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Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Męż-
czyzn (EIGE) jest niezależnym organem Unii Euro-
pejskiej powołanym w celu wsparcia i wzmocnie-
nia promocji równości kobiet i mężczyzn, w tym 
włączania aspektu płci we wszystkich politykach 
UE i wynikających z nich politykach krajowych, 
a także zwalczania dyskryminacji ze względu na 
płeć oraz podnoszenia świadomości obywateli UE 
w zakresie problematyki równości płci.

EIGE został powołany do życia jako ośrodek wie-
dzy mający pełnić wiodącą rolę w opracowywa-
niu wiarygodnych danych, gromadzeniu wiedzy 
oraz wymianie przydatnych doświadczeń i spe-
cjalistycznej wiedzy. Instytut powstał w 2010 r. 
i obchodził w 2015 r. swoje piąte urodziny.

Jaki jest kontekst pracy EIGE?
Choć równouprawnienie płci od samego począt-
ku stanowi jedną z podstawowych zasad Unii 
Europejskiej, nadal dostrzegalny jest wyraźny de-
ficyt demokracji pod względem udziału kobiet 
w kształtowaniu polityki europejskiej. Pomimo 
silnego zaangażowania i niedawnych postępów 
Unia Europejska znajduje się dopiero w połowie 
drogi ku społeczeństwu, w którym kobiety i męż-
czyźni są równi.

Czym jest EIGE?

Od lewej: wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej 
Viviane Reding, prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė 
i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin 
Schulz podczas ceremonii otwarcia Domu UE w Wilnie, 
maj 2013 r.

EIGE funkcjonuje w ramach polityki i inicjatyw 
Unii Europejskiej, realizując cele i zadania powie-
rzone mu przez Parlament Europejski i Radę Unii 
Europejskiej. Aby wesprzeć bardziej świadome 
kształtowanie polityki, EIGE dostarcza Komisji Eu-
ropejskiej, państwom członkowskim i Parlamen-
towi Europejskiemu zaawansowaną wiedzę oraz 
angażuje w swoje działania państwa ubiegające 
się o członkostwo.
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19 czerwca 2015 r. – Dzień otwartych drzwi w rocznicę powstania EIGE

Wizja Instytutu wyraża się w haśle:

„Rzeczy wiste równouprawnienie kobiet 
i mężczyzn w Europie i poza nią’’.

Jego misją jest zaś:

pełnienie roli europejskiego ośrodka 
wiedzy w dziedzinie równości płci.

Instytutem kieruje zarząd, w którym zasiada 18 
przedstawicieli państw członkowskich i jeden 
członek reprezentujący Komisję. Forum ekspertów 
Instytutu pełni rolę jego organu doradczego.
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EIGE wspiera prezydencje Rady Unii Europejskiej, 
dokonując przeglądu realizacji pekińskiej platfor-
my działania w państwach członkowskich. Pekiń-
ska platforma działania stanowi zobowiązanie 
podjęte przez UE w 1995 r. na szczeblu ONZ.

Od 2010 r. EIGE opublikował osiem sprawozdań 
oraz notę badawczą na temat kluczowych obsza-
rów pekińskiej platformy działania. Dokumenty 
te włączono do procesu kształtowania polityki 
poprzez ich uwzględnienie w konkluzjach Rady  
ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia 
i Ochrony Konsumentów.

Równość płci a niezależność 
ekonomiczna: praca 
w niepełnym wymiarze godzin 
i samozatrudnienie
Jak zauważono w sprawozdaniu zatytułowanym 
„Gender equality and economic independen-
ce” (Równość płci a niezależność ekonomiczna), 
stopa zatrudnienia mężczyzn osiągnęła cel 75% 
określony w strategii Europa 2020 w roku 2012, 
podczas gdy wśród kobiet utrzymywała się na 
niskim poziomie – 62%. Ze sprawozdania wynika, 
że 14 państw członkowskich osiągnęło lub było 
bliskie osiągnięcia celów strategii Europa 2020 
pod względem stopy zatrudnienia mężczyzn, lecz 

żadne z nich, z wyjątkiem Szwecji, nie zrealizowało 
celów przewidzianych dla kobiet.

Opierając się na raporcie EIGE, Rada EPSCO za-
apelowała do państw członkowskich i Komisji, by 
dążyły do zapewnienia lepszej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym wśród kobiet 
i mężczyzn poprzez propagowanie równego po-
działu obowiązków z wykorzystaniem różnych 
środków (Rada UE, 2014 a).

Pekin+20: czwarty przegląd realizacji 
pekińskiej platformy działania w państwach 
członkowskich UE

Sprawozdanie Pekin+20 jest wynikiem czwartego 
przeglądu ogólnego rozwoju sytuacji na szczeblu 
UE w 12 głównych obszarach objętych pekińską 
platformą działania. Przedstawiono w nim głów-
ne tendencje, postępy i najważniejsze wyzwania  
w dziedzinie równości płci w UE w latach 2007–
2012.

