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Kas yra EIGE?

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) yra nepriklausoma Europos Sąjungos įstaiga, kurios tikslas – prisidėti prie lyčių lygybės skatinimo, įskaitant
lyčių aspekto integravimą į visų sričių ES politiką ir
jos pagrindu formuojamą nacionalinę politiką, kovoti su diskriminacija dėl lyties, taip pat didinti ES
piliečių supratimą apie lyčių lygybę.
Institutas siekia tapti lyčių lygybės kompetencijos
centru ir pagrindiniu patikimų duomenų teikėju,
kaupti žinias ir dalytis naudinga patirtimi ir praktinėmis žiniomis. Europos lyčių lygybės institutas
savo veiklą pradėjo 2010 m. ir 2015 m. pažymėjo
penkerių metų jubiliejų.

Instituto veiklos kontekstas
Nuo pat Europos Sąjungos sukūrimo moterų ir
vyrų lygybė yra vienas pagrindinių jos veiklos principų. Nepaisant to, šiandien vis dar susiduriame su
demokratijos trūkumu, nes moterų dalyvavimas
priimant sprendimus Europos Sąjungoje vis dar
nėra proporcingas. Nepaisant tvirto ES institucijų
ir valstybių narių pasiryžimo ir pastaruoju metu
padarytos pažangos, Europos Sąjungai dar teks
daug nuveikti, kad sukurtų lyčių lygybės principais
pagrįstą visuomenę.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding
(kairėje), Lietuvos Prezidentė D. Grybauskaitė (centre) ir
Europos Parlamento pirmininkas M. Schulzas per Europos namų atidarymo ceremoniją Vilniuje 2013 m. gegužės mėn.

Institutas vadovaujasi Europos Sąjungos politika
bei iniciatyvomis ir įgyvendina Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos nustatytus tikslus
bei vykdo atitinkamas užduotis. Siekdamas padėti
priimti patikima informacija pagrįstus sprendimus,
institutas teikia duomenis ir žinias Europos Komisijai, valstybėms narėms ir Europos Parlamentui,
taip pat į savo veiklą įtraukia narystės ES siekiančias šalis.
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2015 m. birželio 19 d. instituto veiklos penkmečio proga surengta atvirų durų diena.

Instituto vizija –
moterų ir vyrų lygybę paversti realybe
visoje Europoje ir už jos ribų.
Instituto misija –
tapti Europos lyčių lygybės kompetencijos
centru.

Institutui vadovauja valdančioji taryba, kurią sudaro 18 valstybių narių atstovų ir vienas Europos Komisijos atstovas. Instituto ekspertų forumo užduotis – teikti ekspertų išvadas svarbiausiais instituto
veiklos klausimais.
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Pekino veiksmų platformos
įgyvendinimo Europos Sąjungoje
stebėsena
Institutas padeda ES Tarybai pirmininkaujančioms
valstybėms vertinti, kaip valstybėse narėse įgyvendinama Pekino veiksmų platforma (BPfA).
Pekino veiksmų platforma yra Jungtinių Tautų
lygmens įsipareigojimas, kurį ES prisiėmė 1995 m.
Nuo 2010 m. institutas paskelbė aštuonias ataskaitas ir analitines išvadas apie Pekino veiksmų
platformoje numatytas problemines sritis. Minėti
dokumentai į politikos formavimo procesą įtraukti
Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos (toliau – EPSCO taryba) išvadose.

Lyčių lygybė ir ekonominis
savarankiškumas. Darbas ne
visą darbo laiką ir savarankiškas
darbas
Ataskaitoje „Lyčių lygybė ir ekonominis savarankiškumas“ pabrėžiama, kad 2012 m. vyrų užimtumas pasiekė strategijoje „Europa 2020“ nustatytą
75 proc. užimtumo tikslą, o moterų užimtumo
lygis išliko žemas ir siekė 62 proc. Ataskaitos duomenimis, 14 valstybių narių pasiekė arba beveik
pasiekė strategijos „Europa 2020“ tikslus vyrų užimtumo srityje, tačiau nė viena valstybė narė, išskyrus

