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Kas ir EIGE?

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir
neatkarīga Eiropas Savienības (ES) struktūrvienība,
kas izveidota ar mērķi veicināt un stiprināt dzimumu līdztiesību, tostarp, nodrošināt integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai visās ES politikas jomās
un valstu politikas attiecīgajās jomās, kā arī veicināt cīņu pret diskrimināciju dzimuma dēļ un palielināt ES pilsoņu izpratni par dzimumu līdztiesību.
EIGE mērķis ir kļūt par Eiropas zināšanu centru dzimumu līdztiesības jautājumos, pirmavotu ticamu
faktu izstrādē, kas apkopo un dara pieejamu informāciju, pieredzi un specializētas zināšanas. Eiropas
Dzimumu līdztiesības institūts uzsāka savu darbību 2010. gadā un 2015. gadā svinēja savu piekto
dzimšanas dienu.

Kāds ir EIGE darba konteksts?
Lai gan sieviešu un vīriešu līdztiesība ir bijis viens
no Eiropas Savienības pamatprincipiem kopš tās
pirmsākumiem, joprojām pastāv skaidri izteikts
demokrātijas trūkums attiecībā uz sieviešu iesaistīšanos ES politikas veidošanā. Lai gan apņēmība
allaž ir bijusi stingra un nesenā pagātnē ir panākts
progress, Eiropas Savienība ir tikai pusceļā uz dzimumu līdztiesību sabiedrībā.

No kreisās: Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece
(tobrīd) Viviane Reding, Lietuvas prezidente Dalia Grybauskaitė un Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martin
Schulz ES mājas atklāšanas ceremonijā Viļņā 2013. gada
maijā.

EIGE darbojas saskaņā ar Eiropas Savienības politiku un iniciatīvām, pildot mērķus un uzdevumus,
ko tam ir uzticējis Eiropas Parlaments un Eiropas
Savienības Padome. Tas veicina labāk informētas
politikas veidošanu, sniedzot augsta līmeņa speciālizētas zināšanas Eiropas Komisijai, dalībvalstīm
un Eiropas Parlamentam, kā arī savās darbībās iesaista pirmspievienošanās valstis.
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2015. gada 19. jūnijs — atvērto durvju diena EIGE dzimšanas dienā.

Institūta vīzija:
padarīt līdztiesību starp sievietēm un
vīriešiem par realitāti Eiropā un ārpus tās
robežām
Institūta misija:
kļūt par zināšanu centru dzimumu
līdztiesības jautājumos Eiropā

EIGE vadību nodrošina valde, kuras sastāva ir
18 dalībvalstu pārstāvji un viens Eiropas Komisijas
pārstāvis. Institūta Ekspertu forums sniedz atbalstu
EIGE kā padomdevēja institūcija.
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Pekinas Rīcības platformas
uzraudzība Eiropas Savienībā
EIGE atbalsta ES Padomes prezidentūras, pārskatot
Pekinas Rīcības platformas (BPfA) īstenošanu
dalībvalstīs. Pekinas Rīcības platforma ir ANO līmeņa saistības, ko ES uzņēmās 1995. gadā.
Kopš 2010. gada EIGE ir publicējis astoņus pārskatus un pētījuma ziņojumu par kritiskajām BPfA jomām, kas ir iestrādāti politikas veidošanas procesā,
izmantojot Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju aizsardzības (EPSCO) padomes
secinājumus.

Dzimumu līdztiesība un
ekonomiskā neatkarība —
pusslodzes darbs un
pašnodarbinātība
Ziņojumā “Dzimumu līdztiesība un ekonomiskā
neatkarība” ir norādīts, ka vīriešu nodarbinātības
līmenis līdz 2012. gadam ir sasniedzis “Eiropa 2020”
stratēģijas mērķi 75 %, bet sieviešu nodarbinātības līmenis aizvien ir zems — 62 %. Ziņojumā
redzams, ka 14 dalībvalstis ir sasniegušas “Eiropa
2020” stratēģijas mērķus vīriešu nodarbinātības līmeņa ziņā vai ir tuvu šiem mērķiem, bet nevienā
dalībvalstī, izņemot Zviedriju, nav izdevies sasniegt

