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Какво представлява EIGE?

Европейският институт за равенство между половете (ЕІGE) е автономен орган на Европейския съюз, създаден с цел да допринася
за насърчаване на равенството между половете, включително интегриране на принципа
на равенство между половете в политиките на
ЕС и в съответните национални политики, и за
борбата срещу дискриминацията, основана на
пола, както и да повишава осведомеността на
гражданите на ЕС относно равенството между
половете.
EIGE се стреми да се утвърди като европейски
център на знания по въпросите на равенството между половете и да бъде лидер при разработването на надеждни данни, събирането на
знания и обмена на полезен опит и специализирани познания. EIGE започна да функционира
през 2010 г., а през 2015 г. отпразнува петата си
годишнина.

В какъв контекст развива
дейността си ЕІGE?
Въпреки че равенството между жените и мъжете е един от основните принципи на Европейския съюз от самото начало, все още е налице
безспорен демократичен дефицит по отношение на включването на жените в процеса на изготвяне на политиките на ЕС. Въпреки силната
ангажираност и напредъка от последните години, Европейският съюз е изминал едва половината път към общество на равенство между
половете.

Вивиан Рединг, тогавашният заместник-председател
на Европейската комисия, президентът на Литва Далия Грибаускайте и председателят на Европейския
парламент Мартин Шулц на церемонията за откриването на Дома на ЕС, май 2013 г.

EIGE функционира в рамките на политиките и
инициативите на Европейския съюз за изпълнение на целите и задачите, възложени на Института от Европейския парламент и Съвета на
Европейския съюз. Той допринася за по-добра
информираност при изготвянето на политиките, като предоставя на Европейската комисия,
държавите членки и Европейския парламент
специализирани познания на високо равнище
и в същото време включва в своите дейности
страните в процес на присъединяване.
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19 юни 2015 г. — Ден на отворените врати по случай годишнината на EIGE

Визията на Института е:
превръщане на равенството между
жените и мъжете в реалност за всички
европейци, а и не само за тях.
A мисията е:
да се утвърди като европейски център
на знания по въпросите на равенството
между половете.

Институтът се ръководи от управителен съвет,
състоящ се от осемнадесет представители на
държавите членки и един представител на Европейската комисия. Експертният форум на
Института оказва съдействие на ЕІGE като консултативен орган.
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Преглед на изпълнението
на Пекинската платформа
за действие в ЕС
ЕІGE подпомага председателствата на Съвета на
Европейския съюз, като следи изпълнението на
Пекинската платформа за действие (ППД)
в държавите членки. Пекинската платформа за
действие представлява ангажимент на равнище
ООН, който ЕС пое през 1995 г.
От 2010 г. досега ЕІGE е публикувал осем доклада и изследователски бележки по приоритетните проблемни области, установени в ППД,
като докладите и бележките на Института бяха
включени в процеса на разработване на политиката чрез заключенията на Съвета по заетост,
социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO).

Равенството между половете
и икономическа независимост:
работа на непълно работно
време и самостоятелна заетост
В доклада „Равенство между половете и икономическа независимост“ се отбеляза, че равнището на заетост сред мъжете е достигнало
определената в стратегията „Европа 2020“ цел
от от 75 % до 2012 г., докато равнището на заетост при жените остава ниско — 62 %. Докладът
показва, че 14 държави членки са постигнали
или са много близо до постигането на целите
от стратегията „Европа 2020“ по отношение
на равнището на заетост при мъжете, но по