Švediją, nesugebėjo pasiekti „Europa 2020“ tikslo
moterų užimtumo srityje.
Remdamasi instituto ataskaita, EPSCO taryba
paragino valstybes nares ir Komisiją imtis įvairių
priemonių, kuriomis būtų skatinama, kad moterys
ir vyrai po lygiai pasidalytų priklausomų asmenų
priežiūros ir namų ruošos užduotis, ir tai padėtų
geriau derinti moterų ir vyrų darbą ir asmeninį gyvenimą (ES Taryba, 2014 a).
„Pekinas+20“ – Pekino veiksmų platformos
įgyvendinimo ES valstybėse narėse
ketvirtoji apžvalga
Ataskaita „Pekinas+20“ yra ketvirtoji bendrų ES lygmens procesų, susijusių su Pekino veiksmų platformoje numatytų 12 probleminių sričių, apžvalga.
Joje pateikiamos pagrindinės Europos Sąjungos
tendencijos, pažanga ir svarbiausi iššūkiai lyčių lygybės srityje 2007–2012 m.
Remdamasi instituto ataskaitos „Pekinas+20“ rezultatais, EPSCO taryba paragino valstybes nares
ir Komisiją imtis tolesnių veiksmų, susijusių su likusiais iššūkiais lyčių lygybės srityje, įskaitant atotrūkį tarp lyčių tokiose srityse, kaip švietimas bei
mokymas, darbo rinka, namų ruošos ir priklausomų asmenų priežiūros užduočių pasidalijimas, užmokestis bei pensijos ir sprendimų priėmimas (ES
Taryba, 2014 b).
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Instituto ataskaitos apie Pekino veiksmų platformos įgyvendinimą (2010-2015 m.)
Smurtas prieš
moteris ‑ parama
aukoms
D sritis

Klimato kaita
K sritis

Sprendimų
priėmimas
žiniasklaidos
organizacijose

Moterų ir vyrų
pensijų skirtumas
F sritis

Pekino
veiksmų
platforma

Darbas ne
visą darbo laiką
ir savarankiškas
darbas

J sritis

F sritis

Institucinių
mechanizmų
veiksmingumas
H sritis

Moterys
valdžioje
ir sprendimų
priėmimo procese

Darbo
ir šeiminio
gyvenimo
derinimas
F sritis

G sritis

Moterų ir vyrų pensijų skirtumas Europos
Sąjungoje. Per Latvijos pirmininkavimą ES
Tarybai parengtos analitinės išvados
Pensijos – labai svarbus elementas, padedantis
užtikrinti orų senėjimą ir užkirsti kelią skurdui senatvėje. 2012 m. vidutinis moterų ir vyrų pensijų
skirtumas, kurį galima vertinti kaip ilgalaikę lyčių
nelygybę apibendrinantį rodiklį, 28 ES valstybėse
narėse siekė 38 proc. Apskritai visiems pensinio
amžiaus asmenims kyla
didesnis skurdo pavojus,
tačiau minėtas rodiklis
Gender gap in pensions in the EU
reiškia, kad moterys su
Research note to the Latvian Presidency
tokiu pavojumi susiduria
dažniau, todėl šioje srityje būtina imtis ryžtingų veiksmų. Analitines
išvadas galima perskaityti čia.

Moterys valdžioje ir sprendimų priėmimo
procese
Savo ataskaitoje, parengtoje per Liuksemburgo
pirmininkavimą ES Tarybai, institutas nagrinėjo
klausimus, susijusius su neproporcingu moterų ir
vyrų dalyvavimu politikos, ekonomikos ir socialinės
sričių sprendimų priėmimo procese. Naujausiais
duomenimis, vyrų neproporcingai daug visose
viešojo gyvenimo srityse, ypač priimant sprendimus ekonomikos ir socialinėje srityse. Ataskaitoje
rekomenduojamos pagrindinės priemonės – geresnis darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas ir
instituciniai pokyčiai. Nors politikos ir ekonomikos
sritys yra svarbios politikos darbotvarkėje, būtina daug labiau akcentuoti tai, kad moterų ir vyrų
dalyvavimas yra neproporcingas ir kitų socialinių
sričių, tokių kaip sportas, žiniasklaida ir moksliniai
tyrimai, sprendimų priėmimo procesuose, taip pat
imtis atitinkamų veiksmų. Ataskaitą skaitykite čia.
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Instituto duomenų bazė „Moterys ir vyrai
Europos Sąjungoje. Faktai ir skaičiai“.

Daugiau informacijos

Jei ieškote naujausių patikimų palyginamų duomenų apie lyčių lygybę visose valstybėse narėse
ir ES lygmeniu, visus juos rasite instituto duomenų
bazėje. Ji apima visus nuo 1999 m. EPSCO tarybos
patvirtintus Pekino rodiklius, naujausią informaciją valstybių narių bei ES lygmenimis ir beveik visų
12-os Pekino veiksmų platformos sričių pažangos
apžvalgas. Pasitelkę interaktyvų žemėlapį, duomenų lenteles ir grafikus, galite greitai apžvelgti padėtį atskirose valstybėse narėse ir palyginti padėtį
keliose valstybėse narėse.

