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Wat is EIGE?

Het Europees Instituut voor gendergelijkheid
(EIGE) is een autonoom orgaan van de Euro
pese Unie, opgericht met als doel de promotie
van gendergelijkheid te bevorderen en te versterken. Dit onder meer door een genderdimensie te
geven aan alle beleidsdomeinen van de Unie en
het daaruit voortvloeiende nationale beleid, door
bij te dragen aan de bestrijding van discriminatie
op grond van geslacht, en door de burgers van de
Unie bewuster te maken van gendergelijkheid.
EIGE wil uitgroeien tot het kenniscentrum van
Europa op het gebied van gendergelijkheid, dat
het voortouw neemt bij de ontwikkeling van betrouwbaar bewijsmateriaal, het verzamelen van
kennis en de uitwisseling van nuttige ervaringen
en deskundigheid. EIGE ving zijn werkzaamheden
aan in 2010 en vierde in 2015 zijn vijfjarig bestaan.

Wat is de context
van de werkzaamheden van EIGE?
Hoewel gelijke behandeling van vrouwen en
mannen van meet af aan een van de grondbeginselen van de Europese Unie is, bestaat er nog
altijd een duidelijk democratisch tekort in de betrokkenheid van vrouwen bij de beleidsvorming
in de Europese Unie. Ondanks krachtige toezeggingen en recente vooruitgang heeft de Europese
Unie nog maar de helft van de weg afgelegd naar
een maatschappij waarin mannen en vrouwen
gelijk zijn.

Viviane Reding (links), de toenmalige vicevoorzitter van
de Europese Commissie, Dalia Grybauskaitė (midden),
president van Litouwen, en Martin Schulz (rechts), voorzitter van het Europees Parlement, tijdens de opening
van het EU-huis in Vilnius in mei 2013.

EIGE opereert binnen het kader van de beleidsmaatregelen en initiatieven van de Europese Unie
en vervult de doelstellingen en taken die het Euro
pees Parlement en de Raad van de Europese Unie
voor het Instituut hebben vastgesteld. Door de
Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement te voorzien van deskundigheid
op hoog niveau, draagt het Instituut bij tot beter
onderbouwd beleid. Het Instituut betrekt ook de
pretoetredingslanden bij diens activiteiten.
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19 juni 2015 — Open dag ter gelegenheid van de viering van het vijfjarig bestaan van EIGE

De visie van het Instituut:
het realiseren van gelijkheid van vrouwen
en mannen in heel Europa en daarbuiten.
De missie van het Instituut:
uitgroeien tot het Europese
kenniscentrum op het gebied
van gendergelijkheid.

EIGE wordt bestuurd door een raad van bestuur
die bestaat uit achttien vertegenwoordigers uit
de lidstaten en een vertegenwoordiger van de
Europese Commissie. Het Instituut heeft bovendien een deskundigenforum dat als adviesorgaan
optreedt.
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Evaluatie van het actieprogramma
van Peking in de EU
EIGE ondersteunt de voorzitterschappen van de
Raad van de Europese Unie door de uitvoering
van het actieprogramma van Peking (Beijing
Platform for Action — BPfA) in de lidstaten te
evalueren. Het actieprogramma van Peking is een
verbintenis op het niveau van de Verenigde Naties
die de Europese Unie in 1995 is aangegaan.
EIGE heeft sinds 2010 acht verslagen en een onderzoeksnotitie gepubliceerd over de essentiële
aandachtsgebieden uit het actieprogramma van
Peking. Deze zijn via de conclusies van de Raad
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) meegenomen in het beleidsvormingsproces.

Gendergelijkheid en economische
onafhankelijkheid: deeltijdwerk
en zelfstandig ondernemerschap
In het verslag „Gendergelijkheid en economische
onafhankelijkheid” werd opgemerkt dat de arbeids
participatie van mannen in 2012 de doelstelling
van Europa 2020 van 75 % had bereikt, maar dat
de arbeidsparticipatie van vrouwen met 62 % laag
bleef. Uit het verslag bleek dat veertien lidstaten
de doelstellingen van Europa 2020 voor de arbeidsparticipatie van mannen hadden bereikt of
bijna hadden bereikt, maar dat geen van de lidstaten, behalve Zweden, de doelstelling van Europa
2020 voor de arbeidsparticipatie van vrouwen had
gehaald.