отношение на заетостта при жените държавите
членки, с изключение на Швеция, не са успели
да постигнат целта от стратегията „Европа 2020“.
Въз основа на доклада на EIGE Съветът по EPSCO
призова държавите членки и Комисията да подкрепят постигането на по-добър баланс между
работа и личен живот при жените и мъжете,
като насърчават равното поделяне на грижите
и домакинските задължения чрез комбинация
от различни мерки (Съвет на ЕС, 2014 г.).
Пекин+20: четвърти преглед на
изпълнението на Пекинската платформа
за действие в държавите — членки на ЕС
Докладът „Пекин+20“ представлява четвъртият
преглед на общото развитие на равнище ЕС във
връзка с 12-те приоритетни проблемни области
в ППД. Той представя основните тенденции,
напредъка и главните предизвикателства в областта на равенството между половете в ЕС за
периода 2007—2012 г.
Въз основа на резултатите от доклада на EIGE
„Пекин+20“ Съветът по EPSCO призова държавите членки и Комисията да предприемат по-нататъшни действия за справяне с неразрешените
предизвикателства в областта на равенството
между половете, включително неравнопоставеността на половете в образованието и
обучението, пазара на труда, поделянето на
домакинските и семейните отговорности, възнагражденията и пенсиите и вземането на решения (Съвет на ЕС, 2014 б).
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Доклади на EIGE по Пекинската платформа за действие (2010—2015 г.)
Насилието срещу
жени: подкрепа
за жертвите
Област D

Изменение
на климата
Област K

Разлика
в пенсиите между
половете
Област F

Вземане на
решения в медийни
организации

ППД

Област J

Работа на непълно
работно време
и самостоятелна
заетост
Област F

Ефективност на
институционалните
механизми
Област H

Съчетаване на
професионалния
и семейния живот
Жените във
властта и процесите
на вземане
на решения

Област F

Област G

Разлика в пенсиите между половете:
проучвателна бележка за латвийското
председателство
Пенсиите са от решаващо значение за осигуряване на достоен живот на възрастните хора
и предотвратяване на бедността в напреднала
възраст. През 2012 г. средната разлика в пенсиите, която може да се разглежда като резултат
от неравенствата между половете в рамките на
целия живот, е 38 % за 28-те държави — членки
на ЕС. Това означава,
че ако пенсионерите
като цяло са изправени пред по-висок
Gender gap in pensions in the EU
Research note to the Latvian Presidency
риск от бедност, при
жените проблемът е
дори по-силно изразен и трябва да бъде
сериозно разгледан.
Прочетете изследователските бележки тук.

Жените във властта и процесите
на вземане на решения
В доклада си по време на люксембургското
председателство EIGE анализира липсата на
равновесие между половете при вземането на
решения в политическата, икономическата и
социалната сфера. Последните данни подчертават свръхпредставеността на мъжете във всички сфери на обществения живот, по-специално
при взимането на решения в икономическата и
обществената област. Основните мерки, които
се препоръчват в доклада, са подобряване на
баланса между професионален и личен живот
и въвеждане на институционални промени.
Въпреки важното място, което политическите
и икономическите области заемат в политическия дневен ред, липсата на равновесие между
половете при вземането на решения в други социални сфери, напр. спорт, медии и изследвания, изисква много по-голяма видимост и предприемане на действия. Прочетете доклада тук.
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База данни на EIGE „Жените и мъжете
в ЕС — факти и цифри“
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Научете повече:

Ако търсите най-новите сравними и надеждни
данни относно равенството между половете
във всички държави членки и на равнище ЕС,
базата данни на EIGE е правилният източник.
Тя обхваща всички показатели, които Съветът
по EPSCO е одобрил от Пекин през 1999 г. досега, най-актуалната информация на равнище
държави членки и на равнище ЕС и прегледи
на напредъка в почти всички от 12-те области в
ППД. Чрез интерактивна карта, таблици с данни
и графики можете бързо да получите представа
за общото състоянието в дадена държава членка и да направите сравнение между държавите
членки.

