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Što je EIGE

Europski institut za ravnopravnost spolova
(EIGE) neovisno je tijelo Europske unije, osnovano s ciljem pridonošenja i snažnijeg promicanja
ravnopravnosti spolova, uključujući rodnu osviještenost u svim politikama EU-a i nacionalnim
politikama koje iz toga proizlaze te borbu protiv
diskriminacije na temelju spola i podizanje svijesti
građana EU-a o ravnopravnosti spolova.
Cilj je EIGE-a postati europsko središte znanja o
ravnopravnosti spolova, predvodnik za razvijanje
pouzdanih dokaza, prikupljanje znanja i dijeljenje
korisnih iskustava i vještina. EIGE je započeo s radom 2010. godine i proslavio peti rođendan 2015.
godine.

Koji je kontekst rada EIGE-a
Iako je ravnopravnost žena i muškaraca jedno od
temeljnih načela Europske unije od samog početka, još uvijek postoji očiti demokratski deficit
s obzirom na uključenost žena u kreiranju politika
EU‑a. Unatoč snažnoj predanosti i novijem napretku, Europska unija nalazi se tek na pola puta prema
društvu s ostvarenom ravnopravnošću spolova.

Viviane Reding (lijevo), tadašnja potpredsjednica Europske komisije, Dalia Grybauskaitė (u sredini), predsjednica
Litve, te Martin Schulz (desno), predsjednik Europskog
parlamenta, na svečanosti otvorenja Kuće Europe u Vilniusu, svibanj 2013.

EIGE djeluje u okviru politika i inicijativa Europske
unije te ispunjava ciljeve i zadaće koje Institutu
namijene Europski parlament i Vijeće Europske
unije. Doprinosi informiranijem kreiranju politika jer Europskoj komisiji, državama članicama i
Europskom parlamentu pruža visoku razinu stručnog znanja te uključuje pretpristupne države u
svoje aktivnosti.
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19. lipnja 2015. – Dan otvorenih vrata na rođendan EIGE-a

Vizija je Instituta:
učiniti ravnopravnost žena i muškaraca
stvarnošću za sve građane Europe i šire.
A njegova je misija:
postati europski centar znanja o pitanjima
ravnopravnosti spolova

EIGE-om upravlja upravljački odbor od 18 predstavnika država članica i jednog predstavnika
Europske komisije. Forum stručnjaka Instituta kao
savjetodavno tijelo pruža potporu EIGE-u.
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Praćenje Pekinške platforme
za djelovanje u EU-u
EIGE pruža potporu državama koje predsjedaju
Vijećem Europske unije provjerom provedbe Pekinške platforme za djelovanje (BPfA) u državama članicama. Pekinška platforma za djelovanje
predstavlja obvezu na razini UN-a koju je Europska
unija preuzela 1995. godine.
EIGE je od 2010. objavio osam izvješća i priopćenje o istraživanju ključnih područja koja obuhvaća Pekinška platforma, koja su uključena u proces
kreiranja politika putem zaključaka Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka
pitanja (EPSCO).

Ravnopravnost spolova
i financijska neovisnost:
rad na nepuno radno vrijeme
i samozapošljavanje
U izvješću o „Ravnopravnosti spolova i financijskoj
neovisnosti” ustanovljeno je da je stopa zaposlenosti muškaraca do 2012. dosegnula cilj od 75 %
strategije Europa 2020., dok je stopa zaposlenosti
žena ostala na niskoj razini od 62 %. Izvješće pokazuje da je 14 država članica postiglo, ili gotovo
postiglo, ciljeve strategije Europa 2020. po pitanju
stope zaposlenosti muškaraca, no nijedna država

