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Hvad er EIGE?

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) er et uafhængigt
EU-organ, der er oprettet for at bidrage til og styrke fremme af ligestilling, bl.a. ved integrering af
ligestillingsaspektet i alle EU-politikker og de heraf
følgende nationale politikker, og for at bidrage til
bekæmpelse af forskelsbehandling på grundlag af
køn og øge EU-borgernes bevidsthed om ligestilling.
EIGE’s mission er at blive det europæiske videncenter for spørgsmål vedrørende ligestilling og gå
forrest, når det drejer sig om at udarbejde pålidelig
dokumentation, indsamle viden og dele nyttige
erfaringer og ekspertise. EIGE startede sine aktiviteter i 2010 og kunne således fejre sin femårs
fødselsdag i 2015.

Hvad er baggrunden for EIGE’s
arbejde?
Selv om ligestilling har været et af EU’s grundlæggende principper lige siden begyndelsen, er
der stadig et tydeligt og veldokumenteret demokratisk underskud, når det drejer sig om kvinders
deltagelse i EU’s politikudformning. På trods af en
stor indsats fra EU’s organer og medlemsstaterne
er EU kun halvvejs med at opnå et samfund med
reel ligestilling.

Viviane Reding (til venstre), Europa-Kommissionens
tidligere næstformand, Dalia Grybauskaitė, Litauens
præsident, og Martin Schulz, formand for Europa-
Parlamentet, under åbningsceremonien for Europa-
Huset i Vilnius, maj 2013

EIGE agerer inden for rammerne af EU’s politikker
og initiativer og opfylder de formål og opgaver,
som Europa-Parlamentet og Rådet har tildelt instituttet. Instituttet bidrager til en politikudformning på et mere veloplyst grundlag ved at levere
ekspertise på et højt niveau til Europa-Kommissionen, medlemslandene og Europa-Parlamentet og
inddrager ligeledes førtiltrædelseslandene i sine
aktiviteter.
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19. juni 2015 — Åbent hus-dag på EIGE’s fødselsdag

Instituttets vision:
at gøre ligestilling mellem mænd og
kvinder til en realitet for alle i Europa og i
andre lande.
Dets mission:
at blive det europæiske videncenter for
spørgsmål vedrørende ligestilling.

EIGE ledes af en bestyrelse bestående af 18 repræsentanter for medlemsstaterne og en repræsentant for Europa-Kommissionen. Instituttets ekspertforum støtter EIGE som rådgivende gruppe.
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Overvågning
af Beijinghandlingsprogrammet i EU
EIGE bistår EU-Rådets formandskaber med at revidere gennemførelsen af Beijinghandlingsprogrammet i medlemsstaterne. Beijinghandlingsprogrammet er den forpligtelse i FN-regi, som EU
påtog sig i 1995.
Siden 2010 har EIGE offentliggjort otte rapporter
og en undersøgelsesnote om problemområder
i Beijinghandlingsprogrammet, som er indgået i
den politiske beslutningsproces gennem konklusioner fra Rådet (beskæftigelse, sociale anliggender,
sundhed og forbrugerbeskyttelse — EPSCO).

EPSCO-Rådet opfordrede med afsæt i EIGE’s rapport medlemsstaterne og Kommissionen til at
bakke op om en bedre balance mellem arbejde
og fritid for kvinder og mænd ved at tilskynde
til en ligelig deling af plejen og omsorgen og arbejdsopgaverne i hjemmet gennem en kombination af forskellige tiltag (EU-Rådet, 2014 a).
Beijing+20: fjerde revision
af gennemførelsen
af Beijinghandlingsprogrammet i EU’s
medlemsstater

Ligestilling mellem mænd
og kvinder og økonomisk
uafhængighed: deltidsarbejde
og selvstændig beskæftigelse

Beijing+20-rapporten er den fjerde revision af den
samlede udvikling på EU-niveau i relation til de 12
problemområder i Beijinghandlingsprogrammet.
Den præsenterer de vigtigste tendenser, udvikling
og væsentligste udfordringer på området for ligestilling mellem kønnene i EU fra 2007 til 2012.

