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Mis on EIGE?

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
(EIGE) on Euroopa Liidu sõltumatu asutus, mis
asutati eesmärgiga edendada soolist võrdõiguslikkust, lõimides soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet
liidu kõikidesse poliitikavaldkondadesse ning neist
tulenevatesse riiklikesse poliitikatesse. Lisaks sellele on EIGE eesmärk võidelda soolise diskrimineerimisega ning teadvustada soolist võrdõiguslikkust
Euroopa Liidu kodanikele.
EIGE eesmärk on saada Euroopa soolise võrdõiguslikkuse teadmuskeskuseks ning usaldusväärsete andmete väljatöötamise, teadmiste kogumise
ja soolise võrdõiguslikkuse kasulike kogemuste ja
eriteadmiste jagamise eestvedajaks. EIGE alustas
tegevust 2010. aastal ja tähistas seega 2015. aastal
oma viiendat sünnipäeva.

EIGE tegevuse taust
Kuigi sooline võrdõiguslikkus on algusest peale
olnud üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, esineb
senini puudusi seoses naiste kaasamisega Euroopa
Liidu poliitika kujundamisse. Kuigi Euroopa Liidus
tegeldakse teemaga põhjalikult ja tulemusi on üha
rohkem, ei ole Euroopa Liit veel saavutanud sooliselt võrdõiguslikku ühiskonda.

Tollane Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding
(vasakult), Leedu president Dalia Grybauskaitė ja Euroopa Parlamendi president Martin Schulz Vilniuse Euroopa
Liidu Maja avamisel 2013. aasta mais.

Sõltumatu asutusena tegutseb EIGE Euroopa Liidu
poliitikameetmete ja algatuste raamistikus, täites
talle Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu poolt pandud eesmärke ja ülesandeid. EIGE
panustab teadlikumasse poliitikakujundamisse
kõrgetasemeliste eriteadmistega, jagades neid
Euroopa Komisjonile, liikmesriikidele ja Euroopa
Parlamendile ning kaasates oma tegevusse ka
laienemisprotsessis osalevaid riike.
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19. juunil 2015 toimus EIGE sünnipäeval lahtiste uste päev.

EIGE eesmärk on
muuta naiste ja meeste võrdõiguslikkus
tõelisuseks kõigi eurooplaste ja kogu
maailma jaoks.
EIGE missioon on
saada soolise võrdõiguslikkuse valdkonna
teadmuskeskuseks Euroopa Liidus.

EIGE-t juhib haldusnõukogu, kuhu kuuluvad 18 liikmesriigi esindajat ja üks Euroopa Komisjoni esindaja. EIGE ekspertkogu toetab tegevust nõuandva
organina.
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Pekingi tegevusprogrammi
rakendamise läbivaatamine
Euroopa Liidus
EIGE toetab Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariike
Pekingi tegevusprogrammi rakendamise läbivaatamisel liikmesriikides. Pekingi tegevusprogramm on ÜRO tasandi kohustus, mille Euroopa Liit
võttis 1995. aastal.
Alates 2010. aastast on EIGE avaldanud Pekingi
tegevusprogrammi probleemvaldkondade kohta
kaheksa aruannet ja ühe teadusuurimuse, mis on
tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitse
küsimuste nõukogu (EPSCO) järelduste kaudu
kasutusele võetud poliitikakujundamise protsessis.

Sooline võrdõiguslikkus ja
majanduslik iseseisvus: osaajatöö
ning tegutsemine füüsilisest
isikust ettevõtjana
Aruandes „Sooline võrdõiguslikkus ja majanduslik
iseseisvus“ on märgitud, et Euroopa 2020. aasta
strateegias olev meeste tööhõive eesmärk 75% oli
saavutatud 2012. aastaks, kuid naiste tööhõive oli
samal ajal endiselt madal – 62%. Aruandest selgub,
et 14 liikmesriiki olid Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid meeste tööhõive kohta saavutanud
täiesti või peaaegu, kuid samas naiste tööhõive