članica (osim Švedske) nije postigla cilj strategije
Europa 2020. po pitanju zaposlenosti žena.
Na temelju izvješća EIGE-a, Vijeće EPSCO pozvalo
je države članice i Komisiju na pružanje potpore
boljoj ravnoteži između poslovnog i privatnog
života za muškarce i žene, uz poticanje jednake
raspodjele obaveza u kućanstvu i skrbi za obitelj
kombinacijom različitih mjera (Vijeće EU-a, 2014.a).
Peking+20: četvrti osvrt na provedbu
Pekinške platforme za djelovanje
u državama članicama EU-a
Izvješće Peking+20 četvrti je osvrt na ukupni razvoj na razini EU-a s obzirom na 12 ključnih područja koja obuhvaća Pekinška platforma. Prikazuje glavne trendove, napredak i velike izazove za
ravnopravnost spolova u EU-u od 2007. do 2012.
godine.
Na temelju rezultata izvješća EIGE-a Peking+20,
Vijeće EPSCO pozvalo je države članice i Komisiju
na daljnje djelovanje po pitanju preostalih izazova
u području ravnopravnosti spolova, uključujući
rodni jaz u obrazovanju i izobrazbi, na tržištu rada,
pri podjeli kućanskih obaveza i skrbi za obitelj, po
pitanju plaća i mirovina te u donošenju odluka (Vijeće EU-a, 2014.b).
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Izvješća EIGE-a o Pekinškoj platformi za djelovanje (2010.–2015.)
Nasilje nad
ženama – potpora
žrtvama
Područje D

Klimatske
promjene

Područje F

Područje K

Donošenje
odluka u
medijskim
organizacijama

BPfA

Rad na nepuno
radno vrijeme i
samozapošljavanje
Područje F

Područje J

Učinkovitost
institucionalnih
mehanizama
Područje H

Mirovinski rodni
jaz

Žene na vlasti i
donošenje odluka

Ravnoteža
između
poslovnog i
obiteljskog života
Područje F

Područje G

Mirovinski rodni jaz u EU-u: priopćenje o
istraživanju za predsjedavanje Latvije
Mirovine su ključne za osiguravanje dostojanstvenog starenja i sprječavanje siromaštva u trećoj
dobi. Prosječni mirovinski rodni jaz koji se može
tumačiti kao skup cjeloživotne nejednakosti između spolova 2012. godine iznosio je 38 % u 28 država članica EU-a. To znači da je rizik od siromaštva,
koji je općenito izraženiji
među umirovljenicima,
još veći za žene te da
Gender gap in pensions in the EU
mu se moramo ozbiljno
Research note to the Latvian Presidency
posvetiti. Priopćenje o
istraživanju možete pročitati ovdje.

Žene na vlasti i donošenje odluka
U izvješću tijekom luksemburškog predsjedavanja
EIGE je analizirao nerazmjer između spolova po
pitanju donošenja odluka u političkom, gospodarskom i socijalnom području. Najnoviji podaci ističu
preveliku zastupljenost muškaraca u svim područjima javnog života, najviše izraženu u donošenju
odluka o gospodarstvu i socijalnim pitanjima. Izvješće kao ključne mjere preporučuje poboljšanje
ravnoteže između poslovnog i privatnog života te
provedbu institucionalnih promjena. Iako su politička i gospodarska područja važna u planiranju
politika, nerazmjer spolova u donošenju odluka
u drugim društvenim područjima, poput sporta,
medija i istraživanja, zahtijevaju veću vidljivost
i snažnije djelovanje. Izvješće možete pročitati
ovdje.
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Baza podataka EIGE-a „Žene i muškarci
u EU-u – činjenice i brojke”

7

Saznajte više

Ako tražite najnovije pouzdane podatke za usporedbu ravnopravnosti spolova u svim državama
članicama i na razini EU-a, baza podataka EIGE-a
pravi je izvor! Ona obuhvaća sve pekinške pokazatelje koje podupire Vijeće EPSCO od 1999. godine,
najažurnije informacije o državama članicama i na
razini EU-a te osvrte na napredak za gotovo svih
12 područja Pekinške platforme. Uz pomoć interaktivnog zemljovida, tablica s podacima i grafikona možete brzo dobiti pregled stanja u zasebnoj
državi članici i usporediti stanje u državama članicama.