“Eiropa 2020” stratēģijas mērķi attiecībā uz sieviešu
nodarbinātību.
Pamatojoties uz EIGE ziņojumu, EPSCO padome
aicināja dalībvalstis un Komisiju atbalstīt labākas
profesionālās un privātās dzīves saskaņošanas iespējas sievietēm un vīriešiem, mudinot līdzvērtīgāk sadalīt aprūpes un mājas darbu pienākumus,
izmantojot dažādus instrumentus (ES Padome,
2014. a).
“Pekina + 20” — Pekinas Rīcības platformas
īstenošanas ceturtā pārskatīšana ES
dalībvalstīs
Ziņojums “Pekina + 20” ir ceturtais vispārējo tendenču pārskats ES līmenī saistībā ar BPfA 12 kritiskajām jomām. Tajā sniegtas galvenās tendences,
progress un problēmas dzimumu līdztiesības
jomā ES laikā no 2007. gada līdz 2012. gadam.
Pamatojoties uz EIGE ziņojumu “Pekina + 20”,
EPSCO padome aicināja dalībvalstis un Komisiju
turpmāk rīkoties, lai risinātu atlikušās problēmas
dzimumu līdztiesības jomā, tostarp, dzimumu atšķirības izglītībā un apmācībā, darba tirgū, mājas
darbu un aprūpes pienākumu sadalījumā, algās un
pensijās, kā arī lēmumu pieņemšanā (ES Padome,
2014. b).
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EIGE ziņojumi par Pekinas rīcības platformu (2010.–2015. gads)
Vardarbība pret
sievietēm — atbalsts
cietušajiem
D joma
Klimata pārmaiņas
K joma

Lēmumu
pieņemšana
plašsaziņas līdzekļu
organizācijās

Dzimumu atšķirības
pensijās
F joma

BPfA

Pusslodzes darbs un
pašnodarbinātība
F joma

J joma

Institucionālo
mehānismu
efektivitāte
H joma

Darba un ģimenes
dzīves sabalansēšana
Sievietes varas
struktūrās un
lēmumu pieņemšanā

F joma

G joma

Dzimumu atšķirības pensijās ES —
ziņojums Latvijas prezidentūrai

Sievietes varas struktūrās un lēmumu
pieņemšanā

Pensijas ir kritiski svarīgas, lai nodrošinātu cieņpilnas vecumdienas un novērstu nabadzību. Vidējais
dzimumu atšķirību rādītājs 2012. gadā pensijās, ko
var skatīt kā dzimumu nevienlīdzību mūža summu, ES 28 dalībvalstīs bija 38 %. Tas nozīmē, ka, lai
gan pensionāriem kopumā ir augstāks nabadzības
risks, sievietēm tas ir īpaši izteikts, tādēļ ir ārkārtīgi būtiski šo problēmu
Gender gap in pensions in the EU
risināt. Lasiet pētījumu
Research note to the Latvian Presidency
šeit.

Savā ziņojumā Luksemburgas prezidentūras laikā
EIGE analizēja dzimumu līdzsvara trūkumu lēmumu pieņemšanā politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā jomā. Jaunākie dati apstiprina vīriešu biežāku klātbūtni visās sabiedriskās dzīves jomās, īpaši
ekonomiskajā un sociālajā lēmumu pieņemšanas
jomā. Ziņojumā ir ieteikts veicināt darba un privātās dzīves saskaņošanu un īstenot institucionālas
izmaiņas. Lai gan politiskā un sociālā joma politikas darba kārtībā ir nozīmīga, dzimumu līdztiesības trūkumam lēmumu pieņemšanā citās sociālajās jomās, piemēram, sportā, plašsaziņas līdzekļos
un pētniecībā, ir vajadzīga lielāka atpazīstamība
un konkrēta rīcība. Lasiet ziņojumu šeit.
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un skaitļi”
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Papildu informācija:

Ja jūs meklējat ticamus jaunākos salīdzināmos datus par dzimumu līdztiesību visās dalībvalstīs un
ES līmenī, tad EIGE datubāze ir īstais avots. Tā aptver visus Pekinas indikatorus, ko kopš 1999. gada ir
apstiprinājusi EPSCO padome, jaunāko informāciju
dalībvalstu un ES līmenī un progresa pārskatus par
gandrīz visām 12 BPfA jomām. Ar interaktīvās kartes, datu tabulu un grafiku palīdzību jūs varat ātri
gūt pārskatu par situāciju konkrētā dalībvalstī un
dalībvalstīs pēc salīdzinājuma.

