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Ce este EIGE?

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) este un organism autonom al Uniunii Europene (UE), înființat
pentru a consolida și a contribui la promovarea
egalității de gen, inclusiv la integrarea principiului
egalității de gen în toate politicile UE și în politicile
naționale care derivă din acestea și la combaterea
discriminării bazate pe criteriul de sex, precum și
pentru a mări gradul de conștientizare a egalității
de gen în rândul cetățenilor UE.
EIGE își propune să devină centrul de cunoaștere
al Europei cu privire la egalitatea de gen, ca lider
în elaborarea de dovezi de încredere, în colectarea
de cunoștințe și în schimbul de expertiză și experiențe utile. EIGE și-a început activitatea în 2010 și
și-a sărbătorit a cincea aniversare în 2015.

În ce context își desfășoară EIGE
activitatea?
Deși egalitatea între femei și bărbați a fost de la
bun început unul dintre principiile fundamentale
ale Uniunii Europene, există în continuare dovezi
clare cu privire la un deficit democratic în ceea ce
privește implicarea femeilor în elaborarea politicilor UE. În pofida angajamentelor solide și a progreselor recente, Uniunea Europeană se află abia la
jumătatea drumului către realizarea unei societăți
a egalității depline între femei și bărbați.

Viviane Reding (în stânga), la momentul respectiv vicepreședinte al Comisiei Europene, Dalia Grybauskaitė,
președintele Lituaniei, și Martin Schulz, președintele
Parlamentului European, în timpul ceremoniei de deschidere a Casei Uniunii Europene din Vilnius, în mai 2013

EIGE funcționează în cadrul format de politicile și
inițiativele Uniunii Europene, îndeplinind obiectivele și sarcinile care îi sunt încredințate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene.
Institutul contribuie la elaborarea politicilor în mai
bună cunoștință de cauză, oferind expertiză de
înalt nivel Comisiei Europene, statelor membre și
Parlamentului European; de asemenea, angajează
în activitățile sale țările aflate în faza de preaderare.
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19 iunie 2015 – Ziua porților deschise la aniversarea EIGE

Viziunea institutului constă în:
realizarea egalității între femei și bărbați
pentru toți europenii și nu numai.
Misiunea sa este:
să devină centrul european de cunoaștere
în privința aspectelor legate de egalitatea
de șanse între femei și bărbați.

Institutul este condus de un consiliu de administrație compus din 18 reprezentanți din statele
membre și un reprezentant din partea Comisiei
Europene. Forumul de experți al institutului sprijină EIGE în calitate de organ consultativ.
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Monitorizarea Platformei
de acțiune de la Beijing
în statele membre ale UE
EIGE sprijină Președințiile Consiliului Uniunii Europene prin analizarea punerii în aplicare a Platformei de acțiune de la Beijing (BPfA) în statele
membre. BPfA este un angajament realizat la nivelul Organizației Națiunilor Unite și asumat de Uniunea Europeană în 1995.
Din 2010 până în prezent, EIGE a publicat opt rapoarte și o notă de cercetare cu privire la domeniile de preocupare majoră din cadrul BPfA, care au
fost introduse în procesul de elaborare a politicilor prin concluziile Consiliului Ocuparea Forței de
Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori
(EPSCO).

Egalitatea de gen și independența
economică: munca cu fracțiune de
normă și activitățile independente
În raportul intitulat „Egalitatea de gen și independența economică” s-a precizat că gradul de ocupare a forței de muncă în rândul bărbaților a atins
obiectivul Strategiei Europa 2020 de 75 % până în
2012, în timp ce gradul de încadrare în muncă a
femeilor a rămas scăzut, la 62 %. Raportul arată că
14 state membre au îndeplinit sau au fost foarte
aproape de a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020 în ceea ce privește gradul de ocupare
a bărbaților, dar niciun stat membru, cu excepția

