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Cad is EIGE ann?

Is é atá in Institiúid Eorpach um Chomhionannas
Inscne (EIGE) ná comhlacht uathrialaitheach de
chuid an Aontais Eorpaigh a bunaíodh chun cur
le comhionannais inscne a chur chun cinn agus a
neartú, lena n-áirítear príomhshruthú inscne i ngach
beartas de chuid AE agus sna beartais náisiúnta a
leanann astu sin, agus chun cur leis an gcomhrac
i gcoinne an idirdhealaithe atá bunaithe ar inscne
a chur chun cinn agus a neartú agus, chomh
maith leis sin, feasacht ar chomhionannas inscne a
mhéadú i measc shaoránach AE.
Tá sé mar aidhm ag EIGE teacht chun fónamh mar
lárionad eolais na hEorpa maidir le comhionannas
inscne, mar cheann feadhna i ndáil le fianaise
iontaofa a fhorbairt, eolas a bhailiú agus eispéiris
úsáideacha agus taithí úsáideach a chomhroinnt.
Chuir EIGE tús lena chuid oibríochtaí sa bhliain
2010 agus cheiliúir sé a chúigiú breithlá sa bhliain
2015.

Céard é comhthéacs obair EIGE?
Cé go bhfuil comhionannas idir mná agus fir ar
cheann de phrionsabail bhunúsacha an Aontais
Eorpaigh ón tús, tá fianaise shoiléir ann fós ar
easnamh ó thaobh an daonlathais de i ndáil le
rannpháirtiú na mban i gceapadh beartais AE.
D’ainneoin tiomantas tréan a bheith ann, agus
d’ainneoin dul chun cinn atá déanta le déanaí, níl
ach leath na hoibre déanta ag an Aontas Eorpach
maidir le sochaí atá comhionann ó thaobh na
hinscne de a bhaint amach.

Viviane Reding (ar chlé), a bhí ina Leas-Uachtarán ar an
gCoimisiún Eorpach an tráth sin, Dalia Grybauskaitė
(sa lár), Uachtarán na Liotuáine, agus Martin Schulz
(ar dheis), Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, le linn
shearmanas oscailte Theach an Aontais Eorpaigh i
Vilnias, Bealtaine 2013.

Oibríonn EIGE faoi chuimsiú bheartais agus
thionscnaimh an Aontais Eorpaigh agus é i
mbun na cuspóirí agus na cúraimí atá sannta dó
ag Parlaimint na hEorpa agus ag Comhairle an
Aontais Eorpaigh a chomhall. Rannchuidíonn sé
le ceapadh beartais ar bhonn eolais níos fearr trí
shaineolas ardleibhéil a chur ar fáil don Choimisiún
Eorpach, do na Ballstáit agus do Pharlaimint
na hEorpa agus, ina theannta sin, tugann sé
ról do thíortha réamhaontachais ina chuid
gníomhaíochtaí.
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An 19 Meitheamh 2015 — Lá Doirse Oscailte ar bhreithlá EIGE

Is mar a leanas atá fís na hInstitiúide:
comhionannas idir mná agus fir a
thabhairt chun réadúlachta do gach
Eorpach agus níos faide i gcéin.
Agus seo a leanas a misean:
teacht chun fónamh mar lárionad eolais
na hEorpa maidir le cúrsaí comhionannais
inscne

Tá EIGE á rialú ag Bord Bainistíochta ar a bhfuil 18
n-ionadaí ó na Ballstáit agus ionadaí amháin ón
gCoimisiún Eorpach. Tacaíonn Fóram Saineolaithe
na hInstitiúide le EIGE ina cháil mar chomhlacht
comhairleach.
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Faireachán a dhéanamh
ar Chlár Oibre Bhéising
don Ghníomhaíocht in AE
Tá EIGE ag tacú le huachtaránachtaí Chomhairle
an Aontais Eorpaigh trí athbhreithniú a dhéanamh
ar chur chun feidhme Chlár Oibre Bhéising don
Ghníomhaíocht (BPfA) sna Ballstáit. Is ionann
an BPfA agus gealltanas ar leibhéal na Náisiún
Aontaithe (NA) a ghlac AE ar láimh sa bhliain 1995.
Ón mbliain 2010 ar aghaidh, tá ocht dtuarascáil
agus nóta taighde foilsithe ag EIGE maidir leis na
réimsí criticiúla a mbíonn BPfA ag plé leo agus atá
curtha san áireamh sa phróiseas déanta beartais
trí chonclúidí ón gComhairle Fostaíochta, Beartais
Shóisialta, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí
(EPSCO).

Comhionannas inscne agus
neamhspleáchas eacnamaíochta:
obair pháirtaimseartha agus
féin‑fhostaithe
Sa tuarascáil dar teideal “Gender equality and
economic independence”, cuireadh in iúl go raibh
an ráta fostaíochta i measc fear tar éis sprioc Eoraip
2020, is é sin, 75 %, sroichte faoin mbliain 2012 ach
go raibh an ráta fostaíochta i measc ban íseal í
gcónaí, is é sin, 62 %. Léiríonn an tuarascáil sin go
raibh 14 Bhallstát tar éis spriocanna Eoraip 2020
maidir le rátaí fostaíochta i measc fear a bhaint
amach, nó go raibh siad an-ghar do bhaint amach
na spriocanna sin, ach nár éirigh le haon Bhallstát,