Op basis van het verslag van EIGE, riep de Raad
EPSCO de lidstaten en de Commissie op om een
beter evenwicht tussen werk en privéleven voor
vrouwen en mannen te bevorderen door het op
gelijke wijze delen van zorgverantwoordelijk
heden en huishoudelijke taken via een combinatie
van verschillende maatregelen aan te moedigen
(Raad van de Europese Unie, 2014 a).
Peking+20: vierde evaluatie
van de uitvoering van het actieprogramma
van Peking in de lidstaten van de Europese
Unie
Het verslag „Peking+20” is de vierde evaluatie van
de algemene ontwikkelingen op het niveau van
de Europese Unie met betrekking tot de twaalf
essentiële aandachtsgebieden van het BPfA. In
het verslag worden de belangrijkste trends, de geboekte vooruitgang en de grootste uitdagingen
op het gebied van gendergelijkheid in de Euro
pese Unie van 2007 tot 2012 gepresenteerd.
Op basis van de resultaten van het verslag
„Peking+20” van EIGE heeft de Raad EPSCO de lidstaten en de Commissie opgeroepen om verdere
actie te ondernemen om de overgebleven problemen op het gebied van gendergelijkheid aan
te pakken, zoals genderverschillen op het gebied
van onderwijs en opleiding, de arbeidsmarkt, de
verdeling van huishoudelijke taken en zorgverantwoordelijkheden, beloning en pensioenen, en
de besluitvorming (Raad van de Europese Unie,
2014 b).
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Verslagen van EIGE over het actieprogramma van Peking (2010-2015)
Geweld tegen
vrouwen —
slachtofferhulp
Aandachtsgebied D
Genderkloof bij
pensioenen

Klimaatverandering
Aandachtsgebied K

Besluitvorming in
mediaorganisaties
Aandachtsgebied J

Aandachtsgebied F

BPfA

Effectiviteit van
institutionele
mechanismen
Aandachtsgebied H

Deeltijdwerk
en zelfstandig
ondernemerschap
Aandachtsgebied F

Combinatie van
werk en gezinsleven
Vrouwen in
zeggenschap en
besluitvorming

Aandachtsgebied F

Aandachtsgebied G

Genderkloof op het gebied van pensioenen
in de Europese Unie: onderzoeksnotitie
voor het Letse voorzitterschap
Pensioenen zijn van cruciaal belang om op een
waardige wijze oud te kunnen worden en armoede op oudere leeftijd te voorkomen. In 2012 was
de gemiddelde genderkloof op het gebied van
pensioenen, dat wil zeggen de optelsom van
een leven lang genderongelijkheden, voor de 28
EU-lidstaten 38 %. Dit
betekent dat gepen
sioneerden over het
Gender gap in pensions in the EU
algemeen
weliswaar
Research note to the Latvian Presidency
een hoger risico op armoede lopen, maar dat
dit risico voor vrouwen
extra hoog is en serieus
moet worden aangepakt. Lees hier de onderzoeksnotitie.

Vrouwen in zeggenschap en besluitvorming
EIGE heeft in zijn verslag onder het Luxemburgse voorzitterschap genderonevenwichtigheden
in de besluitvorming op politiek, economisch en
sociaal terrein geanalyseerd. Uit de meest recente gegevens komt naar voren dat mannen op alle
gebieden van het openbare leven oververtegenwoordigd zijn, vooral in de economische en sociale besluitvorming. Het verslag beveelt als belangrijkste maatregelen aan om het evenwicht tussen
werk en privéleven te verbeteren en institutionele
veranderingen ten uitvoer te leggen. Politiek en
economie staan al hoog op de beleidsagenda,
maar ook onevenwichtigheden tussen mannen
en vrouwen in de besluitvorming op andere
maatschappelijke gebieden, zoals sport, media en
onderzoek, behoeven een veel grotere zichtbaarheid en veel meer actie. Lees hier het verslag.
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EIGE-database „Vrouwen en mannen
in de Europese Unie — feiten en cijfers”
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Meer informatie:

Als u de meest recente vergelijkbare en betrouwbare gegevens over gendergelijkheid in alle lidstaten en op het niveau van de Unie zoekt, is de
database van EIGE de juiste bron! Deze bestrijkt
alle Peking-indicatoren die sinds 1999 door de
Raad EPSCO zijn goedgekeurd, de meest actuele
informatie op het niveau van de lidstaten en de
Unie, en evaluaties van de geboekte vooruitgang
voor bijna alle twaalf aandachtsgebieden uit het
actieprogramma van Peking. Een interactieve
kaart, gegevenstabellen en grafieken geven u snel
een overzicht van de situatie in een afzonderlijke
lidstaat en van de situatie in lidstaten ten opzichte
van andere lidstaten.