Suediei, nu a reușit să îndeplinească obiectivul
Strategiei Europa 2020 în privința încadrării în
muncă a femeilor.
Pe baza raportului EIGE, Consiliul EPSCO a invitat
statele membre și Comisia să promoveze un mai
bun echilibru între viața profesională și cea privată pentru femei și bărbați, încurajând repartizarea
echitabilă a responsabilităților casnice și a celor
privind îngrijirea printr-o combinație de diferite
măsuri (Consiliul UE, 2014 a).
Beijing+20: a patra analiză a punerii
în aplicare a Platformei de acțiune
de la Beijing în statele membre ale UE
Raportul Beijing+20 constituie a patra analiză a
evoluțiilor generale la nivelul UE în ceea ce privește cele 12 domenii de preocupare majoră ale BPfA.
Acesta prezintă tendințele principale, progresele și
dificultățile majore în ceea ce privește egalitatea
de gen în UE în perioada 2007-2012.
Pe baza rezultatelor din raportul Beijing+20 elaborat de EIGE, Consiliul EPSCO a invitat statele membre și Comisia să ia măsuri suplimentare pentru a
soluționa celelalte probleme din domeniul egalității de gen, cum ar fi disparitățile de gen din domeniul educației și al formării profesionale, al pieței
muncii, al împărțirii responsabilităților casnice și
privind îngrijirea, al salariilor și pensiilor și al procesului decizional (Consiliul UE, 2014 b).
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Rapoartele EIGE privind Platforma de acțiune de la Beijing (2010-2015)
Violența
împotriva femeilor
– sprijinul acordat
victimelor
Schimbările
climatice

Domeniul D

Domeniul K

Diferențele între
femei și bărbați
în ceea ce privește
pensiile
Domeniul F

Luarea deciziilor în
organizațiile massmedia

BPfA

Domeniul J

Domeniul F

Eficacitatea
mecanismelor
instituționale
Domeniul H

Munca cu
fracțiune de
normă și activitățile
independente

Concilierea vieții
profesionale cu viața
de familie
Femeile în funcții
de conducere și în
procesul decizional

Domeniul F

Domeniul G

Diferențele dintre femei și bărbați în ceea
ce privește pensiile în UE: notă de cercetare
pentru președinția letonă
Pensiile sunt esențiale pentru asigurarea unei bătrâneți demne și pentru prevenirea sărăciei la persoanele în vârstă. În 2012, diferența medie dintre
bărbați și femei în ceea ce privește pensiile – care
poate fi considerată punctul culminant al unei
vieți întregi de inegalități de gen – în cele 28
de state membre ale
Uniunii Europene era
Gender gap in pensions in the EU
Research note to the Latvian Presidency
de 38 %. Acest lucru înseamnă că, în contextul
în care pensionarii în general se confruntă cu un
risc mai mare de sărăcie,
acesta este și mai pronunțat în cazul femeilor

și trebuie combătut cu toată seriozitatea. Puteți
consulta nota de cercetare aici.
Femeile în funcții de conducere
și în procesul decizional
În raportul său din perioada președinției luxemburgheze, EIGE a analizat problema dezechilibrelor dintre femei și bărbați în ceea ce privește participarea la procesul decizional în domeniul politic,
cel economic și cel social. Cele mai recente date
evidențiază suprareprezentarea bărbaților în toate
sferele vieții publice, mai ales în procesul decizional din domeniul economic și cel social. Raportul
recomandă îmbunătățirea echilibrului dintre viața
profesională și cea privată și realizarea de schimbări instituționale ca măsuri principale. Chiar dacă
domeniul politic și cel economic au cea mai mare
însemnătate pe agenda politică, dezechilibrele
între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la procesul decizional din alte domenii sociale,
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cum ar fi sportul, mass-media și cercetarea, necesită mult mai multă vizibilitate și acțiune. Puteți
consulta raportul aici.