seachas an tSualainn, sprioc Eoraip 2020 a bhaint
amach a mhéid a bhain le fostaíocht i measc ban.
De réir thuarascáil EIGE, d’iarr Comhairle EPSCO
ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún tacú le
cothromaíocht oibre-saoil níos fearr do mhná agus
d’fhir a bhaint amach trí chomhroinnt cúraim agus
freagrachtaí tís a spreagadh trí phacáiste beart
éagsúil a chur i bhfeidhm (Comhairle an Aontais
Eorpaigh, 2014 a).
Béising+20: an ceathrú hathbhreithniú
ar chur chun feidhme Chlár Oibre Bhéising
don Ghníomhaíocht i mBallstáit AE
Is é tuarascáil Bhéising+20 an ceathrú hathbhreithniú ar fhorbairtí foriomlána ar leibhéal AE i
ndáil leis an 12 réimse chriticiúla a mbíonn BPfA ag
plé leo. Leagtar amach ann na príomhthreochtaí,
an dul chun cinn agus na mórdhúshláin i ndáil le
comhionannas inscne in AE ón mbliain 2007 go dtí
an bhliain 2012.
De réir thorthaí thuarascáil Bhéising+20, d’iarr
Comhairle EPSCO ar na Ballstáit agus ar an
gCoimisiún tuilleadh gníomhaíochtaí a dhéanamh
chun dul i ngleic leis na dúshláin atá ann fós i
réimse an chomhionannais inscne, lena n-áirítear
bearnaí inscne san oideachas agus san oiliúint, sa
mhargadh saothair, i gcomhroinnt freagrachtaí
tís agus cúraim, i gcúrsaí pá agus pinsean agus i
gcinnteoireacht (Comhairle an Aontais Eorpaigh,
2014 b).
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Tuarascálacha EIGE faoi Chlár Oibre Bhéising maidir le Gníomhaíocht (2010-2015)
Foréigean
i gcoinne
ban — tacaíocht
d’íospartaigh
Athrú aeráide

Réimse D

Réimse K

Dealú inscne ó
thaobh pinsean
de
Réimse F

Cinnteoireacht
in eagraíochtaí
meán

BPfA

Réimse J

Réimse F

Éifeachtacht
sásraí
institiúideacha
Réimse H

Obair
pháirtaimseartha
agus
féin‑fhostaithe

Mná i
gcumhacht agus
sa chinnteoireacht

Comhréiteach
idir saol na hoibre
agus saol an
teaghlaigh
Réimse F

Réimse G

Dealú inscne ó thaobh pinsean de in AE:
Nóta taighde d’Uachtaránacht na Laitvia
Tá pinsin thar a bheith tábhachtach maidir le
haosú faoi dhínit a áirithiú agus maidir le bochtaineacht a chosc i measc daoine scothaosta. Sa
bhliain 2012, ba é a bhí sa mheándealú inscne ó
thaobh pinsean de sna 28 mBallstát den Aontas
Eorpach, ná 38 % agus is féidir glacadh leis sin
mar shuim na neamhionannas i rith saoil duine.
Ciallaíonn sé sin, chomh
maith leis an riosca
níos airde go mbeidh
ar phinsinéirí i gcoitGender gap in pensions in the EU
Research note to the Latvian Presidency
inne déileáil le bochtaineacht, gur mó an riosca sin i gcás na mban
agus gur gá aghaidh a
thabhairt ar an ábhar
sin ar bhealach dáiríre.
Léigh an nóta taighde
anseo.

Mná i gcumhacht agus sa chinnteoireacht.
Ina thuarascáil faoi Uachtaránacht Lucsamburg,
rinne EIGE anailís ar éagothromaíochtaí inscne
sa chinnteoireacht sna réimsí polaitíochta,
eacnamaíochta agus sóisialta. De réir na sonraí
is déanaí atá ar fáil, léirítear ró-ionadaíocht i
measc fear i ngach cuid den saol poiblí, go
háirithe i ndáil le cinnteoireacht eacnamaíochta
agus shóisialta. Molann an tuarascáil feabhas
a chur ar an gcothromaíocht oibre-saoil agus
athruithe institiúideacha a chur chun feidhme
mar phríomhbhearta. Cé go mbíonn na réimsí
polaitíochta agus eacnamaíochta chun tosaigh
sa chlár oibre beartais, tá gá le i bhfad níos mó
infheictheachta agus gníomhaíochta i leith
éagothromaíochtaí i réimsí sóisialta eile, amhail
spóirt, meáin agus taighde. Léigh an tuarascáil
anseo.

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne — EIGE go hAchomair

Bunachar sonraí EIGE “Mná agus fir in AE —
Fíorais agus figiúirí”
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Tá tuilleadh faisnéise ar fáil mar a leanas:

Má theastaíonn uait féachaint ar na sonraí
inchomparáide agus iontaofa is déanaí dá bhfuil
ann maidir le comhionannas inscne sna Ballstáit
ar fad agus ar leibhéal AE, is é bunachar sonraí
EIGE an fhoinse cheart duit! Clúdaíonn sé táscairí
Bhéising go léir a bhfuil tacaíocht EPSCO acu ón
mbliain 1999 ar aghaidh, an fhaisnéis is cothroime
le dáta ar leibhéal na mBallstát agus ar leibhéal
AE agus athbhreithnithe ar dhul chun cinn i leith
beagnach gach ceann den 12 réimse de chuid
BPfA. Le cabhair ó léarscáil idirghníomhach, ó
tháblaí sonraí agus ó ghraif, is féidir leat forléargas
a fháil go tapa faoin staid i mBallstát aonair agus i
mBallstáit éagsúla i gcomparáid lena chéile.