•

База данни на EIGE за показателите от
Пекин: „Жените и мъжете в ЕС — факти
и цифри“ (http://eige.europa.eu/genderstatistics/women-and-men-in-the-eufacts-and-figures)
Доклади на EIGE по основните зони, установени от Пекинската платформа за
действие: (http://eige.europa.eu/rdc/eigepublications)

•

База данни на EIGE „Жените и мъжете в ЕС — факти и цифри“.
Карта за показател 21: Равнище на риска от бедност.
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EIGE против насилието, основано
на пола
Насилието, основано на пола, отразява и засилва неравенствата между жените и мъжете
и продължава да бъде много важен проблем в
Европейския съюз. То е широко разпространено във всички общества и се основава на неравнопоставените властови отношения между
мъжете и жените, които засилват мъжкото господство над жените. В ЕС девет от всеки десет
жертви на насилие от страна на интимния партньор са жени. Подобно насилие вреди не само
на жените, но и на цели семейства и общности
и на обществото като цяло.

EIGE има за цел да подпомогне държавите
членки и всички заинтересовани институции,
включително Европейския парламент и Европейската комисия, в усилията им в борбата и
предотвратяването на насилието, основано на
пола, като предоставя надеждни и съпоставими данни с цел да допринесе за измерването
на ефективността на свързаните с това явление
политики. През следващите няколко години
дейността на EIGE ще се определя от стратегическата рамка в областта на насилието срещу
жените (2015—2018 г.).

ИЗТОЧНИЦИ НА
АДМИНИСТРАТИВНИ
ДАННИ за насилието,
основано на пола

В работата си по
проблемите, свързани
с насилието, основано
на пола, EIGE поставя
акцент върху следните
области

ГЕНИТАЛНО
ОСАКАТЯВАНЕ
НА ЖЕНИ

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ
С НАСИЛИЕТО,
ОСНОВАНО НА ПОЛА

СТАТИСТИКА
ПО ВЪПРОСИТЕ,
СВЪРЗАНИ С ПОЛА,
ПРОУЧВАНИЯ, МЕТОДИ,
ИНСТРУМЕНТИ И
ДОБРИ ПРАКТИКИ,
ПОВИШАВАНЕ НА
ОСВЕДОМЕНОСТТА

СЕКСУАЛНО
НАСИЛИЕ

УСЛУГИ
ЗА ПОДКРЕПА
на жени — жертви
на домашно насилие

НАСИЛИЕТО
в индекса
за равенството между
половете

ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Европейски институт за равенство между половете — EIGE накратко

Източници на административни
данни за насилието, основано
на пола
Административните данни за насилието, основано на пола, не се събират за статистически
цели, а основно за вътрешно ползване от институции или агенции с цел наблюдение на дейностите им. Те не измерват истинския мащаб на
насилието, основано на пола, поради наличието на недокладвани случаи. Въпреки това те
могат да предоставят подробна информация за
това, как съдебните, полицейските, здравните
и социалните служби реагират на насилието,
основано на пола, което може да подпомогне
разработването и оценката на подходящи политики и мерки за предотвратяване и борба с
насилието срещу жени в Европейския съюз.
Институтът е направил преглед и анализ на
наличието, достъпността, съпоставимостта и
качеството на данните, събрани от тези институции в рамките на ЕС, публикувал е два доклада и е разработил база данни с източниците на
административни данни за насилието, основано на пола, (достъпни на: http://eige.europa.eu/
rdc/eige-publications).

Генитално осакатяване на жени
Гениталното осакатяване на жени е насилствена форма на подчинение на жените и момичетата, което грубо противоречи на принципите на равенството между половете. През 2012 г.
EIGE започна проучване в ЕС по тази тема. На
първо място, проучването подчерта факта, че
разпространението на гениталното осакатяване на жени в Европа се установява изключително трудно, тъй като данните са оскъдни. То подчертава също колко е важна достоверността на
данните относно разпространението, за да се
подкрепи борбата срещу това явление в ЕС и в
останалата част на света.
В своето съобщение, озаглавено „Мерки за
премахването на гениталното осакатяване на
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жени“, Европейската комисия призова EIGE да
разработи методология за оценка на риска от
генитално осакатяване на жени в ЕС. През 2013 г.
Институтът започна второ проучване на тема:
„Оценка на броя на момичета, изложени на
риск от гениталното осакатяване в Европейския
съюз“. EIGE разработи методология за оценка
на риска от генитално осакатяване и изпробва тази методология в три държави членки —
Ирландия, Португалия и Швеция. В констатациите от тези проучвания се подчертава също
важността на сътрудничеството между правителствата и общностите за предотвратяване на
практиката на генитално осакатяване на жени в
Европа и извън нея.
EIGE постепенно разширява обхвата на своите
проучвания и данни за гениталното осакатяване на жени, които включват база данни с добри
практики, насоки относно проучвания и препоръки за политиката.