I rapporten »Gender equality and economic independence« blev det bemærket, at beskæftigelsen
for mænd havde nået Europa 2020-målet på 75 %
allerede i 2012, samtidig med at beskæftigelsen for
kvinder fortsat var lav med 62 %. Rapporten viser,
at 14 medlemsstater havde nået, eller var meget
tæt på at nå, Europa 2020-målene for beskæftigelsen for mænd, men ingen af medlemsstaterne, med undtagelse af Sverige, opfyldte Europa
2020-målet for kvinders beskæftigelse.

EPSCO-Rådet opfordrede med udgangspunkt
i EIGE’s Beijing+20-rapport medlemsstaterne
og Kommissionen til at træffe yderligere foranstaltninger til håndtering af de tilbageværende
udfordringer på ligestillingsområdet, herunder
kønsbestemte forskelle på uddannelsesområdet,
på arbejdsmarkedet, i delingen af ansvaret i hjemmet og omsorgsopgaverne, på løn- og pensionsområdet og i beslutningsprocesserne (EU-Rådet,
2014 b).
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EIGE’s rapporter om Beijinghandlingsprogrammet (2010-2015)
Vold mod kvinder —
offerstøtte
Område D
Kønsforskel på
pensionsområdet

Klimaforandringer
Område K

Beslutninger i
medieorganisationer
Område J

Område F

Beijinghandlings
programmet

Deltidsarbejde
og selvstændig
beskæftigelse
Område F

Institutionelle
mekanismers
effektivitet
Område H

Forening af arbejde
og familieliv
Kvinder
med magt og
beslutningstagning

Område F

Område G

Kønsbestemte forskelle i pensioner
i EU: undersøgelsesnote for det lettiske
formandskab
Pensioner er afgørende for at sikre en værdig alderdom og forhindre aldersbetinget fattigdom. I
2012 udgjorde den gennemsnitlige kønsbestemte forskel på pensionsområdet, der kan ses som
summen af livslange kønsbestemte forskelle, 38 %
for de 28 EU-medlemsstater. Det indebærer, at
mens pensionister geGender gap in pensions in the EU
Research note to the Latvian Presidency
nerelt er udsat for højere
fattigdomsrisiko, er denne endnu mere udtalt
for kvinder og skal tages
yderst seriøst. Læs undersøgelsesnoten her.

Kvinder med magt og beslutningstagning
I sin rapport under det luxembourgske formandskab analyserede EIGE kønsbestemte ubalancer i
beslutningsprocessen på det politiske, økonomiske og sociale område. De seneste data viser klart
mænds overrepræsentation på alle områder af det
sociale liv. Rapporten anbefaler en bedre balance
mellem arbejde og fritid og en gennemførelse af
institutionelle forandringer som centrale tiltag.
Selv om det politiske og økonomiske område står
højt på den politiske dagsorden, kræver andre
kønsrelaterede skævheder i beslutningsprocessen
på andre sociale områder, såsom sport, medier og
forskning, langt større synlighed og handling. Læs
rapporten her.
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EIGE’s database »Women and men in the EU
— Facts and figures«

Læs mere om:

Hvis du er på udkig efter de seneste og mest
pålidelige data om ligestilling mellem kønnene i
alle medlemsstaterne og på EU-niveau, er EIGE’s
database den rette kilde at søge i! Den omfatter
alle Beijingindikatorer vedtaget af EPSCO-Rådet
siden 1999, de mest opdaterede oplysninger på
medlemsstats- og EU-niveau og statusrapporter
for stort set alle de 12 områder, der er omfattet af
Beijinghandlingsprogrammet. Med det interaktive kort, datatabeller og grafer kan du hurtigt få et
overblik over situationen i en enkelt medlemsstat
og andre medlemsstater til sammenligning.

•

EIGE’s database om Beijingindikatorer:
»Women and men in the EU — Facts and
figures« (http://eige.europa.eu/genderstatistics/ women-and-men-in-the-eufacts-and-figures)
EIGE’s rapporter dækker
forskellige områder fastsat af
Beijinghandlingsprogrammet: (http://eige.
europa.eu/rdc/eige-publications).