•

EIGE Pekino rodiklių duomenų bazė
„Moterys ir vyrai Europos Sąjungoje. Faktai
ir skaičiai“ (http://eige.europa.eu/genderstatistics/ women-and-men-in-the-eufacts-and-figures)
EIGE ataskaitos, apimančios įvairias
Pekino veiksmų platformoje nustatytas
sritis: (http://eige.europa.eu/rdc/eigepublications)

•

Instituto duomenų bazė „Moterys ir vyrai Europos Sąjungoje. Faktai ir skaičiai“.
Žemėlapis, kuriame pavaizduotas 21 rodiklis – skurdo rizikos lygis
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Institutas prieš smurtą lyties pagrindu
Smurtas lyties pagrindu atspindi ir didina moterų ir vyrų nelygybę. Tai vis dar didelė problema
Europos Sąjungoje. Smurtas lyties pagrindu yra
paplitęs visose visuomenėse ir yra pagrįstas nelygiaverčiais moterų ir vyrų galios santykiais, kurie
įtvirtina vyrų dominavimą moterų atžvilgiu. Europos Sąjungoje devynios iš 10 gyvenimo partnerio
smurto aukų yra moterys. Toks smurtas daro žalą
ne tik moterims, bet ir šeimoms, bendruomenėms
ir visai visuomenei.

Institutas teikia patikimus palyginamus duomenis, kad padėtų įvertinti atitinkamos politikos
veiksmingumą. Tokia informacija siekiama padėti
valstybėms narėms ir visoms atsakingoms institucijoms, įskaitant Europos Parlamentą ir Europos
Komisiją, kovoti su smurtu lyties pagrindu ir užkirsti jam kelią. Ateinančius kelerius metus instituto
veikla bus pagrįsta 2015–2018 m. strategine kovos
su smurtu prieš moteris programa.

Smurto
lyties pagrindu
duomenų
administracinis
šaltinis

EIGE veikla kovos
su smurtu lyties
pagrindu srityje

Moterų lyties
organų
žalojimas

Nuostoliai,
kuriuos lemia
smurtas lyties
pagrindu

LYČIŲ LYGYBĖS
STATISTIKA, MOKSLINIAI
TYRIMAI, METODAI,
PRIEMONĖS IR GEROJI
PATIRTIS, SUPRATIMO
DIDINIMAS

Seksualinis
smurtas

Parama
nuo smurto
artimoje aplinkoje
nukentėjusioms
moterims

Smurto sritis lyčių
lygybės indekse

Smurtas artimoje
aplinkoje

Trumpai apie Europos lyčių lygybės institutą

Smurto lyties pagrindu
administracinių duomenų šaltiniai
Smurto lyties pagrindu administraciniai duomenys
pirmiausiai renkami ne statistiniais tikslais, o vidinėms institucijų ar agentūrų veiklos stebėsenos
reikmėms. Kadangi apie incidentus dažniausiai
nepranešama, tokie duomenys neatspindi tikrojo
smurto lyties pagrindu masto. Tačiau jie suteikia
išsamios informacijos apie tai, kaip teisminės, policijos, sveikatos ir socialinės tarnybos reaguoja į
smurtą lyties pagrindu; tai gali padėti kurti ir vertinti smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su
juo politiką ir priemones visoje Europos Sąjungoje.
Institutas apžvelgė ir išnagrinėjo, kokiu mastu
galima naudotis šių institucijų visoje ES surinktais
duomenimis, kiek jie prieinami bei palyginami ir
kokia jų kokybė, taip pat paskelbė dvi ataskaitas ir
parengė smurto lyties pagrindu administracinių
duomenų šaltinių duomenų bazę (http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications).

Moterų lyties organų žalojimas
Moterų lyties organų žalojimas yra smurtinis
moterų ir mergaičių priklausomybės užtikrinimo
būdas, kurį taikant iš esmės pažeidžiamas lyčių lygybės principas. 2012 m. institutas ėmėsi ES masto
tyrimo šioje srityje. Tyrime pirmiausiai atkreipiamas
dėmesys į tai, kad dėl duomenų trūkumo moterų
lyties organų žalojimo mastą Europoje nustatyti
ypač sunku. Be to, jame pabrėžiama, jog svarbu
turėti patikimų duomenų apie tokios praktikos
paplitimą, kad būtų galima paremti kovą su šiuo
reiškiniu Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje.
Komunikate „Siekiant atsisakyti moterų lytinių organų žalojimo“ Europos Komisija paragino institutą sukurti metodiką, kuri padėtų įvertinti moterų
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lyties organų žalojimo riziką Europos Sąjungoje.
2013 m. institutas ėmėsi antrojo šiai temai skirto tyrimo „Mergaitėms Europos Sąjungoje kylančios rizikos tapti moterų lyties organų žalojimo aukomis
įvertinimas“. Institutas parengė metodiką, skirtą
įvertinti riziką tapti moterų lyties organų žalojimo
aukomis, ir šią metodiką išbandė trijose valstybėse
narėse – Airijoje, Portugalijoje ir Švedijoje. Šiame
tyrime taip pat prieita prie išvados, jog svarbu užtikrinti vyriausybių ir bendruomenių bendradarbiavimą, siekiant Europoje ir už jos ribų užkirsti kelią
moterų lyties organų žalojimui.
Institutas palaipsniui plečia savo tyrimų ir duomenų, susijusių su moterų lyties organų žalojimu,
aprėptį; vienas iš kaupiamos informacijos išteklių –
gerosios patirties, mokslinių tyrimų gairių ir politikos rekomendacijų duomenų bazė.