•

Database van EIGE over de Pekingindicatoren: „Vrouwen en mannen in de
Europese Unie — feiten en cijfers”
(http://eige.europa.eu/gender-statistics/
women-and-men-in-the-eu-facts-andfigures)
De verslagen van EIGE die betrekking
hebben op de verschillende
aandachtspunten uit het actieprogramma
van Peking: (http://eige.europa.eu/rdc/
eige-publications)

•

EIGE-database „Vrouwen en mannen in de Europese Unie — feiten en cijfers”.
Indicator 21 in kaart gebracht: Armoederisicopercentage.
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EIGE tegen gendergerelateerd geweld
Gendergerelateerd geweld weerspiegelt en versterkt de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen en blijft een groot probleem in de Europese
Unie. Het komt in de hele samenleving voor en is
gebaseerd op ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen, die de dominante positie van mannen over vrouwen versterken. In de
Europese Unie zijn negen van de tien slachtoffers
van huiselijk geweld vrouwen. Slachtoffers van dit
geweld zijn uiteindelijk niet alleen vrouwen, maar
hele gezinnen, gemeenschappen en de samen
leving als geheel.

EIGE heeft als doel de lidstaten en alle relevante
instellingen, waaronder het Europees Parlement
en de Europese Commissie, te ondersteunen in
hun streven om gendergerelateerd geweld te bestrijden en te voorkomen, door hen te voorzien
van betrouwbare en vergelijkbare gegevens om
de effectiviteit van de relevante beleidslijnen te
helpen meten. Het werk van EIGE zal de komende
jaren worden bepaald door zijn strategische kader
voor geweld tegen vrouwen (2015-2018).

ADMINISTRATIEVE
BRONNEN
VAN GEGEVENS over
gendergerelateerd
geweld

EIGE concentreert
zich in zijn werk
ten aanzien van
gendergerelateerd
geweld op de
volgende gebieden.

VROUWELIJKE
GENITALE
VERMINKING

KOSTEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD

GENDERSTATISTIEKEN,
ONDERZOEK,
METHODEN,
HULPMIDDELEN EN
GOEDE PRAKTIJKEN,
BEWUSTMAKING

SEKSUEEL
GEWELD

ONDERSTEUNENDE
DIENSTVERLENING voor
vrouwen — slachtoffers
van huiselijk geweld

DOMEIN GEWELD
in de gendergelijkheidsindex

HUISELIJK GEWELD
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Administratieve bronnen
van gegevens over
gendergerelateerd geweld
Administratieve gegevens over gendergerelateerd
geweld worden niet in de eerste plaats voor statis
tische doeleinden verzameld, maar voor intern
gebruik door instellingen of agentschappen om
hun activiteiten te monitoren. Ze meten niet de
ware omvang van gendergerelateerd geweld,
doordat niet alle incidenten worden gemeld. Ze
kunnen echter wel gedetailleerde informatie verschaffen over de wijze waarop justitiële, politie-,
gezondheids- en sociale diensten op gendergerelateerd geweld reageren. Deze informatie kan van
nut zijn bij de ontwikkeling en beoordeling van
passende beleidslijnen en maatregelen om gendergerelateerd geweld tegen vrouwen in de hele
Europese Unie te voorkomen en te bestrijden.
Het Instituut heeft de beschikbaarheid, toegankelijkheid, vergelijkbaarheid en kwaliteit van de
gegevens die door deze instellingen in de hele
Europese Unie zijn verzameld, geëvalueerd en
geanalyseerd. Het heeft voorts twee verslagen
gepubliceerd en een database met a dministratieve
bronnen van gegevens over gendergerelateerd
geweld ontwikkeld (beschikbaar op: http://eige.
europa.eu/rdc/eige-publications).