eesmärgid olid kõigis liikmesriikides peale Rootsi
saavutamata.
EIGE aruandest lähtudes kutsus EPSCO liikmesriike
ja komisjoni üles toetama paremat töö- ja eraelu
tasakaalu meeste ja naiste jaoks, soodustades mitmesuguste koostoimes toimivate meetmetega
teiste eest hoolitsemise ja majapidamiskohustuste
võrdset jagamist (Euroopa Liidu Nõukogu, 2014a).
Peking +20: Pekingi tegevusprogrammi
rakendamise neljas läbivaatamine Euroopa
Liidu liikmesriikides
Peking +20 on neljas aruanne Euroopa Liidu arengu kohta Pekingi tegevusprogrammi 12 olulises
probleemses valdkonnas. Selles on esitatud Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse valdkonna
põhisuundumused, tegevus ja põhiprobleemid
aastatel 2007–2012.
EIGE aruande alusel kutsus EPSCO liikmesriike ja
komisjoni üles võtma täiendavaid meetmeid, et
lahendada soolise võrdõiguslikkuse veel lahendamata probleemid, näiteks sooline ebavõrdsus
hariduses, tööturul, laste kasvatamise ja majapidamiskohustuste jagamisel, palkades ja pensionides
ning otsustamisel (Euroopa Liidu Nõukogu, 2014b).
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EIGE aruanded Pekingi tegevusprogrammi kohta (2010–2015)
Naistevastane
vägivald –
ohvriabi
Kliimamuutus

Valdkond D

Valdkond K

Sooline
ebavõrdsus pensionides
Valdkond F

Otsustamine
meediaorganisatsioonides

Pekingi TP

Valdkond J

Valdkond F

Institutsiooniliste mehhanismide
tõhusus
Valdkond H

Osaajatöö ja
füüsilisest isikust
ettevõtjana
töötamine

Töö- ja eraelu
ühitamine
Naised võimul ja
otsustajatena

Valdkond F

Valdkond G

Sooline ebavõrdsus Euroopa Liidu
pensionides: teadusuurimus Lätile kui
Euroopa Liidu eesistujariigile
Pensionid on olulised, et tagada väärikas vananemine ja vältida eakate vaesust. 2012. aastal oli
sooline pensionilõhe, mida võib käsitleda soolise
ebavõrdsuse kõigi eluaegsete vormide summana,
Euroopa Liidu 28 liikmesriigis 38%. See tähendab,
et kui pensionärid on suhteliselt suuremas vaesusriskis kui elanikkond
üldiselt, on see veel suurem naiste puhul, ja see
Gender gap in pensions in the EU
Research note to the Latvian Presidency
probleem on vaja lahendada. Teadusuurimusega
saab tutvuda siin.

Naised võimul ja otsustajatena
Luksemburgi eesistumisperioodi ajal koostatud
aruandes analüüsis EIGE soolist ebavõrdsust poliitika-, majandus- ja ühiskonnaotsustamises. Kõige
uuemad andmed tõstavad esile meeste üleesindatuse kõigis avaliku elu valdkondades, eriti majanduses ja ühiskondlike otsuste tegemisel. Aruandes
soovitatakse põhimeetmetena parandada töö- ja
eraelu tasakaalu ning muuta institutsioonilist korraldust. Kuigi poliitika ja majandus on Euroopa poliitilises tegevuskavas tähtsal kohal, nõuab sooline
ebavõrdsus teiste ühiskonnavaldkondade, näiteks
spordi, meedia ja teaduse otsustamises rohkem
nähtavust ja meetmeid. Aruandega saab tutvuda
siin.
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EIGE andmebaas „Naised ja mehed Euroopa
Liidus. Faktid ja arvud“
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Lisateave

Kui otsite värskeid võrreldavaid ja usaldusväärseid
andmeid soolise võrdõiguslikkuse kohta kõigis
liikmesriikides ja Euroopa Liidu tasandil, on EIGE
andmebaas selleks kõige õigem koht! Andmebaas sisaldab kõiki EPSCO nõukogu poolt alates
1999. aastast kinnitatud Pekingi näitajaid, kõige
ajakohasemat teavet liikmesriikide ja Euroopa Liidu
tasandil ning peaaegu kõigi Pekingi tegevusprogrammi 12 valdkonna eduaruandeid. Interaktiivsed
kaardid, tabelid ja graafikud annavad selge ülevaate olukorrast igas liikmesriigis ning saate seda
võrrelda teiste liikmesriikide omaga.