•

Bunachar sonraí EIGE faoi tháscairí
Bhéising: “Mná agus fir in AE — Fíorais agus
figiúirí” (http://eige.europa.eu/genderstatistics/ women-and-men-in-the-eufacts-and-figures)
Tuarascálacha EIGE maidir le réimsí éagsúla
mar atá leagtha síos i gClár Oibre Bhéising
don Ghníomhaíocht: (http://eige.europa.
eu/rdc/eige-publications)

•

Bunachar sonraí EIGE “Mná agus fir in AE — Fíorais agus figiúirí”.
Léarscáil ina dtaispeántar táscaire 21: Na rátaí maidir le riosca bochtaineachta.
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EIGE i gcoinne an fhoréigin
inscne‑bhunaithe
Léiríonn agus athneartaíonn foréigean inscnebhunaithe neamhionannais idir mná agus fir
agus is fadhb mhór fós é san Aontas Eorpach. Tá
sé coitianta i ngach sochaí agus tá sé bunaithe ar
chaidreamh cumhachta neamhionann idir mná
agus fir, rud a athneartaíonn ceannas na bhfear
i gcomparáid le mná. In AE, is mná iad naonúr
as gach 10 n-íospartach foréigin páirtnéara
chaidreamhaigh. Déanann foréigean den sórt
sin díobháil ní amháin ar mhná ach, freisin, ar
theaghlaigh agus ar phobail agus ar an tsochaí ina
hiomláine.

Tá sé mar aidhm ag EIGE tacú leis na Ballstáit agus
le gach institiúid iomchuí, lena n-áirítear Parlaimint
na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach, agus iad ag
iarraidh foréigean inscne-bhunaithe a chomhrac
agus a chosc, trí sonraí iontaofa inchomparáide
a sholáthar mar chabhair i ndáil le héifeachtacht
beartas gaolmhar a thomhas. Sna blianta atá
díreach romhainn, beidh obair EIGE bunaithe ar a
chreat straitéiseach maidir le foréigean i gcoinne
ban (2015-2018).

FOINSE
RIARACHÁIN
NA SONRAÍ ar
fhoréigean inscnebhunaithe

Díríonn EIGE
ar na réimsí seo
a leanas ina chuid
oibre maidir
le foréigean inscnebhunaithe

CIORRÚ BALL
GINIÚNA
BAINEANN

AN COSTAS
A GHABHANN
LE FORÉIGEAN
INSCNEBHUNAITHE

STAITISTICÍ INSCNE,
TAIGHDE, MODHANNA,
UIRLIS AGUS DEACHLEACHTAIS, MÉADÚ
FEASACHTA

FORÉIGEAN
GNÉASACH

SEIRBHÍS
TACAÍOCHTA
do mhná —
íospartaigh
foréigin baile

Réimse
an FHORÉIGIN
san Innéacs
Comhionannais
Inscne
FORÉIGEAN BAILE
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Foinsí sonraí riaracháin maidir
le foréigean inscne‑bhunaithe
Ní dhéantar sonraí riaracháin maidir le foréigean
inscne-bhunaithe a bhailiú go príomha chun
críoch staidreamh, ach déantar sin ar mhaithe
le húsáid inmheánach ag institiúidí nó ag
gníomhairí chun faireachán a dhéanamh ar a gcuid
gníomhaíochtaí. Ní dhéanann siad tomhas ar fhíorfhairsinge an fhoréigin inscne-bhunaithe ós rud é
nach dtuairiscítear gach uile cás. Ach is féidir leo
faisnéis mhionsonraithe a sholáthar i dtaobh conas
a dhéileálann seirbhísí breithiúnacha, póilíneachta,
sláinte agus sóisialta le foréigean inscne-bhunaithe
agus is féidir leis an bhfaisnéis a bheith ina cabhair
maidir le forbairt agus measúnacht i ndáil le
beartais agus bearta cuí chun foréigean inscnebhunaithe i gcoinne ban a chosc agus a chomhrac
ar fud an Aontais Eorpaigh.
Tá athbhreithniú agus anailísiú déanta ag an
Institiúid ar infhaighteacht, ar inrochtaineacht, ar
inchomparáideacht agus ar cháilíocht na sonraí
a bhailíonn na hinstitiúidí seo ar fud AE, tá dhá
thuarascáil foilsithe aici agus tá bunachar sonraí
forbartha aici maidir le foinsí sonraí riaracháin i
ndáil le foréigean inscne-bhunaithe (ar fáil ag:
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications).