•

EIGE datubāze par Pekinas indikatoriem
“Sievietes un vīrieši ES. Fakti un skaitļi”
(http://eige.europa.eu/gender-statistics/
women-and-men-in-the-eu-facts-andfigures)
EIGE ziņojumi par jomām, kas noteiktas ar
Pekinas Rīcības platformu
(http://eige.europa.eu/rdc/eigepublications)

•

EIGE datubāze “Sievietes un vīrieši ES. Fakti un skaitļi”
Karte, kurā redzams 21. indikators — nabadzības riska līmenis
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EIGE pret ar dzimumu saistītu
vardarbību
Ar dzimumu saistīta vardarbība atspoguļo un pastiprina nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem,
kā arī aizvien ir būtiska problēma Eiropas Savienībā. Tā dominē visās sabiedrībās, un tās pamatā ir
nevienlīdzīgas varas attiecības starp sievietēm un
vīriešiem, kas pastiprina vīriešu dominējošo stāvokli pār sievietēm. Eiropas Savienībā deviņi no
desmit cietušajiem vardarbības intīmo partneru
starpā ir sievietes. Šāda vardarbība apdraud ne tikai sievietes, bet arī ģimenes, kopienas un sabiedrību kopumā.

EIGE mērķis ir atbalstīt dalībvalstis un visas iesaistītās institūcijas, tostarp, Eiropas Parlamentu un
Eiropas Komisiju, centienos apkarot un novērst ar
dzimumu saistītu vardarbību, sniedzot ticamus un
salīdzināmus datus un informāciju, lai palīdzētu
izmērīt saistīto politiku efektivitāti. Pāris nākamos
gadus EIGE darba būtiska sastāvdaļa būs stratēģiskais satvars saistībā ar vardarbību pret sievietēm
(2015.–2018. gads).

Ar dzimumu
saistītas
vardarbības datu
administratīvais
avots

Darbā attiecībā uz
vardarbību saistībā
ar dzimumu EIGE
koncentrējas uz
turpmāk norādītajām
jomām

Sieviešu
dzimumorgānu
kropļošana

Ar dzimumu
saistītas
vardarbības
izmaksas

DZIMUMU STATISTIKA,
PĒTNIECĪBA, METODES,
INSTRUMENTI UN LABAS
PRAKSES, INFORMĒTĪBAS
VAIROŠANA

Seksuālā
vardarbība

Atbalsta
pakalpojumi
sievietēm, kas
cietušas no
vardarbības
ģimenē

Vardarbības
joma Dzimumu
līdztiesības indeksā

Vardarbība ģimenē
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Ar dzimumu saistītas vardarbības
administratīvo datu avoti
Administratīvos datus par vardarbību saistībā ar
dzimumu nevāc galvenokārt statistikas nolūkiem,
bet gan iestāžu un aģentūru iekšējai lietošanai, lai
uzraudzītu savas darbības. Ar tiem nemēra patieso
ar dzimumu saistītas vardarbības līmeni, jo ir daudz
gadījumu, par kuriem nav ziņots. Tomēr šie dati var
sniegt sīku informāciju par to, kā tiesu, policijas,
veselības un sociālie dienesti reaģē uz vardarbību
saistībā ar dzimumu, un tas var palīdzēt izstrādāt
un novērtēt piemērotākās politikas un līdzekļus, lai
novērstu un izskaustu ar dzimumu saistītu vardarbību pret sievietēm visā Eiropas Savienībā.
Institūts ir pārskatījis un analizējis šo ES iestāžu savākto datu pieejamību, piekļuvi, salīdzināmību un
kvalitāti, publicējis divus ziņojumus un izstrādājis
ar dzimumu saistītas vardarbības administratīvo
datu avotu datubāzi (tā pieejama šeit: http://eige.
europa.eu/rdc/eige-publications).

Sieviešu dzimumorgānu
kropļošana
Sieviešu dzimumorgānu kropļošana (FGM)
ir sieviešu un meiteņu subordinācijas vardarbīgs
veids, kas ir krasā pretstatā dzimumu līdztiesības
principiem. EIGE 2012. gadā uzsāka ES mēroga
pētījumu par šo jautājumu. Pētījumā galvenokārt
ir uzsvērts fakts, ka ir ārkārtīgi grūti izvērtēt FGM
izplatību Eiropā, jo nepietiek datu. Tāpat ir arī uzsvērts, cik nozīmīgi ir ticami dati par izplatību, lai
atbalstītu cīņu pret šo parādību ES un pārējā pasaulē.
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Eiropas Komisija savā paziņojumā “Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana” aicināja
EIGE izstrādāt metodoloģiju sieviešu dzimumorgānu kropļošanas riska ES izvērtēšanai. Institūts
2013. gadā uzsāka otro pētījumu par šo jautājumu:
“Izvērtējums par sieviešu dzimumorgānu kropļošanas riskam pakļauto meiteņu skaitu Eiropas Savienībā”. EIGE ir izstrādājis metodoloģiju FGM riska
izvērtēšanai un pārbaudījis šo metodoloģiju trīs
dalībvalstīs — Īrijā, Portugālē un Zviedrijā. Šā pētījuma konstatējumi arī uzsver nepieciešamību pēc
sadarbības starp valdībām un dažādām sabiedrības kopienām, lai novērstu FMG praktizēšanu Eiropā un ārpus tās.
EIGE pakāpeniski paplašina savu pētījumu un datu
apjomu saistībā ar FMG, ietverot datubāzi par labajām praksēm, pētījumu vadlīnijas, kā arī ieteikumus
politikas veidošanai.

