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Τι είναι το EIGE

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των
Φύλων (EIGE) είναι ένας αυτόνομος οργανισμός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που ιδρύθηκε με
στόχο να συμβάλει και να ενισχύσει την προώθηση της ισότητας των φύλων, ενσωματώνοντας, μεταξύ άλλων, τη διάσταση της ισότητας των φύλων
σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και τις συνακόλουθες
εθνικές πολιτικές, καθώς και να καταπολεμήσει τις
διακρίσεις λόγω φύλου και να προωθήσει τη συνειδητοποίηση του θέματος της ισότητας των φύλων
από τους πολίτες της ΕΕ.
Το EIGE δημιουργήθηκε με στόχο να γίνει ευρωπαϊκό κέντρο γνώσης αλλά και πρωτοπόρος στην
ανάπτυξη αξιόπιστων στοιχείων, στη συλλογή
γνώσεων και στην ανταλλαγή χρήσιμων εμπειριών
και εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ισότητας
των φύλων. Το EIGE ξεκίνησε τη λειτουργία του το
2010 και φέτος γιορτάζει την πέμπτη επέτειο της
ίδρυσής του.

Ποιο είναι το πλαίσιο του έργου
του EIGE;
Παρότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών
είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, υπάρχει ακόμα σαφές και αποδεδειγμένο
δημοκρατικό έλλειμμα όσον αφορά τη συμμετοχή
των γυναικών στη διαμόρφωση πολιτικής στην ΕΕ.
Παρά τις ισχυρές δεσμεύσεις και την πρόσφατη
πρόοδο, η ΕΕ βρίσκεται μόνο στα μισά του δρόμου για τη δημιουργία μιας κοινωνίας ισότητας
μεταξύ των φύλων.

(Από αριστερά προς τα δεξιά) Η τότε αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Viviane Reding (αριστερά), η
πρόεδρος της Λιθουανίας Dalia Grybauskaitė (στο κέντρο) και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Martin Schulz (δεξιά) στην τελετή εγκαινίων του Σπιτιού
της ΕΕ στο Βίλνιους, Μάιος 2013.

Το EIGE λειτουργεί στο πλαίσιο των πολιτικών και
πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπληρώνοντας τους στόχους και τα καθήκοντα που του
έχουν αναθέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχοντας
υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο, συμβάλλει στη χάραξη της πολιτικής βάσει της καλύτερης δυνατής ενημέρωσης,
ενώ οι δραστηριότητές του καλύπτουν και τις υπό
ένταξη χώρες.
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19 Ιουνίου 2015 — Ημέρα ανοικτών θυρών για την επέτειο της ίδρυσης του EIGE

Το όραμα του Ινστιτούτου είναι:
να κάνει την ισότητα μεταξύ γυναικών
και ανδρών πραγματικότητα για όλες τις
Ευρωπαίες και τους Ευρωπαίους αλλά και
πέραν της Ευρώπης.
Η αποστολή του είναι:
να καταστεί κέντρο γνώσης σε θέματα
ισότητας των φύλων.

Το EIGE διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που
αποτελείται από 18 αντιπροσώπους των κρατών
μελών και έναν αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Σώμα Εμπειρογνωμόνων του Ινστιτούτου υποστηρίζει το EIGE ως συμβουλευτικό σώμα.
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Παρακολούθηση της εφαρμογής
της πλατφόρμας δράσης
του Πεκίνου στην ΕΕ
Το EIGE υποστηρίζει τις Προεδρίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανεξετάζοντας την
εφαρμογή της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη. Η πλατφόρμα δράσης του
Πεκίνου είναι η δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ σε
επίπεδο ΟΗΕ το 1995.
Από το 2010, το EIGE έχει δημοσιεύσει οκτώ εκθέσεις και μία ερευνητική ανακοίνωση στους σημαντικούς τομείς προβληματισμού της πλατφόρμας
δράσης του Πεκίνου, επί των οποίων βασίστηκαν
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης,
Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών
(EPSCO) που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης της πολιτικής.

Ισότητα των φύλων και οικονομική
ανεξαρτησία: μερική απασχόληση
και αυτοαπασχόληση
Η έκθεση «Gender equality and economic
independence» (Ισότητα των φύλων και οικονομική ανεξαρτησία) επισημαίνει ότι ο στόχος της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση
του 75 % των ευρωπαίων πολιτών είχε ήδη επιτευχθεί το 2012 για τους άνδρες, ενώ το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών παρέμεινε χαμηλό, στο
62 %. Η έκθεση δείχνει ότι 14 κράτη μέλη πέτυχαν
ή προσεγγίζουν τους στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» όσον αφορά την απασχόληση των
ανδρών, όμως το σύνολο των κρατών μελών, με
εξαίρεση τη Σουηδία, δεν κατόρθωσε να πετύχει

τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον
αφορά την απασχόληση των γυναικών.
Βάσει της έκθεσης του EIGE, το EPSCO κάλεσε τα
κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν τη
βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής ανδρών και γυναικών, ενθαρρύνοντας τον δικαιότερο καταμερισμό των
οικιακών ευθυνών και των ευθυνών φροντίδας
με τη συνδυαστική εφαρμογή διαφόρων μέτρων
(Συμβούλιο της ΕΕ, 2014α).
Πεκίνο+20: τέταρτη επισκόπηση
της εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης
του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ
Η έκθεση Πεκίνο+20 είναι η τέταρτη γενική επισκόπηση των εξελίξεων σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τους 12 κρίσιμους τομείς προβληματισμού της
πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου. Παρουσιάζει τις
κύριες τάσεις, τις προόδους που έχουν σημειωθεί
και τις σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο της ισότητας των φύλων στην ΕΕ στο διάστημα 2007-2012.
Βάσει των αποτελεσμάτων της έκθεσης του EIGE
Πεκίνο+20, το EPSCO κάλεσε τα κράτη μέλη και
την Επιτροπή να λάβουν πρόσθετα μέτρα για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων που εξακολουθούν να υφίστανται στο πεδίο της ισότητας των
φύλων, μεταξύ των οποίων τα χάσματα μεταξύ των
φύλων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της αγοράς εργασίας, του καταμερισμού
των οικιακών ευθυνών και των ευθυνών φροντίδας, των αμοιβών και των συντάξεων, καθώς και
της λήψης αποφάσεων (Συμβούλιο της ΕΕ, 2014β).
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Οι εκθέσεις του EIGE για την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου (2010-2015)
Βία κατά των
γυναικών —
υποστήριξη θυμάτων
Τομέας Δ
Κλιματική αλλαγή
Τομέας ΙΑ

Χάσμα μεταξύ των
φύλων όσον αφορά
τις συντάξεις
Τομέας ΣΤ

Λήψη αποφάσεων
στα μέσα
ενημέρωσης
Τομέας Ι

Πλατφόρμα
του Πεκίνου

Αποτελεσματικότητα των θεσμικών
μηχανισμών
Τομέας Η

Μερική
απασχόληση και
αυτοαπασχόληση
Τομέας ΣΤ

Συνδυασμός
επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής
Συμμετοχή
των γυναικών
στην άσκηση της
εξουσίας και στη λήψη
αποφάσεων

Τομέας ΣΤ

Τομέας Ζ

Το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις
συντάξεις στην ΕΕ: ερευνητική ανακοίνωση
της λετονικής Προεδρίας

Συμμετοχή των γυναικών στην άσκηση
της εξουσίας και στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων

Οι συντάξεις συμβάλλουν καθοριστικά στη διασφάλιση της αξιοπρεπούς γήρανσης και στην αποτροπή της φτώχειας στην τρίτη ηλικία. Το 2012 το
χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις, ήτοι το σύνολο των ανισοτήτων μεταξύ των
φύλων, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, ανήλθε κατά
μέσο όρο στο 38 % στα
28 κράτη μέλη της ΕΕ.
Αυτό σημαίνει ότι ενώ
οι συνταξιούχοι εν γένει
Gender gap in pensions in the EU
αντιμετωπίζουν μεγαλύResearch note to the Latvian Presidency
τερο κίνδυνο φτώχειας,
ο κίνδυνος αυτός είναι
ακόμη μεγαλύτερος για
τις γυναίκες και χρήζει
σοβαρής αντιμετώπισης. Διαβάστε την ερευνητική ανακοίνωση εδώ.

Στην έκθεσή του υπό την λουξεμβουργιανή Προεδρία, το EIGE ανέλυσε τα χάσματα μεταξύ των φύλων στον τομέα της λήψης αποφάσεων στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πεδίο. Τα τελευταία
στοιχεία καταδεικνύουν την υπερεκπροσώπηση
των ανδρών σε όλες τις σφαίρες της δημόσιας ζωής,
ιδίως δε στον τομέα της λήψης αποφάσεων οικονομικής και κοινωνικής φύσεως. Η έκθεση συνιστά
βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής και την εφαρμογή θεσμικών
αλλαγών ως μέτρα ζωτικής σημασίας. Παρότι στο
θεματολόγιο πολιτικής αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτικό και τον οικονομικό τομέα, τα χάσματα μεταξύ των φύλων κατά τη λήψη αποφάσεων σε άλλους τομείς κοινωνικής δράσης, όπως είναι
ο αθλητισμός, τα μέσα ενημέρωσης και η έρευνα,
απαιτούν μεγαλύτερη προβολή και λήψη περαιτέρω μέτρων. Διαβάστε την έκθεση εδώ.
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Βάση δεδομένων του EIGE «Γυναίκες και
άνδρες στην ΕΕ — Στοιχεία και αριθμοί»
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Μάθετε περισσότερα

Εάν αναζητείτε τα τελευταία συγκρίσιμα και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την ισότητα των φύλων
στο σύνολο των κρατών μελών και σε επίπεδο ΕΕ,
η βάση δεδομένων του EIGE είναι ο ιδανικός πόρος! Καλύπτει όλους τους εγκεκριμένους —από το
1999— από το EPSCO δείκτες του Πεκίνου και παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σε επίπεδο
κρατών μελών και ΕΕ και τις επισκοπήσεις προόδου για το σύνολο σχεδόν των 12 τομέων προβληματισμού της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου.
Με τη βοήθεια ενός διαδραστικού χάρτη, πινάκων
και γραφημάτων, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σε ένα
κράτος μέλος και να συγκρίνετε την κατάσταση
μεταξύ κρατών μελών.