•

Baza podataka EIGE-a o Pekinškim
pokazateljima: „Žene i muškarci u EU-u –
činjenice i brojke” (http://eige.europa.eu/
gender-statistics/ women-and-men-inthe-eu-facts-and-figures)
Izvješća EIGE-a koja obuhvaćaju razna
područja koja je odredila Pekinška
platforma za djelovanje: (http://eige.
europa.eu/rdc/eige-publications)

•

Baza podataka EIGE-a „Žene i muškarci u EU-u – činjenice i brojke”.
Zemljovid koji prikazuje pokazatelj 21: Stopa rizika od siromaštva.
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EIGE protiv rodno utemeljenog nasilja
Rodno utemeljeno nasilje odražava i jača nejednakost žena i muškaraca te i dalje predstavlja ozbiljan
problem u Europskoj uniji. Ono prevladava u svim
društvima i temelji se na nejednakim odnosima
moći između žena i muškaraca, čime se jača dominacija muškaraca nad ženama. U EU-u devet od
deset žrtava nasilja među intimnim partnerima
čine žene. Takvo nasilje šteti ženama, no i cijelim
obiteljima i zajednicama te društvu kao cjelini.

Cilj je EIGE-a poduprijeti napore država članica i
svih mjerodavnih institucija, uključujući Europski parlament i Europsku komisiju, za suzbijanje i
sprječavanje rodno utemeljenog nasilja uz pomoć
pouzdanih podataka za usporedbu pri ocjenjivanju učinkovitosti povezanih politika. Sljedećih
nekoliko godina rad EIGE-a oblikovat će njegov
strateški okvir o nasilju nad ženama (2015.–2018.).

Administrativni
izvor podataka o
rodno utemeljenom
nasilju

U svojem radu u vezi
s rodno utemeljenim
nasiljem EIGE se
usredotočuje na
sljedeća područja.

Genitalno
sakaćenje
žena

Cijena rodno
utemeljenog nasilja

RODNA STATISTIKA,
ISTRAŽIVANJE, METODE,
ALATI I PRIMJERI DOBRE
PRAKSE, PODIZANJE
SVIJESTI

Seksualno
nasilje

Služba
potpore za žene
žrtve nasilja
u obitelji

Područje
nasilja u Indeksu
ravnopravnosti
spolova
Obiteljsko nasilje
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Administrativni izvori podataka
o rodno utemeljenom nasilju
Administrativni podaci o rodno utemeljenom nasilju ne prikupljaju se ponajprije u statističke svrhe,
nego za internu uporabu u institucijama ili agencijama kako bi se pratile njihove aktivnosti. Oni nisu
mjera stvarnog razmjera rodno utemeljenog nasilja zbog neprijavljenih slučajeva. No, mogu pružiti
podrobne informacije o tome kako sudske, policijske, zdravstvene i socijalne službe reagiraju na rodno utemeljeno nasilje, čime se može poduprijeti
razvoj i procjena odgovarajućih politika i mjera za
sprječavanje i suzbijanje rodno utemeljenog nasilja nad ženama diljem Europske unije.
Institut je ocijenio i analizirao raspoloživost, dostupnost, usporednost i kvalitetu podataka koje
su te institucije diljem EU-a prikupile, objavio dva
izvješća i razvio bazu podataka o administrativnim
izvorima podataka o rodno utemeljenom nasilju
(dostupno na: http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications).

Genitalno sakaćenje žena
Genitalno sakaćenje žena nasilni je oblik podčinjavanja žena i djevojčica koji je posve u suprotnosti s načelima ravnopravnosti spolova. EIGE je
2012. godine pokrenuo studiju o toj temi na razini
EU-a. Studija je ponajprije istaknula činjenicu da je
zbog oskudnih podataka iznimno teško procijeniti učestalost genitalnog sakaćenja žena u Europi.
Također je u njoj naglašena važnost pouzdanih
podataka o učestalosti kako bi se pružila potpora
suzbijanju te pojave u EU-u i ostatku svijeta.
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Europska je komisija u svojem priopćenju „Eliminacija ženskoga genitalnog sakaćenja” zatražila od
EIGE-a izradu metodologije procjene rizika genitalnog sakaćenja žena u EU-u. Institut je 2013. pokrenuo drugu studiju na istu temu: „Procjena rizika
od genitalnog sakaćenja za djevojčice u Europskoj
uniji”. EIGE je razvio metodologiju procjene rizika
od genitalnog sakaćenja žena i ispitao je u tri države članice – Irskoj, Portugalu i Švedskoj. Zaključci
istraživanja također naglašavaju važnost suradnje
između tijela vlasti i zajednice u sprečavanju prakse genitalnog sakaćenja žena u Europi i šire.
EIGE postupno proširuje područje istraživanja i
podatke povezane s genitalnim sakaćenjem žena,
što uključuje bazu podataka o primjerima dobre
prakse, smjernicama za istraživanje i preporukama
politika.