•

EIGE’s database »Women and men in the EU — Facts and figures«.
Et kort, der viser en indikator 21: fattigdomsrisiko.

24,80
23,28

FI

21,76

SE

20,24

EE

18,72

DK

17,20
15,68

IE

UK

NL
BE

14,16

LT
PL

DE
CZ

LU

AT

FR

12,64
11,12
9,60

LV

SI HR

SK
HU

RO

IT
PT

BG

ES

EL

MT

CY

7

8

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder — EIGE kort fortalt

EIGE mod kønsbaseret vold
Kønsbaseret vold afspejler og forstærker uligheder mellem kvinder og mænd og udgør fortsat et
stort problem i Den Europæiske Union. Volden findes i alle samfund og har sit udspring i ulige magtforhold mellem kvinder og mænd, der forstærker
mænds dominans over kvinder. I EU er ni ud af ti
ofre for vold i parforhold kvinder. Denne type vold
er ikke kun til skade for kvinderne selv, men for
hele familien, lokalsamfundet og hele samfundet
som helhed.

EIGE agter at støtte medlemsstaterne og alle relevante institutioner, herunder Europa-Parlamentet
og Europa-Kommissionen, i deres indsats for at
bekæmpe og forebygge kønsbaseret vold ved at
forsyne dem med pålidelige og sammenlignelige
data, der skal hjælpe med at måle beslægtede politikkers effektivitet. EIGE’s arbejde vil i de næste
par år være formet af dets strategiske ramme for
vold mod kvinder (2015-2018).

Administrativ
datakilde
om kønsbaseret
vold

EIGE fokuserer
på følgende områder
i sit arbejde omkring
kønsbaseret vold

Kvindelig
omskæring

Omkostninger ved
kønsbaseret vold

KØNSRELATEREDE
STATISTIKKER,
FORSKNING, METODER,
VÆRKTØJ OG GOD
PRAKSIS, OPMÆRKSOM
HEDSSKABELSE

Underliggende
område i
ligestillingsindekset
om vold i hjemmet

Seksuel vold

Hjælpetjeneste
for kvinder — ofre
for vold i hjemmet

Vold i hjemmet
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Administrative datakilder om
kønsbaseret vold
Administrative data om kønsbaseret vold indsamles ikke primært til statistiske formål, men til intern
brug i institutioner eller agenturer for at overvåge
deres aktiviteter. De måler ikke det sande omfang
af kønsbaseret vold som følge af ikkeindberettede hændelser. De kan imidlertid give detaljerede
oplysninger om, hvordan retsvæsen, politi, sundheds- og sociale tjenester reagerer på kønsbaseret
vold, som kan støtte udviklingen og vurderingen
af passende politikker og tiltag til forebyggelse og
bekæmpelse af kønsbaseret vold mod kvinder i
hele EU.
Instituttet har gennemgået og analyseret adgangen til, tilgængeligheden, sammenligneligheden
og kvaliteten af de data, som disse institutioner i
EU har indsamlet, har offentliggjort to rapporter
samt udarbejdet en database om administrative
datakilder om kønsbaseret vold (findes på: http://
eige.europa.eu/rdc/eige-publications).

Kvindelig omskæring
Omskæring af de kvindelige kønsorganer er
en voldelig form for underkastelse af kvinder og
piger, der står i skærende kontrast til principperne
om ligestilling mellem mænd og kvinder. I 2012
lancerede EIGE en EU-undersøgelse om dette
emne. Undersøgelsen satte primært fokus på det
forhold, at forekomsten af omskæring af kvinders
kønsdele er ekstremt vanskeligt at anslå, da der
ikke foreligger tilstrækkelige data. Den understreger ligeledes betydningen af pålidelige data om
forekomsten til at understøtte kampen mod dette
fænomen i EU og i resten af verden.
Europa-Kommissionen opfordrede i sin meddelelse »Afskaffelse af lemlæstelse af kvindelige
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kønsorganer« EIGE til at udarbejde en metode til
vurdering af risikoen for lemlæstelse af kvindelige
kønsorganer i EU. I 2013 iværksatte instituttet en
ny undersøgelse om emnet: »Estimation of girls at
risk of female genital mutilation in the European
Union«. EIGE har udviklet en metode til vurdering
af risikoen for kvindelig omskæring og har afprøvet denne metode i tre medlemsstater — Irland,
Portugal og Sverige. Resultaterne af denne undersøgelse understreger også betydningen af samarbejde mellem regeringer og lokalsamfund om
at forhindre praksis med omskæring af kvinders
kønsorganer i og uden for Europa.
EIGE er gradvis ved at udbygge anvendelsesområdet for sine undersøgelser og data om kvindelig
omskæring, som omfatter en database om god
praksis, undersøgelsesretningslinjer og politiske
henstillinger.