Nuostoliai, kuriuos lemia smurtas
lyties pagrindu Europos Sąjungoje
Norint apskaičiuoti nuostolius, kuriuos lemia smurtas lyties pagrindu, reikalingi įvairūs duomenys,
o turimų duomenų kokybė yra nepakankama.
2014 m. institutas užsakė tyrimą, siekdamas išnagrinėti taikomus principus ir pasiūlyti metodus,
kad būtų galima įvertinti nuostolius, kuriuos lemia
smurtas lyties pagrindu ir gyvenimo partnerio
smurtas prieš moteris visose valstybėse narėse.
Ataskaitoje „Nuostolių, kuriuos lemia smurtas lyties
pagrindu Europos Sąjungoje, įvertinimas“ pateikta tokių įvertinimų metodinių priemonių išsami
apžvalga ir analizė. Be to, joje pateikiamas konkretaus atvejo tyrimas Jungtinėje Karalystėje. Tyrime
apskaičiuota, kad dėl tokios rūšies smurto Europos Sąjungoje kasmet patiriama 206 mlrd. GBP
(259 mlrd. EUR) nuostolių.
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Lisabonoje surengtą apskritojo stalo susitikimą tema „Aktyvesnis bendradarbiavimas kovoje su moterų lyties organų žalojimu“ pradėjo (iš kairės į dešinę) instituto direktorė Virginija Langbakk, Portugalijos valstybės sekretorė Teresa
Morais ir fondo „Champalimaud“ prezidentė Leonora Beleza.

Gyvenimo partnerio smurtas
Gyvenimo partnerio smurtas (kartais vadinamas
smurtu artimoje aplinkoje arba smurtu šeimoje)
vis dar yra viena iš labiausiai paplitusių smurto
lyties pagrindu formų. Nors visos valstybės narės
įgyvendino tokio smurto prevencijos ir kovos su
juo priemones, šioje srityje tarp ES valstybių narių
vis dar esama didelių skirtumų. Siekdamas sudaryti palankesnes sąlygas joms keistis gyvenimo
partnerio smurto prevencijos gerąja patirtimi, institutas parengė tokio smurto prevencijai ir jo aukų
apsaugai skirtų išteklių, metodų, priemonių ir gerosios patirties pavyzdžių rinkinį.

Daugiau informacijos
•

•
•

•

•

•

Instituto parengta Europos Sąjungos smurto lyties pagrindu administracinių duomenų šaltinių nustatymo priemonė.
Ataskaita „Moterų lyties organų žalojimas
Europos Sąjungoje ir Kroatijoje“.
„Mergaitėms Europos Sąjungoje kylančios
rizikos tapti moterų lyties organų žalojimo
aukomis įvertinimas“ – ataskaita, nuoseklus
vadovas, informacija apie šalis ir svarbiausios šalių charakteristikos.
Kovos su moterų lyties organų žalojimu išteklių, gerosios patirties, metodų ir priemonių
duomenų bazės.
Tyrimas „Nuostolių, kuriuos lemia smurtas
lyties pagrindu Europos Sąjungoje, įvertinimas“.
Visą su smurtu lyties pagrindu susijusią
medžiagą galima rasti adresu http://eige.
europa.eu/gender-based-violence
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Vyrai ir lyčių lygybė
Kai kurios Europos Sąjungos valstybės narės į lyčių
lygybės politiką yra atskirai įtraukusios su vyrais susijusius klausimus. Tačiau skirtingų valstybių narių
pažanga šioje srityje nevienoda ir nenuosekli.

padėti spręsti berniukams ar vyrams aktualias lyčių
nelygybės problemas, tokias kaip mažesnis raštingumo lygis, dažnesni mokyklos nebaigimo atvejai,
specifiniai profesinės sveikatos klausimai.

