Euroopa Liidu punktisumma 66,2/100 on 10 aasta tagusega võrreldes
ainult neli punkti suurem. Kõige parem on Rootsi näitaja 82,6 punkti, samas kui skaala
alumises otsas on Kreeka näitajaga 50 punkti. Enim edusamme teinud riik on Itaalia, tõustes
12,9 punkti võrra 14. kohale.
„Edasiliikumine on aeglane. Oleme endiselt väga kaugel sooliselt võrdõigusliku ühiskonna
saavutamisest ja kõikidel Euroopa Liidu riikidel on arenguruumi. Mõnes valdkonnas on lõhe
võrreldes 10 aasta tagusega isegi suurenenud. Soolise võrdõiguslikkuse indeks näitab selgelt,
kas riikide poliitika kattub naiste ja meeste konkreetsete vajadustega ning kas poliitika toimib
või mitte,“ selgitab Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) direktor Virginija
Langbakk.
„Soolise võrdõiguslikkuse indeksi uued tulemused näitavad ebavõrdsuse jätkumist kõikides
eluvaldkondades. Euroopa jaoks tähendab see kohustust tegutseda. Sel aastal pakun
täiendavaid meetmeid, et aidata suurendada naiste mõjuvõimu ja muuta võrdse töö tasu
võrdseks. Võrdõiguslikkus ei tähenda naiste muutmist meeste sarnaseks, vaid sellise keskkonna
loomist, kus mõlemal sool on võrdsed valikud ja nad saavad täielikult osaleda ühiskonna-, tööja pereelus,“ sõnab õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra
Jourová.
Sooline võrdõiguslikkus on kõige rohkem suurenenud otsustamisel
Soolise võrdõiguslikkuse suurim areng viimasel kümnel aastal on toimunud otsustusprotsessi
valdkonnas, eelkõige erasektoris. See tõendab, et poliitiline ja avalikkuse surve toimib ning selle
abil on muudetud eraettevõtete juhtorganeid. Sooline võrdõiguslikkus otsustamisel on 10
kümne aasta jooksul küll ligi 10 punkti võrra paranenud, kuid näitaja 48,5 punkti on siiski
madalaim. See näitab selgelt naiste ja meeste ebavõrdset esindatust poliitikas ning vähest
demokraatiat Euroopa Liidu halduses.
Sel aastal tutvustab soolise võrdõiguslikkuse indeks uut ja terviklikumat ülevaadet võimust.
Lisaks otsustamisele poliitikas ja majanduses näitavad tulemused, kuidas on olukord ka
meedias, teaduses ja spordis. Meedias õpib ajakirjandust selgelt rohkem naisi kui mehi (kaks

kolmandikku lõpetajatest), kuid vaid vähesed jõuavad tippu. Meedias otsustavad enamjaolt
mehed (naisi on Euroopa Liidu avalik-õiguslike ringhäälingute nõukogude juhatajatest 22%).
Teadusuuringute rahastamise organisatsioonide juhtide seas on naisi vähem kui üks kolmandik
(27%). Spordis on olukord veel halvem ja Euroopa Liidu spordiliitude juhtpositsioonidel töötab
naisi kõigest 14%.
Seisak – naised teevad endiselt enamuse kodutöödest
Naiste ja meeste ajakasutuse osas on 12 riigis toimunud taandareng. Igapäevases
söögivalmistamises ja kodutöödes osaleb üksnes kolmandik mehi, kuid peaaegu kõik naised
(79%). Meestel on ka rohkem aega spordi, kultuuri ja vaba aja jaoks. Pereliikmete eest
hoolitsemisel on eriti suur koormus naisrändajatel võrreldes Euroopa Liidus sündinud naistega
(vastavalt 46% ja 38%).
Eristamine sugude sees
Indeksi selles versioonis näidatakse esimest korda naiste ja meeste eri rühmade vahelisi lõhesid.
Sõltuvalt isiku vanusest, haridusest, sünniriigist, puudest ja pereliigist võib tema elu olla täiesti
erinev ülejäänud elanikkonnast. Näiteks on rändaja taustaga isikud kaks korda suuremas
vaesusriskis kui Euroopa Liidus sündinud naised ja mehed. Noored mehed kasutavad vähem
haridusvõimalusi kui noored naised ning üksikemadel on keerukam kasutada tervise- ja
hambaraviteenuseid kui lastega paaridel.
Soolise võrdõiguslikkuse indeks 2017 ilmub täna! Jääge lainele, et vaadata Brüsselist otse ülekantavaid
tulemusi alates kl 9.00 Brüsseli aja järgi. Jälgige meie säutse ja uudiseid FaceBookis ja Twitteris kogu
päeva jooksul, kasutades teemaviidet #EIGEIndex
Soolise võrdõiguslikkuse indeks on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) väljatöötatud
vahend, millega mõõdetakse soolise võrdõiguslikkuse edusamme Euroopa Liidus. Indeks mõõdab
võrdõiguslikkust kuues suures valdkonnas – töö, raha, teadmised, aeg, võim ja tervis – ning kahes
alamvaldkonnas (naistevastane vägivald ja läbipõimuv ebavõrdsus). Indeks võimaldab suuremat
nähtavust valdkondades, mis vajavad parandamist ja aitab seeläbi poliitikakujundajatel kavandada
tõhusamaid soolise võrdõiguslikkuse meetmeid.

Lisateave e-posti teel: Živilė Macijauskienė zivile.macijauskiene@eige.europa.eu või telefonil:
+370 5 2157 416
Tutvuge soolise võrdõiguslikkuse indeksiga 2017 meie veebilehel, kus on näitajad riikide kaupa.
Aruande saab alla laadida siit