Omkostninger ved kønsbaseret
vold i EU
Datakravene til vurdering af kønsbaseret vold er
komplekse, og kvaliteten af tilgængelige data er
utilstrækkelig. I 2014 bestilte EIGE en undersøgelse for at analysere de eksisterende praksisser og
foreslå metoder til vurdering af omkostningerne
ved kønsbaseret vold og vold i parforholdet mod
kvinder i alle medlemsstaterne.
Rapporten »Estimating the costs of gender-based
violence in the EU« indeholder en indgående gennemgang og analyse af metodevalgene for sådanne vurderinger. Den omfatter også en casestudy
for Det Forenede Kongerige. I undersøgelsen estimeres det, at de årlige omkostninger ved ikke at
forhindre denne vold i EU løber op i 206 mia. GBP
(259 mia. EUR).

10

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder — EIGE kort fortalt

Rundbordsmødet i Lissabon om »Strengthening cooperation to combat female genital mutilation« (Styrkelse af samarbejdet til bekæmpelse af kvindelig omskæring), der blev indledt (fra venstre til højre) af EIGE’s direktør Virginija
Langbakk sammen med den portugisiske statssekretær Teresa Morais og formanden for Champalimaud Foundation
Leonora Beleza

Vold i parforholdet
Vold i parforholdet (også kaldet vold i hjemmet
eller vold i familien) er fortsat en af de mest udbredte former for kønsbaseret vold. Selv om alle
medlemsstater har gennemført procedurer, der
skal forhindre og bekæmpe disse former for vold,
er der fortsat betydelige forskelle mellem medlemsstaterne på dette område. For at sætte dem i
stand til at dele god praksis i forebyggelsen af vold
i parforholdet har EIGE udarbejdet en samling af
ressourcer, metoder, værktøjer og former for god
praksis om forebyggelse og beskyttelse af ofre for
denne form for vold.

Læs mere om:
•
•
•

•

•

•

EIGE’s EU-kortlægningsværktøj om administrative datakilder om kønsbaseret vold
»Female genital mutilation in the European
Union and Croatia« — rapport
»Estimation of girls at risk of female genital
mutilation in the European Union« — rapport, trin for trin-vejledning, landefaktablade og -profiler
databaser om ressourcer, god praksis og
metoder og værktøjer til forebyggelse og
afskaffelse af kvindelig omskæring
undersøgelsen »Estimating the costs of
gender-based violence in the European
Union«
alt materiale i relation til kønsbaseret vold
findes på: http://eige.europa.eu/genderbased-violence
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Mænd og ligestilling
Selv om nogle af medlemsstaterne har indarbejdet politikker vedrørende mænd i deres ligestillingspolitikker, er udviklingen i de enkelte medlemsstater ret ulige fordelt, og de gennemføres
ikke på en måde, der er holdbar.

i diverse politikker også bør tages fat på problemerne med kønsbestemte uligheder, der berører
drenge/mænd, såsom graden af læse- og skrivefærdigheder, andelen af elever, der forlader skolen
tidligt, og arbejdsmiljø.