Opierając się na wynikach sprawozdania EIGE 
Pekin+20, Rada EPSCO wezwała państwa człon-
kowskie i Komisję do dalszych działań w celu walki  
z pozostałymi wyzwaniami związanymi z równo-
ścią płci, w tym różnicami w traktowaniu kobiet 
i mężczyzn w obszarze kształcenia i szkoleń, na 
rynku pracy, w zakresie podziału obowiązków do-
mowych i opieki, pensji i emerytur oraz w procesie 
podejmowania decyzji (Rada UE, 2014 b).

Monitorowanie realizacji pekińskiej  
platformy działania w EU
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Różnice w wysokości emerytur między 
kobietami a mężczyznami w UE: nota 
badawcza dla prezydencji łotewskiej

Emerytury mają zasadnicze znaczenie dla za-
pewnienia godnego starzenia się i zapobiegania 
ubóstwu w starszym wieku. W 2012 r. średnia 
różnica w wysokości emerytur między kobietami  
a mężczyznami, która może być postrzegana jako 
suma nierówności między płciami na przestrzeni 
całego życia, wyniosła 38% dla 28 państw człon-

kowskich UE. Chociaż 
ogólnie emeryci są 
narażeni na zwiększo-
ne ryzyko ubóstwa,  
w jeszcze większym 
stopniu są nim zagro-
żone kobiety, i problem 
ten wymaga poważ-
nego potraktowania.  
Z treścią noty badaw-
czej można zapoznać 
się tutaj.

Kobiety u władzy i w procesie 
podejmowania decyzji

W swoim sprawozdaniu przygotowanym podczas 
prezydencji luksemburskiej EIGE przeanalizował 
brak równowagi pod względem uczestnictwa ko-
biet i mężczyzn w procesach podejmowania de-
cyzji politycznych, gospodarczych i społecznych. 
Niedawno opublikowane dane świadczą o nadre-
prezentacji mężczyzn we wszystkich sferach życia 
publicznego, zwłaszcza gospodarczego i społecz-
nego. W sprawozdaniu zalecono, jako kluczowe 
działania, poprawę równowagi między życiem za-
wodowym a prywatnym i zmiany instytucjonalne. 
Mimo że obszary polityki i gospodarki są już do-
statecznie eksponowane w programach politycz-
nych, nierównowaga pod względem uczestnic-
twa kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych 
w innych obszarach życia społecznego, takich jak 
sport, media i nauka, nadal wymaga o wiele więk-
szego eksponowania i działań. Sprawozdanie jest 
dostępne tutaj.

Gender gap in pensions in the EU 
Research note to the Latvian Presidency

Sprawozdania EIGE dotyczące pekińskiej platformy działania (2010–2015)

Przemoc wobec 
kobiet – wsparcie 

ofiar

Obszar D

Kobiety u władzy 
i w procesie 

podejmowania decyzji

Obszar G

Różnica między 
kobietami  

a mężczyznami pod 
względem emerytur

Obszar F

Zmiany klimatu

Obszar K

Proces 
podejmowania 

decyzji 
w organizacjach 

medialnych

Obszar J

Skuteczność 
mechanizmów 

instytucjonalnych

Obszar H

Godzenie życia 
zawodowego 
i rodzinnego

Obszar F

Praca w niepełnym 
wymiarze godzin 

i samozatrudnienie

Obszar F

Pekińska 
platforma 
działania

http://bookshop.europa.eu/pl/gender-gap-in-pensions-in-the-eu-pbMH0415087/
http://bookshop.europa.eu/it/gender-gap-in-pensions-in-the-eu-pbMH0415087/
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Baza danych EIGE „Kobiety i mężczyźni w UE – Fakty i liczby”.  
Mapa wskaźnika 21: Wskaźnik zagrożenia ubóstwem

Prowadzona przez EIGE baza wskaźników 
pekińskich „Kobiety i mężczyźni w UE. 
Fakty i statystyki”

Osoby poszukujące najnowszych porównywal-
nych i wiarygodnych danych o nierówności płci 
w poszczególnych państwach członkowskich UE 
i na poziomie UE mogą skorzystać z bazy danych 
udostępnionej na stronie EIGE. Obejmuje ona 
wszystkie wskaźniki pekińskie stosowane przez 
Radę EPSCO od 1999 r., aktualne informacje na 
szczeblu państw członkowskich i UE, a także prze-
glądy postępów w realizacji niemal wszystkich 12 
obszarów pekińskiej platformy działania. Dzięki in-
teraktywnej mapie, tabelom z danymi i wykresom 
użytkownik może uzyskać szybki ogląd sytuacji 
i porównać dane.