Mai multe informații:
•

Baza de date a EIGE: „Femeile și bărbații
în UE – fapte și cifre”
Dacă sunteți în căutarea celor mai recente date sigure și comparabile privind egalitatea de gen în
toate statele membre și la nivelul UE, baza de date
a EIGE este sursa potrivită! Aceasta include toți indicatorii de la Beijing aprobați de Consiliul EPSCO
începând cu 1999, cele mai actualizate informații
de la nivelul statelor membre și al UE și analize de
progres pentru aproape toate cele 12 domenii ale
BPfA. Cu ajutorul unei hărți interactive, al tabelelor
de date și al graficelor, puteți obține rapid o imagine de ansamblu a situației unui anumit stat membru și a statelor membre prin comparație.

Baza de date a EIGE privind indicatorii de
la Beijing: „Femeile și bărbații în UE – fapte
și cifre”
(http://eige.europa.eu/gender-statistics/
women-and-men-in-the-eu-facts-andfigures)
Rapoartele EIGE care vizează diverse
domenii stabilite de Platforma de acțiune
de la Beijing: (http://eige.europa.eu/rdc/
eige-publications)

•

Baza de date a EIGE: „Femeile și bărbații în UE – fapte și cifre”.
Harta arată indicatorul 21: Rata riscului de sărăcie.
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EIGE împotriva violenței bazate pe gen
Violența pe criterii de gen reflectă și întărește
inegalitățile dintre femei și bărbați, rămânând o
problemă majoră în Uniunea Europeană. Este răspândită în toate societățile și are la bază relațiile
de putere inegale dintre femei și bărbați, care reafirmă dominația bărbaților asupra femeilor. În UE,
9 din 10 victime ale violenței în cuplu sunt femei.
Această formă de violență face rău nu doar femeilor, ci și unor întregi familii și comunități, precum și
societății în ansamblu.

EIGE are ca scop sprijinirea statelor membre și a
tuturor instituțiilor relevante, inclusiv a Parlamentului European și a Comisiei Europene, în eforturile
lor de combatere și prevenire a violenței bazate pe
gen, furnizând date sigure și comparabile pentru
a ajuta la măsurarea eficacității politicilor în cauză.
În următorii ani, activitățile EIGE vor fi orientate de
cadrul său strategic privind violența împotriva femeilor (2015-2018).

SURSE DE DATE
ADMINISTRATIVE
privind violența
bazată pe gen

În activitatea sa cu
privire la violența
bazată pe gen,
EIGE se axează pe
următoarele domenii

MUTILAREA
GENITALĂ
FEMININĂ

COSTURILE
VIOLENȚEI BAZATE
PE GEN

STATISTICI DE GEN,
CERCETARE, METODE,
INSTRUMENTE ȘI BUNE
PRACTICI, SENSIBILIZARE

VIOLENȚA
SEXUALĂ

SERVICII DE
SPRIJIN pentru
femeile victime ale
violenței în familie

Domeniul
VIOLENȚEI în
Indicele egalității
de gen
VIOLENȚA
DOMESTICĂ
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Surse de date administrative
cu privire la violența bazată pe gen
Datele administrative privind violența bazată pe
gen nu sunt colectate în principal în scopuri statistice, ci pentru uzul intern al instituțiilor sau al
agențiilor, în scopul monitorizării activităților. Ele
nu măsoară adevărata amploare a violenței bazate pe gen din cauza incidentelor nedeclarate, însă
pot oferi informații detaliate cu privire la modul în
care autoritățile judiciare, polițienești, sanitare și
serviciile sociale reacționează la violența bazată
pe gen, fapt ce poate sprijini elaborarea și evaluarea politicilor și măsurilor adecvate de prevenire
și combatere a violenței bazate pe gen împotriva
femeilor din Uniunea Europeană.
Institutul a verificat și analizat disponibilitatea, accesibilitatea, comparabilitatea și calitatea datelor
colectate de aceste instituții pe teritoriul UE, a publicat două rapoarte și a realizat o bază de date
privind sursele de date administrative cu privire
la violența bazată pe gen (disponibile la adresa:
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications).