Ciorrú ball giniúna baineann
Is é atá i gciorrú ball giniúna baineann (FGM)
ná cineál foréigneach ceansaithe ban agus cailíní
atá contrártha go hiomlán do phrionsabail an
chomhionannais inscne. Sa bhliain 2012, lainseáil EIGE
staidéar uile-AE maidir leis an ábhar seo. Sa staidéar
sin, tarraingíodh aird ar leith ar a dheacra atá sé, mar
gheall ar easpa sonraí, meastachán a dhéanamh ar
leitheadúlacht FGM san Eoraip. Ina theannta sin,
leagann sé béim ar an tábhacht a bhaineann le sonraí
iontaofa faoi leitheadúlacht a mhéid a bhaineann le
tacú leis an gcoimhlint i gcoinne an fheiniméin seo in
AE agus sa chuid eile den domhan.
Ina chumarsáid dar teideal “I dtreo deireadh a
chur le ciorrú ball giniúna baineann”, d’iarr an
Coimisiún Eorpach ar EIGE modheolaíocht a
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fhorbairt chun meastachán a dhéanamh ar an
riosca i ndáil le ciorrú ball giniúna baineann in AE.
Sa bhliain 2013, lainseáil an Institiúid dara staidéar
maidir leis an ábhar: “Meastachán maidir le cailíní
lena mbaineann riosca ciorraithe ball giniúna
baineann san Aontas Eorpach”. Tá modheolaíocht
forbartha ag EIGE chun meastachán a dhéanamh
ar riosca an FGM agus tá tástáil déanta ar an
modheolaíocht sin i dtrí Bhallstát — Éire, an
Phortaingéil agus an tSualainn. I dtorthaí an
taighde sin freisin, tarraingítear aird ar leith ar an
gcomhoibriú idir rialtais agus pobail i ndáil le cosc
a chur ar chleachtadh an FGM san Eoraip agus in
áiteanna lasmuigh den Eoraip.
Tá leathnú á dhéanamh ag EIGE de réir a chéile
ar scóip a chuid taighde agus sonraí i ndáil le
FGM, lena n-áirítear bunachar sonraí maidir le
dea-chleachtais, treoirlínte taighde agus moltaí
beartais.

Na costais a ghabhann le foréigean
inscne‑bhunaithe in AE
Tá na ceanglais ó thaobh sonraí de i ndáil
le meastachán a dhéanamh ar na costais a
ghabhann le foréigean inscne-bhunaithe casta
agus ní leor cáilíocht na sonraí atá ar fáil. Sa
bhliain 2014, choimisiúnaigh EIGE staidéar chun
anailísiú a dhéanamh ar an gcur chuige atá ann
faoi láthair agus chun modhanna a mholadh
chun meastachán a dhéanamh ar na costais a
ghabhann le foréigean inscne-bhunaithe agus le
foréigean páirtnéara chaidreamhaigh i gcoinne
ban sna Ballstáit go léir.
Soláthraíonn an tuarascáil dar teideal “Meastachán
a dhéanamh ar na costais a ghabhann le
foréigean inscne-bhunaithe in AE” athbhreithniú
agus anailísiú forleathan ar na roghanna
modheolaíochta atá ann i gcomhair meastachán
den sórt sin. Tá cás-staidéar ann freisin a bhaineann
leis an Ríocht Aontaithe. De réir an staidéir, meastar
gurb é atá sa chostas bliantúil a éiríonn as an teip
maidir leis an gcineál seo foréigin a chosc in AE ná
GBP 206 billiún (EUR 259 billiún).
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Ba í Stiúrthóir EIGE, Virginija Langbakk (ar chlé), agus í in éineacht le Rúnaí Stáit na Portaingéile, Teresa Morais (sa lár),
agus le hUachtarán Fhondúireacht Champalimaud, Leonora Beleza (ar dheis), a d’oscail an cruinniú comhchéime “Ag
neartú an chomhair chun ciorrú ball giniúna baineann a chomhrac” i Liospóin.

Foréigean páirtnéara
chaidreamhaigh
Tá foréigean páirtnéara chaidreamhaigh (ar a
dtugtar foréigean baile nó foréigean teaghlaigh
uaireanta) fós ar cheann de na cineálacha foréigin
inscne-bhunaithe is coitianta. Cé go bhfuil bearta
curtha chun feidhme ag na Ballstáit go léir chun
cineálacha foréigin den sórt sin a chosc agus
a chomhrac, tá difríochtaí suntasacha ann fós i
measc na mBallstát maidir leis an ábhar seo. Chun
a chumasú dóibh dea-chleachtais a chomhroinnt
i ndáil le foréigean páirtnéara chaidreamhaigh
a chosc, tá EIGE tar éis bailiúchán acmhainní,
modhanna, uirlisí agus dea-chleachtais a fhorbairt
i ndáil leis an gcineál seo foréigin a chosc agus i
ndáil le híospartaigh an chineáil seo foréigin a
chosaint.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil mar a leanas:
•
•
•

•

•
•

Uirlis mhapála EIGE maidir le foinsí sonraí
riaracháin ar fhoréigean inscne-bhunaithe.
“Ciorrú ball giniúna baineann san Aontas
Eorpach agus sa Chróit”—tuarascáil.
“Meastachán maidir le cailíní lena
mbaineann riosca ciorraithe ball giniúna
baineann san Aontas Eorpach” — tuarascáil,
treoir céim-ar-chéim, bileoga eolais agus
próifílí faoi thíortha.
Bunachair shonraí faoi acmhainní, faoi
dhea-chleachtas agus faoi mhodhanna
agus uirlisí chun FGM a chosc agus chun
deireadh a chur leis.
An staidéar dar teideal “Meastachán a
dhéanamh ar na costais a ghabhann le
foréigean inscne-bhunaithe in AE”.
Is féidir na hábhair go léir a bhaineann
le foréigean inscne-bhunaithe a fháil ag:
ht tp://eige.europa.eu/gender-basedviolence
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Fir agus comhionannas inscne
Cé go bhfuil roinnt Ballstát tar éis cuid dá gcreat
beartais maidir le comhionannas inscne a dhíriú
go sonrach ar fhir, ní hionann an méid forbairtí
den sórt sin i ngach Ballstát agus ní théitear ina
mbun ar aon bhealach inbhuanaithe.
Tá ról na bhfear i ndáil le cur chun cinn an
chomhionannais inscne á chur san áireamh níos
mó ná riamh mar ábhar staidéir agus mar ábhar
beartas inscne in AE. I dtreochlár an Choimisiúin
Eorpaigh maidir le comhionannas idir mná agus
fir 2006-2010, leagadh béim ar an ngá le tuilleadh
rannpháirtíochta ag fir i ngníomhaíochtaí cúraim.
Sa straitéis maidir le comhionannas idir mná agus
fir 2010-2015, luaitear go n‑éilíonn comhionannas
inscne rannchuidiú gníomhach, tacaíocht agus
rannpháirtíocht ar thaobh fear agus gur ceart go