•

Βάση δεδομένων EIGE σχετικά με τους
δείκτες του Πεκίνου: «Γυναίκες και άνδρες
στην ΕΕ — Στοιχεία και αριθμοί»:
(http://eige.europa.eu/gender-statistics/
women-and-men-in-the-eu-facts-andfigures)
Εκθέσεις του EIGE σχετικά με τους διάφορους τομείς προβληματισμού που καθόρισε η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου:
(http://eige. europa.eu/rdc/eigepublications)

•

Βάση δεδομένων EIGE «Γυναίκες και άνδρες στην ΕΕ — Στοιχεία και αριθμοί».
Ο χάρτης παρουσιάζει τον δείκτη 21: ποσοστό που αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας
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EIGE κατά της έμφυλης βίας
Η έμφυλη βία αντανακλά και ενισχύει τις ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών και παραμένει μέγιστο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντά
σε όλες τις κοινωνίες και οφείλεται στις άνισες σχέσεις ισχύος μεταξύ γυναικών και ανδρών, οι οποίες
ενισχύουν την κυριαρχία των ανδρών σε βάρος
των γυναικών. Στην ΕΕ εννιά στα δέκα θύματα που
υφίστανται βία από τον/την σύντροφό τους είναι
γυναίκες. Θύματα της βίας δεν είναι μόνο οι ίδιες οι
γυναίκες, αλλά ολόκληρες οικογένειες, κοινότητες
και η κοινωνία συνολικά.

Το EIGE στοχεύει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη
και όλα τα εμπλεκόμενα όργανα, μεταξύ των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στην προσπάθειά τους να καταπολεμήσουν και να αποτρέψουν την έμφυλη βία, παρέχοντάς τους αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα που
διευκολύνουν τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών πολιτικών. Στο προσεχές μέλλον,
το έργο του EIGE θα καθοριστεί με βάση το οικείο
στρατηγικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της
βίας κατά των γυναικών (2015‑2018).

ΠΟΡΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
σχετικά με την
έμφυλη βία

Το έργο του EIGE
όσον αφορά την
καταπολέμηση
της έμφυλης βίας
επικεντρώνεται
στους ακόλουθους
τομείς

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ
ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ
ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΑ, ΕΡΕΥΝΑ,
ΜΕΘΟΔΟΙ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ,
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΒΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
για γυναίκες-θύματα
ενδοοικογενειακής
βίας

Ο ΤΟΜΕΑΣ
ΤΗΣ ΒΙΑΣ στον
δείκτη ισότητας των
φύλων
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
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Πόροι διοικητικών δεδομένων
σχετικά με την έμφυλη βία
Η συγκέντρωση διοικητικών δεδομένων σχετικά
με την έμφυλη βία πραγματοποιείται καταρχήν
για εσωτερική χρήση από τα όργανα και τους
οργανισμούς στο πλαίσιο της παρακολούθησης
των δραστηριοτήτων τους και όχι για στατιστικούς σκοπούς. Τα δεδομένα αυτά δεν μετρούν
την πραγματική έκταση της έμφυλης βίας, καθώς
δεν καλύπτουν τα μη καταγγελθέντα περιστατικά.
Ωστόσο, μπορούν να παράσχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας από τις δικαστικές, αστυνομικές, υγειονομικές αρχές και τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας,
οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την αξιολόγηση πρόσφορων πολιτικών και
μέτρων για την πρόληψη και την καταστολή της
έμφυλης βίας κατά των γυναικών σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Ινστιτούτο εξέτασε και ανέλυσε τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα, τη συγκρισιμότητα και
την ποιότητα των στοιχείων που συγκεντρώνονται
από αυτούς τους φορείς σε ολόκληρη την ΕΕ, δημοσίευσε δύο εκθέσεις και ανέπτυξε μία βάση δεδομένων η οποία παρέχει πρόσβαση σε πόρους
διοικητικών δεδομένων για την έμφυλη βία (διατίθεται στη διεύθυνση: http://eige.europa.eu/rdc/
eige-publications).

Ακρωτηριασμός των γυναικείων
γεννητικών οργάνων
Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι μια μορφή βίαιης επιβολής σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών, η
οποία συνιστά κατάφωρη παραβίαση των αρχών
της ισότητας των φύλων. Το 2012 το EIGE εκπόνησε πανευρωπαϊκή μελέτη για το συγκεκριμένο
θέμα, στην οποία τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός
ότι η εκτίμηση της συχνότητας του φαινομένου
του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών
οργάνων στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά δύσκολη
λόγω έλλειψης στοιχείων. Η μελέτη τόνισε επίσης
τη σημασία της συγκέντρωσης αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με την έκταση του φαινομένου με
στόχο την καταπολέμησή του στην ΕΕ και στον
υπόλοιπο κόσμο.
Με την ανακοίνωσή της «Για την εξάλειψη του
ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών
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οργάνων», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε το
EIGE να αναπτύξει μέθοδο εκτίμησης του κινδύνου ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ. Το 2013 το Ινστιτούτο
εκπόνησε τη δεύτερη μελέτη του για το θέμα,
με τίτλο «Estimation of girls at risk of female
genital mutilation in the European Union» (Εκτίμηση του κινδύνου ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων που διατρέχουν
τα κορίτσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Το EIGE
ανέπτυξε μια μέθοδο εκτίμησης του κινδύνου
ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και τη δοκίμασε σε τρία κράτη μέλη —
την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία. Τα
πορίσματα της έρευνας αυτής επισημαίνουν επίσης τη σημασία του συντονισμού της δράσης κυβερνήσεων και κοινοτήτων για την πρόληψη της
πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων
γεννητικών οργάνων εντός και εκτός Ευρώπης.
Το EIGE σταδιακά διευρύνει την έρευνα που διεξάγει και τα δεδομένα που συγκεντρώνει σχετικά
με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων αναπτύσσοντας, μεταξύ άλλων, μια
βάση δεδομένων που αφορούν καλές πρακτικές,
κατευθυντήριες γραμμές για την έρευνα και συστάσεις πολιτικής.