Ar dzimumu saistītas vardarbības
izmaksas ES
Datu prasības, lai izvērtētu ar dzimumu saistītas
vardarbības izmaksas, ir sarežģītas, tāpat pieejamo
datu kvalitāte ir nepietiekama. EIGE 2014. gadā pasūtīja pētījumu, lai izanalizētu pašreizējās pieejas
un ierosinātu metodes, kā izvērtēt ar dzimumu
saistītas vardarbības un vardarbības intīmo partneru starpā pret sievietēm izmaksas visās dalībvalstīs.
Ziņojumā “Ar dzimumu saistītas vardarbības izmaksu izvērtējums ES” ir sniegts padziļināts pārskats un šādu izvērtējumu metodoloģisko iespēju
analīze. Tajā arī ir iekļauta gadījuma izpēte no Apvienotās Karalistes. Pēc pētījuma aplēsēm nespēja
novērst šo vardarbību ES katru gadu izmaksā līdz
259 miljardiem EUR.
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Apaļā galda sanāksmi “Sadarbības stiprināšana, lai izskaustu sieviešu dzimumorgānu kropļošanu” Lisabonā atklāja (no
kreisās) EIGE direktore Virginija Langbakk kopā ar Portugāles valsts sekretāri Teresa Morais un Champalimaud Foundation
priekšsēdētāju Leonora Beleza.

Vardarbība intīmo partneru starpā
Vardarbība intīmo partneru starpā (dažkārt saukta
par vardarbību mājās vai vardarbību ģimenē) aizvien ir viens no visizplatītākajiem ar dzimumu saistītas vardarbības veidiem. Lai gan visas dalībvalstis
ir īstenojušas pasākumus šādu vardarbības veidu
novēršanai un apkarošanai, šajā jomā starp dalībvalstīm aizvien pastāv ievērojamas atšķirības. Lai
ļautu tām apmainīties ar labo praksi vardarbības
intīmo partneru starpā novēršanā, EIGE ir izstrādājis resursu, metožu, instrumentu un labo prakšu
apkopojumu par šāda vardarbības veida novēršanu un cietušo aizsardzību.

Papildu informācija
•

•
•

•

•
•

EIGE ES kartēšanas instruments par vardarbības saistībā ar dzimumu administratīvo
datu avotiem.
“Sieviešu dzimumorgānu kropļošana Eiropas Savienībā un Horvātijā” — ziņojums.
“Izvērtējums par sieviešu dzimumorgānu
kropļošanas riskam pakļauto meiteņu skaitu Eiropas Savienībā” — ziņojums, “soli pa
solim” norādes, valstu faktu lapas un profili.
Datubāzes par resursiem, labo praksi un
metodēm, kā arī instrumentiem FMG novēršanai un izskaušanai.
Pētījums “Ar dzimumu saistītas vardarbības
izmaksu izvērtējums Eiropas Savienībā”.
Visus materiālus saistībā ar vardarbību, kas
saistīta ar dzimumu, var atrast šeit:
http://eige.europa.eu/gender-basedviolence

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts — īsumā par EIGE
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Vīrieši un dzimumu līdztiesība
Lai gan dažas dalībvalstis savos dzimumu līdztiesības politikas satvaros ir īpaši uzsvērušas vīriešu
nozīmi, šajā jomā situācija dalībvalstīs ir diezgan
atšķirīga un tas nenotiek ilgtspējīgā veidā.

nevienlīdzības izpausmēm, kas ietekmē zēnus/vīriešus, piemēram, lasītprasmes un rakstītprasmes
līmenis, priekšlaicīga mācību pārtraukšana un arod
veselība.