Vrouwelijke genitale verminking
Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een
gewelddadige vorm van onderwerping van vrouwen en meisjes die volkomen in strijd is met de
beginselen van gendergelijkheid. In 2012 is EIGE
een EU-breed onderzoek naar VGV begonnen. Dit
onderzoek heeft voornamelijk het feit naar voren
gehaald dat de prevalentie van VGV in Europa zeer
moeilijk te schatten is doordat gegevens schaars
zijn. Het onderzoek benadrukt ook het belang van
betrouwbare gegevens over de prevalentie om de
strijd tegen dit verschijnsel in de Europese Unie en
in de rest van de wereld te ondersteunen.
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De Europese Commissie heeft in haar mededeling
over het bannen van vrouwelijke genitale verminking EIGE gevraagd om een methodologie te ontwikkelen voor het schatten van het risico op vrouwelijke genitale verminking in de Europese Unie.
In 2013 is het Instituut een tweede onderzoek naar
VGV begonnen: „Schatting van het aantal meisjes
dat wordt bedreigd met genitale verminking in
de Europese Unie”. EIGE heeft een methodologie
voor het schatten van het risico op VGV ontwikkeld en het heeft deze methodologie in drie lidstaten — Ierland, Portugal en Zweden — getoetst.
De onderzoeksbevindingen benadrukken ook het
belang van samenwerking tussen regeringen en
gemeenschappen bij het voorkomen van VGV in
Europa en daarbuiten.
EIGE breidt de reikwijdte van zijn onderzoeks
activiteiten en gegevens met betrekking tot VGV
geleidelijk uit, onder andere met een database
met goede praktijken, onderzoeksrichtsnoeren
en beleidsaanbevelingen.

Kosten van gendergerelateerd
geweld in de Europese Unie
De gegevensvereisten voor het schatten van de
kosten van gendergerelateerd geweld zijn ingewikkeld, en de kwaliteit van de beschikbare gegevens is onvoldoende. In 2014 heeft EIGE opdracht
gegeven tot een onderzoek om de bestaande
benaderingen te analyseren en methoden voor te
stellen voor het schatten van de kosten van gendergerelateerd geweld en huiselijk geweld tegen
vrouwen in alle lidstaten.
Het verslag „Estimating the costs of gender-based
violence in the EU” verschaft een diepgaande evaluatie en analyse van de methodologische opties
voor deze schattingen. Het bevat ook een casestudie voor het Verenigd Koninkrijk. De casestudie
schat de jaarlijkse kosten van het niet voorkomen
van dit geweld in de Europese Unie op 206 miljard
GBP (259 miljard euro).
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De rondetafelbijeenkomst in Lissabon over betere samenwerking om vrouwelijke genitale verminking tegen te gaan,
werd geopend door (van links naar rechts) de directrice van EIGE, Virginija Langbakk, samen met de Portugese minister Teresa Morais en de voorzitster van de Stichting Champalimaud, Leonora Beleza.

Huiselijk geweld
Huiselijk geweld (ook aangeduid als geweld in
intieme partnerrelaties of als geweld binnen het
gezin) blijft een van de meest wijdverbreide vormen van gendergerelateerd geweld. Hoewel alle
lidstaten maatregelen hebben ingevoerd om deze
vormen van geweld te voorkomen en te bestrijden, zijn er op dit gebied nog steeds aanzienlijke
verschillen tussen de lidstaten. Om hen in staat te
stellen goed praktijken in het voorkomen van huiselijk geweld te delen, heeft EIGE informatiebronnen, methoden, hulpmiddelen en goede praktijken verzameld met betrekking tot de preventie
van deze vorm van geweld en de bescherming
van de slachtoffers ervan.

Meer informatie:
•
•
•

•
•
•

De EU-mapping tool van EIGE voor adminis
tratieve bronnen van gegevens over gender
gerelateerd geweld.
Verslag over vrouwelijke genitale verminking in de Europese Unie en Kroatië.
Verslag over de schatting van het aantal
meisjes dat in de Europese Unie wordt bedreigd met genitale verminking, met een
stap-voor-stapleidraad en factsheets en
profielen per land.
Databases met informatiebronnen, goede
praktijken en methoden en hulpmiddelen
om VGV te voorkomen en uit te roeien.
Het onderzoek naar het schatten van de
kosten van gendergerelateerd geweld in
de Europese Unie.
Alle materialen met betrekking tot
gendergerelateerd geweld zijn te vinden
op: http://eige.europa.eu/gender-basedviolence