Vyrų vaidmuo skatinant lyčių lygybę vis dažniau
tampa ES vykdomų tyrimų ir lyčių politikos objektu. Europos Komisijos 2006–2010 m. moterų ir vyrų
lygybės gairėse pabrėžiama, kad vyrai turėtų prisiimti didesnę atsakomybę už priklausomų asmenų
priežiūrą. 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės
strategijoje pažymima, kad vyrai turėtų aktyviai
įsitraukti į lyčių lygybės užtikrinimo veiklą, ją remti
ir joje dalyvauti ir kad lyčių lygybės politika turėtų

Instituto interneto svetainėje pateikiamas tyrimas
„Vyrų dalyvavimas lyčių lygybės iniciatyvose“, taip
pat Vyrų ir lyčių lygybės srityje dirbančių organizacijų duomenų bazė. Institutas atkreipia dėmesį į lyčių nelygybę, su kuria susiduria vyrai, ir akcentuoja
vyrų dalyvavimą lyčių lygybės užtikrinimo veikloje;
pavyzdžiui, vyrų veikla lyčių lygybės srityje pristatoma per tokias informuotumo didinimo kampanijas, kaip Baltojo kaspino kampanija.

„Aš griežtai smerkiu bet kokį smurtą
prieš mergaites ir moteris ir nuoširdžiai sveikinu visus, kurie kovoja
prieš tokią prievartą ir padeda
nukentėjusiosioms, kaip antai,
2014 m. Sacharovo premijos laureatas Denis Mukwege. Nesunku
pasmerkti šį akivaizdžiai netoleruotiną smurtą, tačiau visi turėtume
ieškoti, kuo galėtume prisidėti , kad
jį tikrai sustabdytume, ir kaip galėtume padėti aukoms.“

Martin Schulz

Europos Parlamento Pirmininkas

Europos Parlamento pirmininkas Martinas Schulzas remia Baltojo kaspino kampaniją.
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Lyčių lygybės indeksas
Visapusiška lyčių lygybės
priemonė Europos Sąjungoje
Instituto parengtas ir 2013 m. pristatytas Lyčių
lygybės indeksas yra išskirtinė sudėtingų lyčių
lygybės aspektų analizės priemonė, kuri yra patogi naudoti ir lengvai suprantama. Indeksas ypač
naudingas politikos rengėjams Europos Sąjungoje,
nes jis yra pagrįstas ES politikos sistema.

Vadovaujantis konceptualia sistema, lyčių lygybės
rodikliai jame išreikšti vienu bendru suvestiniu rodikliu. Indeksą sudaro šešios pagrindinės sritys
(darbas, pinigai, žinios, laikas, galia ir sveikata)
ir dvi papildomos sritys (tarpusavyje susijusios
nelygybės formos ir smurtas). Šios papildomos
sritys pasitelkiamos, kai norima įtraukti reiškinius,
kurie taikomi pasirinktai gyventojų grupei.

Darbas
§§Dalyvavimas
§§Atskyrimas
§§Darbo kokybė

Sveikata

Pinigai

§§Būklė
§§Elgesys
§§Prieiga

§§Finansiniai ištekliai
§§Ekonominė padėtis

Lyčių lygybės
indeksas
Galia

Žinios
§§Išsilavinimas
§§Atskyrimas
§§Mokymasis visą
gyvenimą

§§Politinė
§§Socialinė
§§Ekonominė

Tarpusavyje
susijusios
nelygybės
formos

Laikas
§§Ekonominė veikla
§§Priežiūros veikla
§§Socialinė veikla

Lyčių lygybės indekso konceptualios sistemos sritys ir posričiai.

Smurtas

Trumpai apie Europos lyčių lygybės institutą

Pagal Lyčių lygybės indeksą valstybėms narėms
skiriama nuo 1 iki 100 balų (1 reiškia visišką lyčių
nelygybę, o 100 – visišką lygybę). Balais vertinamas
ES vidurkis, kiekviena valstybė narė ir kiekviena
sritis. Indeksu įvertinamas įvairiose srityse fiksuojamas atotrūkis tarp lyčių, kuris tikslinamas pagal
rezultatų lygį; aukštas balas turėtų reikšti, kad atotrūkis tarp lyčių yra mažas (arba jo apskritai nėra) ir
kad bendra padėtis yra palanki visiems.