Το κόστος της έμφυλης βίας
στην ΕΕ
Οι απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδομένα για την
εκτίμηση του κόστους της έμφυλης βίας είναι σύνθετες, η δε ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων
ανεπαρκής. Το 2014 το EIGE ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης με θέμα την ανάλυση των υφιστάμενων προσεγγίσεων και την υποβολή προτάσεων
σχετικά με τις μεθόδους εκτίμησης του κόστους
της έμφυλης βίας και της βίας του/της συντρόφου
κατά των γυναικών στο σύνολο των κρατών μελών.
Η έκθεση «Estimating the costs of gender-based
violence in the EU» (Εκτίμηση του κόστους της
έμφυλης βίας στην ΕΕ) παρέχει αναλυτική επισκόπηση και ανάλυση των μεθοδολογικών επιλογών
για τη διενέργεια ανάλογων εκτιμήσεων. Περιλαμβάνει επίσης μια περιπτωσιολογική μελέτη που
διενεργήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μελέτη
εκτιμά ότι το ετήσιο κόστος της μη πρόληψης της
βίας στην ΕΕ ανέρχεται σε 206 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας (259 δισεκατομμύρια ευρώ).
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Η συνάντηση στρογγυλής τραπέζης «Strengthening cooperation to combat female genital mutilation» (Ενίσχυση της
συνεργασίας για την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων) που διοργανώθηκε στη
Λισαβόνα εγκαινιάστηκε (από αριστερά προς τα δεξιά) από τη διευθύντρια του EIGE Virginija Langbakk, την υπουργό
Εσωτερικών της Πορτογαλίας Teresa Morais και την πρόεδρο του ιδρύματος Champalimaud, Leonora Beleza.

Η βία του/της συντρόφου
Η βία του/της συντρόφου (συχνά καλείται ενδοοικογενειακή ή οικογενειακή βία) εξακολουθεί να
αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές
έμφυλης βίας. Παρότι όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα πρόληψης και καταστολής αυτών
των μορφών βίας, εξακολουθούν να υφίστανται
σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών
σ’ αυτόν τον τομέα. Το EIGE ανέπτυξε μια δέσμη
πόρων, μεθόδων, εργαλείων και καλών πρακτικών
για την πρόληψη και την προστασία των θυμάτων
της ενδοοικογενειακής βίας με στόχο να διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των
κρατών μελών για την πρόληψη της βίας του/της
συντρόφου.

Μάθετε περισσότερα
•
•

•

•

•

•

Εργαλείο του EIGE για τη χαρτογράφηση
των πόρων δεδομένων σχετικά με την έμφυλη βία στην ΕΕ.
«Female genital mutilation in the European
Union and Croatia» (Ακρωτηριασμός των
γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κροατία) — Έκθεση.
«Estimation of girls at risk of female genital
mutilation in the European Union» (Εκτίμηση του κινδύνου ακρωτηριασμού των
γυναικείων γεννητικών οργάνων που διατρέχουν τα κορίτσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση) — Έκθεση, αναλυτικός οδηγός, δελτία
χώρας και χαρακτηριστικά.
Βάσεις δεδομένων σχετικά με τους πόρους,
τις καλές πρακτικές και μεθόδους και τα εργαλεία για την πρόληψη και εξάλειψη του
ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων.
«Estimating the costs of gender-based
violence in the European Union» ( Εκτίμηση
του κόστους της έμφυλης βίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) — Μελέτη.
Όλα τα υλικά σχετικά με την έμφυλη βία διατίθενται στη διεύθυνση: http://eige.europa.
eu/gender-based-violence
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Οι άνδρες και η ισότητα
των φύλων
Παρότι αρκετά κράτη μέλη έχουν ενσωματώσει
στο πλαίσιο της πολιτικής τους για την ισότητα
των φύλων ειδική διάσταση για τους άνδρες, οι
εξελίξεις χαρακτηρίζονται κατά κανόνα από έλλειψη συντονισμού των σχετικών πρωτοβουλιών των
κρατών μελών και από έλλειψη βιωσιμότητας.
Ο ρόλος των ανδρών στην προώθηση της ισότητας των φύλων αποτελεί ολοένα και περισσότερο
αντικείμενο μελετών και πολιτικών για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ. Ο χάρτης πορείας για την
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006‑2010
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε την ανάγκη για
μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών σε δραστηριότητες φροντίδας. Η στρατηγική για την ισότητα
μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010‑2015 ορίζει ότι
η ισότητα των φύλων απαιτεί την ενεργό συμβολή,
υποστήριξη και συμμετοχή των ανδρών και ότι τα
μέτρα πολιτικής πρέπει να αντιμετωπίζουν επίσης

ανισότητες σχετιζόμενες με το φύλο οι οποίες επηρεάζουν τα αγόρια/τους άνδρες, όπως τα ποσοστά αναλφαβητισμού, η πρόωρη εγκατάλειψη της
σχολικής φοίτησης και η επαγγελματική υγεία.
Ο δικτυακός τόπος του EIGE περιέχει τη μελέτη «The involvement of men in gender equality
initiatives» (Η συμμετοχή των ανδρών σε πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων), καθώς και τη
βάση δεδομένων για τους άνδρες και τις οργανώσεις για την ισότητα των φύλων. Το Ινστιτούτο προβάλλει τις ανισότητες των φύλων που επηρεάζουν
τους άνδρες και αναδεικνύει τη συμμετοχή των
ανδρών σε πρωτοβουλίες υποστήριξης της ισότητας των φύλων, π.χ. παρουσιάζοντας πρωτοβουλίες
ανδρών για την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης, όπως η
«εκστρατεία της λευκής κορδέλας».