Vīriešu nozīme dzimumu līdztiesības veicināšanā arvien biežāk kļūst par pētījumu un dzimumu
līdztiesības politikas tematu ES. Eiropas Komisijas
“Ceļvedī sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006–2010”
ir uzsvērta vajadzība vīriešiem vairāk iesaistīties
aprūpes aktivitātēs. “Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģijā 2010.–2015. gadam” ir norādīts, ka
dzimumu līdztiesība nav panākama bez aktīva
vīriešu ieguldījuma, atbalsta un līdzdalības, un
politika ir jāvērš pret tādām ar dzimumu saistītām

EIGE tīmekļa vietnē ir pieejams pētījums “Vīriešu
iesaistīšanās dzimumu līdztiesības iniciatīvās” un
datubāze “Vīrieši un dzimumu līdztiesības organizācijas”. Institūts piešķir lielāku atpazīstamību
dzimumu nevienlīdzībai, kas ietekmē vīriešus, un
uzsver vīriešu iesaistīšanos dzimumu līdztiesības
atbalstīšanā, piemēram, iepazīstinot ar vīriešu
ieguldījumu dzimumu līdztiesībā informētības
vairošanas kampaņās, piemēram, Baltās lentītes
kampaņā.

“Es kategoriski nosodu jebkādu
vardarbību pret meitenēm un
sievietēm un ļoti lepojos ar
visiem, kas cīnās pret to un palīdz
cietušajām, kā to dara, piemēram, 2014. gada Saharova balvas
laureāts Deniss Mukvege. Nosodīt
šo nepārprotami nepieņemamo
vardarbību ir viegli, taču mums
visiem būtu jāpadomā, ko varam
darīt, lai to tiešām apturētu, un
kā varam palīdzēt cietušajām.”

Martins Šulcs

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martin Schulz, atbalstot Baltās lentītes kampaņu.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts — īsumā par EIGE
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Dzimumu līdztiesības indekss
Visaptverošs mērījums dzimumu
līdztiesības novērtēšanai ES
EIGE izstrādātais un 2013. gadā uzsāktais Dzimumu līdztiesības indekss ir unikāls mērinstruments, kas sintezē dzimumu līdztiesības sarežģītību lietotājam draudzīgā un viegli skaidrojamā
rādītājā. Tas ir īpaši noderīgs politikas veidotājiem
Eiropas Savienībā, jo ir balstīts ES politiskajā (politikas un likumdošanas) satvarā.

Tas ir izveidots, apvienojot dzimumu indikatorus
saskaņā ar konceptuālo satvaru vienā koncentrētā
mērā. Dzimumu līdztiesības indekss sastāv no sešām pamatjomām (darba, naudas, zināšanām,
laika, varas un veselības) un divām papildu
jomām (nevienlīdzību krustošanās un vardarbības). Šīs papildu jomas tiek lietotas, lai iekļautu
parādību, ko piemēro atlasītai iedzīvotāju grupai.

Darbs
§§Līdzdalība
§§Segregācija
§§Darba kvalitāte

Veselība

Nauda

§§Statuss
§§Uzvedība
§§Piekļuve

§§Finanšu resursi
§§Ekonomiskā situācija

Dzimumu
līdztiesības
indekss
Vara

Zināšanas
§§Sasniegums
§§Segregācija
§§Mūžizglītība

§§Politiskā
§§Sociālā
§§Ekonomiskā

Nevienlīdzību
krustošanās

Laiks
§§Saimnieciskā darbība
§§Aprūpes darbības
§§Sociālās darbības

Dzimumu līdztiesības indeksa konceptuālā satvara pamatjomas un papildu jomas.

Vardarbība

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts — īsumā par EIGE

Dzimumu līdztiesības indekss novērtē dalībvalstis
skalā no 1 līdz 100, kur 1 ir pilnīga dzimumu nevienlīdzība, bet 100 ir pilnīga dzimumu līdztiesība.
Katrai dalībvalstij un katrai Indeksā ietvertajai jomai nosaka vidējo ES rādītāju. Ar indeksu mēra atšķirības katra dzimuma stāvoklī konkrētā valstī vai
jomā, ņemot vērā vispārējo konkrētās valsts progresu, lai nodrošinātu, ka augsts rādītājs atspoguļo
gan nelielas (vai neesošas) dzimumu atšķirības,
gan labu vispārējo situāciju visiem.