Europees Instituut voor gendergelijkheid — EIGE in het kort
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Mannen en gendergelijkheid
Hoewel enkele lidstaten in hun beleidskader voor
gendergelijkheid specifiek aandacht schenken aan
mannen, zijn zulke ontwikkelingen ongelijkmatig
verdeeld over de lidstaten en worden ze niet op
duurzame wijze ondernomen.
De rol van mannen bij het bevorderen van gendergelijkheid wordt in de Europese Unie steeds
vaker onderzocht en in het genderbeleid opgenomen. In de routekaart voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen (2006-2010) van de Europese Commissie werd benadrukt dat mannen meer
zorgtaken op zich moesten nemen. De Strategie
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (20102015) stelt dat om gendergelijkheid te bereiken de
actieve bijdrage, ondersteuning en betrokkenheid
van mannen nodig is en dat het beleid ook gericht

moet zijn op gendergerelateerde ongelijkheden
die mannen en jongens treffen, zoals alfabetisering, vroegtijdig schoolverlaten en gezondheid op
het werk.
EIGE heeft het onderzoek naar de betrokkenheid
van mannen bij gendergelijkheidsinitiatieven en
de database over mannen en gendergelijkheidsorganisaties op zijn website geplaatst. Het Instituut maakt genderongelijkheden die mannen
treffen, zichtbaar en legt daarbij de nadruk op de
betrokkenheid van mannen bij de bevordering
van gendergelijkheid, bijvoorbeeld met de presentatie van het werk van mannen voor gendergelijkheid in bewustmakingscampagnes, zoals de
White Ribbon Campaign.

„Ik veroordeel met klem elke vorm van
geweld tegen meisjes en vrouwen, en
ik draag iedereen een warm hart toe
die zich tegen dit geweld inzet en hulp
biedt aan de slachtoffers, zoals de heer
Denis Mukwege, winnaar van de Sacharov-prijs in 2014. Het is gemakkelijk om
dit geweld, dat duidelijk onaanvaardbaar is, te veroordelen maar we moeten
met ons allen nagaan wat we kunnen
doen om hier daadwerkelijk een halt
aan toe te roepen en hoe we de slachtoffers kunnen helpen.”

Martin Schulz

voorzitter van het Europees Parlement

Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, ondersteunt de White Ribbon Campaign.
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Gendergelijkheidsindex
Maat voor gendergelijkheid in de
Europese Unie
De gendergelijkheidsindex, die EIGE heeft ontwikkeld en in 2013 heeft gelanceerd, is een uniek
meetinstrument dat de complexiteit van gendergelijkheid vat in een gebruikersvriendelijke en gemakkelijk te interpreteren maat. De index is vooral
nuttig voor beleidsmakers in de Europese Unie,
omdat hij is gebaseerd op het beleidskader van
de Unie.

In de index worden meerdere genderindicatoren
volgens een conceptueel kader gecombineerd
tot één enkele samenvattende maat. Hij bestaat
uit zes kerndomeinen (werk, geld, kennis, tijd,
macht en gezondheid) en twee satellietdomeinen (elkaar kruisende ongelijkheden en geweld). Deze satellietdomeinen worden gebruikt
om verschijnselen op te nemen die op een specifieke bevolkingsgroep van toepassing zijn.

Werk
§§Participatie
§§Segregatie
§§Arbeidskwaliteit

Gezondheid

Geld

§§Status
§§Gedrag
§§Toegang

§§Financiële middelen
§§Economische situatie

Gender
gelijkheids
index
Macht
§§Politiek
§§Sociaal
§§Economisch

Elkaar
kruisende
ongelijkheden

Kennis
§§Leerresultaten
§§Segregatie
§§Een leven lang leren

Tijd
§§Economische
activiteiten
§§Zorgactiviteiten
§§Sociale activiteiten

Domeinen en subdomeinen van het conceptuele kader van de gendergelijkheidsindex.

Geweld

Europees Instituut voor gendergelijkheid — EIGE in het kort

De gendergelijkheidsindex kent aan de lidstaten
scores van 1 tot 100 toe, waarbij 1 staat voor volledige genderongelijkheid en 100 voor volledige
gendergelijkheid. De scores worden gegeven
voor het EU-gemiddelde, voor elke lidstaat en
voor de respectieve domeinen. De index meet
genderverschillen die worden bijgesteld voor het
bereikte niveau om te waarborgen dat een hoge
score zowel kleine (of afwezige) genderverschillen
als een goede algemene situatie voor iedereen
weerspiegelt.