Dalsze informacje:

• Baza wskaźników pekińskich EIGE: „Kobiety 
i mężczyźni w UE – Fakty i liczby” 
(http://eige.europa.eu/gender-statistics/ 
women-and-men-in-the-eu-facts-and-
figures)

• Sprawozdania EIGE dotyczące różnych 
dziedzin objętych pekińską platformą 
działania: 
(http://eige.europa.eu/rdc/eige-
publications)

http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications


Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn – w skrócie8

EIGE przeciwko przemocy ze względu 
na płeć

Przemoc ze względu na płeć odzwierciedla  
i pogłębia nierówności między kobietami a męż-
czyznami, pozostając poważnym problemem w 
Unii Europejskiej. Jest powszechnym zjawiskiem 
we wszystkich społeczeństwach i wynika z nie-
równych stosunków władzy między kobietami  
a mężczyznami, które wzmacniają dominację męż-
czyzn nad kobietami. W UE dziewięć na dziesięć 
ofiar przemocy, jakiej dopuszczają się partnerzy  
w związkach, to kobiety. Zjawisko to dotyka nie 
tylko samych kobiet, ale całe rodziny, wspólnoty 
i ogół społeczeństwa.

Celem EIGE jest wspieranie państw członkowskich 
i wszystkich właściwych instytucji, w tym Parla-
mentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, w ich 
wysiłkach na rzecz zwalczania i przeciwdziałania 
przemocy ze względu na płeć poprzez zapew-
nienie wiarygodnych i porównywalnych danych 
pomocnych w ocenie skuteczności realizowa-
nych działań. W następnych kilku latach charakter 
prac EIGE będzie wynikał z jego strategicznych 
ram działania w zakresie przemocy wobec kobiet 
(2015–2018).

W pracy dotyczącej 
przemocy ze 
względu na płeć EIGE 
skupia swoją uwagę 
na następujących 
dziedzinach:

Przemoc domowa

Usługa wsparcia  
dla kobiet – ofiar 

przemocy domowej

Przemoc  
seksualna

Koszt przemocy  
ze względu na płeć

Źródła danych 
administracyjnych 

dotyczących przemocy 
ze względu na płeć

Okaleczanie  
żeńskich narządów 

płciowych

Obszar „przemoc” 
indeksu równości płci

STATYSTYKI, 
BADANIA, METODY, 

NARZĘDZIA I DOBRE 
PRAKTYKI, ZWIĘKSZANIE 

ŚWIADOMOŚCI 
W OBSZARZE RÓWNOŚCI 

PŁCI
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Źródła danych administracyjnych 
dotyczących przemocy ze względu 
na płeć
Dane urzędowe dotyczące przemocy domowej 
nie są z reguły gromadzone do celów statystycz-
nych, lecz do wewnętrznego użytku instytucji lub 
agencji w celu monitorowania efektów ich dzia-
łalności. Nie oddają one rzeczywistych rozmiarów 
przemocy ze względu na płeć w związku z nie-
zgłaszanymi przypadkami. Mogą jednak zapewnić 
szczegółowe informacje dotyczące tego, jak sądy, 
organy ścigania, służba zdrowia i opieka społeczna 
reagują na przemoc ze względu na płeć, co może 
być przydatne w procesie opracowywania i oceny 
odpowiednich polityk i działań służących zapo-
bieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet  
w całej Unii Europejskiej.

Instytut przeprowadził analizę dostępności, po-
równywalności i jakości danych gromadzonych 
przez wspomniane instytucje w całej UE, opubli-
kował dwa sprawozdania i opracował bazę źródeł 
danych administracyjnych dotyczących przemo-
cy ze względu na płeć (dostępną pod adresem: 
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications).

Okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych
Okaleczanie żeńskich narządów płciowych 
jest formą podporządkowania kobiet i dziewcząt 
przy użyciu przemocy, w sposób jawny przeczącą 
zasadom równości kobiet i mężczyzn. W 2012 r. 
EIGE rozpoczął ogólnounijne badanie tego zagad-
nienia. W badaniu podkreślono przede wszystkim 
trudność z oszacowaniem liczby przypadków oka-
leczania żeńskich narządów płciowych w związku 
z deficytem danych. Uwypuklono również znacze-
nie wiarygodnych danych dotyczących występo-
wania tego zjawiska dla przeciwdziałania mu w UE 
i na świecie.