2015. gada Dzimumu līdztiesības
indekss  — dzimumu līdztiesības
mērījumi laika gaitā
Ar 2015. gada Dzimumu līdztiesības indeksu, ko
uzsāka 2015. gada jūnijā, mēra, cik tālu no — vai
tuvu pie — dzimumu līdztiesības sasniegšanas ES
bijusi 2005., 2010. un 2012. gadā. Rezultātus sniedz
par visām dalībvalstīm un par ES kopumā jomas
un apakšjomas līmenī.
Indekss rāda, ka laika posmā starp 2005. gadu un
2012. gadu ir neliels uzlabojums dzimumu līdztiesības jomā. Rādītājs 28 dalībvalstīm pieauga
no 51,2 2005. gadā līdz 52,9 (no 100) 2012. gadā,
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parādot, ka ES ir tikai pusceļā uz dzimumu līdztiesības sasniegšanu.
ES kopumā varas jomā (ar ko mēra pārstāvību ekonomiskajā un politiskajā lēmumu pieņemšanā) vērojamas vislielākās progresa pazīmes, bet lielākais
trūkums ir novērojams laika jomā (kas atspoguļo
veidu, kādā sievietes un vīrieši pavada savu laiku
aprūpes vai atpūtas darbībās).
Turklāt indekss ir pirmais solis, lai izstrādātu kombinētu vardarbības pret sievietēm novērtēšanas
rīku, pamatojoties uz datiem, ko ES mēroga “Apsekojumā par vardarbību pret sievietēm” ir savākusi
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra.
Šis sākotnējais mēģinājums izmērīt vardarbību
pret sievietēm apstiprina nepieciešamību regulāri
vākt datus, lai nodrošinātu pamatu ticamiem statistikas novērtējumiem un ļautu izstrādāt labākus
un efektīvākus pasākumus ar dzimumu saistītas
vardarbības izskaušanai.
Dzimumu līdztiesības indekss:
http://eige.europa.eu/gender-statistics/genderequality-index

ES Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāres Věra Jourová runa Dzimumu līdztiesības indeksa konferencē
2015. gada jūnijā Briselē.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts — īsumā par EIGE
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Statistika par dzimumu līdztiesību
vienuviet
EIGE Dzimumu līdztiesības
statistikas datubāze
Šī datubāze ir visaptverošs informācijas statistikai
dzimuma griezumā un informācijai par dažādiem
(ne-)vienlīdzības aspektiem starp sievietēm un vīriešiem.
Tā palīdz novērtēt, vai un kādā mērā dzimumu
līdztiesība ir sasniegta praksē. Tā arī ir ticams informācijas avots, lai formulētu un uzraudzītu politikas, no kurām ieguvējas ir gan sievietes, gan
vīrieši, un veicina informētāku lēmumu pieņemšanu dzimumu līdztiesības uzlabošanai. Piemēram,
datubāze dara iespējamu analīzi no dizmumu

Dzimumu līdztiesības statistikas datubāzes sākumlapa.

līdztiesības perspektīvas, jo parāda, vai sievietes
un vīrieši algotā darbā vai neatalgotā darbā, piemēram, aprūpē, pavada vienlīdz ilgu laiku, un vai
abiem dzimumiem ir vienlīdzīga piekļuve izglītības, veselības vai ekonomiskajiem resursiem.
Datubāzes mērķis ir sniegt statistiskus pierādījumus, kurus var izmantot, lai atbalstītu un papildinātu Eiropas Komisijas pašreizējo un turpmāko
darbu pie dzimumu līdztiesības, kā arī palīdzētu
dalībvalstīm uzraudzīt savu progresu.
Datubāzei var piekļūt šeit:
http://eige.europa.eu/gender-statistics

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts — īsumā par EIGE
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Kas ir dzimumu līdztiesības
nodrošināšanas integrētā pieeja?
Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai ir starptautiski atzīta kā stratēģija dzimumu
līdztiesības īstenošanai. Tā attiecas uz dzimumu
perspektīvas iekļaušanu jebkuru intervences pasākumu katrā posmā: sagatavošanā, plānošanā,
īstenošanā, politiku uzraudzībā un novērtēšanā,
reglamentējošajos pasākumos un budžeta programmās. Mērķis ir sekmēt līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem visās dzīves jomās.
EIGE ir radījis tiešsaistes platformu integrētai dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, kura:
•

•

sniedz ieteikumus par to, ko ES amatpersonas
un civildienesta ierēdņi var darīt, lai visos savos
ikdienas uzdevumos un pienākumos, strādājot
dažādās politikas jomās, ņemtu vērā dzimumu
līdztiesības aspektus;
palīdz uzlabot individuālās kompetences
jomas, lai ar integrētu pieeju nodrošinātu

•

•

dzimumu līdztiesību visos dažādajos politikas
plānošanas un īstenošanas posmos; sapratne
par to, kā plānot, īstenot, uzraudzīt un novērtēt
politikas no dzimumu perspektīvas, stiprina ES
politikas un piešķir tām lielāku nozīmi sabiedrības acīs;
rada dzimumu līdztiesības nodrošināšanas integrētas pieejas informācijas uzglabāšanas un
piekļuves sistēmu, tostarp, sniedzot pārskatu
par institucionālajiem mehānismiem ES;
nodrošina piekļuvi integrētas pieejas dzimumu
līdztiesības nodrošināšanai atlasītiem resursiem — instrumentiem un metodēm, labajām
praksēm, likumiem un politikām, rokasgrāmatām, pētījumiem, rīkkopām un daudziem citiem resursiem.