dtabharfadh beartais aghaidh ar neamhionannais
a bhaineann le hinscne agus a fhearann ar bhuach
aillí/fhir, amhail rátaí litearthachta, luathfhágáil na
scoile agus sláinte cheirde.
Tá an staidéar faoi “Rannpháirteachas fear i
dtionscnaimh chomhionannais inscne” agus an
Bunachar Sonraí maidir le Fir agus Eagraíochtaí
Comhionannais le fáil ar láithreán gréasáin EIGE.
Soláthraíonn an Institiúid infheictheacht do
neamhionannais inscne a fhearann ar fhir agus
tarraingíonn sí aird ar leith ar rannpháirteachas
fear i ndáil le tacú le comhionannas inscne, mar
shampla trí obair na bhfear ar son comhionannais
inscne a chur i láthair trí fheachtais mhéadaithe
feasachta, amhail Feachtas na Ribíní Bána.

“Cáinim go láidir aon fhoréigean
i gcoinne cailíní agus ban, agus
tugaim ardmholadh dóibh siúd
atá ag comhrac i gcoinne an fhoréigin sin agus atá ag cabhrú leis na
híospartaigh, amhail buaiteor na
Duaise Sakharov 2014, an tUas. Denis
Mukwege. Tá sé éasca an foréigean
seo atá go hiomlán do-ghlactha a
cháineadh, ach ba chóir dúinn go léir
a bheith ar an eolas maidir le conas
is féidir linn cabhrú le deireadh a
chur leis agus cabhrú leis na híospartaigh.”

Martin Schulz

Uachtarán Pharlaimint na hEorpa

Martin Schulz, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, ag tacú le Feachtas na Ribíní Bána.
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Innéacs Comhionannais Inscne
Tomhas cuimsitheach ar
chomhionannas inscne in AE
Is é atá san Innéacs Comhionannais Inscne, a
d’fhorbairt EIGE agus a lainseáladh sa bhliain 2013,
ná uirlis uathúil tomhais lena ndéantar castacht
an chomhionannas inscne a shintéisiú isteach i
dtomhas soláimhsithe, sothuigthe. Tá sé úsáideach
go háirithe don lucht déanta beartais san Aontas
Eorpach ós rud é go bhfuil sé bunaithe ar chreat
beartais an Aontais Eorpaigh.

Foirmítear é trí tháscairí inscne a chumasc, de
réir creata choincheapúil, isteach ina thomhas
aonair achomair. Cuimsíonn sé sé réimse (obair,
airgead, eolas, am, cumhacht agus sláinte)
agus dhá réimse satailíte (neamhionannais
thrasnaíocha agus foréigean). Baintear úsáid
as na réimsí satailíte chun feiniméin a bhaineann
le grúpa áirithe de chuid an daonra a chur san
áireamh.

Obair
§§Rannpháirtíocht
§§Idirdheighilt
§§Cáilíocht oibre

Sláinte

Airgead

§§Stádas
§§Iompraíocht
§§Rochtain

§§Acmhainní airgeadais
§§Staid Eacnamaíochta

Neamhionannais
thrasnaíocha

Innéacs
Comhionannais
Inscne
Eolas
Cumhacht
§§Polaitiúil
§§Sóisialta
§§Eacnamaíoch

Am

§§Gnóthachtáil
§§Idirdheighilt
§§Foghlaim ar feadh
an tsaoil

§§Gníomhaíochtaí
eacnamaíochta
§§Gníomhaíochtaí
cúraim
§§Gníomhaíochtaí
sóisialta

Réimsí agus fo-réimsí chreat coincheapúil an Innéacs Comhionannais Inscne.

Foréigean
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Sannann an tInnéacs Comhionannais Inscne
scórtha idir 1 agus 100 do na Ballstáit agus is
ionann 1 agus neamhionannas iomlán agus is
ionann 100 agus comhionannas iomlán. Tugtar na
scórtha i leith mheán an Aontais Eorpaigh, i leith
gach Ballstáit ar leith agus i leith réimsí éagsúla
faoi seach. Déanann an t-innéacs tomhas ar
dhealú inscne agus déantar iad sin a choigeartú
de réir leibhéil na gnóthachtála chun a áirithiú go
léiríonn scór ard dealú íseal inscne (nó dealú ar
bith a bheith ann) agus staid mhaith fhoriomlán
do gach duine.