Gendergelijkheidsindex 2015:
meting van de gendergelijkheid in
de loop van de tijd
De gendergelijkheidsindex 2015, die in juni 2015
werd voorgesteld, meet hoe ver verwijderd van —
of hoe dicht bij — het bereiken van gendergelijkheid de Europese Unie in 2005, 2010 en 2012 was.
Er worden resultaten verstrekt voor alle lidstaten
en voor de Europese Unie als geheel, op het
niveau van de domeinen en de subdomeinen.
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In de Unie als geheel vertoont het domein van de
macht — dat de vertegenwoordiging in economische en politieke besluitvorming meet — de
grootste tekenen van vooruitgang, terwijl het
grootste tekort is gevonden op het gebied van
de tijdsverdeling — dat de manier weerspiegelt
waarop vrouwen en mannen hun tijd besteden
aan zorgactiviteiten en vrije tijd.
De index biedt bovendien een eerste stap in de
ontwikkeling van een samengestelde maat voor
geweld tegen vrouwen, op basis van de gegevens
die door het Bureau van de Europese Unie voor de
grondrechten (FRA) via de EU-brede enquête over
geweld tegen vrouwen worden verzameld.
Deze eerste poging om geweld tegen vrouwen
te meten bevestigt de noodzaak van regelmatige
gegevensverzameling om de basis voor betrouwbare statistische beoordelingen te verschaffen en
om betere en effectievere maatregelen te kunnen
nemen tegen gendergerelateerd geweld.
De gendergelijkheidsindex is toegankelijk via:
http://eige.europa.eu/gender-statistics/genderequality-index.

Uit de index blijkt dat de gendergelijkheid tussen
2005 en 2012 enigszins is toegenomen. De score
voor de 28 lidstaten steeg van 51,2 in 2005 naar
52,9 (op een schaal van 1 tot 100) in 2012, waaruit
blijkt dat de Europese Unie pas halverwege volledige gendergelijkheid is gekomen.

EU-commissaris Věra Jourová voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid spreekt op de Gendergelijkheidsindex-conferentie in juni 2015 in Brussel.
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Statistieken over gendergelijkheid
op één plaats bijeen
EIGE-database
met genderstatistieken
Deze database is een veelomvattende bron van
genderstatistieken en informatie over verschillende aspecten van (on)gelijkheid tussen vrouwen en
mannen.
Zij zal het gemakkelijker maken om te meten of, of
in hoeverre, gendergelijkheid in de praktijk wordt
bereikt. Zij zal ook fungeren als een betrouwbare
bron voor het formuleren en controleren van beleid dat gunstig is voor zowel vrouwen als mannen, en zal beter onderbouwde besluiten ten
behoeve van gendergelijkheid bevorderen. De
database faciliteert genderanalyse door toegang
te bieden tot statistieken die laten zien of vrouwen

De startpagina van de Gender Statistics Database.

en mannen hun tijd verschillend verdelen over
betaald werk en onbetaald werk zoals zorgtaken,
en of zij ongelijke toegang hebben tot onderwijs,
gezondheidsvoorzieningen of economische middelen.
De database heeft als doel statistisch bewijsmateriaal te verschaffen dat kan worden gebruikt om
het werk van de Europese Commissie ten aanzien
van gendergelijkheid te ondersteunen en aan te
vullen en om de lidstaten te helpen hun vooruitgang te controleren.
De database is toegankelijk via:
http://eige.europa.eu/gender-statistics
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Wat is gendermainstreaming?
Gendermainstreaming wordt internationaal
erkend als een strategie om gendergelijkheid tot
realiteit te maken. Het is de integratie van een genderperspectief in elke interventiefase: voorbereiding, ontwerp, uitvoering, controle en evaluatie
van beleid, regelgeving en uitgavenprogramma’s.
Het doel is gelijkheid van vrouwen en mannen op
alle gebieden van het leven te bevorderen.

•

EIGE heeft een onlineplatform over gendermainstreaming opgezet dat:
•

•

aanbevelingen doet voor EU-functionarissen
en ambtenaren om bij hun dagelijkse taken
en verantwoordelijkheden op verschillende
beleidsterreinen rekening te houden met
genderaspecten;
individuele competenties ten behoeve van
mainstreaming van het genderperspectief
in alle fasen van de beleidsontwikkeling en

•

-uitvoering helpt vergroten. Wanneer duidelijk is hoe beleid vanuit een genderperspectief
moet worden ontwikkeld, gepland, uitgevoerd,
gecontroleerd en geëvalueerd, zal dit het beleid van de Europese Unie sterker maken en
zijn relevantie voor de maatschappij vergroten;
een systeem creëert voor het opslaan en beoordelen van informatiebronnen op het gebied van gendermainstreaming, waaronder
een overzicht van institutionele mechanismen
in de Europese Unie;
toegang biedt tot een database met geselecteerde informatiebronnen over gendermainstreaming: onder meer hulpmiddelen en
methoden, goede praktijken, wetgeving en
beleidslijnen, handleidingen, onderzoeken en
toolkits.