Mænds rolle i fremme af ligestilling er i stigende
omfang blevet gjort til genstand for undersøgelser og ligestillingspolitikker i EU. I Europa-Kommissionens køreplan for ligestilling mellem mænd og
kvinder 2006-2010 fremhævedes nødvendigheden af, at mænd i højere grad inddrages i plejeog omsorgsaktiviteter. I strategien for ligestilling
mellem kvinder og mænd 2010-2015 anføres det,
at der for at sikre ligestilling er behov for mænds
aktive bidrag, støtte og engagement, lige som der

EIGE’s websted indeholder undersøgelsen »The involvement of men in gender equality initiatives«.
Instituttet synliggør problemet med kønsskævheder, der berører mænd, og fremhæver mænds
engagement i støtten til ligestilling mellem mænd
og kvinder, f.eks. ved at offentliggøre mænds arbejde for ligestilling mellem mænd og kvinder
gennem bevidstgørelseskampagner, såsom White
Ribbon-kampagnen.

»Jeg fordømmer på det kraftigste
enhver form for vold mod piger og
kvinder, og jeg noterer med glæde
alle dem, der bekæmper denne vold
og hjælper ofrene, som f.eks. vinderen af Sakharovprisen 2014, Denis
Mukwege. Det er let at fordømme
denne klart uacceptable vold, men
vi bør alle se, hvordan vi reelt kan
bidrage til at stoppe den, og hvordan
vi kan hjælpe ofrene.«

Martin Schulz

Formand for Europa-Parlamentet

Martin Schulz, Europa-Parlamentets formand, støtter op om White Ribbon-kampagnen.

12

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder — EIGE kort fortalt

Ligestillingsindeks
Omfattende tiltag for ligestilling
mellem kønnene i EU
Ligestillingsindekset, der er udviklet af EIGE og
lanceret i 2013, er et unikt måleinstrument, der
sammenfatter kompleksiteten af ligestilling mellem kønnene i en brugervenlig foranstaltning, der
er let at fortolke. Det er specielt nyttigt for politikere i EU, da det er baseret på EU’s politiske rammer.

Det er oprettet ved at kombinere kønsspecifikke indikatorer, i henhold til en begrebsramme,
til en enkelt samlet foranstaltning. Det består af
seks kerneområder (arbejde, penge, viden,
tid, magt og sundhed) og to underliggende
områder (sammenhængende uligheder og
vold). Disse underliggende områder anvendes til
at medtage fænomener, der finder anvendelse på
en udvalgt befolkningsgruppe.

Arbejde
§§Deltagelse
§§Segregering
§§Arbejdskvalitet

Sundhed

Penge

§§Status
§§Adfærd
§§Adgang

§§Finansielle ressourcer
§§Økonomisk situation

Sammenhængende uligheder

Ligestillings
indeks
Viden

Magt
§§Politisk
§§Socialt
§§Økonomisk

Tid

§§Uddannelsesniveau
§§Segregering
§§Livslang læring

§§Økonomiske aktiviteter
§§Pleje- og omsorgsaktiviteter
§§Sociale aktiviteter

Områder og underliggende områder af begrebsrammen for ligestillingsindekset

Vold
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Ligestillingsindekset tildeler point til medlemsstaterne mellem 1 og 100, hvor 1 er udtryk for fuld
ulighed mellem kønnene, og 100 er udtryk for
fuld ligestilling mellem kønnene. Pointene gives
for EU-gennemsnittet, for hver enkelt medlemsstat og for de respektive områder. Indekset måler
kønsforskelle, der justeres efter opfyldelsesniveauer for at sikre, at et højt pointtal afspejler både små
(eller ikkeeksisterende) kønsforskelle og en god
generel situation for alle.

Ligestillingsindeks 2015:
måling af ligestilling over tid
Ligestillingsindekset 2015, der blev lanceret i juni
2015, måler, hvor langt fra — eller hvor tæt på —
EU var på at opnå ligestilling mellem mænd og
kvinder i 2005, 2010 og 2012. Resultaterne gives
for alle medlemsstater og EU som helhed, på kerneområder og underliggende områder.
Indekset viser en lille fremgang i ligestillingen mellem 2005 og 2012. Pointtallet for de 28 medlemsstater steg fra 51,2 i 2005 til 52,9 (ud af 100) i 2012
og afslører, at EU fortsat kun er halvvejs i mål mod
ligestilling mellem kønnene.
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I EU som helhed viser området magt — der måler repræsentationen i den økonomiske og politiske beslutningsproces — de største tegn på
fremskridt, mens det største underskud kan ses i
området tid — hvilket afspejler den måde, hvorpå
kvinder og mænd bruger deres tid på pleje-, omsorgs- og fritidsaktiviteter.
Desuden er indekset et første skridt mod udvikling af et sammensat mål for vold mod kvinder,
baseret på data indsamlet af Den Europæiske
Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
gennem den EU-dækkende undersøgelse af vold
mod kvinder.
Det første forsøg på at måle vold mod kvinder
bekræfter nødvendigheden af en løbende indsamling af data, der skal sikre pålidelige statistiske
vurderinger og bedre og mere effektive foranstaltninger til afskaffelse af kønsbaseret vold.
Du finder ligestillingsindekset på:
http://eige.europa.eu/gender-statistics/genderequality-index