Innéacs Comhionannais Inscne
2015: tomhas an chomhionannais
inscne thar thréimhse ama
Le hInnéacs Comhionannais Inscne 2015, a
lainseáladh i Mí an Mheithimh 2015, déantar
tomhas i dtaobh cé chomh fada a bhí AE ó
chomhionannas inscne a bhaint amach — nó cé
chomh gar a bhí sé don staid sin — sna blianta
2005, 2010 agus 2012. Tugtar torthaí do gach
Ballstát ar leith agus don Aontas Eorpach ina
iomláine, ar leibhéil na réimsí agus na bhfo-réimsí.
Léiríonn an t-innéacs feabhsú beag ó thaobh
comhionannais inscne de idir na blianta 2005 agus
2012. Tháinig méadú ar an scór do na 28 mBallstát
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ó 51.2 sa bhliain 2005 go dtí 52.9 (as 100) sa bhliain
2012, rud a thaispeánann nach bhfuil AE ach
leathbhealach i dtreo comhionannais inscne.
San Aontas Eorpach ina iomláine, léiríonn an
réimse cumhachta — tomhas ar an ionadaíocht sa
chinnteoireacht eacnamaíochta agus polaitíochta
— na comharthaí is mó ar dhul chun cinn agus tá
an t-easnamh is mó le feiceáil i réimse an ama —
ina léirítear an bealach mná agus fir a gcuid ama ar
ghníomhaíochtaí cúraim agus fóillíochta.
Thairis sin, tairgeann an t-innéacs an chéad
chéim maidir le forbairt a dhéanamh ar thomhas
ilchodach i ndáil le foréigean i gcoinne ban, ar
bhonn na sonraí a bhailíonn Gníomhaireacht an
Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha tríd an
“Suirbhé uile-Eorpach ar fhoréigean i gcoinne
ban”.
Tríd an gcéad iarracht seo chun tomhas a dhéan
amh ar fhoréigean i gcoinne ban, daingnítear
an gá le bailiú rialta sonraí chun an dúshraith a
sholáthar do mheasúnachtaí iontaofa staitistiúla
agus chun bearta níos fearr agus níos éifeachtaí
a chumasú d’fhonn deireadh a chur le foréigean
inscne-bhunaithe.
Is féidir leat an tInnéacs Comhionannais Inscne a
aimsiú ag: http://eige.europa.eu/gender-statistics/
gender-equality-index.

Coimisinéir an Aontais Eorpaigh um Cheartas, Tomhaltóirí agus Comhionannas Inscne — Věra Jourová, agus í ag caint
le linn na comhdhála ar an Innéacs Comhionannais Inscne i Mí an Mheithimh 2015 sa Bhruiséil.
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Staitisticí faoi chomhionannas inscne
in aon áit amháin
Bunachar Sonraí EIGE maidir
le Staitisticí Inscne
Tá an bunachar sonraí sin ina fhoinse chuimsitheach
le haghaidh staitisticí inscne agus faisnéise i
ndáil le gnéithe éagsúla den chomhionannas
(neamhionannas) idir mná agus fir.
Tacóidh sé leis an tomhas i dtaobh an bhfuil,
nó cé chomh maith atá, comhionannas inscne
á bhaint amach i dtéarmaí praiticiúla. Beidh sé
ina acmhainn iontaofa freisin i ndáil le ceapadh
beartas, agus faireachán a dhéanamh ar bheartais,
a théann chun tairbhe do mhná agus d’fhir araon
agus éascóidh sé cinnteoireacht níos eolasaí
maidir le comhionannas inscne a chur ar aghaidh.
Mar shampla, éascaíonn sé anailísiú trí rochtain a

sholáthar ar staitisticí a thaispeánann an ndéanann
mná agus fir a gcuid ama a leithroinnt ar bhealaí
éagsúla idir fostaíocht le pá agus fostaíocht
gan phá, amhail cúram a thabhairt nó an bhfuil
rochtain éagothrom acu ar acmhainní oideachais,
sláinte nó eacnamaíochta.
Tá sé dírithe ar fianaise staitistiúil a sholáthar ar
féidir í a úsáid chun tacú le hobair an Choimisiúin
Eorpaigh ar chomhionannas inscne, idir obair
reatha agus obair sa todhchaí, agus chun an obair
sin a chomhlánú, agus ar chabhrú leis na Ballstáit
faireachán ar an dul chun cinn atá á dhéanamh
acu.
Is féidir leat an bunachar sonraí a aimsiú ag:
http://eige.europa.eu/gender-statistics

Leathanach lamairne an Bhunachair Sonraí maidir le Comhionannas Inscne.
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Ceard é príomhshruthú inscne?
Tá glactha leis an bpríomhshruthú inscne ar bhonn
idirnáisiúnta mar straitéis chun comhionannas
inscne a bhaint amach. Baineann sé comhtháthú
peirspictíocht inscne isteach i ngach céim de gach
idirghabháil: Ullmhú, dearadh, cur chun feidhme,
faireachán agus measúnú i ndáil le beartais, bearta
rialála agus cláir caiteachais. Is é is aidhm dó ná
comhionannas idir mná agus fir a chur chun cinn i
ngach réimse den saol.

agus de chur chun feidhme na mbeartas
sin; a thugann tuiscint ar conas beartais a
dhearadh, a phleanáil, a chur chun feidhme
agus a mheasúnú, agus ar conas faireachán a
dhéanamh orthu, ó thaobh na hinscne de agus
a neartóidh beartais an Aontais Eorpaigh agus
a mhéadóidh an bhaint atá acu leis an tsochaí;
•

a chruthaíonn córas chun faisnéis faoi
phríomhshruthú a stóráil agus chun rochtain
a fháil ar an bhfaisnéis sin, lena n-áirítear
forléargas ar shásraí institiúideacha in AE;
a sholáthraíonn rochtain ar bhunachar sonraí
ina bhfuil bailiúchán acmhainní a bhaineann le
príomhshruthú inscne: uirlisí agus modhanna,
dea-chleachtais, dlíthe agus beartais,
lámhleabhair, staidéir, foirne uirlisí agus nithe
nach iad.