Het platform is toegankelijk via:
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

De startpagina van het EIGE-platform voor gendermainstreaming.
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Goede praktijken en hulpmiddelen
en methoden
De werkzaamheden op het gebied van goede
praktijken hebben als doel bewijs te verschaffen
van effectieve benaderingen en hulpmiddelen die
in de lidstaten worden toegepast voor de tenuitvoerlegging van strategieën en beleid voor gendermainstreaming.
In de periode 2011–2015 werden op de volgende
gebieden 90 voorbeelden van goede praktijken
verzameld:
•

vrouwen en politieke besluitvorming;

•

vrouwelijk ondernemerschap;

•

combinatie van werk, gezin en privéleven;

•

preventie van huiselijk geweld;

•

preventie van vrouwelijke genitale verminking;

•

vrouwen en de media;

•

gendertraining.

Voordelen van gendergelijkheid
Door zich te concentreren op de sociale en economische voordelen van gendergelijkheid, zal EIGE
bijdragen aan het pleidooi om gendergelijkheid
breder op te nemen in de politieke agenda’s van
de lidstaten en zal het gelijkheid van vrouwen
en mannen, als een van de basisbeginselen van
de Europese Unie, beter ondersteunen. EIGE zal
daartoe methoden identificeren die de voordelen
van gendergevoelig beleid voor de economische
en sociale ontwikkeling van de maatschappij beschrijven en bepalen.
Met dit proces is een begin gemaakt door de economische argumenten voor gendergelijkheid
en de voordelen van uitgaven voor openbare
diensten op het gebied van gendergelijkheid te
analyseren.
Het eerste onderzoek zal de belangrijkste methodologische modellen voor het beoordelen van de
economische voordelen van gendergelijkheid op
EU-niveau helpen vaststellen. Het vastgestelde
model kan later op Europees niveau en/of in een
of meer geselecteerde lidstaten worden getoetst.

Voordelen van gendergelijkheid
door uitgaven voor openbare
diensten

Een certificeringsregeling voor gezinsvriendelijke ondernemingen, die sinds 2007 wordt uitgevoerd door het
Sloveens ministerie van Arbeid, Gezin en Sociale Zaken.

EIGE voert ook de pan-Europese enquête over de
voordelen van gendergelijkheid door middel van
uitgaven voor openbare diensten uit. De enquête
onderzoekt de behoeften aan en ervaringen met
het gebruik van openbare diensten onder Europese vrouwen en mannen. Het onderzoek heeft
als doel bewijsmateriaal te verschaffen voor een
gendergevoelige aanpak van infrastructuur voor
openbare diensten, zodat vrouwen en mannen in
Europa beter toegerust raken en sterker komen te
staan om hun doelen na te streven en daardoor
een betere bijdrage aan de samenleving te leveren.

Europees Instituut voor gendergelijkheid — EIGE in het kort
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Het resource- en documentatiecentrum
(RDC) van EIGE
De langetermijndoelstelling van het resource- en
documentatiecentrum (RDC) van EIGE is het
tot stand brengen van een institutioneel geheugen van alle activiteiten die op het niveau van
de Europese Unie en de lidstaten ten aanzien
van gendergelijkheid worden ontplooid, en die
informatie voor iedereen toegankelijk te maken.
In samenwerking met EIGE maken toonaangevende documentatie- en informatiecentra in de
Unie hun materiaal beschikbaar via dit centrale
toegangspunt. Het Instituut verzamelt ook „grijze”
literatuur (d.w.z., academische literatuur die niet is
gepubliceerd en daarom niet is geregistreerd) op
het gebied van gendergelijkheid uit alle lidstaten.

Het resource- en documentatiecentrum is georganiseerd rond twee basisfuncties:
•
•

een online- en fysieke bibliotheek — een centraal toegangspunt tot informatie op het gebied van gendergelijkheid;
een kenniscentrum — met de nieuwe studies,
databases en informatie die door EIGE zelf
wordt geproduceerd.