Mutilarea genitală feminină
Mutilarea genitală feminină (MGF) este o formă
violentă de subordonare a femeilor și fetelor, care
se află în contradicție clară cu principiile egalității de gen. În 2012, EIGE a lansat un studiu la nivelul UE pe această temă. Studiul a evidențiat în
primul rând faptul că prevalența MGF în Europa
este extrem de greu de estimat, fiind puține date
disponibile. De asemenea, a subliniat importanța
unor date sigure cu privire la prevalență, pentru a
sprijini lupta împotriva acestui fenomen în UE și în
restul lumii.
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Comisia Europeană, în comunicarea sa „Către eliminarea mutilării genitale feminine”, a solicitat ca
EIGE să elaboreze o metodologie pentru estimarea riscului de mutilare genitală feminină în UE.
În 2013, Institutul a lansat un al doilea studiu pe
această temă: „Estimarea riscului de mutilare genitală feminină în Uniunea Europeană”. EIGE a elaborat o metodologie pentru estimarea riscului de
MGF și a testat-o în trei state membre – Irlanda,
Portugalia și Suedia. Concluziile acestei cercetări
subliniază, totodată, importanța cooperării dintre
guverne și comunități în prevenirea practicării
MGF în Europa și nu numai.
EIGE extinde treptat sfera de cuprindere a cercetării sale și a datelor cu privire la MGF, care includ o
bază de date privind bunele practici, orientări privind cercetarea și recomandări strategice.

Costurile violenței bazate pe gen
în UE
Cerințele în materie de date pentru estimarea costurilor violenței bazate pe gen sunt complexe, iar
calitatea datelor disponibile este insuficientă. În
2014, EIGE a comandat un studiu care să analizeze
abordările existente și să propună metode de estimare a costurilor pe care le implică violența bazată
pe gen și violența în cuplu împotriva femeilor în
toate statele membre.
Raportul, intitulat „Estimarea costurilor violenței
bazate pe gen în Uniunea Europeană”, oferă o trecere în revistă și o analiză aprofundată a opțiunilor
metodologice pentru astfel de estimări. Acesta
include și un studiu de caz pentru Regatul Unit.
Conform estimărilor studiului, costul anual al neprevenirii acestei forme de violență în UE se ridică
la 206 miliarde GBP (259 miliarde EUR).
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Masa rotundă privind „Consolidarea cooperării în vederea combaterii mutilării genitale feminine” de la Lisabona a fost
deschisă de (de la stânga la dreapta) Virginija Langbakk, directorul EIGE, împreună cu Teresa Morais, secretar de stat în
Portugalia, și Leonora Beleza, președintele Fundației Champalimaud.

Violența în cuplu
Violența în cuplu (numită uneori violență domestică sau violență în familie) rămâne una dintre formele cele mai răspândite de violență bazată pe
gen. Deși toate statele membre au pus în aplicare
măsuri de prevenire și combatere a acestor forme
de violență, există încă diferențe semnificative
în acest domeniu între state. Pentru a le ajuta să
facă schimb de bune practici în domeniul prevenirii violenței în cuplu, EIGE a elaborat o colecție
de resurse, metode, instrumente și bune practici
privind prevenirea și protecția victimelor acestei
forme de violență.

Mai multe informații:
•
•
•

•
•
•

Instrumentul EIGE de cartografiere a surselor de date administrative din UE cu privire
la violența bazată pe gen.
„Mutilarea genitală feminină în Uniunea Europeană și în Croația”– raport.
„Estimarea riscului de mutilare genitală a
fetelor din Uniunea Europeană” – raport,
ghid pe etape, fișe informative naționale și
profiluri.
Baze de date privind resursele, bunele practici, metodele și instrumentele de prevenire
și eradicare a MGF.
Studiul „Estimarea costurilor violenței bazate pe gen în Uniunea Europeană”.
Toate materialele referitoare la violența bazată
pe gen sunt disponibile la adresa: http://eige.
europa.eu/gender-based-violence
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Bărbații și egalitatea de gen
Deși unele state membre s-au axat în mod specific
și pe bărbați în cadrul politicii publice de egalitate
de gen, astfel de evoluții sunt destul de neuniforme de la un stat la altul și nu sunt asumate în mod
durabil.
Rolul bărbaților în promovarea egalității de gen a
devenit un subiect tot mai pregnant în studiile și
politicile de gen din UE. Foaia de parcurs a Comisiei Europene privind egalitatea dintre femei și bărbați 2006-2010 subliniază necesitatea ca bărbații să
fie mai implicați în activități de îngrijire. Strategia
pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015
afirmă că egalitatea de gen se va realiza prin contribuția activă, sprijinul și participarea bărbaților,