Troškovi rodno utemeljenog
nasilja u EU-u
Podaci potrebni za procjenu troškova rodno utemeljenog nasilja su složeni, a kvaliteta dostupnih
podataka nije zadovoljavajuća. EIGE je 2014. godine naručio studiju za analiziranje postojećih
pristupa i predlaganje metoda procjene troškova
rodno utemeljenog nasilja i nasilja nad ženama
koje provode intimni partneri u svim državama
članicama.
Izvješće „Procjena troškova rodno utemeljenog
nasilja u EU-u” nudi iscrpni pregled i analizu metodoloških mogućnosti za takve procjene. Uključuje
i studiju slučaja za Ujedinjenu Kraljevinu. Studijom
je procijenjeno da troškovi neuspješnog sprječavanja takvog nasilja u EU-u godišnje dosegnu 206
milijardi britanskih funti (259 milijardi eura).
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Okrugli stol na temu „Jačanje suradnje u svrhu suzbijanja genitalnog sakaćenja žena” u Lisabonu otvorile su (s lijeva na
desno) direktorica EIGE-a Virginija Langbakk, zajedno s portugalskom ministricom vanjskih poslova Teresom Morais te
predsjednicom Zaklade Champalimaud, Leonorom Beleza.

Nasilje među intimnim partnerima
Nasilje među intimnim partnerima (poznato i pod
nazivom obiteljsko nasilje) i dalje je jedan od najraširenijih oblika rodno utemeljenog nasilja. Iako
su sve države članice provele mjere sprječavanja i
suzbijanja takvih oblika nasilja, još uvijek su po tom
pitanju postoje znatne razlike između država članica. Kako bi im omogućio dijeljenje primjera dobre
prakse u prevenciji nasilja među intimnim partnerima, EIGE je razvio skup izvora, metoda, alata i primjera dobre prakse za prevenciju i zaštitu žrtava
ovog oblika nasilja.

Saznajte više:
•

•
•

•

•
•

Alat EIGE-a za mapiranje administrativnih
podataka o rodno utemeljenom nasilju u
EU-u.
Izvješće „Genitalno sakaćenje žena u Europskoj uniji i Hrvatskoj”.
Izvješće „Procjena rizika od genitalnog sakaćenja za djevojčice u Europskoj uniji” – podrobne upute, profili i brošure s podacima
o državama.
Baze podataka o izvorima, dobroj praksi te
metodama i alatima za sprječavanje i iskorjenjivanje genitalnog sakaćenja žena.
Studija „Procjena troškova rodno utemeljenog nasilja u Europskoj uniji”.
Literaturu povezanu s rodno utemeljenim
nasiljem možete pronaći na: http://eige.
europa.eu/gender-based-violence
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Muškarci i ravnopravnost spolova
Iako su neke države članice primijenile poseban
fokus na muškarce u okviru politike za ravnopravnost spolova, takve su pojave prilično neujednačene između država članica i ne pristupa im se na
održivi način.
Uloga muškaraca u promicanju ravnopravnosti
spolova sve više postaje temom studija i rodnih
politika u EU-u. Plan Europske komisije za ravnopravnost žena i muškaraca od 2006. do 2010.
ističe potrebu za većim uključivanjem muškaraca
u skrb o obitelji. Strategija za ravnopravnost muškaraca i žena od 2010. do 2015. utvrđuje da su za
ravnopravnost spolova potrebni aktivni doprinos,
potpora i sudjelovanje muškaraca te da se politike