W swoim komunikacie zatytułowanym „Położenie 
kresu okaleczaniu żeńskich organów płciowych” 

Komisja zaapelowała do EIGE o opracowanie me-
todyki szacowania ryzyka okaleczenia żeńskich 
narządów płciowych w UE. W 2013 r. EIGE zainicjo-
wał drugie badanie w tym zakresie zatytułowane: 
„Estimation of girls at risk of female genital muti-
lation in the European Union” (Szacowanie liczby 
dziewcząt zagrożonych okaleczeniem narządów 
płciowych w Unii Europejskiej). EIGE opracował 
metodykę szacowania ryzyka okaleczenia żeń-
skich narządów płciowych i przetestował tę meto-
dykę w trzech państwach członkowskich – Irlandii, 
Portugalii i Szwecji. Z ustaleń badania wynika, że 
niezbędne jest zacieśnienie współpracy między 
władzami a społecznościami w zakresie przeciw-
działania praktyce okaleczania żeńskich narządów 
płciowych w Europie i poza nią.

EIGE stopniowo rozszerza zakres swoich badań  
i danych dotyczących okaleczania żeńskich narzą-
dów płciowych. Obecnie zasoby instytutu obej-
mują bazę danych dobrych praktyk, wytyczne 
dotyczące badań i zalecenia polityki.

Koszt przemocy ze względu 
na płeć w UE
Wymogi dotyczące danych niezbędnych do osza-
cowania kosztów przemocy ze względu na płeć 
są złożone, a jakość dostępnych danych niedo-
stateczna. W 2014 r. EIGE zlecił badanie mające 
na celu analizę dotychczasowego podejścia i za-
proponowanie metod szacowania kosztów prze-
mocy wobec kobiet stosowanej ze względu na 
płeć i przemocy ze strony partnera w związku we 
wszystkich państwach członkowskich.

Sprawozdanie zatytułowane „Estimating the costs 
of gender-based violence in the EU” (Szacowa-
nie kosztów przemocy ze względu na płeć w UE) 
zawiera gruntowny przegląd i analizę wariantów 
metodyki dokonywania tego rodzaju szacunków. 
Zawiera również studium przypadku dla Wielkiej 
Brytanii. W studium oszacowano, że roczny koszt 
niezapobiegania tej przemocy w UE wynosi 206 
miliardów GBP (259 miliardów euro).

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
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Posiedzenie okrągłego stołu w sprawie „Zacieśnienia współpracy na rzecz zwalczania okaleczania żeńskich narządów 
płciowych” w Lizbonie otworzyły (od lewej do prawej): dyrektor EIGE Virginija Langbakk wspólnie z portugalską sekre-
tarz stanu Teresą Morais oraz prezes fundacji Champalimaud Leonorą Belezą.

Przemoc ze strony partnera 
w związku
Przemoc ze strony partnera w związku (czasem 
nazywana również przemocą domową lub prze-
mocą w rodzinie) pozostaje jedną z najczęstszych 
form przemocy ze względu na płeć. Chociaż 
wszystkie państwa członkowskie wprowadziły 
środki zapobiegania temu zjawisku i przeciw-
działania mu, w obszarze tym nadal występują 
znaczne różnice między państwami członkowski-
mi. Aby umożliwić im wymianę dobrych praktyk  
w zapobieganiu przemocy ze strony partnera, 
EIGE wypracował zbiór metod, narzędzi, zasobów 
i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania tej 
formie przemocy i ochrony jej ofiar.

Dalsze informacje:

• Narzędzie EIGE służące oznaczaniu źródeł 
danych administracyjnych dotyczących 
przemocy ze względu na płeć w UE.

• „Female genital mutilation in the European 
Union and Croatia” (Okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych w Unii Europejskiej  
i Chorwacji) – sprawozdanie.

• „Estimation of girls at risk of female genital 
mutilation in the European Union” (Sza-
cowanie liczby dziewcząt zagrożonych 
okaleczeniem narządów płciowych w Unii 
Europejskiej) – sprawozdanie, przewodnik 
krok po kroku, krajowe zestawienia danych 
i profile.

• Baza danych zasobów, dobrych praktyk  
i metod oraz narzędzi zapobiegania okale-
czaniu żeńskich narządów płciowych i jego 
zwalczania.

• Badanie „Estimating the costs of gender-ba-
sed violence in the European Union” (Sza-
cowanie kosztów przemocy ze względu na 
płeć w Unii Europejskiej).

• Wszelkie materiały związane z przemocą ze 
względu na płeć można znaleźć na stronie: 
http://eige.europa.eu/gender-based-
violence

http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
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Chociaż w swojej polityce równości płci niektóre 
państwa członkowskie poświęcają szczególną 
uwagę mężczyznom, postępy w tym zakresie 
wśród państw członkowskich są nierównomierne, 
a działania nie są podejmowane w systematyczny 
i konsekwenty sposób.