iar politicile ar trebui să abordeze și inegalitățile de
gen care afectează băieții și bărbații, cum ar fi rata
de alfabetizare, de abandon școlar și sănătatea în
muncă.
Pe site-ul EIGE se găsesc un studiu privind „Implicarea bărbaților în inițiativele legate de egalitatea
de gen” și o bază de date privind bărbații și organizațiile din domeniul egalității de gen. Institutul
aduce în prim-plan inegalitățile de gen care îi
afectează pe bărbați și subliniază implicarea lor
în sprijinirea egalității de gen, de exemplu prin
prezentarea activităților desfășurate de bărbați în
acest domeniu în cadrul campaniilor de sensibilizare, cum ar fi Campania „Panglici Albe”.

„Condamn cu tărie orice violență
împotriva fetelor și a femeilor și îi
salut călduros pe toți cei care luptă
împotriva acestei violențe și care
ajută victimele, de exemplu, laureatul premiului Saharov pe 2014, Denis
Mukwege. Dar de condamnat această
violență, care este în mod evident
inacceptabilă, este ușor. Cu toții trebuie să ne întrebăm cum putem să
contribuim la eliminarea ei efectivă
și cum putem ajuta victimele.”

Martin Schulz

Președintele Parlamentului European

Martin Schulz, președintele Parlamentului European, sprijinind Campania „Panglici Albe”.
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Indicele egalității de gen
Un criteriu cuprinzător al egalității
de gen în UE
Indicele egalității de gen, realizat de EIGE și lansat în 2013, este un instrument unic de măsurare
care sintetizează complexitatea egalității de gen
sub forma unui criteriu accesibil și ușor de interpretat. Este deosebit de util pentru factorii de decizie politică din Uniunea Europeană, deoarece are
la bază cadrul de politică al UE.

Indicele se obține prin combinarea indicatorilor
de gen, conform unui cadru conceptual, într-o
singură măsură sintetică. Acesta constă în șase
domenii centrale (muncă, bani, cunoaștere,
timp, putere și sănătate) și în două domenii-satelit (inegalități transversale și violența).
Domeniile-satelit se utilizează pentru a cuprinde
și fenomenele care se aplică unui grup specific al
populației.

Muncă
§§Participare
§§Segregare
§§Calitatea muncii

Sănătate

Bani

§§Stare
§§Comportament
§§Acces

§§Resurse financiare
§§Situație economică

Indicele
egalității
de gen
Putere

Cunoaștere
§§Dobândire
§§Segregare
§§Învățare continuă

§§Politică
§§Socială
§§Economică

Inegalități
transversale

Timp
§§Activități economice
§§Activități de îngrijire
§§Activități sociale

Domenii și subdomenii ale cadrului conceptual al indicelui egalității de gen.

Violență
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Indicele egalității de gen atribuie statelor membre
punctaje între 1 și 100, 1 simbolizând nivelul maxim de inegalitate, iar 100 – egalitate deplină. Se
acordă punctaje pentru media UE, pentru fiecare
stat membru și pentru domeniile respective. Indicele măsoară disparitățile de gen, care sunt ajustate prin niveluri de realizare, pentru a se asigura că
un punctaj mare reflectă atât disparități mici (sau
lipsa lor), cât și o situație generală bună pentru toți.