«Καταδικάζω απερίφραστα κάθε
είδους βία κατά των κοριτσιών και
των γυναικών και επικροτώ θερμά
όσους μάχονται κατά της βίας αυτής
και συνδράμουν τα θύματα, όπως
ο νικητής του Βραβείου Ζαχάρωφ
2014, ο κ. Denis Mukwege. Είναι
εύκολο να καταδικάζει κανείς αυτή
τη σαφώς απαράδεκτη μορφή βίας.
Όμως, θα έπρεπε να αναζητήσουμε
όλοι μας τρόπους με τους οποίους θα
συμβάλλουμε στην ουσιαστική εξάλειψη αυτού του φαινομένου και στην
αρωγή των θυμάτων.»

Martin Schulz

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schulz εξέφρασε την υποστήριξή του προς την «εκστρατεία της
λευκής κορδέλας».
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Δείκτης ισότητας των φύλων
Ολοκληρωμένο σύστημα
μέτρησης της ισότητας των φύλων
στην ΕΕ
Ο δείκτης ισότητας των φύλων, ο οποίος αναπτύχθηκε από το EIGE και παρουσιάστηκε το 2013,
αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο μέτρησης που
μεταφέρει την πολυπλοκότητα της ισότητας των
φύλων σε ένα φιλικό προς τον χρήστη και εύληπτο
σύστημα μέτρησης. Ο δείκτης είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς βασίζεται στο πλαίσιο
πολιτικής της ΕΕ.
Δημιουργήθηκε ως ενιαίο σύστημα μέτρησης με
συνδυασμό των έξι δεικτών του εννοιολογικού
πλαισίου για την ισότητα των φύλων. Αποτελείται
από έξι βασικούς τομείς (εργασία, χρήματα,
γνώσεις, χρόνος, εξουσία και υγεία) και δύο
περιφερειακούς τομείς (ανισότητες σε διάφορους τομείς και βία). Οι εν λόγω περιφερειακοί
τομείς χρησιμοποιούνται για την κάλυψη φαινομένων που αφορούν την εκάστοτε επιλεγμένη πληθυσμιακή ομάδα

Εργασία
§§Συμμετοχή
§§Διαφοροποίηση
§§Ποιότητα εργασίας

Υγεία
§§Κατάσταση
§§Συμπεριφορά
§§Πρόσβαση

Δείκτης
ισότητας
των φύλων
Εξουσία
§§Πολιτική
§§Κοινωνική
§§Οικονομική

Χρήματα
§§Χρηματοοικονομικοί
πόροι
§§Οικονομική
κατάσταση

Χρόνος

Ανισότητες
σε διάφορους
τομείς

Γνώσεις
§§Απόκτηση
§§Διαφοροποίηση
§§Διά βίου μάθηση

§§Οικονομικές
δραστηριότητες
§§Δραστηριότητες
φροντίδας
§§Κοινωνικές
δραστηριότητες

Τομείς και υποτομείς του εννοιολογικού πλαισίου του δείκτη ισότητας των φύλων.

Βία
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Ο δείκτης ισότητας των φύλων βαθμολογεί τα κράτη μέλη σε μια κλίμακα από το 1 έως το 100, όπου
το 1 ισούται με απόλυτη ανισότητα μεταξύ των φύλων και το 100 με πλήρη ισότητα των φύλων. Βαθμολογούνται ο μέσος όρος της ΕΕ, το κάθε κράτος
μέλος και οι συναφείς τομείς. Ο δείκτης μετρά το
χάσμα μεταξύ των φύλων, το οποίο προσαρμόζεται με βάση το επίπεδο επίτευξης αποτελεσμάτων
ώστε να διασφαλίζεται ότι μια υψηλή βαθμολογία
αντανακλά την παρουσία μικρών χασμάτων (ή την
πλήρη απουσία χασμάτων) μεταξύ των φύλων και
μια εν γένει καλή κατάσταση για το εκάστοτε πληθυσμιακό σύνολο.