Tá ardán ar líne maidir le príomhshruthú inscne
cruthaithe ag EIGE, ar ardán é:
•

a sholáthraíonn moltaí i dtaobh cad is féidir
le hoifigigh agus státseirbhísigh an Aontais
Eorpaigh a dhéanamh chun aird a thabhairt
ar ghnéithe inscne dá ndualgais agus dá
bhfreagrachtaí ó lá go lá agus iad ag obair i
réimsí éagsúla beartais;

•

•

a chabhraíonn le feabhas a chur ar inniúlachtaí
ar leithligh i ndáil le príomhshruthú inscne sna
céimeanna éagsúla ar fad d’fhorbairt beartas

Is féidir leat an t-ardán a aimsiú ag:
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

Leathanach baile ardán príomhshruthaithe inscne EIGE.
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Dea-chleachtais agus uirlisí agus
modhanna
Is é is aidhm don obair ar dhea-chleachtais
ná fianaise ar chur chuige éifeachtach agus ar
uirlisí éifeachtacha atá glactha chun straitéisí
príomhshruthaithe inscne a chur chun feidhme
agus chun beartais a chur chun feidhme sna
Ballstáit.
Sa tréimhse 2011-2015, bailíodh 90 sampla de
dhea-chleachtais sna réimsí seo a leanas:
•

mná agus cinnteoireacht polaitíochta;

•

fiontraíocht bhan;

•

comhréiteach idir saol na hoibre, saol an
teaghlaigh agus an saol príobháideach;

•

foréigean baile a chosc;

•

ciorrú ball giniúna baineann a chosc;

•

mná agus na meáin;

•

oiliúint maidir le cúrsaí inscne.

Na tairbhí a ghabhann
le comhionannas inscne
Trí dhíriú ar na tairbhí sóisialta agus
eacnamaíochta a ghabhann le comhionannas
inscne, rannchuideoidh EIGE le cuimsiú níos
leithne comhionannais inscne sa chlár oibre
polaitíochta ar fud na mBallstát a chur chun cinn
agus le tacaíocht níos fearr a sholáthar i leith
an chomhionannais idir mná agus fir, ar ceann
de na prionsabail ar a bhfuil AE fothaithe é.
Chuige sin, sainaithneoidh EIGE modhanna chun
tairbhí beartas inscne-íogair, i dtaca le forbairt
eacnamaíochta agus shóisialta de, a leagan amach
agus a shainiú.
Tá tús curtha leis an bpróiseas sin trí anailís a
dhéanamh ar an argóint ar son comhionannais
inscne agus ar na tairbhí a ghabhann le caiteachas
ar sheirbhísí poiblí a bhaineann le comhionannas
inscne.
Cabhróidh an chéad staidéar lena chinneadh
céard iad na múnlaí modheolaíochta is oiriúnaí
chun measúnacht a dhéanamh ar na tairbhí
eacnamaíochta a ghabhann le comhionannas
inscne ar leibhéal AE. D’fhéadfadh sé go ndéanfar
an múnla a shainaithneofar a thástáil ar an leibhéal
Eorpach agus/nó i mBallstá(i)t ar leith.

Tairbhí an chomhionannais trí
chaiteachas ar sheirbhísí poiblí

Scéim deimhniúcháin fiontar a thacaíonn le teaghlaigh,
á reáchtáil ag Aireacht Saothair, Teaghlaigh agus Gnóthaí
Sóisialta na Slóivéine ón mbliain 2007 ar aghaidh.

Ina theannta sin, tá suirbhé uile-Eorpa á sheoladh
ag EIGE maidir le tairbhí an chomhionannais inscne
trí chaiteachas ar sheirbhísí poiblí. Scrúdaíonn an
suirbhé an gá le seirbhísí poiblí, agus an taithí ar
úsáid seirbhísí poiblí, i measc mhná agus fhir na
hEorpa. Is é is aidhm don staidéar ná fianaise a
sholáthar maidir le cur chuige inscne-fhreagrúil
i leith bonneagair do sheirbhís phoiblí, ionas gur
féidir le mná agus le fir san Eoraip teacht chun
bheith níos oilte, agus níos mó cumhachta acu,
chun a n-aidhmeanna a shaothrú agus, sa dóigh
sin, rannchuidiú níos fearr a dhéanamh leis an
tsochaí.
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Lárionad Acmhainní agus
Doiciméadachta EIGE (RDC)
Is é atá i gcuspóir fadtéarma EIGE i leith a Lárionaid
Acmhainní agus Doiciméadachta (RDC) ná an
chuimhne institiúideach ar obair chomhionannais
inscne ar leibhéal AE agus ar leibhéal na mBallstát
agus an chuimhne sin a chur ar fáil do gach duine.
I gcomhpháirtíocht le EIGE, tá na príomh-lárionaid
doiciméadachta agus faisnéise in AE ag cur a
gcuid acmhainní ar fáil trí aon phointe amháin. Ina
theannta sin tá litríocht liath (litríocht acadúil nach
bhfoilsítear agus, dá bhrí sin, nach bhfuil taifeadta)
maidir le comhionannas inscne á bailiú ag an
Institiúid ó na Ballstáit go léir.

Tá an RDC bunaithe ar dhá phríomhfheidhm:
•
•

leabharlann de chineál ar líne agus fisiciúil —
aon phointe rochtana amháin ar acmhainní a
bhaineann le comhionannas inscne;
lárionad eolais — ina bhfuil na staidéir nua,
na bunachair shonraí agus na hacmhainní atá
ullmhaithe ag EIGE.