2015 m. Lyčių lygybės indeksas.
Ilgalaikis lyčių lygybės vertinimas
2015 m. birželio mėn. paskelbtame 2015 m. lyčių
lygybės indekse įvertinama ES pažanga siekiant
lyčių lygybės 2005, 2010 ir 2012 m. Visų valstybių
narių ir visos ES rezultatai pateikiami sričių ir posričių lygmeniu.
Indeksas rodo, kad 2005–2012 m. lyčių lygybės
srityje pasiekta tam tikra pažanga. Ir, nors 28 valstybių narių rodiklis išaugo nuo 51,2 (iš 100 balų)
2005 m. iki 52,9 2012 m., akivaizdu, kad lyčių lygybės srityje ES dar teks daug nuveikti.
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Visoje Europos Sąjungoje valdžios srityje (šiuo
rodikliu vertinamas atstovavimas ekonominių ir
politinių sprendimų priėmimo procesuose) pastebima didžiausia pažanga, o daugiausiai problemų
esama laiko srityje (šis rodiklis atspindi tai, kaip moterys ir vyrai paskirsto laiką priklausomų asmenų
priežiūrai ir laisvalaikiui).
Be to, indeksas yra pirmasis žingsnis kuriant smurto prieš moteris vertinimo sudėtinę priemonę,
pagrįstą duomenimis, kuriuos Europos Sąjungos
pagrindinių teisių agentūra surinko per ES masto
smurto prieš moteris tyrimą.
Šis pirmasis mėginimas kiekybiškai įvertinti smurtą
prieš moteris suteikia argumentų, kodėl reikia kurti
nuolatinį duomenų rinkinį, kuris taptų pagrindu
patikimai vertinti statistinius duomenis ir suteiktų
galimybę kurti geresnes ir veiksmingesnes priemones smurto lyties pagrindu problemai spręsti.
Lyčių lygybės indeksą rasite adresu
http://eige.europa.eu/gender-statistics/genderequality-index

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Europos Komisijos narė Věra Jourová kalba per 2015 m. birželio mėn. Briuselyje surengtą Lyčių lygybės indekso klausimams skirtą konferenciją.
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Visa lyčių lygybės statistika vienoje
vietoje
EIGE lyčių lygybės statistikos
duomenų bazė
Ši duomenų bazė yra išsamus lyčių lygybės statistikos ir informacijos apie įvairius moterų ir vyrų
(ne)lygybės aspektus šaltinis.
Ji padės vertinti, ar lyčių lygybė yra užtikrinama ir,
jei taip, kokiu mastu. Be to, ši duomenų bazė bus
patikimas išteklius, naudotinas formuojant ir stebint politiką, kuri būtų naudinga ir moterims, ir vyrams; ji padės priimti geriau pagrįstus sprendimus,
susijusius su lyčių lygybės užtikrinimu. Pavyzdžiui,
ši duomenų bazė palengvina lyčių padėties analizę, nes suteikia galimybę naudotis statistiniais duomenimis, kurie padeda įvertinti, ar yra skirtumų

Lyčių lygybės statistikos duomenų bazės pradinis puslapis.

tarp to, kaip moterys ir vyrai paskirsto laiką tarp
apmokamo darbo ir nemokamos veiklos, tokios
kaip priklausomų asmenų priežiūra, ir ar nesiskiria
jų galimybės naudotis švietimo, sveikatos ar ekonominiais ištekliais.
Duomenų bazėje norima pateikti statistinius duomenis, kuriais naudojantis būtų galima paremti ir
padėti plėtoti dabartinę ir būsimą Europos Komisijos veiklą lyčių lygybės srityje, taip pat padėti valstybėms narėms stebėti savo pažangą šioje srityje.
Prie šios duomenų bazės galite prisijungti adresu
http://eige.europa.eu/gender-statistics

Trumpai apie Europos lyčių lygybės institutą
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Lyčių aspekto integravimas
Lyčių aspekto integravimas tarptautiniu mastu
pripažįstamas kaip lyčių lygybės užtikrinimo strategija. Tai lyčių aspekto integravimas visuose bet
kurios veiklos etapuose, įskaitant politikos, reguliavimo priemonių ir finansavimo programų rengimo, planavimo, įgyvendinimo, stebėjimo ir vertinimo etapus. Taip siekiama skatinti moterų ir vyrų
lygybę visose gyvenimo srityse.
Institutas sukūrė internetinę lyčių aspekto integravimo platformą, kurioje siekiama:
•

pateikti rekomendacijų, ko skirtingose politikos srityse dirbantys ES pareigūnai ir valstybės
tarnautojai gali imtis, kad vykdydami savo kasdienes užduotis ir įsipareigojimus atsižvelgtų į
lyčių aspektus;

•

•

•

padėti gerinti individualius įgūdžius, kaip integruoti lyčių aspektą skirtinguose politikos
rengimo ir įgyvendinimo etapuose; suvokimas, kaip kurti, planuoti, įgyvendinti, stebėti
ir vertinti politiką atsižvelgiant į lyčių aspektus,
padės stiprinti ES politiką ir padidins jos aktualumą visuomenei;
sukurti informacijos apie lyčių aspekto integravimą saugojimo ir prieigos sistemą, įskaitant ES
institucinių mechanizmų apžvalgą;
suteikti prieigą prie rinktinių lyties aspekto integravimo srities išteklių: priemonių ir metodų,
gerosios patirties, įstatymų ir politikos, vadovų,
tyrimų, priemonių rinkinių ir pan.