•

EIGE Pekingi näitajate andmebaas: „Naised
ja mehed Euroopa Liidus. Faktid ja arvud“
(http://eige.europa.eu/gender-statistics/
women-and-men-in-the-eu-facts-andfigures)
EIGE aruanded Pekingi tegevusprogrammi
eri valdkondade kohta: (http://eige.europa.
eu/rdc/eige-publications)

•

EIGE andmebaas „Naised ja mehed Euroopa Liidus. Faktid ja arvud“.
21. näitaja kaart (suhtelise vaesuse risk).
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EIGE võitlus soolise vägivalla vastu
Sooline vägivald kajastab ja suurendab soolist
ebavõrdsust ning on endiselt üks suuremaid probleeme Euroopa Liidus. Soolist vägivalda esineb
kõigis ühiskondades ning see põhineb meeste ja
naiste ebavõrdsetel võimusuhetel, mis tugevdavad meeste domineerimist naiste üle. Euroopa Liidus on 90% koduvägivalla ohvritest naised. Selline
vägivald kahjustab peale naiste peresid, kogukondi ja ühiskonda tervikuna.

EIGE eesmärk on toetada liikmesriike ja kõiki pädevaid asutusi, sealhulgas Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni soolise vägivalla vastu võitlemisel
ning selle ärahoidmisel, pakkudes asjakohase poliitika tõhususe mõõtmiseks usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid. Järgnevatel aastatel juhindub
EIGE oma tegevuses naistevastase vägivalla vastase võitluse strateegiaraamistikust (2015–2018).

Soolise vägivalla
haldusandmete
allikad

EIGE keskendub
soolise vägivalla
vastases võitluses
järgmistele
teemadele.

Naiste
suguelundite
moonutamine

Soolise vägivalla
hind

SOOSTATISTIKA,
TEADUSUURINGUD,
MEETODID, VAHENDID
JA HEAD TAVAD,
TEABETEGEVUS

Vägivalla
valdkond soolise
võrdõiguslikkuse
indeksis

Seksuaalvägivald

Tugiteenus
koduvägivalla
ohvritest naistele

Koduvägivald
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Soolise vägivalla haldusandmete
allikad
Asutused koguvad soolise vägivalla kohta haldusandmeid mitte niivõrd statistika tegemiseks, kuivõrd oma tegevuse jälgimiseks. Teatamata jäetud
juhtumite tõttu ei mõõda need andmed soolise
vägivalla tegelikku ulatust. Sellegipoolest võivad
haldusandmed näidata üksikasjalikult, kuidas kohtud, politsei ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutused reageerivad soolisele vägivallale, mis
võib toetada asjakohaste, naistevastase vägivalla
ärahoidmisele ja selle vastu võitlemisele suunatud
põhimõtete ja meetmete väljatöötamist ning hindamist kogu Euroopa Liidus.
EIGE on läbi vaadanud ja analüüsinud nende asutuste kogutud andmete kättesaadavust, juurdepääsetavust, võrreldavust ja kvaliteeti kogu Euroopa Liidus, avaldanud kaks aruannet ja koostanud
soolise vägivalla haldusandmete allikate andmebaasi (avaldatud aadressil http://eige.europa.eu/
rdc/eige-publications).

Naiste suguelundite moonutamine
Naiste suguelundite moonutamine on naiste
ja tüdrukute allutamise vägivaldne vorm, mis on
räiges vastuolus soolise võrdõiguslikkuse põhimõtetega. 2012. aastal algatas EIGE sellel teemal
üleeuroopalise uuringu. Uuringu tulemusel selgus
eelkõige, et naiste suguelundite moonutamise levimust Euroopas on raske hinnata, sest andmeid
on vähe. Lisaks rõhutab see usaldusväärsete andmete tähtsust võitluses selle nähtuse vastu nii Euroopa Liidus kui ka mujal maailmas.