Platformai var piekļūt šeit:
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

EIGE dzimumu līdztiesības nodrošināšanas integrētas pieejas platformas sākumlapa.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts — īsumā par EIGE
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Labās prakses, instrumenti
un metodes
Mērķis darbā ar labajām praksēm ir sniegt pierādījumus par efektīvu pieeju un instrumentiem, kas
paredzēti dzimumu līdztiesības stratēģijas un politikas īstenošanai dalībvalstīs.
Laikposmā no 2011. gada līdz 2015. gadam tika savākti 90 labas prakses piemēri šādās jomās:
•
•
•
•
•
•
•

sievietes un politisko lēmumu pieņemšana;
sievietes uzņēmējdarbībā;
darba, ģimenes un privātās dzīves sabalansēšana;
vardarbības ģimenē izskaušana;
sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana;
sievietes un plašsaziņas līdzekļi;
apmācība par dzimumu līdztiesību.

Ieguvumi no dzimumu līdztiesības
Koncentrējoties uz dzimumu līdztiesības sniegtajiem sociālajiem un ekonomiskajiem ieguvumiem,
EIGE atbalstīs plašāku dzimumu līdztiesības iekļaušanu dalībvalstu politiskajā darba kārtībā un sniegs
labāku atbalstu līdztiesībai starp sievietēm un vīriešiem, kas ir viens no ES pamatprincipiem. Šim
nolūkam EIGE noteiks metodes, kas izceļ un nosaka
ar dzimumu saistītu politiku sniegtos ieguvumus
sabiedrības ekonomiskajai un sociālajai attīstībai.
Šis process ir sācies ar dzimumu līdztiesības un tās
sniegto ieguvumu ekonomiskā pamatojuma analīzi attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu izmantošanu.
Šis pētījums palīdzēs noteikt vispiemērotākos metodoloģiskos modeļus dzimumu līdztiesības ekonomisko ieguvumu novērtēšanai ES līmenī. Vēlāk
šo modeli varēs pārbaudīt Eiropas līmenī un/vai
izvēlētā dalībvalstī(-s).

Dzimumu līdztiesības sniegtie
ieguvumi attiecībā uz sabiedrisko
pakalpojumu izmantošanu

Ģimenei draudzīga uzņēmumu sertificēšanas shēma,
ko kopš 2007. gada vada Slovēnijas Darba, ģimenes un
sociālo lietu ministrs.

Sakarā ar pētījumiem par ieguvumiem no dzimumu līdztiesības EIGE arī veic Eiropas mēroga apsekojumu līdzekļu izmantošanai sabiedriskajiem pakalpojumiem. Apsekojumā pēta Eiropas sieviešu
un vīriešu vajadzības pēc sabiedriskajiem pakalpojumiem un pieredzi to izmantošanā. Pētījuma mērķis ir sniegt pierādījumus par tādu pieeju sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūrai, kurā ņemta vērā
dzimumu līdztiesība, lai sievietes un vīrieši Eiropā
spētu daudz veiksmīgāk sasniegt savus mērķus un
tādā veidā dot lielāku ieguldījumu sabiedrībai.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts — īsumā par EIGE
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EIGE Resursu un dokumentācijas
centrs (RDC)
EIGE Resursu un dokumentācijas centra (RDC)
ilgtermiņa mērķis ir apkopot visu institucionālo atmiņu par visu dzimumu līdztiesības darbu ES un
dalībvalstu līmenī un padarīt to plaši pieejamu.
Partnerībā ar EIGE vadošie ES dokumentācijas un
informācijas centri padara savus resursus pieejamus caur šo RDC punktu. Institūts vāc arī “pelēko”
literatūru (akadēmisko literatūru, kas nav publicēta,
tātad, ir nereģistrēta) par dzimumu līdztiesību no
visām dalībvalstīm.

RDC divas galvenās funkcijas ir:
•

•

tiešsaistes un fiziskā bibliotēka — viens piekļuves punkts ar dzimumu līdztiesību saistītiem
resursiem;
zināšanu centrs — satur jaunus pētījumus, datubāzes un resursus, kas radīti pašā EIGE.

