Indeks enakosti spolov za leto 2017: napredek po polžje
Posodobljeni indeks enakosti spolov kaže razmere v današnji Evropi. Res je, da napredujemo,
vendar na splošno zelo počasi. Rezultat za EU je le za štiri točke višji od tistega izpred desetih
let in zdaj znaša 66,2 točke od 100. Najuspešnejša država je Švedska z 82,6 točke, Grčija pa je
s 50 točkami padla na samo dno. Nagrada za največji napredek pripada Italiji, ki je pridobila
12,9 točke, s čimer je naredila velik skok in zasedla 14. mesto na lestvici.
„Napredujemo po polžje. Še vedno smo daleč od družbe, za katero je značilna enakost spolov,
pri čemer v vseh članicah Evropske unije še obstajajo številne možnosti za izboljšanje. Na
nekaterih področjih so vrzeli celo večje, kot so bile pred desetimi leti. Naš indeks enakosti
spolov jasno kaže, ali se vladne politike odzivajo na specifične potrebe žensk in moških ter ali so
pri tem uspešne ali ne,“ je povedala Virginija Langbakk, direktorica Evropskega inštituta za
enakost spolov (EIGE).
„Najnovejši rezultati indeksa enakosti spolov kažejo, da neenakost prevladuje na vseh
področjih. To pomeni, da je Evropa dolžna ukrepati. Letos bom predlagala nadaljnje ukrepe za
krepitev vloge žensk in zagotovitev enakega plačila za enako delo. Pri enakosti ne gre za to, da
bi ženske bile bolj podobne moškim, temveč za ustvarjanje okolja, v katerem imata oba spola na
voljo enake izbire ter lahko polno sodelujeta v družbenem, delovnem in družinskem življenju,“
je povedala Věra Jourová, komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov.
Največji napredek glede enakosti spolov je na področju odločanja
Največje izboljšanje enakosti spolov je bilo v zadnjih desetih letih doseženo na področju
odločanja, zlasti v zasebnem sektorju. To kaže, da politični in javni pritisk deluje ter je dejansko
pripeljal do sprememb pri nosilcih odločanja v zasebnih družbah. Čeprav se je enakost spolov na
področju odločanja v zadnjem desetletju izboljšala za skoraj 10 točk in dosegla rezultat 48,5, ta
dosežek še vedno spada med najnižje rezultate. To v veliki meri odraža neenako zastopanost
žensk in moških v politiki, kar je znak demokratičnega deficita v upravljanju EU.
Letos indeks enakosti spolov podaja novo in celovitejšo sliko razmer na področju udeležbe pri
odločanju. Poleg razmer na področju političnega in ekonomskega odločanja rezultati kažejo
tudi, kdo vlada na področjih medijev, raziskav in športa. Na področju medijev je med študenti
novinarstva mnogo več žensk (dve tretjini), vendar pa se le redke med njimi prebijejo v vrh. V

medijih so nosilci odločanja večinoma moški (odborom javnih medijskih hiš v EU predseduje le
22 % žensk). Na področju financiranja raziskav ženske v manj kot tretjini primerov (27 %)
predsedujejo organizacijam za financiranje raziskav. Še slabši je položaj v športu, kjer ženske
zasedajo le 14 % vodilnih položajev v športnih zvezah v EU.
Napredek je zastal – ženske še vedno opravljajo največ gospodinjskega dela
Pri tem, kako ženske in moški izkoriščajo svoj čas, je napredek v 12 državah nazadoval. Le vsak
tretji moški vsakodnevno sodeluje pri kuhanju in gospodinjskih opravilih v primerjavi s skoraj
večino žensk (79 %). Moški imajo tudi več časa za šport ter kulturne in rekreativne dejavnosti.
Pri skrbi za družinske člane so še zlasti obremenjene priseljenke v primerjavi z ženskami,
rojenimi v EU (46 % oziroma 38 %).
Primerjava med spoloma
Letošnji indeks prvič prikazuje vrzeli med različnimi skupinami moških in žensk. Življenje
določenih skupin oseb se glede na njihovo starost, izobrazbo, državo rojstva, invalidnost in vrsto
družine lahko povsem razlikuje od preostalega prebivalstva. Ljudje s priseljenskim ozadjem so
na primer dvakrat bolj ogroženi zaradi revščine kot ženske in moški, rojeni v EU. Mladi moški
imajo v primerjavi z mladimi ženskami manj priložnosti za izobraževanje, matere samohranilke
pa težje dostopajo do zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev kot pari z otroki.
Izšel je indeks enakosti spolov za leto 2017! Glejte predstavitev rezultatov v živo iz Bruslja; začne se ob
9.00 po srednjeevropskem poletnem času. Spremljajte nas na omrežjih FaceBook in Twitter, kjer redno
objavljamo tvite in posodobitve z oznako #EIGEIndex.
Indeks enakosti spolov je orodje za merjenje napredka na področju enakosti spolov v Evropski uniji, ki ga
je razvil Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE). Indeks je zasnovan na šestih osnovnih področjih (delo,
denar, znanje, čas, oblast in zdravje) in dveh stranskih področjih (nasilje nad ženskami in prekrivajoče se
neenakosti). Indeks daje večjo prepoznavnost področjem, na katerih so potrebne izboljšave, hkrati pa
oblikovalce politik spodbuja k snovanju učinkovitejših ukrepov za spodbujanje enakosti spolov.

Za več informacij je na voljo Živilė Macijauskienė na e-naslovu
zivile.macijauskiene@eige.europa.eu ali na telefonski številki: +370 5 2157 416
Oglejte si indeks enakosti spolov za leto 2017 na naši spletni strani in poiščite rezultate za svojo
državo.
Poročilo je za prenos na voljo tukaj.