9

Euroopa Komisjon kutsus teatises „Naiste sugu
elundite moonutamine tuleb lõpetada“ EIGE-t
üles töötama välja ühised meetodid ja näitajad,
et mõõta naiste suguelundite moonutamise levimust Euroopa Liidus. 2013. aastal algatas EIGE sel
teemal teise uuringu: „Hinnang naiste suguelundite moonutamisest ohustatud tüdrukute arvule Euroopa Liidus“. EIGE on välja töötanud naiste
suguelundite moonutamise riski hindamise metoodika ja katsetanud seda kolmes liikmesriigis:
Iirimaal, Portugalis ja Rootsis. Uuringu tulemused
rõhutavad ka valitsuste ja kogukondade koostöö
tähtsust naiste suguelundite moonutamise ärahoidmisel Euroopas ja mujal.
EIGE laiendab naiste suguelundite moonutamise
teemal järk-järgult oma teadustegevuse ja andmete ulatust, mis hõlmab heade tavade andmebaasi,
uurimissuuniseid ja poliitikasoovitusi.

Soolise vägivalla hind Euroopa
Liidus
Soolise vägivalla hinna määramiseks on vaja üksikasjalikke andmeid ja olemasoleva teabe kvaliteet
on ebapiisav. 2014. aastal tellis EIGE uuringu, et
analüüsida olemasolevaid lähenemisviise ja teha
ettepanekuid meetodite kohta, millega saab hinnata naistevastase soolise ja koduvägivalla hinda
kõigis liikmesriikides.
Aruanne „Soolise vägivalla hinna hindamine Euroopa Liidus“ sisaldab selliste hindamismeetodite
süvaülevaadet ja -analüüsi. Lisaks on selles Ühendkuningriigi juhtumiuuring. Aruande kohaselt maksab selle vägivallaliigi ärahoidmise ebaõnnestumine Euroopa Liidule 206 miljardit naelsterlingit
(259 miljardit eurot).
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Lissabonis toimunud ümarlauakohtumise „Koostöö tugevdamine naiste suguelundite moonutamise vastases võitluses“ avas EIGE direktor Virginija Langbakk (vasakul) koos Portugali välisministri Teresa Moraisiga (keskel) ning Champalimaud’ fondi presidendi Leonora Belezaga (paremal).

Paarisuhtevägivald
Paarisuhtevägivald (kodu- või perevägivald) on
endiselt soolise vägivalla üks tavalisemaid vorme.
Kuigi selle vastu võitlevad kõik liikmesriigid, on
olukord neis endiselt väga erinev. Et liikmesriigid
saaksid omavahel vahetada häid tavasid, on EIGE
koostanud ressursside, meetodite, vahendite ja
heade tavade kogumiku, mis aitab seda vägivallavormi ära hoida ja selle ohvreid kaitsta.

Lisateave
•
•
•

•

•
•

EIGE soolise vägivalla Euroopa Liidu haldusandmete allikate kaart.
„Naiste suguelundite moonutamine Euroopa Liidus ja Horvaatias“ – aruanne.
„Hinnang naiste suguelundite moonutamisest ohustatud tüdrukute arvule Euroopa
Liidus“ – aruanne, praktiline juhend, riikide
teabelehed ja profiilid.
Naiste suguelundite moonutamise ärahoidmise ja likvideerimise ressursside, heade
tavade ning meetodite ja vahendite andmebaasid.
Uuring „Soolise vägivalla hinna hindamine
Euroopa Liidus“.
Kõik materjalid soolise vägivalla kohta on
avaldatud aadressil http://eige.europa.eu/
gender-based-violence

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut. Lühiülevaade
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Mehed ja sooline võrdõiguslikkus
Kuigi mõni liikmesriik on oma soolise võrdõigus
likkuse poliitika raamistikus hakanud pöörama
eraldi tähelepanu meestele, esineb seda liikmesriikide seas siiski ebaühtlaselt ja seda ei tehta ka
järjekindlalt.
Euroopa Liidu uuringutes ja soolise võrdõigus
likkuse poliitikas on hakatud üha enam käsitlema
meeste rolli soolise võrdõiguslikkuse edendamisel. Euroopa Komisjoni teatises „Naiste ja meeste
võrdõiguslikkuse juhised (2006–2010)“ rõhutatakse
vajadust kaasata mehi rohkem teiste eest hoolitsemisse. Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegias (2010–2015) märgitakse, et soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks on vaja meeste aktiivset