Ar a láithreán gréasáin, soláthraíonn EIGE rochtain
ar an gcéad ghluais agus teasáras comhionannais
inscne uile-Eorpach, a thugann foinse chuimsitheach
do na húsáideoirí go léir, ar foinse í i gcomhair
coincheapa struchtúrtha ina ndéantar cur síos
ar théarmaí éagsúla a bhaineann le réimse an
chomhionannais inscne.
Soláthraíonn an leabharlann ar líne rochtain ar
níos mó ná 500 000 acmhainn i ngach teanga
oifigiúil de chuid AE, lena n-áirítear níos mó
ná 26 000 acmhainn a bhaineann le foréigean
inscne-bhunaithe. Tá méadú ag teacht, de réir a
chéile, ar na hacmhainní sna réimsí seo a leanas:
inscne agus na meáin, comhréiteach idir saol
na hoibre agus an saol príobháideach, fir agus
comhionannas inscne, agus sásraí institiúideacha
ar mhaithe le cur chun cinn na mban.
Tá an leabharlann fhisiciúil suite i dTeach AE i
Vilnias agus tá dhá phríomhspás ann:
•

Cur i láthair Theasáras agus Ghluais an Chomhionannais
Inscne ag Violetta Neubauer, i Mí Feabhra 2015 sa
Bhruiséil.

limistéar ar an mbunurlár ina soláthraítear
faisnéis agus foilseacháin saor in aisce maidir
le hobair chomhionannais inscne in AE, agus
é ar oscailt do gach saoránach agus ar fáil
saor in aisce chun imeachtaí a bhaineann le
comhionannas inscne a óstáil ann (scannáin
a thaispeáint, comhráite, lainseáil leabhar,
taispeántais, etc.);
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•
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sainleabharlann ar an gceathrú hurlár, agus í ar
oscailt do gach duine ach coinne a dhéanamh
roimh ré.

Is féidir rochtain a fháil ar RDC ar líne freisin ag:
http://eige.europa.eu/rdc

EuroGender
Is é atá sa Líonra Eorpach um Chomhionannas
Inscne ná ardán comhoibritheach ar líne atá á
óstáil ar láithreán gréasáin EIGE. Molaimid duit
páirt a ghlacadh inár bpobal EuroGender agus
a bheith páirteach linn inár misean chun obair i
dtreo “comhionannas idir mná agus fir a thabhairt
chun réadúlachta do gach Eorpach agus níos faide
i gcéin”. Cláraigh linn agus tar ar ais le haghaidh
imeachtaí a bheidh ann go gairid, le haghaidh
comhráite, le haghaidh ábhar atá foilsithe le
déanaí agus le haghaidh malartú taithí!

Cláraigh le líonra EuroGender ag:
http://eurogender.eige.europa.eu/

Ionstraim Réamh‑Aontachais
Cúnamh
Comhar le tíortha is iarrthóirí agus is
iarrthóirí ionchasach i ndáil le ballraíocht
in AE
Ón mbliain 2013, le tacaíocht ón Ionstraim Chúnaimh
Réamh-Aontachais (IPA), tá tús curtha ag EIGE le
comhar le sé cinn de thíortha réamhaontachais ó na
Balcáin Thiar agus leis an Tuirc. Ar leith ó ghabháil
do ghnáthghníomhaíochtaí na hInstitiúide, tá
roinnt tíortha IPA (lena n-áirítear an Chosaiv agus an
tSeirbia) tar éis a dtiomantas i leith comhionannais
inscne a neartú agus tá siad i mbun a n-innéacs
comhionannais inscne féin a fhorbairt.

Bealach isteach go dtí Lárionad Achmhainní agus Doiciméadachta EIGE, ar oscailt ó Luan go hAoine, ó 9:30 go 13:00
agus ó 13:30 go 18:00.

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne — EIGE go hAchomair

19

Labhraímis le chéile
Is féidir EIGE a aimsiú ar roinnt ardán. Tá ár gcuid foilseachán go léir ar fáil ar láithreán gréasáin na
hInstitiúide, trína Lárionad Acmhainní agus Doiciméadachta agus i Siopa Leabhar an Aontais Eorpaigh. Is
féidir teagmháil a dhéanamh linn freisin trí láthair cruinnithe fíorúil, EuroGender, áit inar féidir leat páirt a
ghlacadh i bpobal ar líne.
Tá an bealach isteach chuig an RDC suite ar bhunurlár ár n-oifigí i Vilnias, ag Vilniaus Gatvė 10. Bíonn an
RDC ar oscailt ó Luan go hAoine, ó 9:30–13:00 agus ó 13:30–18:00.
Is ionann limistéar an bhealaigh isteach agus áit inar féidir bualadh agus idirghníomhú le daoine agus
foghlaim faoi obair chomhionannais inscne in AE. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag: rdc.info@eige.europa.eu
Chun taighde a dhéanamh agus faisnéis fhorleathan a fháil, tá fáilte romhat cuairt a thabhairt ar ár
sainleabharlann ar an gceathrú hurlár. Le gur féidir linn pleanáil a dhéanamh i ndáil le do chuairt, iarrtar
ort coinne a dhéanamh trí rdc@eige.europa.eu
Is féidir leat labhairt linn freisin ar mheáin shóisialta:

Cláraigh le haghaidh Nuachtlitir EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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