Indicele egalității de gen 2015:
măsurarea egalității de gen
de-a lungul timpului
Indicele egalității de gen 2015, lansat în iunie 2015,
măsoară cât de departe – sau de aproape – a fost
Uniunea Europeană de realizarea egalității de gen
în 2005, 2010 și 2012. Se oferă rezultate pentru
toate statele membre și pentru UE în ansamblu, la
nivel de domeniu și subdomeniu.
Indicele prezintă un ușor progres spre realizarea
egalității de gen între 2005 și 2012. Punctajul celor
28 de state membre a crescut de la 51,2 în 2005 la
52,9 (din 100) în 2012, ceea ce arată că UE se află
abia la jumătatea drumului spre realizarea egalității
de gen.
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În UE în ansamblu, domeniul puterii – măsurând
reprezentarea în procesul decizional din domeniul
economic și politic – prezintă cele mai mari semne
de progres, în timp ce deficitul cel mai mare este
vizibil în domeniul timpului – reflectând modul în
care femeile și bărbații alocă timp activităților de
îngrijire și recreative.
În plus, indicele constituie un prim pas în elaborarea unei măsuri complexe privind violența
împotriva femeilor, pe baza datelor colectate de
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii
Europene în cadrul „Anchetei privind violența împotriva femeilor” realizate la nivelul UE.
Această primă încercare de măsurare a violenței
împotriva femeilor confirmă necesitatea colectării
regulate de date care să constituie o bază pentru
evaluări statistice serioase și să permită luarea de
măsuri mai bune și mai eficace de eradicare a violenței bazate pe gen.
Indicele egalității de gen este disponibil la adresa:
http://eige.europa.eu/gender-statistics/genderequality-index

Věra Jourová, comisarul UE pentru justiție, consumatori și egalitatea de gen, vorbind în cadrul conferinței privind Indicele egalității de gen din iunie 2015 de la Bruxelles.
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Statisticile privind egalitatea de gen,
într-un singur loc
Baza de date a EIGE cu statistici
de gen
Această bază de date reprezintă un centru cuprinzător de cunoaștere a statisticilor de gen și a
informațiilor cu privire la diferite aspecte ale (in)e
galității dintre femei și bărbați.
Ea va ajuta să se stabilească dacă, sau în ce grad,
egalitatea de gen devine realitate. De asemenea,
va constitui o resursă de încredere în formularea
și monitorizarea unor politici benefice atât pentru
femei, cât și pentru bărbați și va facilita luarea unor
decizii mai bine documentate în vederea promovării egalității de gen. De exemplu, baza de date
facilitează analiza de gen, oferind acces la statistici
care arată dacă femeile și bărbații își alocă timpul

Prima pagină a bazei de date cu statistici de gen.

în mod diferit între munca remunerată și activitățile neremunerate, cum ar fi cele de îngrijire, sau
dacă au acces diferit la educație, sănătate sau resurse economice.
Baza de date are scopul de a furniza dovezi statistice care pot fi folosite pentru a sprijini și completa
activitatea curentă și viitoare a Comisiei Europene
privind egalitatea de gen și pentru a ajuta statele
membre să își monitorizeze progresul.
Puteți accesa baza de date la adresa:
http://eige.europa.eu/gender-statistics
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Ce înseamnă integrarea principiului
egalității dintre femei și bărbați?
Integrarea principiului egalității dintre femei și bărbați a fost adoptată pe plan internațional ca o strategie în vederea realizării egalității de gen. Acest
concept se referă la integrarea unei perspective de
gen în fiecare etapă a fiecărei intervenții: pregătirea, conceperea, implementarea, monitorizarea și
evaluarea politicilor, a măsurilor de reglementare
și a programelor de cheltuieli. Scopul său este
promovarea egalității între femei și bărbați în toate
domeniile vieții.

•

•

EIGE a creat o platformă online dedicată integrării
principiului egalității dintre femei și bărbați, care:
•

oferă recomandări cu privire la măsurile pe care
le-ar putea întreprinde oficialii și funcționarii
publici ai UE pentru a ține seama de aspectele
de gen în cadrul sarcinilor și responsabilităților
zilnice, atunci când lucrează în diferite domenii
de politică;

•

ajută la îmbunătățirea competențelor individuale, în vederea integrării principiului egalității
dintre femei și bărbați în diferitele stadii de elaborare și implementare a politicilor; înțelegerea
modului de concepere, planificare, implementare, monitorizare și evaluare a politicilor dintr-o perspectivă de gen va consolida politicile
UE și le va crește relevanța pentru societate;
creează un sistem de stocare și accesare a informațiilor privind integrarea principiului egalității
dintre femei și bărbați, incluzând o imagine de
ansamblu a mecanismelor instituționale din
UE;
oferă acces la o bază de resurse selectate privind integrarea principiului egalității dintre
femei și bărbați: instrumente și metode, bune
practici, legi și politici, manuale, studii, seturi de
instrumente și multe altele.