toetust ja osalust ning tegevuspõhimõtetes tuleks
käsitleda ka poisse ja mehi mõjutavat soolist ebavõrdsust, näiteks kirjaoskuse taset, varajast koolist
väljalangemist ja töötervishoidu.
EIGE veebilehel on avaldatud uuring „Meeste
kaasamine soolise võrdõiguslikkuse algatustesse“
ning mehi ja soolise võrdõiguslikkuse organisatsioone käsitlev andmebaas. EIGE teeb nähtavaks
mehi mõjutavad soolise ebavõrdsuse vormid ja
tõstab esile meeste osaluse soolise võrdõigus
likkuse toetamisel, näiteks tutvustades meeste tegevust teabekampaaniates, sealhulgas valge lindi
kampaanias.

„Mõistan sügavalt hukka igasuguse vägivalla tüdrukute ja
naiste vastu ning tervitan soojalt
kõiki, kes sellise vägivalla vastu
võitlevad ja aitavad ohvreid,
nagu Sahharovi auhinna 2014. a
võitja Denis Mukwege. On lihtne
sellist täiesti vastuvõetamatut
vägivalda hukka mõista, kuid me
kõik peame otsima ka võimalusi
selle tegelikuks peatamiseks ja
ohvrite aitamiseks.“

Martin Schulz

Euroopa Parlamendi president

Euroopa Parlamendi president Martin Schulz valge lindi kampaania toetamisel.
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Soolise võrdõiguslikkuse indeks
Euroopa Liidu soolise
võrdõiguslikkuse põhjalik mõõdik
EIGE arendatud ja 2013. aastal kasutusele võetud
soolise võrdõiguslikkuse indeks on ainulaadne
mõõdik, mis annab soolise ebavõrdsuse keerukast
valdkonnast kasutajasõbraliku ja lihtsa ülevaate.
See on eriti kasulik Euroopa Liidu poliitikakujundajatele, sest see põhineb Euroopa Liidu poliitikaraamistikul.

Indeks sünteesib soolised näitajad mõisteraamistiku alusel ühte kokkuvõtlikku mõõdikusse. Indeksil
on kuus põhivaldkonda (töö, raha, teadmised,
aeg, võim, tervis) ning kaks alamvaldkonda
(kattuvad ebavõrdsuse vormid, vägivald). Viimased hõlmavad elanikkonna valitud rühmas esinevaid nähtusi.

Töö
§§Osalus
§§Segregatsioon
§§Töö kvaliteet

Tervis

Raha

§§Staatus
§§Käitumine
§§Juurdepääs

§§Rahalised vahendid
§§Majandusolukord

Soolise võrdõiguslikkuse
indeks
Võim

Teadmised
§§Omandamine
§§Segregatsioon
§§Elukestev õpe

§§Poliitika
§§Ühiskond
§§Majandus

Kattuvad
ebavõrdsuse
vormid

Aeg
§§Majandus
§§Hoolitsemine
§§Ühiskond

Soolise võrdõiguslikkuse indeksi mõisteraamistiku põhi- ja alamvaldkonnad.

Vägivald
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Indeks annab liikmesriikidele punkte skaalal 1–100,
kus 1 tähendab, et sooline võrdõiguslikkus puudub täiesti, ja 100, et sooline võrdõiguslikkus on
täielik. See punktiarv esitatakse Euroopa Liidu
kui terviku keskmisena ning iga liikmesriigi ja iga
valdkonna kohta eraldi. Indeks mõõdab soolist
ebavõrdsust, mida korrigeeritakse saavutuste tasemega, et tagada, et suur punktiarv kajastaks korraga väikest (või puuduvat) soolist ebavõrdsust ja
ka kõigi head üldolukorda.