Δείκτης ισότητας των φύλων 2015:
διαχρονική μέτρηση της ισότητας
των φύλων
Ο δείκτης ισότητας των φύλων 2015, ο οποίος άρχισε να χρησιμοποιείται τον Ιούνιο του 2015, μετρά
την απόσταση που χώριζε την ΕΕ από την επίτευξη
του στόχου της ισότητας των φύλων το 2005, το
2010 και το 2012. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν
τον βαθμό επίτευξης του στόχου για κάθε κράτος
μέλος, την ΕΕ ως σύνολο, τους διάφορους τομείς
και τους επιμέρους υποτομείς.
Ο δείκτης δείχνει μια ελαφρά πρόοδο προς την
κατεύθυνση της ισότητας των φύλων στο χρονικό
διάστημα μεταξύ 2005 και 2012. Η βαθμολογία των
28 κρατών μελών βελτιώθηκε από 51,2 το 2005 σε
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52,9 (με άριστα το 100) το 2012, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ΕΕ έχει διανύσει μόλις τη μισή απόσταση που τη χωρίζει από την ισότητα των φύλων.
Στην ΕΕ ως σύνολο, ο τομέας της εξουσίας —όπου
οι μετρήσεις αφορούν τον βαθμό εκπροσώπησης
στη λήψη αποφάσεων οικονομικής και πολιτικής
φύσεως— παρουσιάζει τις ισχυρότερες ενδείξεις
προόδου, ενώ αντίθετα η μεγαλύτερη υστέρηση
παρατηρείται στον τομέα του χρόνου —όπου οι
μετρήσεις αντικατοπτρίζουν την κατανομή του
χρόνου γυναικών και ανδρών σε δραστηριότητες
φροντίδας και αναψυχής.
Επιπλέον, ο δείκτης αποτελεί ένα πρώτο βήμα για
την κατάρτιση μιας σύνθετης μεθόδου μέτρησης
της βίας κατά των γυναικών βάσει των δεδομένων
που συγκεντρώνει ο Οργανισμός Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της
πανευρωπαϊκής του έρευνας «Βία κατά των γυναικών».
Η πρώτη αυτή προσπάθεια μέτρησης της βίας
κατά των γυναικών επιβεβαιώνει την ανάγκη συγκέντρωσης δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία θα αποτελούν τη βάση για
αξιόπιστες στατιστικές εκτιμήσεις και θα διευκολύνουν τη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων για
την εξάλειψη της έμφυλης βίας.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον δείκτη
ισότητας των φύλων στη διεύθυνση: http://eige.
europa.eu/gender-statistics/ gender-equalityindex

Η Věra Jourová, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων, μιλώντας
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου για τον δείκτη ισότητας των φύλων που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015 στις
Βρυξέλλες.
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Αποθήκευση των στατιστικών
στοιχείων για την ισότητα
των φύλων σε ενιαία βάση δεδομένων
Βάση δεδομένων του EIGE
για τα στατιστικά στοιχεία σχετικά
με τα φύλα
Η εν λόγω βάση δεδομένων αποτελεί έναν ολοκληρωμένο πόρο για τα στατιστικά στοιχεία που
αφορούν τα φύλα, καθώς και για πληροφορίες που
αφορούν διάφορες πτυχές της (αν)ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.
Η βάση δεδομένων θα διευκολύνει τις μετρήσεις
σχετικά με τον βαθμό επίτευξης της ισότητας των
φύλων στην πράξη. Θα αποτελεί επίσης αξιόπιστο
πόρο για την κατάρτιση και την παρακολούθηση
αμοιβαία επωφελών για γυναίκες και άνδρες πολιτικών και θα διευκολύνει τη λήψη πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Για παράδειγμα, διευκολύνει την

ανάλυση με βάση το φύλο μέσω της πρόσβασης
σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν τυχόν διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά την
κατανομή του χρόνου τους μεταξύ αμειβόμενης
και μη αμειβόμενης απασχόλησης (π.χ. οικιακή
φροντίδα) ή ανισότητες κατά την πρόσβαση σε
εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς ή οικονομικούς
πόρους.
Σκοπός της δημιουργίας της εν λόγω βάσης δεδομένων είναι η παροχή στατιστικών στοιχείων για
την υποστήριξη και τη συμπλήρωση των εν εξελίξει και των μελλοντικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της ισότητας
των φύλων, καθώς και για την παροχή συνδρομής
στα κράτη μέλη για την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνουν.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση
δεδομένων στη διεύθυνση:
http://eige.europa.eu/gender-statistics

Η αρχική σελίδα της βάσης δεδομένων για τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα φύλα
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Συνεκτίμηση της διάστασης
του φύλου
Η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου έχει γίνει
διεθνώς αποδεκτή ως στρατηγική για την επίτευξη
της ισότητας των φύλων. Αφορά την ενσωμάτωση
της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια των
διαφόρων παρεμβάσεων: την προπαρασκευή, τον
σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών, των κανονιστικών μέτρων και
των προγραμμάτων δαπανών. Στόχος της είναι η
προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της ζωής.
To EIGE δημιούργησε μια διαδικτυακή πλατφόρμα
για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, η
οποία:
•

•

παρέχει συστάσεις σχετικά με τα μέτρα συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου που μπορούν να λαμβάνουν οι αξιωματούχοι και οι
υπάλληλοι της ΕΕ κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους σε διάφορους τομείς πολιτικής·
συμβάλλει στη βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων για την ενσωμάτωση της διάστασης του

•

•

φύλου σε όλα τα επιμέρους στάδια ανάπτυξης
και εφαρμογής της πολιτικής. Η κατανόηση των
μεθόδων σχεδιασμού, κατάρτισης, εφαρμογής,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών με γνώμονα τη διάσταση του φύλου θα
ενισχύσει τις πολιτικές της ΕΕ και θα αυξήσει
τον βαθμό αποδοχής τους από την κοινωνία·
δημιουργεί ένα σύστημα αποθήκευσης και
πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, το οποίο
περιλαμβάνει επισκόπηση των θεσμικών μηχανισμών της ΕΕ·
παρέχει πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων με
επιλεγμένους πόρους για τη συνεκτίμηση της
διάστασης του φύλου: εργαλεία και μεθόδους,
καλές πρακτικές, νομοθεσία και πολιτικές, εγχειρίδια, μελέτες, εργαλειοθήκες κ.λπ.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην
πλατφόρμα στη διεύθυνση:
http://eige.europa. eu/gender-mainstreaming