EIGE biedt op zijn website toegang tot de eerste
Europese woordenlijst en thesaurus op het gebied van gendergelijkheid. Deze vormen voor alle
gebruikers een uitgebreide bron van gestruc
tureerde concepten die diverse begrippen met
betrekking tot gendergelijkheid beschrijven.
De onlinebibliotheek biedt bezoekers toegang
tot meer dan 500 000 informatiebronnen in
alle officiële talen van de EU, waaronder meer
dan 26 000 informatiebronnen op het gebied van
gendergerelateerd geweld. Geleidelijk groeit het
aantal informatiebronnen op het gebied van gender en media, klimaatverandering, combinatie van
werk en privéleven, mannen en gendergelijkheid,
en institutionele mechanismen voor de verbetering van de positie van vrouwen.
De fysieke bibliotheek bevindt zich in het EU-huis
in Vilnius en bestaat uit twee ruimtes:
•

Presentatie van de thesaurus en woordenlijst op het
gebied van gendergelijkheid door Violetta Neubauer in
februari 2015 in Brussel.

een ruimte op de begane grond met informatie en gratis publicaties over werkzaamheden
op het gebied van gendergelijkheid in de Europese Unie. Deze ruimte is voor iedereen toegankelijk en kan gratis worden gebruikt voor
gendergerelateerde evenementen (filmvertoningen, discussies, boekpresentaties, tentoonstellingen enz.);
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een gespecialiseerde bibliotheek op de vierde
verdieping die op afspraak voor iedereen toegankelijk is.

Het resource- en documentatiecentrum is ook
online toegankelijk via: http://eige.europa.eu/rdc

EuroGender
Het Europese netwerk op het gebied van gendergelijkheid, is een onlinesamenwerkingsplatform
dat toegankelijk is via de website van EIGE. Wij
moedigen u aan om deel te nemen aan de EuroGender-gemeenschap en u achter onze missie te
scharen om ‘gelijkheid van vrouwen en mannen in
heel Europa en daarbuiten tot realiteit te maken’.
Meld u aan en kom voor aanstaande evenementen, discussies, recente publicaties en het uitwisselen van ervaringen!

Instrument voor
pretoetredingssteun
Samenwerking met kandidaat-lidstaten
en mogelijke kandidaat-lidstaten van de
Europese Unie
In 2013 is EIGE met de steun van het instrument
voor pretoetredingssteun (IPA) begonnen samen
te werken met zes pretoetredingslanden op
de Westelijke Balkan en met Turkije. Meerdere
IPA-landen (waaronder Kosovo en Servië) zijn niet
alleen betrokken bij de reguliere activiteiten van
het Instituut, maar hebben ook hun verbintenissen op het gebied van gendergelijkheid versterkt
en zijn bezig hun eigen gendergelijkheidsindex te
ontwikkelen.

U kunt u aansluiten bij het EuroGender-netwerk
op: http://eurogender.eige.europa.eu/

De ingang van EIGE’s resource- en documentatiecentrum, maandag tot en met vrijdag, van 9:30 tot 13.00 en 13:30
tot 18:00.

Europees Instituut voor gendergelijkheid — EIGE in het kort
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Praat met ons
EIGE is op verschillende platforms actief. Al onze publicaties zijn beschikbaar via de website van het Instituut, in het resource- en documentatiecentrum en in de EU Bookshop. U kunt ook contact met ons opnemen via de virtuele ontmoetingsplaats EuroGender, waar u lid kunt worden van een onlinegemeenschap.
Op de begane grond van ons kantoor op Vilniaus Gatve 10 in Vilnius bevindt zich tevens de ingang van
het resource- en documentatiecentrum. Het centrum is open van maandag tot en met vrijdag van 9.30
tot 13.00 en van 13.30 tot 18.00.
De toegangsruimte is een plaats waar u kunt praten en leren over werkzaamheden op het gebied van gendergelijkheid in de Europese Unie. Stuur voor meer informatie een e-mail naar: rdc.info@eige.europa.eu
Als u onderzoek wilt doen of gespecialiseerde informatie nodig hebt, bent u van harte welkom in onze
gespecialiseerde bibliotheek op de vierde verdieping. Voor het maken van een afspraak om deze bibliotheek te bezoeken, kunt u mailen naar: rdc@eige.europa.eu
U kunt ook via de sociale media met ons in contact komen:

Abonneer u op de nieuwsbrief van EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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