Soolise võrdõiguslikkuse
indeks 2015: soolise
võrdõiguslikkuse mõõtmine läbi
aastate
2015. aasta juunis avaldatud soolise võrdõigus
likkuse indeks mõõdab, kui kaugel oli Euroopa Liit
soolise võrdõiguslikkuse saavutamisest – või kui
lähedal sellele – 2005., 2010. ja 2012. aastal. Tulemused on esitatud iga liikmesriigi ja kogu Euroopa
Liidu kohta ning põhi- ja alamvaldkondade kaupa.
Nii selgub, et sooline võrdõiguslikkus on aastatel 2005–2012 veidi paranenud. 2005. aastal oli
kõigi 28 liikmesriigi indeks 51,2 punkti (100st),
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2012. aastal aga 52,9, mis näitab, et Euroopa Liit on
soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel alles poolel
teel.
Kogu Euroopa Liidus on olukord kõige rohkem
paranenud võimu valdkonnas, mis mõõdab esindatust majanduses ja poliitikas, kõige halvem aga
ajakasutusega seotud valdkondades, mis mõõdab,
kuidas mehed ja naised kasutavad aega teiste eest
hoolitsemise ja vaba aja jaoks.
Lisaks annab indeks esimese võimaluse koostada naistevastase vägivalla koondmõõdik, mis
põhineb Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti poolt
üleeuroopalises naistevastase vägivalla uuringus
kogutud andmetel.
Esimesed katsed mõõta naistevastast vägivalda
kinnitavad, et on vaja korrapäraselt koguda andmeid, millest saab koostada usaldusväärse statistika ning mille alusel saab välja töötada soolise
vägivalla likvideerimise paremaid ja tõhusamaid
meetmeid.
Soolise võrdõiguslikkuse indeks on avaldatud
aadressil http://eige.europa.eu/gender-statistics/
gender-equality-index.

Euroopa Liidu õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová kõnelemas 2015. aasta
juunis Brüsselis toimunud soolise võrdõiguslikkuse indeksi konverentsil.
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Soolise võrdõiguslikkuse statistika
ühes kohas
EIGE soolise statistika andmebaas
See andmebaas sisaldab ulatuslikke andmeid soopõhise statistika jaoks ning meeste ja naiste ebavõrdsuse eri aspektide teavet.
Andmebaas aitab mõõta, kas või kui palju on
sooline võrdõiguslikkus tegelikult saavutatud. Samuti on see usaldusväärne teabeallikas nii naiste
kui ka meeste jaoks kasulike poliitikapõhimõtete
väljatöötamisel ja jälgimisel ning aitab teha teadlikumaid otsuseid soolise võrdõiguslikkuse saavutamise nimel. Andmebaas lihtsustab näiteks soopõhiseid analüüse, andes juurdepääsu statistikale,
mis kirjeldab, kas mehed ja naised kasutavad aega

Soolise statistika andmebaasi avaleht.

tasustatud ja tasustamata töö (nt teiste eest hoolitsemine) jaoks erinevalt või kas nende juurdepääs
haridusele, tervishoiule või majanduslikele vahenditele on ebavõrdne.
Andmebaasi eesmärk on pakkuda statistilist tõendusmaterjali, mida saab kasutada praegu ja tulevikus Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse
tegevuse toetamiseks ning mis aitab liikmesriikidel
jälgida oma arengut.
Andmebaas on avaldatud aadressil
http://eige.europa.eu/gender-statistics

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut. Lühiülevaade
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Mis on soolõime?
Soolõime on maailmas tunnustatud soolise võrd
õiguslikkuse saavutamise strateegia. Sellega
püütakse soolisi aspekte lõimida iga meetme
igasse etappi: ettevalmistamine, kujundamine, rakendamine, jälgimine ja hindamine, reguleerivad
meetmed ja rahastamisprogrammid. Eesmärk on
edendada meeste ja naiste võrdõiguslikkust kõigis
eluvaldkondades.
EIGE on internetis avaldanud soolõime platvormi,
mis:
•

•

soovitab, kuidas Euroopa Liidu ametnikud ja
teenistujad saavad arvestada soolist aspekti
igapäevatöös ja poliitikavaldkondades;
aitab igaühel parandada teadmisi soolisest aspektist poliitika kujundamise ja rakendamise eri

EIGE soolõime platvormi avaleht.