trebaju baviti neravnopravnošću spolova koja
utječe na dječake/muškarce, poput stopa pismenosti, ranog napuštanja školovanja i zaštite zdravlja na radu.
Internetske stranice EIGE-a sadržavaju studiju o
„Sudjelovanju muškaraca u inicijativama za ravnopravnost spolova” te bazu podataka o muškarcima i organizacijama za ravnopravnost spolova.
Institut ukazuje na neravnopravnost spolova koja
utječe na muškarce te ističe sudjelovanje muškaraca u potpori za ravnopravnost spolova tako što,
primjerice, predstavlja rad muškaraca na području
ravnopravnosti spolova putem kampanja o podizanju svijesti, poput Kampanje bijele vrpce.

„Oštro osuđujem svako nasilje nad
djevojčicama i ženama i toplo pozdravljam sve one koji se bore protiv
tog nasilja te pomažu žrtvama,
poput dobitnika nagrade Saharov
2014. godine, gospodina Denisa
Mukwegea.“ „Lako je osuditi ovo
nedvojbeno neprihvatljivo nasilje,
no svi moramo vidjeti na koji način
možemo doprinijeti tome da ga
doista zaustavimo te kako pomoći
žrtvama.“

Martin Schulz

Predsjednik Europskog parlamenta

Martin Schulz, predsjednik Europskog parlamenta, podupire Kampanju bijele vrpce.
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Indeks ravnopravnosti spolova
Sveobuhvatna mjera za
ravnopravnost spolova u EU-u
Godine 2013. EIGE je razvio i pokrenuo indeks
ravnopravnosti spolova, jedinstveni alat za mjerenje koji sažima složenost ravnopravnosti spolova na mjeru koja je pristupačna i lako razumljiva.
Posebice je koristan osobama koje donose odluke
o politici u Europskoj uniji jer se temelji na okviru
politika EU-a.

Izrađuje se uz pomoć rodnih pokazatelja koji se u
skladu s konceptualnim okvirom kombiniraju u jedinstvenu sažetu mjeru. Sastoji se od šest osnovnih područja (posao, novac, znanje, vrijeme,
moć i zdravlje) te dvaju posebnih područja
(neravnopravnosti koje se križaju i nasilje).
Funkcija je sporednih područja uključivanje pojava
koja se odnose na određenu skupinu stanovništva.

Posao
§§Sudjelovanje
§§Segregacija
§§Kvaliteta rada

Zdravlje

Novac

§§Status
§§Ponašanje
§§Dostupnost

§§Financijska sredstva
§§Financijsko stanje

Indeks
ravnopravnosti
spolova
Moć

Znanje
§§Postignuća
§§Segregacija
§§Doživotno učenje

§§Politička
§§Društvena
§§Gospodarska

Neravnopravnosti
koje se preklapaju

Vrijeme
§§Financijske aktivnosti
§§Aktivnosti skrbi
§§Društvene aktivnosti

Područja i potpodručja konceptualnog okvira indeksa ravnopravnosti spolova.

Nasilje
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Indeks ravnopravnosti spolova dodjeljuje državama članicama ocjene između 1 i 100, pri čemu 1
označava apsolutnu neravnopravnost, a 100 označava potpunu ravnopravnost. Ocjene se dodjeljuju na temelju prosjeka EU-a, svake države članice
i područja. Indeks mjeri rodni jaz koji se mijenja
ovisno o razini postignutih ciljeva kako bi visoka
ocjena odražavala mali (ili nepostojeći) rodni jaz te
sveukupno dobro stanje.