Η αρχική σελίδα της πλατφόρμας του EIGE για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου
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Καλές πρακτικές, εργαλεία
και μέθοδοι
Το έργο σχετικά με τις καλές πρακτικές αποσκοπεί
στην παροχή στοιχείων για τις αποτελεσματικές
μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται
από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της εφαρμογής
της πολιτικής και της στρατηγικής συνεκτίμησης
της διάστασης του φύλου.
Στο διάστημα 2011‑2015, συγκεντρώθηκαν 90 παραδείγματα καλών πρακτικών στους ακόλουθους
τομείς:
•
•
•
•
•
•
•

γυναίκες και λήψη πολιτικών αποφάσεων·
γυναικεία επιχειρηματικότητα·
συνδυασμός επαγγελματικής, οικογενειακής
και ιδιωτικής ζωής·
πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας·
πρόληψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων
γεννητικών οργάνων·
γυναίκες και μέσα ενημέρωσης·
κατάρτιση σε θέματα φύλου.

Οφέλη της ισότητας των φύλων
Εστιάζοντας στα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη
της ισότητας των φύλων, το EIGE συμβάλλει στην
ευρύτερη ένταξη της ισότητας των φύλων στο
πολιτικό θεματολόγιο όλων των κρατών μελών
και στην παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης για
την εδραίωση της ισότητας μεταξύ γυναικών και
ανδρών ως μιας από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ.
Για τον σκοπό αυτό, το EIGE θα εντοπίσει μεθόδους
οι οποίες προσδιορίζουν τα οφέλη που συνεπάγονται για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη οι
ευαίσθητες ως προς το φύλο πολιτικές.
Η διαδικασία αυτή άρχισε με την ανάλυση της οικονομικής διάστασης της ισότητας των φύλων
και των θετικών συνεπειών που έχουν οι δαπάνες
χρηματοδότησης δημόσιων υπηρεσιών σχετικών
με την ισότητα των φύλων.
Η πρώτη μελέτη θα συμβάλει στον προσδιορισμό
των πλέον πρόσφορων μεθοδολογικών μοντέλων
εκτίμησης του οικονομικού οφέλους που συνεπάγεται η ισότητα των φύλων σε επίπεδο ΕΕ. Το μοντέλο που θα προσδιοριστεί ενδέχεται να δοκιμαστεί αργότερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και/ή σε
επιλεγμένο/-α κράτος/-η μέλος/-η.

Οφέλη της ισότητας των φύλων
στο πλαίσιο της χρηματοδότησης
δημόσιων υπηρεσιών

Το Υπουργείο Εργασίας, Οικογενειακών και Κοινωνικών
Υποθέσεων της Σλοβενίας εφαρμόζει από το 2007 ένα
φιλικό προς την οικογένεια πρόγραμμα πιστοποίησης
των επιχειρήσεων.

Το EIGE εκπονεί επίσης πανευρωπαϊκή έρευνα για
τα οφέλη της ισότητας των φύλων που προκύπτουν από τη χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών. Η έρευνα εξετάζει τις ανάγκες παρέμβασης
των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών σε θέματα
που άπτονται της ισότητας μεταξύ γυναικών και
ανδρών, καθώς και τις εμπειρίες ανάλογων παρεμβάσεων. Η μελέτη επιδιώκει να παράσχει στοιχεία
για μια προσέγγιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε θέματα υποδομής των δημόσιων υπηρεσιών, ώστε οι γυναίκες και οι άνδρες
στην Ευρώπη να διαθέτουν περισσότερα εφόδια
και περισσότερες δυνατότητες για την εκπλήρωση
των στόχων τους και τη μεγιστοποίηση της θετικής
τους συμβολής στην κοινωνία.
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Κέντρο πόρων και τεκμηρίωσης του EIGE
(RDC)
Ο μακροπρόθεσμος στόχος του κέντρου πόρων και τεκμηρίωσης του EIGE (Resource and
Documentation Centre/RDC) είναι η συλλογή
όλου του θεσμικού έργου που επιτελείται στον
τομέα της ισότητας των φύλων σε επίπεδο ΕΕ και
κρατών μελών και η διάθεσή του σε όλους. Σε
συνεργασία με το EIGE, τα σημαντικότερα κέντρα
τεκμηρίωσης και πληροφοριών της ΕΕ διαθέτουν
τους πόρους τους μέσω του συγκεκριμένου ενιαίου σημείου πρόσβασης. Το Ινστιτούτο συλλέγει
επίσης «γκρίζα βιβλιογραφία» (αδημοσίευτη και,
επομένως, μη καταχωρισμένη βιβλιογραφία) σχετικά με την ισότητα των φύλων από το σύνολο των
κρατών μελών.

Το RDC επιτελεί δύο βασικές λειτουργίες:
•
•

ηλεκτρονική και φυσική βιβλιοθήκη —αποτελεί ενιαίο σημείο πρόσβασης σε πόρους που
συνδέονται με την ισότητα των φύλων·
κέντρο γνώσης —περιέχει τις νέες μελέτες, βάσεις δεδομένων και πόρους που παράγονται
από το EIGE.