•

•

etappides ning mõista, kuidas poliitika kujundamine, kavandamine, rakendamine, jälgimine
ja hindamine soolisest perspektiivist tugevdab
Euroopa Liidu poliitikat ja selle asjakohasust
ühiskonna jaoks;
pakub soolõime teabe hoidmise ja juurdepääsu süsteemi, sh Euroopa Liidu institutsiooniliste
mehhanismide ülevaate;
annab juurdepääsu soolõime valitud ressursside andmebaasile: vahendid ja meetodid, head
tavad, õigusaktid ja poliitika, käsiraamatud,
uuringud jt.

Platvorm on avaldatud aadressil
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
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Head tavad ning vahendid
ja meetodid

Soolise võrdõiguslikkuse
kasulikkus

Heade tavade mõte on pakkuda tõendeid tõhusate lähenemisviiside ja vahendite kohta, mida
liikmesriigid on kasutanud soolõime strateegiate
ja poliitika rakendamisel.

Aruteludes eelkõige soolise võrdõiguslikkuse kasulikkusele keskendudes püüab EIGE tõhusamalt
toetada soolise võrdõiguslikkuse laiemat kaasamist liikmesriikide poliitikasse ning pakkuda paremat toetust meeste ja naiste võrdõiguslikkusele
kui ühele Euroopa Liidu aluspõhimõtetest. Selleks
selgitab EIGE välja meetodeid, mis kirjeldavad ja
määratlevad sootundliku poliitika eeliseid ühiskonna majandusliku ja sotsiaalse arengu jaoks.

Aastatel 2011–2015 koguti 90 hea tava näidet järgmistes valdkondades:
•

naised ja otsustamine poliitikas;

•

naiste ettevõtlus;

•

töö-, pere- ja eraelu ühitamine;

•

koduvägivalla ärahoidmine;

•

naiste suguelundite moonutamise ärahoid
mine;

•

naised ja meedia;

•

soolise võrdõiguslikkuse koolitus.

See protsess algas soolise võrdõiguslikkuse
majandusmõõtme ja soolise võrdõiguslikkusega
seotud avalike teenuste rahastamise eeliste analüüsimisega.
Esimene uuring aitab tuvastada kõige asjakohasemat metoodikat, kuidas hinnata soolise võrdõiguslikkuse majanduseeliseid Euroopa Liidu tasandil.
Seda metoodikat saab hiljem katsetada Euroopa
ja/või valitud liikmesriikide tasandil.

Soolise võrdõiguslikkuse eelised
avalike teenuste rahastamisel

Peresõbralike ettevõtete sertifitseerimiskava, mida Sloveenia töö-, pere- ja sotsiaalministeerium kasutab alates
2007. aastast.

EIGE korraldab ka üleeuroopalist uuringut soolise
võrdõiguslikkuse eeliste kohta avalike teenuste
rahastamisel. Uuring käsitleb avalike teenuste kasutamise vajadusi ja kogemusi Euroopa meeste
ja naiste hulgas. Eesmärk on pakkuda tõendeid
sootundliku lähenemise kohta avalike teenuste
taristule, nii et Euroopa meestel ja naistel oleks
rohkem võimalusi ja motivatsiooni püüelda oma
eesmärkide poole ning osaleda selle kaudu ühiskonnas paremini.

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut. Lühiülevaade
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EIGE teadmuskeskus
EIGE teadmuskeskuse pikaajaline eesmärk on
kujuneda Euroopa Liidu ja liikmesriikide soolise
võrdõiguslikkusega seotud tegevuse institutsiooniliseks mäluks ning teha see kättesaadavaks kõigile. Koostöös EIGE-ga avaldavad Euroopa Liidu
juhtivad teadmuskeskused selle ühtse juurdepääsupunkti kaudu oma ressursse. EIGE kogub kõigist
liikmesriikidest ka n-ö halli (avaldamata ja seepärast dokumenteerimata) teaduskirjandust soolise
võrdõiguslikkuse kohta.

EIGE teadmuskeskus täidab kaht põhifunktsiooni:
•
•

tavaline ja e-raamatukogu – ühine juurdepääsupunkt soolise võrdõiguslikkuse ressurssidele;
teadmuskeskus – EIGE enda uued uuringud,
andmebaasid ja ressursid.