Rola mężczyzn w promowaniu równości płci 
jest coraz częściej przedmiotem badań i polityki 
gender w UE. Komisja Europejska, w swoim planie 
działania dotyczącym równości między kobietami 
a mężczyznami 2006–2010, podkreślała koniecz-
ność angażowania mężczyzn w działania opiekuń-
cze. W strategii na rzecz równości między kobie-
tami a mężczyznami 2010–2015 stwierdzono, że 
równość płci wymaga od mężczyzn aktywnego 
zaangażowania, wsparcia i uczestnictwa i że re-
alizowane polityki powinny również uwzględniać 

te nierówności związane z płcią, które dotykają 
chłopców/mężczyzn – dotyczy to m.in. poziomu 
wykształcenia, przedwczesnego kończenia nauki 
i zdrowia w miejscu pracy.

Na swojej stronie EIGE udostępnia analizę zaty-
tułowaną „The involvement of men in gender 
equality initiatives” (Zaangażowanie mężczyzn  
w inicjatywy na rzecz równości płci) oraz bazę 
danych o organizacjach zajmujących się tematy-
ką mężczyzn w kontekście równości płci. Insty-
tut uczula na nierówności płci mające wpływ na 
mężczyzn, podkreślając zaangażowanie mężczyzn  
w działania na rzecz równości płci, na przykład po-
przez prezentowanie działań mężczyzn w ramach 
kampanii uświadamiających, takich jak Kampania 
Białej Wstążki (White Ribbon Campaign).

Mężczyźni a równość płci

Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wspierający Kampanię Białej Wstążki.

„Stanowczo potępiam wszelką prze-
moc przeciw dziewczętom i kobietom 
i wyrażam wielkie uznanie dla walczą-
cych z  taką przemocą i pomagających 
ofiarom, jak Denis Mukwege, laureat 
Nagrody im. Sacharowa w 2014 r. Prze-
moc ta jest oczywiście niedopuszczalna 
i łatwo ją potępiać, ale wszyscy powin-
niśmy również zastanowić się, jak 
możemy przyczynić się do jej zaprze-
stania i w jaki sposób możemy pomóc 
ofiarom”.

Martin Schulz
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego



Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn – w skrócie12

Indeks równości płci

Kompleksowe narzędzie pomiaru 
równości płci w UE
Indeks równości płci, opracowany przez EIGE  
i zainicjowany w 2013 r., stanowi unikatowe, przy-
jazne dla użytkownika i łatwe w interpretacji na-
rzędzie pomiaru, ujmujące w sposób syntetyczny 
całokształt tematyki równości płci. Jest on szcze-
gólnie przydatny decydentom w Unii Europejskiej, 
ponieważ opiera się na ramach polityki UE.

Powstał poprzez połączenie, według specjalnie 
opracowanych ram koncepcyjnych, wskaźników 
dotyczących płci w jedno syntetyczne narzędzie 
pomiaru. Indeks obejmuje sześć podstawowych 
obszarów (praca, pieniądze, wiedza, czas, wła-
dza i zdrowie) oraz dwa obszary dodatkowe 
(nierówności wynikające z nakładania się na 
siebie obszarów dyskryminacji, tzw. intersecting 
inequalities, oraz przemoc). Obszary dodatkowe 
służą uwzględnieniu zjawisk dotyczących wybra-
nej grupy populacji.

Obszary i podobszary ram koncepcyjnych indeksu równości płci.

Indeks  
równości  

płci

Praca
 § Uczestnictwo 

 § Segregacja
 § Jakość pracy

Czas
 § Działalność 

gospodarcza
 § Działalność opiekuńcza
 § Działalność społeczna

Wiedza
 §Wykształcenie

 § Segregacja
 § Uczenie się przez całe 

życie

Władza
 § polityczna
 § społeczna

 § gospodarcza

Pieniądze
 § Zasoby finansowe

 § Sytuacja materialna

Zdrowie
 § Status

 § Zachowanie
 § Dostęp

Nierówności 
wynikające 

z nakładania się 
na siebie obszarów 
dyskryminacji, tzw. 

intersecting  
inequalities

Przemoc
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Indeks równości płci polega na przypisaniu pań-
stwom członkowskim oceny punktowej od 1 do 
100, gdzie 1 oznacza całkowity brak równości, na-
tomiast 100 pełną równość. Oceny punktowe są 
podawane dla średniej unijnej, dla każdego pań-
stwa członkowskiego oraz poszczególnych ob-
szarów. Indeks mierzy różnice między kobietami 
a mężczyznami skorygowane o poziom osiągnięć, 
tak że wysoka punktacja odzwierciedla zarówno 
małe różnice między płciami (lub ich brak), jak  
i dobrą ogólną sytuację dla wszystkich.

Indeks równości płci 2015: 
mierzenie równości płci w czasie
Indeks równości płci 2015, opublikowany w czerw-
cu 2015 r., mierzy, jak daleko – lub jak blisko – do 
osiągnięcia równości płci była Unia Europejska  
w 2005, 2010 i 2012 r. Rezultaty są przedstawiane 
dla wszystkich państw członkowskich i całej UE, na 
poziomie obszaru i podobszaru.