EU’s kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, Věra Jourová,
taler på konferencen om ligestillingsindekset, juni 2015, i Bruxelles.
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Statistik om ligestilling mellem
kønnene samlet på ét sted
EIGE’s database over
kønsrelaterede statistikker
Denne database er en omfattende kilde til kønsrelaterede statistikker og information om forskellige
aspekter af (u)lighed mellem kvinder og mænd.
Den kommer til at understøtte målingen af, om —
eller i hvilket omfang — ligestilling mellem kønnene opnås i praksis. Den vil også fungere som
en pålidelig kilde til formulering og overvågning
af politikker, der kommer både kvinder og mænd
til gode og vil fremme en mere velunderbygget
beslutningsproces mod fremskridt på ligestillingsområdet. F.eks. gøres en kønsrelateret analyse

lettere gennem adgang til statistikker, der viser,
om mænd og kvinder fordeler deres tid forskelligt
mellem lønnet og ulønnet beskæftigelse, f.eks. til
pleje og omsorg, eller har ulige adgang til uddannelse, sundhed eller økonomiske ressourcer.
Den har til formål at give statistisk dokumentation,
der kan anvendes til støtte for og supplering af
Europa-Kommissionens igangværende og fremtidige ligestillingsarbejde og hjælpe medlemsstaterne med at overvåge udviklingen i Kommissionen.
Du finder databasen på:
http://eige.europa.eu/gender-statistics

Destinationssiden for databasen over kønsrelaterede statistikker
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Hvad betyder integrering
af ligestillingsaspektet?
Integrering af ligestillingsaspektet har været undersøgt internationalt som en strategi mod realisering af ligestilling mellem kønnene. Begrebet
refererer til kønsperspektivets integrering på alle
stadier af alle tiltag: forberedelse, udformning,
gennemførelse, kontrol og evaluering af politikker,
reguleringsforanstaltninger og udgiftsprogrammer. Formålet er at fremme ligestilling mellem
kvinder og mænd på alle livets områder.
EIGE har skabt en onlineplatform for integrering af
ligestillingsaspektet, som:
•

opstiller henstillinger til, hvad EU’s ansatte og
tjenestemænd kan gøre for at inddrage kønsspecifikke aspekter i deres daglige opgaver og
ansvar, når de arbejder på forskellige politikområder

•

•

•

hjælper med at forbedre individuelle kompetencer til integrering af ligestillingsaspektet via
forskellige faser af politikudvikling og -gennemførelse; en forståelse af, hvordan politikker
udformes, planlægges, gennemføres, kontrolleres og evalueres, vil styrke EU’s politikker og
øge deres relevans for samfundet
skaber et system for lagring og tilvejebringelse
af oplysninger om integrering af ligestillingsaspektet, herunder en oversigt over institutionelle mekanismer i EU
giver adgang til en database over udvalgte ressourcer om integrering af ligestillingsaspektet:
værktøjer og metoder, god praksis, love og
politikker, manualer, undersøgelser, værktøjskasser og meget mere.