Разходи, свързани с насилието,
основано на пола, в ЕС
Изискванията към данните, използвани за оценка на разходите, свързани с насилието, основано на пола, са сложни, а качеството на наличните данни е недостатъчно. През 2014 г. EIGE
възложи проучване с цел анализ на съществуващите подходи и предлагане на методи за
оценка на разходите, свързани с насилие, основано на пола, упражнявано от интимния партньор, спрямо жени във всички държави членки.
Докладът „Оценка на разходите, свързани с
насилието, основано на пола, в ЕС“ представя
задълбочен преглед и анализ на методологическите възможности за извършване на такива
оценки. Той включва също проучване на конкретен случай в Обединеното кралство. В проучването се оценява, че годишните разходи,
свързани с неуспеха при предотвратяването
на този вид насилие в ЕС, възлизат на 206 млрд.
британски лири (259 млрд. евро).
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Кръглата маса в Лисабон на тема „Укрепване на сътрудничеството за борба с гениталното осакатяване на жени“
беше открита от (от ляво надясно) директора на EIGE Виргиния Лангбак съвместно с португалския държавен
секретар Тереза Мораиш и председателя на Champalimaud Foundation Леонора Белезе.

Насилие от страна на интимния
партньор
Насилието от страна на интимния партньор
(наричано понякога домашно насилие или насилие в семейството) продължава да бъде една
от най-разпространените форми на насилието,
основано на пола. Въпреки че всички държави членки са приложили мерки за предотвратяване и борба с такива форми на насилие, в
тази област все още съществуват значителни
различия между държавите членки. За да им
даде възможност да споделят добри практики
в областта на предотвратяването на насилието
от страна на интимния партньор, EIGE е разработил набор от ресурси, методи, инструменти
и добри практики в областта на превенцията и
защитата на жертвите на тази форма на насилие.

Научете повече:
•
•
•

•

•
•

Инструмент на EIGE за картографиране на
източниците на административни данни
за насилието, основано на пола, в ЕС.
„Гениталното осакатяване на жени в Европейския съюз и Хърватия“ — доклад.
„Оценка за броя на момичетата, изложени на риск от гениталното осакатяване
в Европейския съюз“ — доклад, подробно ръководство, фактологични данни по
държави и профили.
Бази данни с ресурси, добри практики,
методи и средства за предотвратяване и
изкореняване на гениталното осакатяване на жени.
Изследването „Оценка на разходите,
свързани с насилието, основано на пола,
в ЕС“.
Всички материали, свързани с насилието, основано на пола, са достъпни на адрес: http://eige.europa.eu/gender-basedviolence
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Мъжете и равенството между
половете
Въпреки че някои от държавите членки поставят специален акцент върху мъжете в рамката
на своята политика в областта на равенството
между половете, подобни действия са доста
неравномерно разпространени в държавите
членки и не се провеждат по устойчив начин.
Ролята на мъжете за насърчаване на равенството между половете все по-често се превръща в
обект на проучванията и политиките в областта
на пола в ЕС. В пътната карта на Европейската
комисия за равенство между жените и мъжете
в периода (2006—2010 г.) беше подчертана необходимостта мъжете да бъдат по-силно ангажирани в дейности, свързани с полагане на грижи. В стратегията за равенство между жените и
мъжете за периода 2010—2015 г. се посочва, че
равенството между половете изисква активната помощ, подкрепа и участие на мъжете и