Indeks wskazuje na nieznaczną poprawę równo-
ści płci między rokiem 2005 a 2012. Wynik dla 28 
państw członkowskich wzrósł z 51,2 w 2005 r. do 
52,9 (na 100) w 2012 r., co oznacza, że UE jest do-
piero w połowie drogi ku równości płci.

W całej UE największe postępy dokonały się  
w obszarze władzy, w którym mierzony jest sto-
pień reprezentacji kobiet w procesie podejmowa-
nia decyzji gospodarczych i politycznych, podczas 
gdy największy deficyt jest dostrzegalny w obsza-
rze czasu, który przedstawia w jaki sposób kobiety 
i mężczyźni dzielą swój czas pomiędzy opiekę nad 
rodziną i bliskimi i na wypoczynek.

Ponadto indeks równości płci stanowi pierwszą 
próbę kompleksowego zmierzenia przemocy wo-
bec kobiet na podstawie danych gromadzonych 
przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europej-
skiej za pośrednictwem ogólnounijnego „Badania 
dotyczącego przemocy ze względu na płeć wo-
bec kobiet”.

Ta pierwsza próba zmierzenia przemocy wobec 
kobiet potwierdza potrzebę regularnego gro-
madzenia danych w celu zapewnienia podstawy 
wiarygodnych ocen statystycznych i umożliwienia 
stosowania lepszych i bardziej skutecznych środ-
ków walki z przemocą ze względu na płeć.

Z indeksem równości płci można się zapoznać 
pod adresem:  
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-
equality-index.

Věra Jourová, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, przemawiająca podczas 
konferencji poświęconej indeksowi równości płci, Bruksela, czerwiec 2015 r.

http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
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Statystyki dotyczące równości płci 
dostępne w jednym miejscu

Baza danych statystycznych 
dotyczących płci
Baza danych stanowi scentralizowane źródło sta-
tystyk i informacji dotyczących różnych aspektów 
(nie)równości między kobietami a mężczyznami.

Ułatwi ona ocenę, czy i w jakim stopniu zasady 
równości między kobietami a mężczyznami są 
rzeczywiście wcielane w życie. Będzie również 
stanowiła wiarygodny zasób wiedzy przydatnej 
podczas formułowania i monitorowania polityk 
korzystnych zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, 
i ułatwi podejmowanie trafnych decyzji przy-
czyniających się do wzmocnienia równości płci. 
Baza ułatwia przykładowo analizę sytuacji pod 
względem płci, zapewniając dostęp do danych 

statystycznych ukazujących, w jaki sposób kobie-
ty i mężczyźni dzielą swój czas pomiędzy płatne 
zatrudnienie a nieodpłatną pracę, np. opiekę, bądź 
też czy mają równy dostęp do edukacji, opieki 
zdrowotnej i środków materialnych.

Jej celem jest zapewnienie podstaw statystycz-
nych, które mogą być przydatne jako wsparcie  
i uzupełnienie bieżących i przyszłych prac w za-
kresie równości płci, i ułatwienie państwom człon-
kowskim monitorowania czynionych przez nie 
postępów.

Baza danych jest dostępna pod następującym 
adresem:  
http://eige.europa.eu/gender-statistics

Strona internetowa bazy danych statystycznych dotyczących płci.

http://eige.eu/
http://eige.europa.eu/gender-statistics
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Czym jest polityka uwzględniająca  
aspekt płci?

Uwzględnianie aspektu płci w polityce (gender 
mainstreaming) jest stosowaną przez wiele krajów 
strategią na rzecz urzeczywistnienia równości płci. 
Oznacza uwzględnienie perspektywy płci na każ-
dym etapie wszystkich rodzajów interwencji: przy-
gotowania, projektu, wdrażania, monitorowania  
i oceny polityk, działań regulacyjnych i progra-
mów wydatkowania środków. Jego celem jest 
propagowanie równości kobiet i mężczyzn we 
wszystkich sferach życia.

Instytut stworzył internetową platformę uwzględ-
niania aspektu płci, która:

• zawiera zalecenia dotyczące tego, co urzędni-
cy i pracownicy służby cywilnej UE mogą uczy-
nić, by uwzględniać aspekty płci w wykonywa-
niu swoich codziennych zadań i obowiązków  
w ramach różnych obszarów polityki;

• pomaga doskonalić indywidualne kompe-
tencje w celu zapewnienia uwzględnienia 

problematyki płci na poszczególnych etapach 
opracowywania i realizacji polityki; zrozumieć, 
jak projektowanie, planowanie, wdrażanie, mo-
nitorowanie i ocena polityki z perspektywy płci 
wzmocni politykę UE i zwiększy jej znaczenie 
dla społeczeństwa;

• stwarza system gromadzenia i udostępniania 
informacji dotyczących uwzględniania aspektu 
płci, m.in. przegląd mechanizmów instytucjo-
nalnych w UE;

• zapewnia dostęp do bazy danych wybranych 
zasobów związanych z tą tematyką: narzędzi  
i metod, dobrych praktyk, przepisów i polityk, 
podręczników, analiz, zestawów narzędzi i nie 
tylko.