Du finder platformen på:
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

Hjemmesiden for EIGE’s platform for integrering af ligestillingsaspektet
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God praksis og værktøjer
og metoder
Formålet med arbejdet om god praksis er at tilvejebringe dokumentation for effektive tiltag og
værktøjer til gennemførelse af strategier til integrering af ligestillingsaspektet og politikgennemførelse i medlemsstaterne.
I perioden 2011-2015 blev der indsamlet 90 eksempler på god praksis på følgende områder:
•

kvinder og politiske beslutningsprocesser

•

kvinders iværksætterkultur

•

balance mellem arbejde, familie og privatliv

•

forebyggelse af vold i hjemmet

•

forebyggelse af kvindelig omskæring

•

kvinder og medierne

•

uddannelse i ligestillingsspørgsmål.

Fordele ved ligestilling
Ved at fokusere på de sociale og økonomiske fordele ved ligestilling mellem kønnene tilstræber
EIGE at være mere aktiv i sin støtte til forsvaret for
i højere grad at medtage ligestilling på den politiske dagsorden i alle medlemsstaterne og yde bedre støtte til ligestilling mellem mænd og kvinder
som et af de principper, EU bygger på. Til det formål vil EIGE identificere metoder, der skitserer og
definerer fordelene ved kønsfølsomme politikker
for samfundets økonomiske og sociale udvikling.
Denne proces er begyndt gennem en analyse af
den økonomiske afvejning af ligestilling og
fordele ved offentlige udgifter, der vedrører ligestilling mellem kønnene.
Den første undersøgelse vil være med til at fastlægge de mest relevante metodemodeller, der skal
anvendes til at vurdere de økonomiske fordele ved
ligestilling mellem kønnene på EU-niveau. Den identificerede model kan senere testes på europæisk
plan og/eller i en eller flere udvalgte medlemsstater.

Fordele ved ligestilling mellem
mænd og kvinder efter offentlige
udgifter

En familievenlig virksomhedscertificeringsordning, der
har været drevet af det slovakiske arbejds-, familie- og
socialministerium siden 2007

EIGE gennemfører ligeledes den paneuropæiske
undersøgelse af fordele ved ligestilling mellem
kønnene opdelt efter offentlige udgifter. Undersøgelsen beskæftiger sig med behovene for og erfaringerne med at bruge offentlige tjenester blandt
Europas kvinder og mænd. Undersøgelsens formål er at fremlægge bevis for fordelene ved en
tilgang til infrastruktur for offentlige tjenester, der
tager hensyn til kønsaspektet, således at kvinder
og mænd i Europa kan blive bedre udstyret, og
deres indflydelse og status blive styrket, så de kan
forfølge deres mål og derigennem yde et større
bidrag til samfundet.
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EIGE’s Ressourceog Dokumentationscenter (RDC)
Den langsigtede målsætning for EIGE’s Ressource- og Dokumentationscenter (RDC) er at
opbygge en institutionel hukommelse om alt arbejde vedrørende ligestilling mellem mænd og
kvinder i EU og medlemsstaterne og at gøre denne hukommelse tilgængelig for alle. I partnerskab
med EIGE gør de førende dokumentations- og
informationscentre i EU deres ressourcer tilgængelige gennem dette ene kontaktpunkt. Instituttet indsamler ligeledes grå litteratur (akademisk
litteratur, der ikke er offentliggjort og således ikke
registreret) om ligestilling mellem mænd og kvinder fra alle medlemsstaterne.

EIGE’s Ressource- og Dokumentationscenter bygger på to hovedfunktioner:
•
•

et elektronisk og et fysisk bibliotek — en enkelt
portal for ligestillingsrelaterede ressourcer
et videncenter — der viderefører de nye undersøgelser, databaser og ressourcer, der produceres af EIGE.

EIGE giver på sit websted adgang til det første
glossar og tesaurus på europæisk plan om ligestilling mellem mænd og kvinder, som giver alle
brugere en omfattende kilde til strukturerede begreber, der beskriver forskellige termer inden for
ligestilling mellem kønnene.
Det internetbaserede bibliotek giver adgang til
mere end 500 000 ressourcer på alle EU’s officielle sprog, herunder mere end 26 000 ressourcer
om kønsbaseret vold. Ressourcerne omhandlende
køn og medier, køn og klimaændringer, balance
mellem arbejde, familie og privatliv, mænd og
ligestilling og institutionelle mekanismer til forfremmelse af kvinder stiger gradvist.
Det fysiske bibliotek har adresse i Europa-Huset i
Vilnius og består af to hovedafdelinger:
•