политиките следва да вземат предвид свързаните с пола неравенства, които засягат момчетата/мъжете, напр. процент на грамотност,
ранно отпадане от училище и професионални
заболявания.
На уебсайта на EIGE е публикувано проучването
„Участие на мъжете в инициативи за равенство
между половете“ и база данни на организациите в областта на мъжете и равенството между
половете. Институтът дава видимост на неравенствата между половете, засягащи мъжете, и
подчертава ангажираността на мъжете в подкрепа на равенството между половете, напр.
чрез представяне на работата, която извършват
мъжете за отстояване на равенството между
половете, чрез кампании за повишаване на осведомеността, напр. кампанията White Ribbon
(„Бяла панделка“).
„Категорично осъждам всяко
насилие над момичета и жени
и сърдечно поздравявам всички,
които се борят срещу това насилие
и помагат на жертвите, като носителя на наградата „Сахаров“ за
2014 г. Денис Муквеге. Лесно е да се
осъди това очевидно неприемливо
насилие, но нека всички ние видим
какво можем да направим, за да го
спрем действително, и как можем
да помогнем на жертвите.“

Мартин Шулц

Председател на Европейския парламент

Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц в подкрепа на кампанията White Ribbon.
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Индекс за равенството
между половете
Всеобхватни мерки в областта
на равенството между половете
в ЕС
Индексът за равенството между половете,
разработен от EIGE и стартирал през 2013 г., е
уникален инструмент за измерване, който синтезира сложните въпроси, свързани с равенството между половете, в лесна за употреба и
интерпретиране мярка. Той е особено полезен
за съставителите на политики в Европейския

съюз, тъй като се основава на политическата
рамка на ЕС.
Създаден е чрез комбиниране в обобщена
мярка на показатели, свързани с пола, които са
били определени в съответствие с концептуална рамка. Обхваща шест основни области
(работа, пари, знание, време, правомощия
и здраве), както и две допълнителни области (взаимно застъпващи се неравенства
и насилие). Допълнителни области обхващат
явления, които са характерни за избрана група
от населението.

РАБОТА
§§Участие
§§Сегрегация
§§Качество на работа

ЗДРАВЕ
§§Статус
§§Поведение
§§Достъп

ПРАВОМОЩИЯ
§§Политически
§§Социални
§§Икономически

ПАРИ
§§Финансови ресурси
§§Икономическо положение

Индекс
за равенството
между
половете

ВРЕМЕ

Взаимно
застъпващи се
неравенства

ЗНАНИЕ
§§Участие
§§Сегрегация
§§Учене през целия
живот

Насилие

§§Икономически дейности
§§Дейности за грижи
§§Социални дейности

Области и подобласти от концептуалната рамка на индекса за равенството между половете.
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С индекса за равенството между половете на
държавите членки се поставят оценки между
1 и 100, като 1 означава пълно неравенство, а
100 — пълно равенство. Оценките са осреднени за ЕС, за всяка държава членка и за съответните области. Индексът измерва различията
между половете, коригирани с равнищата на
постигнатите резултати, за да се гарантира, че
висок резултат отразява малка (или липсваща)
неравнопоставеност между половете и много
добра обща ситуация за всички.

Индекс за равенството между
половете за 2015 г.: измерване
на равенството между половете
във времето
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2012 г., което сочи, че ЕС все още е по средата
на пътя към постигане на равенство между половете.
В ЕС като цяло най-съществени индикации за
напредък има в областта на правомощията —
измерване на представителството при вземането на икономически и политически решения,
а най-голям дефицит се отчита по отношение на
времето — отразяващ начина, по който жените
и мъжете прекарват времето си за дейности,
свързани с полагане на грижи и развлечения.
Освен това индексът предлага първа стъпка в
разработването на комплексна мярка срещу
насилието над жени въз основа на данните,
събрани от Агенцията на Европейския съюз за
основните права в общоевропейското „Проучване относно насилието срещу жени“.