Platforma jest dostępna pod następującym 
adresem:  
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

Strona startowa platformy EIGE poświęconej gender mainstreaming.

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
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Dobre praktyki i narzędzia oraz 
metody
Celem prac dotyczących dobrych praktyk jest 
zgromadzenie informacji o skutecznych meto-
dach i narzędziach realizacji strategii i polityki 
uwzględniania aspektu płci w państwach człon-
kowskich.

W okresie 2011–2015 zebrano 90 przykładów do-
brych praktyk w następujących obszarach:

• kobiety a podejmowanie decyzji politycznych;

• przedsiębiorczość kobiet;

• godzenie życia zawodowego, rodzinnego  
i prywatnego;

• zapobieganie przemocy domowej;

• zapobieganie okaleczaniu żeńskich narządów 
płciowych;

• kobiety i media;

• szkolenia z zakresu tematyki gender.

Program certyfikacji przedsiębiorstw przyjaznych rodzi-
nie, realizowany od 2007 r. przez słoweńskie Minister-
stwo Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych

Korzyści wynikające z równości 
płci
Mając na uwadze przede wszystkim społeczne 
i gospodarcze korzyści płynące z równości płci, 
EIGE będzie wspierał propagowanie szerszego 
włączenia równouprawnienia kobiet i mężczyzn 
do programów polityki wszystkich państw człon-
kowskich i udzielał ulepszonego wsparcia na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn, jako jednej z zasad 
leżących u podstaw UE. W tym celu EIGE zidenty-
fikuje metody pozwalające nakreślić i zdefiniować 
korzyści polityki uwrażliwionej na kwestie płci dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego państw.

Proces ten rozpoczęto analizą ekonomicznego 
uzasadnienia równości kobiet i mężczyzn oraz 
korzyści z wydawania środków na usługi publicz-
ne związane z równością płci.

Pierwsze studium pozwoli określić najodpo-
wiedniejsze modele metodyczne oceny korzyści 
gospodarczych równości płci na szczeblu UE. Zi-
dentyfikowany model może być następnie prze-
testowany na szczeblu europejskim lub w wybra-
nych państwach członkowskich.

Korzyści wynikające 
z finansowania usług publicznych 
istotnych z perspektywy równości 
płci
EIGE przeprowadza również ogólnoeuropejskie 
badanie korzyści płynących z finansowania usług 
publicznych istotnych z punktu widzenia równo-
ści płci. Za pomocą ankiety badane jest zapotrze-
bowanie na usługi publiczne wśród Europejek  
i Europejczyków, a także doświadczenia z ko-
rzystania z tych usług. Badanie ma na celu zgro-
madzenie dowodów potwierdzających zalety 
uwzględnienia perspektywy płci w ramach in-
frastruktury usług publicznych, tak by Europejki  
i Europejczycy mogli być lepiej wyposażeni  
i upodmiotowieni w realizacji własnych celów,  
a przez to lepiej przysługiwali się społeczeństwu.
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Długofalowym celem Centrum Źródeł i Doku-
mentacji EIGE jest utrwalenie pamięci instytucjo-
nalnej o pracach prowadzonych na szczeblu UE  
i państw członkowskich w zakresie równości płci  
i jej udostępnienie wszystkim zainteresowanym. 
Wiodące ośrodki dokumentacji i informacji w UE, 
we współpracy z EIGE, udostępniają swoje zasoby 
za pośrednictwem tego pojedynczego punktu. 
Instytut gromadzi również tzw. szarą literaturę 
(nieopublikowane, a tym samym nieutrwalone 
materiały akademickie) dotyczącą równości płci  
z wszystkich państw członkowskich.

Prezentacja tezaurusa i glosariusza terminów związa-
nych z równością płci przez Violettę Neubauer, Bruksela, 
luty 2015 r.

Centrum pełni dwie podstawowe funkcje:

• biblioteka internetowa i fizyczna – scentralizo-
wany punkt dostępu do zasobów związanych 
z równością płci;

• ośrodek wiedzy – zawierający nowe studia, 
bazy danych i zasoby opracowywane przez 
EIGE.

Na swojej stronie internetowej EIGE udostępnia 
pierwszy ogólnoeuropejski glosariusz i tezaurus 
równości płci, oferujący użytkownikom wszech-
stronne źródło uporządkowanych pojęć opisują-
cych różne terminy związane z równością kobiet 
i mężczyzn.