Tesaurussen og glossaret vedrørende ligestilling mellem
kønnene præsenteret af Violetta Neubauer, i februar
2015 i Bruxelles

en afdeling i stueetagen, hvor der forefindes
information og gratis publikationer om arbejdet i EU med ligestilling mellem mænd og
kvinder. Der er adgang for alle borgere i denne
afdeling, som også stilles gratis til rådighed for
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ligestillingsrelaterede arrangementer (filmforevisninger, diskussioner, bogpræsentationer, udstillinger osv.)
et specialiseret bibliotek på 4. sal, der er åbent
for alle efter forudgående aftale.

Du finder også RDC online på:
http://eige.europa.eu/rdc

diskussioner, seneste publikationer og udveksling
af erfaringer!
Få adgang til EuroGender-netværket på:
http://eurogender.eige.europa.eu/

Instrument for
førtiltrædelsesbistand

EuroGender

Samarbejde med EU-kandidatlande
og potentielle kandidatlande

Det internetbaserede europæiske netværk for ligestilling mellem mænd og kvinder er en samarbejdsbaseret onlineplatform, hvortil der er adgang
fra EIGE’s websted. Vi opfordrer dig til at blive en
del af vores EuroGender-fællesskab og til at slutte dig til os i vores mission for at arbejde mod at
»gøre ligestilling mellem mænd og kvinder til en
realitet for alle i Europa og i andre lande«. Tilmeld
dig for at lede efter kommende begivenheder,

EIGE har siden 2013, med støtte fra instrumentet
for førtiltrædelsesbistand (IPA), indledt et samarbejde med seks førtiltrædelseslande fra Vestbalkan og med Tyrkiet. Ud over at involvere sig i instituttets løbende aktiviteter har adskillige IPA-lande
(herunder Kosovo og Serbien) styrket deres indsats for ligestilling mellem mænd og kvinder og
bevæger sig i retning af deres eget ligestillingsindeks.

Indgangen til EIGE´s Ressource- og Dokumentationscenter, mandag-fredag fra 9.30-13.00 og 13.30-18.00
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Lad os høre din mening
Du finder EIGE på forskellige platforme. Alle vores publikationer er tilgængelige på EIGE’s websted, via
Ressource- og Dokumentationscentret (RDC) og EU Bookshop. Du kan også kontakte os via det virtuelle
mødested EuroGender, hvor du kan blive medlem af et onlineforum.
På vores kontor i Vilnius finder du indgangen til vores Ressource- og Dokumentationscenter (RDC), som
ligger i stueetagen på adressen Vilniaus Gatvė 10. Åbningstiderne er mandag-fredag kl. 9.30-13.00 og
kl.13.30-18.00.
Indgangsområdet er et sted, hvor man kan mødes, samarbejde og lære om arbejdet i EU med ligestilling
mellem mænd og kvinder. Yderligere oplysninger fås på: rdc.info@eige.europa.eu
Hvis du ønsker oplysninger til forskningsbrug og dybtgående information, er du velkommen til at besøge
vores specialiserede bibliotek på fjerde etage. Inden besøget bedes du kontakte os for at lave en aftale
via rdc@eige.europa.eu
Du kan også kommunikere med os via de sociale medier:

Abonnér på EIGE’s nyhedsbrev:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions

MH-01-14-718-DA-N

Det Europæiske Institut for Ligestilling
mellem Mænd og Kvinder

http://eige.europa.eu
Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) er et uafhængigt organ under
Den Europæiske Union, som er oprettet for at bidrage til og styrke fremme af ligestilling. Instituttets
mandat omfatter tillige integration af ligestillingsaspektet i alle EU-politikker og de heraf følgende
nationale politikker, bekæmpelse af forskelsbehandling på grundlag af køn og skabelse af større
bevidsthed hos EU-borgerne om ligestilling.
The European Institute for Gender Equality
Gedimino pr. 16
01103 Vilnius
LITAUEN
Tlf. +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
ISBN 978-92-9218-807-8
doi:10.2839/45997