Индексът за равенството между половете за
2015 г., който стартира през юни 2015 г., измерва
колко далеч — или близо — до постигане на
равенство между половете е бил ЕС през 2005 г.,
2010 г. и 2012 г. Налични са резултати за всички
държави членки и за ЕС като цяло, на равнище
област и подобласт.

Този първи опит да се измери насилието срещу
жени потвърждава необходимостта от редовно
събиране на данни с цел да се осигури основа
за надеждни статистически оценки и да се подпомогне приемането на по-добри и по-ефективни мерки за изкореняване на насилието,
основано на пола.

Индексът показва леко подобрение в равенството между половете в периода 2005—2012 г.
Резултатът за 28-те държави членки се е увеличил от 51,2 през 2005 г. до 52,9 (от 100) през

Индексът за равенството между половете
можете да намерите на адрес: http://eige.
europa.eu/gender-statistics/gender-equalityindex.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете
Вера Йоурова на конференцията за индекса за равенството между половете, юни 2015 г., Брюксел
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Статистически данни относно
равенството между половете
на едно място
Статистическа база данни
на EIGE по пол
Тази база данни е комплексен източник за статистическа информация в областта на пола и
различни аспекти на (не)равенството между
жените и мъжете.
Базата данни допринася да се изчисли дали и
до каква степен равенството между половете
действително е постигнато. Тя служи също като
надежден източник за формулиране и наблюдение на политиките, които са от полза както за
жените, така и за мъжете, и улеснява вземането на съобразни решения за утвърждаване на
равенството между половете. Например базата
данни улеснява анализа в областта на пола чрез

Целева страница на статистическата база данни по пол.

достъп до статистически данни, които показват
дали жените и мъжете разпределят по различен начин времето си между платена заетост и
неплатена работа, напр. полагане на грижи, или
имат неравен достъп до образование, здравеопазване или икономически ресурси.
Има за цел да предостави статистически данни, които могат да се използват за подкрепа и
допълване на стратегията на Европейската комисия за равенство между половете и за подпомагане на държавите членки да проследяват
своя напредък.
Базата данни е достъпна на:
http://eige.europa.eu/gender-statistics

Европейски институт за равенство между половете — EIGE накратко
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Какво означава интегриране
на принципа на равенство
между половете?
Принципът на равенство между половете е
възприет на международно равнище като стратегия за реализиране на равенството между
половете. Той означава интегриране на перспектива за равенство между половете във всеки
етап от всяка намеса: подготовка, проектиране,
изпълнение, мониторинг и оценка на политики,
регулаторни мерки и разходни програми. Целта
е да се насърчава равенството между жените и
мъжете във всички области на живота.
EIGE създаде онлайн платформа за равенство
между половете, която:
•

•

отправя препоръки за това, какво могат да
направят длъжностните лица в ЕС и държавните служители, за да вземат предвид аспектите на пола при изпълнението на ежедневните си задачи и отговорности, когато
работят в различни области на политиката;
помага за подобряване на индивидуалните умения за интегриране на принципа на

•

•

равенство между половете в различните
етапи на развитие и прилагане на политики;
разбирането как да се проектират, планират,
прилагат, наблюдават и оценяват политиките
от гледната точка на пола ще укрепи политиките на ЕС и ще увеличи тяхната значимост
за обществото;
създава система за съхраняване и достъп
до информация относно интегрирането на
принципа на равенство между половете,
включително преглед на институционалните
механизми в ЕС;
осигурява достъп до база данни с избрани
ресурси в областта на интегрирането на
принципа на равенство между половете: инструменти и методи, добри практики, закони
и политики, наръчници, проучвания, инструментариум и др.