Prie platformos galite prisijungti adresu
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

Instituto lyčių aspekto integravimo platformos pradinis puslapis.
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Geroji patirtis, priemonės
ir metodai

Lyčių lygybės nauda

2011–2015 m. sukaupta 90 gerosios patirties pavyzdžių tam tikrose srityse, kaip antai:

Sutelkdamas dėmesį į socialinę ir ekonominę lyčių
lygybės naudą, institutas prisidės prie pastangų
užtikrinti, kad lyčių lygybė būtų aktyviau įtraukiama į valstybių narių politinę darbotvarkę, ir rems
pastangas siekti moterų ir vyrų lygybės, kaip vieno
iš pagrindinių ES principų. Šiuo tikslu institutas nustatys metodus, kuriais pristatoma ir apibrėžiama
lyčių aspektams atviros politikos nauda ekonominei ir socialinei visuomenės raidai.

•
•
•

Šio proceso pradžioje nagrinėtas lyčių lygybės
ekonominis pagrindas ir nauda, kurią teikia su lyčių
lygybe susijusių viešųjų paslaugų finansavimas.

Su gerąja patirtimi susijusios veiklos tikslas – pateikti informacijos apie veiksmingus metodus ir
priemones, taikomus siekiant įgyvendinti lyčių
aspekto integravimo strategijas ir vykdant politiką
valstybėse narėse.

•
•
•
•

moterys ir politinių sprendimų priėmimas;
moterų verslumas;
darbo, šeiminio ir asmeninio gyvenimo derinimas;
smurto artimoje aplinkoje prevencija;
moterų lyties organų žalojimo prevencija;
moterys ir žiniasklaida;
mokymai lyčių lygybės klausimais.

Pirmasis tyrimas padės nustatyti tinkamiausius
metodinius modelius, skirtus įvertinti lyčių lygybės
ekonominę naudą ES lygmeniu. Nustatytas modelis vėliau gali būti išbandytas Europos lygmeniu
ir (arba) pasirinktoje (-ose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse).

Nauda, susijusi su lyčių lygybės
užtikrinimu skiriant lėšų
viešosioms paslaugoms

Nuo 2007 m. Slovėnijos darbo, šeimos ir socialinių reikalų ministerijos įgyvendinama šeimoms palankių įmonių
sertifikavimo programa.

Institutas visos Europos mastu vykdo tyrimą,
kuriuo siekia nustatyti naudą, susijusią su lyčių
lygybės užtikrinimu skiriant lėšų viešosioms paslaugoms. Tyrime nagrinėjama, kokie yra Europos
moterų ir vyrų poreikiai ir patirtis naudojantis viešosiomis paslaugomis. Tyrimu siekiama pateikti
duomenų, kurie padėtų kurti geriau lyčių aspekto
integracijai pritaikytą požiūrį į viešųjų paslaugų
infrastruktūrą, kad moterys ir vyrai Europoje būtų
geriau pasirengę ir turėtų daugiau galimybių siekti
savo tikslų ir taip labiau prisidėtų prie visuomenės
gyvenimo.

Trumpai apie Europos lyčių lygybės institutą
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EIGE Išteklių ir dokumentacijos centras
Ilgalaikis instituto nustatytas Išteklių ir dokumentacijos centro tikslas – kaupti institucinę
atmintį apie lyčių lygybės darbą ES ir valstybėse
narėse, taip pat visiems besidomintiems suteikti prieigą prie turimos informacijos. Su institutu
bendradarbiaujantys pagrindiniai ES dokumentacijos ir informacijos centrai suteikia galimybę
savo ištekliais naudotis šiame viename centre. Be
to, institutas kaupia „pilkąją“ literatūrą (akademinę
literatūrą, kuri nėra paskelbta ir todėl atitinkamai
neregistruota) lyčių lygybės klausimais iš visų valstybių narių.

Išteklių ir dokumentacijos centras vykdo dvi pagrindines funkcijas:
•

•

įprastos ir elektroninės bibliotekos, kurioje suteikiama viena bendra prieiga prie išteklių, susijusių su lyčių lygybe;
kompetencijos centro, kuriame galima rasti
naujausius instituto tyrimus, duomenų bazes
ir išteklius.