Ο δικτυακός τόπος του EIGE παρέχει πρόσβαση
στο πρώτο πανευρωπαϊκό γλωσσάρι και θησαυρό
γνώσεων, το οποίο προσφέρει σε όλους τους χρήστες μια πλήρη δεξαμενή δομημένων εννοιών που
περιγράφουν τους διάφορους όρους της ισότητας
των φύλων.
Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση
σε περισσότερους από 500 000 πόρους σε όλες
τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων
πάνω από 26 000 πόρους σχετικά με την έμφυλη βία. Βαθμιαία αυξάνονται οι πόροι στα πεδία
«φύλο και μέσα ενημέρωσης», «κλιματική αλλαγή»,
«συνδυασμός επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής»,
«άνδρες και ισότητα των φύλων» και «θεσμικοί μηχανισμοί για την πρόοδο των γυναικών».
Η φυσική βιβλιοθήκη βρίσκεται στο Σπίτι της ΕΕ
στο Βίλνιους και αποτελείται από δύο κύριους χώρους:
•

Παρουσίαση του «Gender Equality Thesaurus» (θησαυρός πόρων για την ισότητα των φύλων) από τη Violetta
Neubauer, Φεβρουάριος 2015, Βρυξέλλες

•

έναν γενικό χώρο στο ισόγειο, όπου παρέχονται πληροφορίες και δωρεάν έντυπα σχετικά
με το έργο της ΕΕ στον τομέα της ισότητας
των φύλων, ανοιχτό για όλους τους πολίτες και
διαθέσιμο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων
σχετικά με την ισότητα των φύλων (προβολές
ταινιών, συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις κ.λπ.)·
μια ειδική βιβλιοθήκη στον τέταρτο όροφο,
ανοιχτή σε όλους κατόπιν ραντεβού.
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Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο
RCD στη διεύθυνση: http://eige.europa.eu/rdc

Μηχανισμός Προενταξιακής
Βοήθειας (ΜΠΒ)

EuroGender

Συνεργασία με τις υποψήφιες
και τις δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη
χώρες

Το ευρωπαϊκό δίκτυο για την ισότητα των φύλων
είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συνεργασίας
που φιλοξενείται στον δικτυακό τόπο του EIGE.
Σας καλούμε να γίνετε μέλος της κοινότητας του
EuroGender και να μας συνδράμετε στην προσπάθειά μας να επιτελέσουμε την αποστολή μας, «να
κάνουμε την ισότητα μεταξύ των γυναικών και των
ανδρών πραγματικότητα για όλη την Ευρώπη και
πέρα από αυτήν». Εγγραφείτε και ενημερωθείτε
για τις μελλοντικές εκδηλώσεις και συζητήσεις, τις
πρόσφατες δημοσιεύσεις και τις ανταλλαγές εμπειριών!
Γίνετε μέλος του δικτύου EuroGender στη
διεύθυνση: http://eurogen- der.eige.europa.eu/

Η είσοδος του κέντρου πόρων και τεκμηρίωσης του EIGE

Ήδη από το 2013, με την υποστήριξη του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ), το EIGE ξεκίνησε τη συνεργασία του με τις έξι υποψήφιες προς
ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και με την
Τουρκία. Εκτός από τη συμμετοχή τους στις τακτικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου, πολλές υποψήφιες προς ένταξη χώρες (μεταξύ των οποίων
το Κοσσυφοπέδιο και η Σερβία) διατράνωσαν τη
δέσμευσή τους υπέρ της ισότητας των φύλων και
ήδη δραστηριοποιούνται για την ανάπτυξη των
αντίστοιχων εθνικών δεικτών ισότητας των φύλων.
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Ας μιλήσουμε
Μπορείτε να βρείτε το EIGE σε διάφορες πλατφόρμες. Όλες οι δημοσιεύσεις μας είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του EIGE, μέσω του κέντρου πόρων και τεκμηρίωσης, και του βιβλιοπωλείου της ΕΕ. Μπορείτε
επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του εικονικού τόπου συνάντησης EuroGender, όπου μπορείτε να
γίνετε μέλος μιας διαδικτυακής κοινότητας.
Το σημείο εισόδου του κέντρου πόρων και τεκμηρίωσης βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου των γραφείων
μας στο Βίλνιους, στη διεύθυνση Vilniaus Gatvé 10. Οι ώρες λειτουργίας του είναι από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 9:30 έως τις 13:00 και από τις 13:30 έως τις 18:00.
Το σημείο εισόδου είναι ένας τόπος συνάντησης, διάδρασης και μάθησης σχετικά με το έργο που επιτελείται στον τομέα της ισότητας των φύλων στην ΕΕ. Αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση:
rdc.info@eige.europa.eu
Για έρευνα και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφθείτε την ειδική βιβλιοθήκη μας στον τέταρτο όροφο.
Για να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας στην ειδική βιβλιοθήκη μας, παρακαλούμε κλείστε ραντεβού
στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου rdc@eige.europa.eu
Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions

MH-01-14-718-EL-N

ωπαϊκό Ινστιτούτο
για την Ισότητα των Φύλων

http://eige.europa.eu
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) είναι ένας αυτόνομος οργανισμός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ιδρύθηκε με στόχο να συνδράμει και να ενισχύσει την προώθηση της ισότητας
των φύλων, ενσωματώνοντας, μεταξύ άλλων, τη διάσταση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές
της ΕΕ και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, καθώς και να καταπολεμήσει τις διακρίσεις λόγω φύλου
και να προωθήσει τη συνειδητοποίηση του θέματος της ισότητας των φύλων από τους πολίτες της ΕΕ.
European Institute for Gender Equality
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Τηλ. +370 52157444
Email: 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 978-92-9218-792-7
doi:10.2839/834867