Платформата е достъпна на:
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

Началната страница на платформата на EIGE за интегриране на принципа на равенство между половете.
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Добри практики и инструменти
и методи

Предимства на равенството
между половете

Целта на работата, свързана с добрите практики, е да бъдат представени доказателства за
ефективни подходи и инструменти, приети във
връзка с прилагането на стратегии за интегриране на принципа на равенство между половете и изпълнението на политиката в държавите
членки.

Като поставя акцент върху социалните и икономическите предимства на равенството между половете, EIGE ще допринесе за по-широко
включване на равенството между половете в
политическия дневен ред в държавите членки
и ще осигури по-добра подкрепа за равенство
между жените и мъжете като един от основополагащите принципи на ЕС. За тази цел EIGE ще
идентифицира методи, които очертават и определят ползите от въвеждането на политики,
отчитащи въпроса за равенството между половете, за икономическото и социалното развитие
на обществото.

В рамките на периода 2011—2015 г. са събрани
90 примера за добри практики в следните области:
•
•
•
•
•
•
•

жените и вземането на политически реше
ния,
предприемачеството сред жените,
съчетаване на професионалния, семейния и
личния живот,
превенция на домашното насилие,
превенция на гениталното осакатяване на
жени,
жените и медиите,
обучението по въпросите на равенството
между половете.

Този процес започна с икономически анализ
на равенството между половете и предимствата от финансирането на публични услуги,
свързани с равенството между половете.
Първото проучване ще спомогне за определяне на най-подходящите методологически
модели за оценка на икономическите ползи от
равенството между половете на равнище ЕС.
Идентифицираният модел може по-късно да
бъде изпробван на европейско равнище и/или
в избрана(и) държава(и) членка(и).

Предимства за равенството между
половете от финансирането на
публични услуги

Програма за сертифициране на предприятия с отговорно отношение към семейството, изпълнявана от
словенското Министерство на труда, семейството и
социалните въпроси от 2007 г. насам.

EIGE провежда общоевропейско проучване за
предимствата за равенството между половете от финансирането на публични услуги. При
проучването се изследват потребностите на европейските жени и мъже и техният опит, свързани с използването на публични услуги. Изследването има за цел да предостави данни за
съобразен с пола подход спрямо инфраструктурата за обществени услуги, така че жените и
мъжете в Европа бъдат по-добре подготвени
и да имат повече възможности да преследват
своите цели и по този начин да допринасят в
по-голяма степен за обществото.

Европейски институт за равенство между половете — EIGE накратко
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Център за ресурси и документация
(ЦРД) на EIGE
Дългосрочната цел на Центъра за ресурси и
документация (ЦРД) на ЕІGE е да създаде институционална памет за дейността в областта
на равенството между половете на равнището на ЕС и на държавите членки и да я направи достъпна за всички. В партньорство с ЕІGE
водещите информационни центрове в ЕС предоставят достъп до своите ресурси чрез тази
единна точка. Институтът събира също „сива
литература“ (академична литература, която не
е била публикувана и следователно не е регистрирана) относно равенството между половете
от всички държави членки.

Центърът за ресурси и документация (ЦРД) на
ЕІGE е създаден с две основни функции:
•
•

онлайн и физическа библиотека — единна
точка за достъп до ресурси в областта на равенството между половете;
център на знания — обхваща нови проучвания, бази данни и ресурси, създадени от
EIGE.

На своя уебсайт EIGE осигурява достъп до първия общоевропейски речник и тезаурус в областта на равенството между половете, който
осигурява за всички потребители изчерпателен
източник на структурирани понятия, описващи
различни термини в областта на равенството
между половете.
Онлайн библиотеката дава достъп до повече
от 500 000 документа на всички официални
езици на Европейския съюз, включително и до
повече от 26 000 документа относно насилието, основано на пола. Постепенно се увеличават документите в областта на пола и медиите,
пола и изменението на климата, съчетаване на
професионалния, семейния и личния живот, мъжете и равенството между половете, и институционалните механизми за професионалния
напредък на жените със специално ударение
върху интегрирането на принципа на равенство между половете.
Физическата библиотека се намира в Дома на
ЕС във Вилнюс и има две основни зони:
•

Представяне на тезаурус и речник на термините в
областта на равенството между половете от Виолета
Нойбауер през февруари 2015 г., Брюксел.