Platforma poate fi consultată la adresa:
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

Pagina de start a platformei EIGE privind integrarea principiului egalității dintre femei și bărbați.
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Bune practici, instrumente
și metode
Scopul activităților în materie de bune practici
este de a furniza dovezi ale abordărilor și instrumentelor eficace adoptate în vederea punerii în
aplicare a strategiilor și politicilor de integrare a
principiului egalității dintre femei și bărbați în statele membre.
În perioada 2011-2015, au fost culese 90 de exemple de bune practici din următoarele domenii:
•

femeile și procesul decizional politic;

•

spiritul antreprenorial al femeilor;

•

concilierea vieții profesionale, a vieții de familie
și a vieții private;

•

prevenirea violenței domestice;

•

prevenirea mutilării genitale feminine;

•

femeile și mass-media;

•

formarea în domeniul problematicii de gen.

Beneficiile egalității de gen
Axându-se pe beneficiile sociale și economice ale
egalității de gen, EIGE va contribui la promovarea
includerii egalității de gen pe o scară mai largă în
agenda politică a tuturor statelor membre și va
sprijini într-o măsură mai mare realizarea egalității
între femei și bărbați – unul dintre principiile fondatoare ale Uniunii Europene. În acest scop, EIGE
va identifica metode care să contureze și să definească beneficiile politicilor care iau în considerare
dimensiunea de gen pentru dezvoltarea economică și socială a societății.
Acest proces a început prin analiza argumentelor economice în favoarea egalității de gen și
a beneficiilor cheltuielilor cu serviciile publice din
acest domeniu.
Primul studiu va ajuta la stabilirea celor mai relevante modele metodologice de evaluare a beneficiilor economice ale egalității de gen la nivelul UE.
Modelul identificat poate fi testat ulterior la nivel
european și/sau în anumite state membre.

Beneficiile egalității de gen
din perspectiva cheltuielilor
cu serviciile publice

Un sistem de certificare a întreprinderilor adaptate nevoilor familiilor, administrat de Ministerul Muncii, Familiei
și Afacerilor Sociale din Slovacia începând din 2007.

EIGE efectuează și o anchetă paneuropeană privind beneficiile egalității de gen din perspectiva
cheltuielilor cu serviciile publice. Ancheta analizează nevoia de servicii publice și experiențele de
utilizare a lor de către femeile și bărbații din Europa. Ea își propune să ofere dovezi în sprijinul unei
abordări care să integreze dimensiunea de gen în
infrastructura serviciilor publice, astfel încât femeile și bărbații din Europa să devină mai pregătiți și
să aibă mai mult curaj în a-și urmări obiectivele,
aducând prin aceasta o mai bună contribuție societății.
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Centrul de resurse și documentare (CRD)
al EIGE
Obiectivul pe termen lung al EIGE cu privire la
Centrul de resurse și documentare (CRD) este
acela de a centraliza memoria instituțională a UE
și a statelor membre privind întreaga activitate
din domeniul egalității de gen și de a o pune la
dispoziția tuturor. În parteneriat cu EIGE, prin intermediul acestui punct unic își pun la dispoziție
resursele principalele centre de documentare și
informare din UE. Institutul culege, de asemenea,
literatură gri (literatură academică nepublicată și,
prin urmare, neînregistrată) privind egalitatea de
gen din toate statele membre.

CRD are două funcții principale:
•
•

o bibliotecă online și fizică – un punct unic de
acces la resursele legate de egalitatea de gen;
un centru de cunoaștere – care conține noile
studii, baze de date și resurse produse de EIGE.