EIGE veebilehe kaudu on juurdepääs esimesele
üleeuroopalisele soolise võrdõiguslikkuse tesaurusele ja sõnastikule, mis on põhjalik ja süsteemne
terminikogu soolise võrdõiguslikkuse kohta.
E-raamatukogus on üle 500 000 teaviku kõigis
Euroopa Liidu ametlikes keeltes, sh üle 26 000
teaviku soolise vägivalla kohta. Ressursse tuleb
pidevalt juurde sellistes valdkondades nagu sugu
ja meedia, kliimamuutus, töö- ja eraelu ühitamine,
mehed ja sooline võrdõiguslikkus ning institutsioonilised mehhanismid naiste olukorra parandamiseks.
Füüsiline raamatukogu asub Vilniuse Euroopa Liidu Majas ja sellel on kaks saali:
•

•
Soolise võrdõiguslikkuse tesauruse ja sõnastiku esitlus,
Violetta Neubauer, veebruar 2015, Brüssel.

üldsaal esimesel korrusel (infosaal), kus on kõigile kodanikele kättesaadavad Euroopa Liidus
soolise võrdõiguslikkuse tegevust käsitlevad
materjalid ja tasuta trükised ning mida saab tasuta kasutada soolise võrdõiguslikkuse ürituste
korraldamiseks (filmid, arutelud, raamatuesitlused, näitused jt);
erialaraamatukogu neljandal korrusel, mis on
eelneval kokkuleppel avatud kõigile.
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Teadmuskeskusele on juurdepääs ka veebi kaudu
aadressil http://eige.europa.eu/rdc

EuroGender
Elektrooniline soolise võrdõiguslikkuse Euroopa
võrgustik EuroGender on EIGE veebilehel asuv internetipõhine koostööplatvorm. Kutsume Teid EuroGenderiga ühinema, et osaleda meie töös selle
nimel, et muuta naiste ja meeste võrdõiguslikkus
tõelisuseks kõigi eurooplaste ja kogu maailma
jaoks. Registreeruge kohe ja hakkate saama teavet
tulevaste ürituste, arutelude, avaldatud materjalide
ning kogemuste vahetamise kohta!

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut. Lühiülevaade

Ühinemiseelse abi
rahastamisvahend
Koostöö Euroopa Liidu kandidaatja potentsiaalsete kandidaatriikidega
EIGE on alates 2013. aastast ühinemiseelse abi rahastamisvahendi abil hakanud koostööd tegema
kuue laienemisprotsessis osaleva Balkani riigiga ja
Türgiga. Peale selle, et need riigid osalevad EIGE
tavategevuses, on mitu neist (sh Kosovo ja Serbia)
tugevdanud oma pühendumust soolisele võrdõiguslikkusele ning hakanud välja töötama oma
soolise võrdõiguslikkuse indeksit.

EuroGenderiga saab ühineda aadressil
http://eurogender.eige.europa.eu/

EIGE teadmuskeskus on avatud esmaspäevast reedeni kell 9.30–13.00 ja 13.30–18.00.

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut. Lühiülevaade
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Üldteave
EIGE on kättesaadav mitme vahendi kaudu. Kõik meie väljaanded on olemas EIGE veebilehel, EIGE teadmuskeskuses ning EU Bookshopis. Meiega saab ühendust võtta ka virtuaalse võrgustiku EuroGender kaudu, mille abil saate osaleda veebikogukonnas.
EIGE teadmuskeskuse infosaal asub meie Vilniuse hoones aadressil Vilniaus gatvė 10 (esimesel korrusel).
Infosaal on avatud tööpäevadel kell 9.30–13.00 ja 13.30–18.00.
Infosaalis saab kohtuda ja suhelda soolise võrdõiguslikkuse asjatundjatega ning saada teavet kogu Euroopa Liidus toimuva tegevuse kohta. Lisateave: rdc.info@eige.europa.eu
Üksikasjalikumat teavet (näiteks teadusuuringuteks) pakub meie erialaraamatukogu neljandal korrusel.
Külastamiseks registreeruge e-aadressil rdc@eige.europa.eu.
Meiega saab suhelda ka sotsiaalmeedia kaudu:

EIGE teabelehe tellimine
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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