Savā tīmekļa vietnē EIGE nodrošina piekļuvi pirmajam Eiropas mēroga dzimumu līdztiesības glosārijam un tezauram, kas visiem lietotājiem piedāvā
visaptverošu strukturētu jēdzienu avotu par dažādajiem dzimumu līdztiesības terminiem.
Tiešsaistes bibliotēka nodrošina piekļuvi vairāk
nekā 500 000 resursiem visās oficiālajās ES valodās, tostarp vairāk nekā 26 000 resursu par vardarbību saistībā ar dzimumu. Resursi pakāpeniski
paplašinās tādās jomās kā dzimumu līdztiesība un
plašsaziņas līdzekļi, dzimumu līdztiesība un klimata pārmaiņas, darba, ģimenes un privātās dzīves
sabalansēšana, vīrieši un dzimumu līdztiesība, kā
arī institucionālie mehānismi sieviešu stāvokļa uzlabošanai.
Fiziskā bibliotēka atrodas ES mājā Viļņā, un tajā ir
divi galvenie nodalījumi:
•

Violetta Neubauer sniedz Dzimumu līdztiesības tezaura
un glosārija prezentāciju 2015. gada februārī Briselē.

telpa pirmajā stāvā, kurā sniegta informācija un
bezmaksas publikācijas par dzimumu līdztiesības darbu ES, ir atvērta visiem iedzīvotājiem
un brīvi pieejama pasākumu rīkošanai saistībā
ar dzimumu līdztiesību (filmu demonstrēšanai,
pārrunu rīkošanai, grāmatu prezentācijām, izstādēm u. tml.);

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts — īsumā par EIGE
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•

specializēta bibliotēka ceturtajā stāvā, kas ir atvērta ikvienam, iepriekš piesakot apmeklējumu.

Jūs varat piekļūt RDC arī šeit:
http://eige.europa.eu/rdc

EuroGender
Eiropas dzimumu līdztiesības sadarbības tīkls ir
tiešsaistes platforma EIGE tīmekļa vietnē. Aicinām
jūs pievienoties EIGE EuroGender kopienai, kā arī
atbalstīt mūsu misiju, strādājot pie “sieviešu un vīriešu līdztiesības īstenošanas Eiropā un ārpus tās
robežām”. Reģistrējieties un apmeklējiet EuroGender regulāri, lai uzzinātu par gaidāmajiem pasākumiem, diskusijām, jaunākajām publikācijām un
pieredzes apmaiņu.

Instruments pirmspievienošanās
palīdzībai
Sadarbība ar ES kandidātvalstīm
un potenciālajām kandidātvalstīm
Kopš 2013. gada ar Pirmspievienošanās palīdzības
instrumenta (IPA) atbalstu EIGE ir uzsācis sadarbību
ar sešām pirmspievienošanās valstīm no Rietumbalkāniem un ar Turciju. Līdz ar iesaistīšanos institūta ikdienas darbā vairākas IPA valstis ir nopietni
pievērsušās dzimumu līdztiesības veicināšanai, kā
arī pēc EIGE metodoloģijas gatavojas izstrādāt savu
dzimumu līdztiesības indeksu.

Pievienojies EuroGender tīklam šeit:
http://eurogender.eige.europa.eu

Ieeja EIGE Resursu un dokumentācijas centrā. Centrs atvērts no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 9.30–13.00 un
13.30–18.00.
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Sazināsimies
EIGE ir atrodams dažādās platformās. Visas mūsu publikācijas ir pieejamas institūta tīmekļa vietnē, Resursu
un dokumentācijas centrā un EU Bookshop. Jūs varat ar mums arī sazināties, izmantojot virtuālo tikšanās
vietu EuroGender, kur iespējams kļūt par tiešsaistes kopienas dalībnieku.
Ieeja Resursu un dokumentācijas centrā atrodas mūsu Viļņas biroja pirmajā stāvā adresē Vilniaus gatvė 10.
Centrs ir atvērts no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 9.30–13.00 un 13.30–18.00.
Centra pirmais stāvs ir vieta, kur satikties, apmainīties domām un uzzināt par dzimumu līdztiesības darbu
ES. Papildinformācija ir pieejama, rakstot uz šādu adresi: rdc.info@eige.europa.eu
Lai veiktu pētījumus vai iegūtu padziļinātu informāciju, iespējams apmeklēt specializēto bibliotēku
ceturtajā stāvā. Apmeklējuma saskaņošanai lūdzam pieteikties, izmantojot šo e-pasta adresi:
rdc@eige.europa.eu
Ar mums varat sazināties arī ar sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību:

Abonējiet EIGE biļetenu:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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