Internetowa biblioteka zawiera ponad 500 000 
pozycji we wszystkich językach urzędowych UE, 
w tym ponad 26 000 dotyczących przemocy ze 
względu na płeć. Stopniowo rośnie zasób materia-
łów na temat płci i mediów, zmian klimatu, godze-
nia życia zawodowego i prywatnego, mężczyzn  
i równości płci, a także instytucjonalnych mechaniz-
mów wspierania awansu kobiet.

Biblioteka fizyczna mieści się w Domu UE w Wilnie 
i dzieli się na dwie części:

• część na parterze, gdzie można uzyskać infor-
macje i darmowe publikacje na temat równości 
płci w UE. Część ta jest ogólnodostępna i może 
służyć jako bezpłatne miejsce organizacji wy-
darzeń związanych z tematyką równości płci 
(pokazy filmów, dyskusje, promocje książek, 
wystawy itd.);

Centrum Źródeł i Dokumentacji EIGE
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• wyspecjalizowana biblioteka na czwartym 
piętrze, która jest dostępna dla wszystkich po 
wcześniejszym umówieniu się.

RDC jest również dostępne online pod 
następującym adresem: http://eige.europa.eu/rdc

EuroGender
Europejska sieć na rzecz równości płci jest elek-
troniczną platformą współpracy umieszczoną na 
stronie internetowej EIGE. Zachęcamy do przyłą-
czenia się do społeczności EuroGender i uczestni-
czenia w realizacji naszej misji, którą jest „urzeczy-
wistnienie równouprawnienia kobiet i mężczyzn 
w całej Europie i poza nią”. Zarejestruj się, żeby 
dowiadywać się o nadchodzących wydarzeniach, 
dyskusjach i najnowszych publikacjach, a także 
wymieniać się doświadczeniami!

Przyłącz się do EuroGender:  
http://eurogender.eige.europa.eu/

Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej
Współpraca z krajami kandydującymi 
i potencjalnie kandydującymi

Od 2013 r. EIGE, korzystając ze wsparcia Instru-
mentu Pomocy Przedakcesyjnej, współpracuje  
z sześcioma krajami objętymi pomocą przedak-
cesyjną z Bałkanów Zachodnich i z Turcją. Oprócz 
uczestniczenia w regularnych działaniach Instytu-
tu kilka krajów objętych Instrumentem Pomocy 
Przedakcesyjnej (w tym Kosowo i Serbia) wzmoc-
niło swoje zaangażowanie na rzecz równości płci 
i jest w trakcie opracowywania własnego indeksu 
równości płci.

Wejście do Centrum Źródeł i Dokumentacji, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.30–13.00 i 13.30–18.00.

http://eige.europa.eu/rdc
http://eige.europa.eu/rdc
http://eurogen/
http://eurogender.eige.europa.eu/
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Porozmawiajmy

Można nas znaleźć na różnych platformach. Wszystkie nasze publikacje są dostępne za pośrednictwem 
witryny EIGE, Centrum Źródeł i Dokumentacji oraz księgarni europejskiej (EU Bookshop). Można się rów-
nież z nami skontaktować poprzez wirtualne miejsce spotkań EuroGender, które oferuje możliwość przy-
łączenia się do społeczności internetowej.

Wejście do Centrum Źródeł i Dokumentacji znajduje się na parterze naszej siedziby w Wilnie, przy Vilniaus 
Gatvė 10. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30–13.00 i 13.30–18.00.

Jest to miejsce spotkań, interakcji i zdobywania wiedzy na temat działań z zakresu równości płci w UE. 
Więcej informacji można uzyskać, pisząc na adres: rdc.info@eige.europa.eu

Osoby zainteresowane badaniami i pogłębionymi informacjami zapraszamy do naszej specjalistycznej 
biblioteki na czwartym piętrze. Aby z niej skorzystać, prosimy umówić się na wizytę, pisząc na adres: rdc@
eige.europa.eu

Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych:

Zapisz się do biuletynu EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions

mailto:rdc.info@eige.europa.eu
mailto:rdc@eige.europa.eu
mailto:rdc@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions


Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) jest niezależnym organem Unii Europejskiej, 
powołanym w celu wsparcia i wzmocnienia promocji równości kobiet i mężczyzn, w tym uwzględniania 
aspektu płci we wszystkich politykach UE i wynikających z nich politykach krajowych, a także 
zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć oraz podnoszenia świadomości obywateli UE w zakresie 
problematyki równości płci.

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Gedimino pr. 16
LT-01103 Wilno
LITWA
Tel. +370 52157444
E-mail: eige.sec@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu
http://www.twitter.com/eurogender
http://www.facebook.com/eige.europa.eu
EuroGender: http://eurogender.eige.europa.eu
http://www.youtube.com/eurogender
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