Indeks ravnopravnosti spolova
2015.: ocjenjivanje ravnopravnosti
spolova u različitim razdobljima
Indeks ravnopravnosti spolova 2015., objavljen u
lipnju 2015. godine, ocjenjuje mjeru u kojoj se EU
približio postizanju ravnopravnosti spolova 2005.,
2010. i 2012. godine. Rezultati su dostupni za sve
države članice i Europsku uniju u cjelini, na razini
područja i potpodručja.
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U EU-u kao cjelini najveći pokazatelji napretka javljaju se u području moći (mjerenje zastupljenosti
u donošenju gospodarskih i političkih odluka),
dok je najveći manjak vidljiv na području koje se
odnosi na vrijeme koje žene i muškarci posvećuju
aktivnostima skrbi i razonode.
Nadalje, indeks nudi prvi korak prema razvijanju
kombinirane mjere za nasilje nad ženama, na temelju podataka koja je prikupila Agencija Europske unije za temeljna prava putem „Istraživanja o
nasilju nad ženama”, provedenoga na razini EU-a.
Taj prvi pokušaj mjerenja nasilja nad ženama potvrđuje potrebu za redovitim prikupljanjem podataka koji će služiti kao temelj za pouzdane statističke procjene te omogućiti bolje i učinkovitije mjere
za iskorjenjivanje rodno utemeljenog nasilja.
Indeks ravnopravnosti spolova dostupan je na:
http://eige.europa.eu/gender-statistics/genderequality-index.

Indeks pokazuje neznatni pomak u ravnopravnosti spolova između 2005. i 2012. godine. Ocjena za
28 država članica porasla je s 51,2 2005. godine
na 52,9 (od 100) 2012. godine, što je pokazalo da
se EU i dalje nalazi na samo pola puta prema ravnopravnosti spolova.

Povjerenica EU-a za pravdu, potrošače i ravnopravnost spolova, Věra Jourová, tijekom govora na konferenciji o indeksu
ravnopravnosti spolova, lipanj 2015., Bruxelles
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Statistički podaci o ravnopravnosti
spolova na jednome mjestu
EIGE-ova baza podataka o rodnoj
statistici
Ta baza podataka čini sveobuhvatni izvor rodne
statistike i podataka o raznim aspektima (ne)ravnopravnosti žena i muškaraca.
Njome će se olakšati mjerenje ostvarivanja (ili mjere u kojoj se ostvaruje) ravnopravnosti spolova u
praksi. Također, bit će to pouzdani izvor za izradu
i praćenje politika koje su korisne za žene i muškarce te će omogućiti donošenje odluka s boljim
podacima koje vode prema napretku ravnopravnosti spolova. Na primjer, ta baza omogućava
rodnu analizu s pomoću statističkih podataka koji

Odredišna stranica baze podataka o rodnoj statistici.

pokazuju posvećuju li žene i muškarci isto vrijeme
plaćenom i neplaćenom radu poput skrbi ili imaju
li neravnopravan pristup obrazovnim, zdravstvenim ili ekonomskim resursima.
Cilj je baze podataka pružiti statističke podatke
koji mogu služiti kao potpora i nadopuna za aktualno i buduće djelovanje Europske komisije po
pitanju ravnopravnosti spolova. Usto, države članice mogu uz pomoć baze pratiti svoj napredak.
Baza podataka dostupna je na:
http://eige.europa.eu/gender-statistics
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Što je rodno osviještena politika
Rodno osviještena politika međunarodno je priznana strategija za postizanje ravnopravnosti spolova. Odnosi se na integraciju rodne perspektive
u svakoj fazi djelovanja: pripremi, izradi, primjeni,
praćenju i ocjenjivanju politika, regulatornih mjera i programa financiranja. Cilj je promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca u svim područjima
života.

•

•

EIGE je izradio internetsku platformu o rodno osviještenoj politici koja:
•

nudi preporuke o tome što dužnosnici i službenici EU-a mogu učiniti kako bi prilikom rada
u različitim područjima politike uzimali u obzir
aspekte roda u svakodnevnim zadaćama i obvezama;

•

potpomaže poboljšanje individualnih vještina
za rodnu osviještenost putem različitih faza
razvoja i primjene politika; potpomaže razumijevanje načina na koji osmišljavanje, planiranje, primjena, praćenje i ocjenjivanje politika iz
rodne perspektive jača politike EU-a i povećava
njihovu društvenu važnost;
stvara sustav za pohranjivanje i pristup informacijama o rodno osviještenoj politici, uključujući pregled institucionalnih mehanizama u
EU-u;
omogućava pristup bazi podataka odabranih
izvora o rodno osviještenoj politici: alati i metode, primjeri dobre prakse, zakoni i politike,
priručnici, istraživanja, skupovi alata i više.