зона на приземния етаж, където се предоставя информация и безплатни публикации за
работата в областта на равенството между
половете в ЕС, достъпна за всички граждани
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и за организиране на прояви по въпросите
на равенството между половете (филмови
прожекции, дискусии, представяне на нови
книги, изложби и др.);
специализирана библиотека на четвърти
етаж, която е отворена за всички след предварителна уговорка.

Имате достъп до ЦРД и онлайн на:
http://eige.europa.eu/rdc

EuroGender
Европейската мрежа за равенство между половете е онлайн платформа за сътрудничество
на уебсайта на ЕІGE. Насърчаваме ви да станете
част от общността на EuroGender и да се присъедините към нашата мисия да работим за
„превръщане на равенството между половете в
реалност за всички европейци, а и не само за
тях“. Регистрирайте се и се върнете при нас във
връзка с предстоящи събития, дискусии, последни публикации и обмен на мнения!

Присъединете се към мрежата EuroGender на:
http://eurogender.eige.europa.eu/

Инструмент
за предприсъединителна помощ
Сътрудничество със страни кандидатки
и потенциални кандидатки за членство
в ЕС
От 2013 г. с подкрепата на Инструмента за
предприсъединителна помощ (ИПП) EIGE започна сътрудничество с шест страни в процес
на присъединяване от Западните Балкани и
с Турция. Освен че взимат участие в редовните дейности на института, няколко страни по
ИПП (включително Косово и Сърбия) засилиха
своята ангажираност към проблемите, свързани с равенството между половете, и са на път
да разработят собствен индекс за равенството
между половете.

Входът на Центъра за ресурси и документация на ЕІGE. Работно време: понеделник—петък от 9:30 до 13:00 ч.
и от 13:30 до 18:00 ч.
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Да поговорим
Можете да намерите ЕІGE на различни платформи. Всички наши публикации могат да бъдат намерени на уебсайта на ЕІGE чрез Центъра за ресурси и документация и в EU Bookshop. Можете да се
свържете с нас и чрез виртуалното място за среща EuroGender, където можете да бъдете част от
една онлайн общност.
В офиса ни във Вилнюс ще намерите и Центъра за ресурси и документация, който се намира на
приземния етаж на сградата на ул. Vilniaus Gatve № 10. Той е отворен от понеделник до петък от 9:30
до 13:00 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.
Входът е място за срещи и обмен на опит, където можете да научите за работата в областта на равенството между половете в ЕС. За допълнителна информация: rdc.info@eige.europa.eu.
Ако се интересувате от изследователската работа и искате подробна информация, с удоволствие
ще ви посрещнем в нашата специализирана библиотека на четвъртия етаж. За да планирате посещението си в специализираната ни библиотека, уговорете си среща на следния електронен адрес:
rdc.info@eige.europa.eu
Можете да поговорите с нас и в социалните медии:

Абонирайте се за бюлетина на EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions

MH-01-14-718-BG-N

Европейски институт
за равенство между половете

http://eige.europa.eu
Европейският институт за равенство между половете (ЕІGE) е автономен орган на Европейския
съюз, създаден с цел да допринася за насърчаването на равенството между половете.
Правомощията му включват интегриране на принципа на равенство между половете в политиките
на ЕС и съответните национални политики, борба срещу дискриминацията, основана на пола,
както и повишаване на осведомеността на гражданите на ЕС относно равенството между
половете.
Европейски институт за равенство между половете
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LITUANIA
Тел. +370 52157444
E-mail: eige.sec@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu
http://www.twitter.com/eurogender
http://www.facebook.com/eige.europa.eu
EuroGender: http://eurogender.eige.europa.eu
http://www.youtube.com/eurogender
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