Savo interneto svetainėje institutas suteikia prieigą
prie pirmojo Europos lyčių lygybės žodyno ir žinyno, kuris visiems vartotojams yra išsamus susistemintų sąvokų, apibūdinančių įvairius lyčių lygybės
terminus, šaltinis.
Elektroninė biblioteka suteikia prieigą prie daugiau
kaip 500 000 išteklių visomis oficialiosiomis ES
kalbomis, įskaitant per 26 000 išteklių apie smurtą
lyties pagrindu. Palaipsniui daugėja išteklių tokiose
srityse, kaip lytys ir žiniasklaida, klimato kaita, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas, vyrai ir lyčių
lygybė, taip pat moterų skatinimo instituciniai mechanizmai.
Biblioteką, kuri yra įsikūrusi Europos namuose Vilniuje, sudaro dvi erdvės:
•

Violetta Neubauer pristato Lyčių lygybės žinyną ir žodyną, Briuselis, 2015 m. vasario mėn.

pirmame aukšte esančiame informacijos centre
teikiama informacija ir nemokami leidiniai apie
lyčių lygybės iniciatyvas Europos Sąjungoje;
informacijos centre kviečiami apsilankyti visi,
besidomintys lyčių lygybe; čia rengiami lyčių
lygybės klausimams skirti renginiai (rodomi
filmai, rengiamos diskusijos, knygų pristatymai,
parodos ir pan.).
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•
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ketvirtame aukšte įsikūrusios specializuotos
bibliotekos fondais galima naudotis iš anksto
susitarus.

Be to, Išteklių ir dokumentacijos centro
paslaugomis galite naudotis adresu
http://eige.europa.eu/rdc

„EuroGender“
Europos lyčių lygybės tinklas yra internetinė bendradarbiavimo erdvė, įdiegta instituto interneto
svetainėje. Kviečiame dalyvauti mūsų „EuroGender“ bendruomenės veikloje ir padėti mums
įgyvendinti mūsų misiją – moterų ir vyrų lygybę
paversti realybe visoje Europoje ir už jos ribų. Prisijunkite ir dalyvaukite būsimuosiuose renginiuose
bei diskusijose, susipažinkite su naujausiomis publikacijomis ir dalykitės patirtimi!

Pasirengimo narystei pagalbos
priemonė Parama
Bendradarbiavimas su ES šalimis
kandidatėmis ir potencialiomis šalimis
kandidatėmis
Nuo 2013 m. institutas, naudodamasis Pasirengimo narystei pagalbos priemonės parama, bendradarbiauja su šešiomis narystės ES siekiančiomis
Vakarų Balkanų šalimis ir Turkija. Kai kurios šalys,
kurioms taikoma Pasirengimo narystei pagalbos
priemonė (įskaitant Kosovą ir Serbiją), ne tik dalyvauja įprastoje instituto veikloje; jos yra įsipareigojusios aktyviau siekti lyčių lygybės ir kuria savo
lyčių lygybės indeksą.

Prie „EuroGender“ tinklo galima prisijungti adresu
http://eurogender.eige.europa.eu/

Įėjimas į EIGE išteklių ir dokumentacijos centrą, darbo laikas pirmadieniais–penktadieniais nuo 9.30 iki 13.00 val. ir nuo
13.30 iki 18.00 val.

Trumpai apie Europos lyčių lygybės institutą
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Bendraukime
Su institutu galite susisiekti įvairiais būdais. Visas mūsų publikacijas rasite instituto interneto svetainėje,
Išteklių ir dokumentacijos centre ir ES internetiniame knygyne „EU Bookshop“. Be to, kviečiame dalyvauti
interneto bendruomenės „EuroGender“ veikloje.
Įėjimas į Išteklių ir dokumentacijos centrą yra mūsų Vilniaus biuro, įsikūrusio adresu Vilniaus g. 10, pirmame
aukšte. Išteklių ir dokumentacijos centras dirba pirmadieniais–penktadieniais nuo 9.30 iki 13.00 val. ir nuo
13.30 iki 18.00 val.
Čia galima susitikti, bendrauti ir daugiau sužinoti apie lyčių lygybę Europos Sąjungoje. Daugiau informacijos suteiksime e. paštu rdc.info@eige.europa.eu.
Jei domitės moksline literatūra ar ieškote išsamios informacijos, apsilankykite mūsų specializuotoje bibliotekoje ketvirtame aukšte, iš anksto susitarę e. paštu rdc@eige.europa.eu.
Su mumis galite bendrauti ir socialinės žiniasklaidos tinkluose:

Užsisakykite instituto informacinį biuletenį:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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