Platforma je dostupna na:
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

Početna stranica EIGE-ove platforme za rodno osviještenu politiku.
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Primjeri dobre prakse, alati
i metode
Cilj je rada na primjerima dobre prakse pružiti
podatke o učinkovitim pristupima i alatima prilagođenima primjeni strategija rodno osviještene
politike i primjeni politika u državama članicama.
U razdoblju od 2011. do 2015. prikupljeno je 90 primjera dobre prakse u sljedećim područjima:
•
•
•
•
•
•
•

žene i donošenje političkih odluka;
žene u poduzetništvu;
ravnoteža između poslovnog, obiteljskog i privatnog života;
prevencija obiteljskog nasilja;
prevencija genitalnog sakaćenja žena;
žene i mediji;
osposobljavanje o rodnim pitanjima.

Dobrobiti ravnopravnosti spolova
Usredotočenjem na društvene i gospodarske
dobrobiti ravnopravnosti spolova EIGE će pridonijeti zagovaranju šireg uključivanja ravnopravnosti spolova unutar političkih planova u svim
državama članicama te pružanju bolje potpore za
ravnopravnost žena i muškaraca kao jednoga od
temeljnih načela EU-a. EIGE će u tu svrhu utvrditi
metode koje daju opći pregled i definiraju dobrobiti rodno osviještenih politika za gospodarski i
društveni razvoj.
Taj je proces započeo analizom gospodarskog aspekta u ravnopravnosti spolova i dobrobiti financiranja javnih službi povezanih s ravnopravnošću
spolova.
Prva će studija pomoći pri određivanju najrelevantnijih metodoloških modela za postizanje gospodarskih dobrobiti ravnopravnosti spolova na razini
EU-a. Utvrđeni model možda će se nakon toga
ispitati na europskoj razini i/ili u odabranoj državi
članici (ili više njih).

Dobrobiti ravnopravnosti spolova
kroz financiranje javnih službi

Program za certifikaciju poduzeća prilagođen obiteljima
koji od 2007. godine vodi slovensko Ministarstvo za rad,
obitelj i socijalna pitanja.

EIGE provodi i sveeuropsko istraživanje o dobrobitima koje financiranje javnih službi ima za ravnopravnost spolova. Istraživanje se bavi potrebama i iskustvima uporabe javnih službi među
europskim ženama i muškarcima. Cilj je studije
pružiti podatke za rodno osviješteni pristup infrastrukturi javnih službi kako bi žene i muškarci u
Europi spremnije i samopouzdanije ostvarivali

svoje ciljeve te na taj način više doprinosili društvu.
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EIGE-ov centar za izvore i dokumentaciju
(RCD)
Dugoročni je cilj EIGE-a za Centar za izvore i
dokumentaciju prikupljanje podataka za institucionalnu memoriju o djelovanju na području
ravnopravnosti spolova i razinama u državama
članicama. Također, cilj je svima omogućiti pristup
tim podacima. Vodeći dokumentacijski i informacijski centri u EU-u u suradnji s EIGE-om omogućuju pristup svojim izvorima putem te jedinstvene
memorije. Institut prikuplja i sivu literaturu (akademsku literaturu koja nije objavljena i stoga nije
evidentirana) o ravnopravnosti spolova iz svih država članica.

Centar za izvore i dokumentaciju osnovan je s fokusom na dvije glavne funkcije:
•

•

internetsku knjižnicu i knjižnicu s tiskanim izdanjima – jedinstvenu točku pristupa izvorima
povezanima s ravnopravnošću spolova;
centar znanja – u kojem se nalaze nove studije,
baze podataka i izvori koje je objavio EIGE.