Pe site-ul său, EIGE oferă acces la primul glosar și
tezaur de cuvinte paneuropean în domeniul egalității de gen, oferind astfel tuturor utilizatorilor o
sursă completă de concepte structurate care descriu diverși termeni din acest domeniu.
Biblioteca online oferă acces la peste 500 000 de
resurse în toate limbile oficiale ale UE, din care
peste 26 000 de resurse privind violența bazată
pe gen. Resursele devin din ce în ce mai numeroase în domeniile următoare: egalitatea de gen
și mass-media, schimbările climatice, concilierea
vieții profesionale cu viața privată, bărbații și egalitatea de gen, mecanismele instituționale de promovare a femeilor.
Biblioteca fizică este situată în Casa Uniunii Europene din Vilnius și cuprinde două spații principale:
•

•

la parter, o zonă care oferă informații și publicații gratuite cu privire la activitățile în domeniul
egalității de gen din UE, deschisă tuturor cetățenilor și disponibilă gratuit pentru a găzdui
evenimente din sfera egalității de gen (proiecții
de film, discuții, lansări de carte, expoziții etc.);
la etajul al patrulea, o bibliotecă de specialitate
deschisă tuturor, cu programare prealabilă.

De asemenea, puteți accesa CRD online la adresa:
http://eige.europa.eu/rdc
Prezentarea tezaurului de cuvinte și a glosarului privind
egalitatea de gen de către Violetta Neubauer, în februarie 2015, la Bruxelles.
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EuroGender
Rețeaua europeană pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați este o platformă de colaborare
online găzduită pe site-ul EIGE. Vă încurajăm să faceți parte din comunitatea EuroGender și să veniți
alături de noi în misiunea de „a transforma egalitatea între femei și bărbați într-o realitate pentru
toți cetățenii europeni și nu numai”. Înscrieți-vă și
reveniți pentru evenimentele viitoare, discuții, publicații recente și schimb de experiență!
Alăturați-vă rețelei EuroGender la adresa:
http://eurogender.eige.europa.eu/

Instrumentul de asistență pentru
preaderare
Cooperarea cu țările candidate și potențial
candidate la UE
Începând din 2013, cu sprijinul Instrumentului de
asistență pentru preaderare (IPA), EIGE a început să
coopereze cu șase țări din Balcanii de Vest aflate în
etapa de preaderare și cu Turcia. Pe lângă implicarea în activitățile obișnuite ale institutului, mai
multe țări beneficiare ale IPA (printre care Kosovo
și Serbia) și-au reafirmat angajamentul cu privire la
egalitatea de gen și sunt pe cale să realizeze propriul indice al egalității de gen.

Intrarea în Centrul de resurse și documentare al EIGE, deschis de luni până vineri între orele 9.30-13.00 și 13.30-18.00.
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Să stăm de vorbă
Puteți găsi EIGE pe diferite platforme. Toate publicațiile noastre sunt disponibile pe site-ul EIGE, prin intermediul Centrului său de resurse și documentare și prin EU Bookshop. Ne puteți contacta și prin intermediul EuroGender, un loc de întâlnire virtual, unde puteți deveni parte a unei comunități online.
Punctul de acces al CRD este situat la parterul clădirii în care se află birourile noastre din Vilnius, pe strada
Vilniaus, la nr. 10. CRD este deschis de luni până vineri între orele 9.30 și 13.00 și, respectiv, 13.30 și 18.00.
Punctul de acces este un loc pentru întâlniri, pentru interacțiuni și pentru a învăța despre activitățile privind egalitatea de gen din UE. Pentru informații suplimentare, puteți accesa: rdc.info@eige.europa.eu
Pentru cercetare și informații detaliate, puteți vizita biblioteca noastră specializată de la etajul al patrulea.
Pentru a vă planifica vizita, vă rugăm să solicitați o programare la adresa de e-mail rdc@eige.europa.eu
De asemenea, puteți discuta cu noi prin intermediul platformelor de socializare:

Abonați-vă la buletinul informativ al EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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