EIGE na svojim internetskim stranicama omogućava pristup prvom glosaru i pojmovniku o ravnopravnosti spolova na europskoj razini, koji svim
korisnicima nudi sveobuhvatni izvor strukturiranih
pojmova koji opisuju različite termine rodne ravnopravnosti.
Internetska knjižnica omogućava pristup 500 000
izvora na svim službenim jezicima EU-a, uključujući više od 26 000 izvora o rodno utemeljenom
nasilju. Izvora je postupno sve više u područjima
roda i medija, klimatskih promjena, ravnoteže između poslovnog i privatnog života, muškaraca i
ravnopravnosti spolova te institucionalnih mehanizama za napredovanje žena.
Knjižica s tiskanim izdanjima nalazi se u Kući Europe u Vilniusu i sastoji se od dva glavna prostora:
•

Predstavljanje pojmovnika i glosara o ravnopravnosti
spolova autorice Violette Neubauer u veljači 2015. u
Bruxellesu.

prizemlja u kojem se nalaze informacije i
besplatne publikacije o djelovanju na ravnopravnosti spolova u EU-u, koje je otvoreno
svim građanima i dostupno za besplatno održavanje događaja o ravnopravnosti spolova
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(prikazivanje filmova, rasprave, predstavljanje
knjiga, izložbe itd.);
specijalizirane knjižnice na četvrtom katu koja
je uz prethodnu najavu otvorena svima.

Centar za izvore i dokumentaciju dostupan je i na:
http://eige.europa.eu/rdc

EuroGender
Europska mreža za ravnopravnost spolova internetska je suradnička platforma na internetskim
stranicama EIGE-a. Potičemo vas da se pridružite
našoj zajednici EuroGender kako bismo ostvarili
našu misiju i „učinili ravnopravnost žena i muškaraca stvarnošću za sve građane Europe i šire”.
Prijavite se i pratite informacije o nadolazećim događajima, raspravama, nedavnim publikacijama i
razmjeni iskustava!

Pridružite se mreži EuroGender na:
http://eurogender.eige.europa.eu/

Instrument pretpristupne pomoći
Suradnja s državama kandidatkinjama
i potencijalnim državama kandidatkinjama
EU-a
EIGE od 2013. godine uz pomoć instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) surađuje sa šest pretpristup
nih država zapadnog Balkana te Turskom. Osim
sudjelovanja u redovitim aktivnostima Instituta,
nekolika država korisnica instrumenta pretpristupne pomoći (uključujući Kosovo i Srbiju) osnažilo
je svoje zalaganje za ravnopravnost spolova i u
tijeku je izrada njihovih indeksa ravnopravnosti
spolova.

Ulaz u Centar za izvore i dokumentaciju EIGE-a, otvoren od ponedjeljka do petka od 9.30 do 13.00 i od 13.30 do 18.00.
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Obratite nam se
EIGE možete pronaći na raznim platformama. Sve naše publikacije dostupne su na internetskim stranicama Instituta, putem Centra za izvore i dokumentaciju te na stranici Knjižare EU-a. Možete nam se obratiti i
putem virtualnog sastajališta EuroGender, gdje možete postati dijelom internetske zajednice.
Ulaz u centar za izvore i dokumentaciju nalazi se u prizemlju našeg ureda u Vilniusu, na adresi Vilniaus
Gatvė 10. Centar je otvoren od ponedjeljka do petka od 9.30 do 13.00 i od 13.30 do 18.00.
Predsoblje je mjesto za upoznavanje, interakciju i učenje o radu na području ravnopravnosti spolova u
EU-u. Više informacija dostupno je na: rdc.info@eige.europa.eu
Pozivamo vas da posjetite našu specijaliziranu knjižnicu na četvrtom katu radi istraživanja i pristupa iscrpnim informacijama. Najavite svoj posjet putem rdc@eige.europa.eu kako bismo ga mogli isplanirati.
Možete komunicirati s nama i putem društvenih mreža:

Pretplatite se na bilten EIGE-a:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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