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Čo je EIGE?

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) je
nezávislý orgán Európskej únie, ktorý vznikol s cieľom prispievať k presadzovaniu a posilňovaniu
rodovej rovnosti. Poskytuje podporu pri uplatňovaní rodového hľadiska vo všetkých politikách EÚ
a vnútroštátnych politikách, ktoré z nich vyplývajú,
zasadzuje sa proti diskriminácii na základe pohlavia a prispieva k zvyšovaniu povedomia o rodovej
rovnosti medzi občiankami a občanmi EÚ.
Cieľom inštitútu EIGE je stať sa znalostným centrom Európy v otázkach rodovej rovnosti, byť priekopníkom v rozvoji spoľahlivých dôkazov, zbere
poznatkov a výmeny užitočných skúseností a odborných znalostí. EIGE začal pôsobiť v roku 2010
a v roku 2015 oslávil piate výročie činnosti.

Aké sú súvislosti činnosti EIGE?
Aj keď rovnosť žien a mužov je jednou zo základných zásad Európskej únie od jej úplného
počiatku, stále existuje zreteľný a preukázaný demokratický deficit, pokiaľ ide o zapojenie žien do
tvorby politík EÚ. Napriek výraznému odhodlaniu
orgánov EÚ a členských štátov je Európska únia
ešte len na polceste smerom k rodovo vyváženej
spoločnosti.

Viviane Reding (vľavo), vtedajšia podpredsedníčka Európskej komisie, Dalia Grybauskaitė, prezidentka Litvy,
a Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu, počas otváracieho ceremoniálu Domu EÚ vo Vilniuse, máj
2013.

EIGE pôsobí v rámci politík a iniciatív Európskej
únie na plnení cieľov a úloh, ktoré mu prideľuje
Európsky parlament a Rada Európskej únie. Prispieva k lepšie informovanej tvorbe politík poskytovaním odborných znalostí na vysokej úrovni
Európskej komisii, členským štátom a Európskemu
parlamentu a zapája do svojich činností aj predvstupové krajiny.
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Deň otvorených dverí pri príležitosti výročia založenia inštitútu EIGE, 19. jún 2015.

Vízia inštitútu je:
dosiahnuť, aby sa rovnosť medzi
ženami a mužmi stala skutočnosťou pre
všetky Európanky a Európanov, ako aj
obyvateľky a obyvateľov iných častí sveta.
Jeho poslaním je:
stať sa európskym znalostným centrom
v otázkach rodovej rovnosti.

Inštitút EIGE riadi správna rada, ktorá sa skladá z 18
zástupcov a zástupkýň členských štátov a jednou
osobou je v nej zastúpená Európska komisia. Fórum odborníkov inštitútu podporuje EIGE ako odborný orgán.
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Monitorovanie Pekinskej akčnej
platformy v EÚ
EIGE podporuje predsedníctvo Rady Európskej
únie tak, že sleduje realizáciu Pekinskej akčnej
platformy (PAP) v jednotlivých členských štátoch. PAP je záväzok na úrovni OSN, ktorý EÚ prijala v roku 1995.
Od roku 2010 inštitút EIGE uverejnil osem správ
a dokument o výskume kritických oblastí záujmu
pre PAP, ktoré boli použité v rozhodovacom procese prostredníctvom záverov Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské
záležitosti (EPSCO).

Rodová rovnosť a ekonomická
nezávislosť: práca na čiastočný
úväzok a samostatná zárobková
činnosť
V správe o rodovej rovnosti a ekonomickej nezávislosti sa uvádza, že miera zamestnanosti mužov
splnila cieľ stratégie Európa 2020 na 75 % v roku
2012, zatiaľ čo miera zamestnanosti žien zostala
nízka na úrovni plnenia 62 %. Zo správy vyplýva,
že 14 členských štátov dosiahlo ciele stratégie
Európa 2020 z hľadiska zamestnanosti mužov alebo k nim boli veľmi blízko, ale žiadny členský štát

s výnimkou Švédska nesplnil cieľ stratégie Európa
2020, pokiaľ ide o zamestnanosť žien.
Na základe správy inštitútu EIGE Rada EPSCO vyzvala členské štáty a Komisiu, aby podporili lepšiu
rovnováhu pracovného a súkromného života pre
ženy a mužov podnecovaním rovnakej deľby starostlivosti a domácich povinností pomocou kombinácie rôznych opatrení (Rada EÚ, 2014 a).
Peking+20: štvrté preskúmanie
vykonávania Pekinskej akčnej platformy
v členských štátoch EÚ
Správa Peking+20 je štvrtým preskúmaním celkového vývoja na úrovni EÚ v súvislosti s 12 kritickými oblasťami záujmu PAP. Predstavuje hlavné
trendy, pokrok a hlavné výzvy v oblasti rodovej
rovnosti v EÚ od roku 2007 do roku 2012.
Na základe výsledkov správy Peking+20 od inštitútu EIGE vyzvala Rada EPSCO členské štáty
a Komisiu, aby prijali ďalšie opatrenia na riešenie
zostávajúcich výziev v oblasti rodovej rovnosti
vrátane rozdielov medzi ženami a mužmi vo vzdelávaní a odbornej príprave, na trhu práce, v deľbe
domácich povinností a povinností starostlivosti,
v mzdách a dôchodkoch a v rozhodovaní (Rada
EÚ, 2014 b).
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Správy inštitútu EIGE k Pekinskej akčnej platforme (2010 – 2015)
Násilie
na ženách –
podpora obetí
Zmena klímy

Oblasť D

Oblasť K

Rozhodovanie
v mediálnych
organizáciách

Rodový rozdiel
v dôchodkoch
Oblasť F

PAP

Práca na
čiastočný úväzok
a samostatná
zárobková činnosť

Oblasť J

Oblasť F

Účinnosť
inštitucionálnych
mechanizmov
Oblasť H

Rovnováha
pracovného
a rodinného života
Ženy
v riadiacich
a rozhodovacích
funkciách

Oblasť F

Oblasť G

Rodový rozdiel v dôchodkoch v EÚ:
dokument o výskume pre lotyšské
predsedníctvo
Dôchodky sú veľmi dôležité na zabezpečenie dôstojného starnutia a predchádzania chudobe vo
vysokom veku. V roku 2012 bol priemerný rozdiel
v dôchodkoch, ktoré možno vnímať ako súčet rodových nerovností za celý život, pre 28 členských
štátov EÚ na úrovni
38 %. Znamená to, že
zatiaľ čo dôchodkyne
a dôchodcovia všeobecGender gap in pensions in the EU
Research note to the Latvian Presidency
ne čelia vysokému riziku
chudoby, toto riziko je
ešte výraznejšie u žien
a treba sa ním vážne
zaoberať. Tu si môžete
prečítať dokument o výskume.

Ženy v riadiacich a rozhodovacích funkciách
Počas luxemburského predsedníctva inštitút
EIGE analyzoval vo svojej správe rodové nerovnosti v rozhodovacom procese v politickej, hospodárskej a sociálnej oblasti. Najnovšie údaje
upozorňujú na nadmerné zastúpenie mužov vo
všetkých sférach verejného života, najvýraznejšie
v ekonomickom a sociálnom rozhodovaní. V tejto
správe sa ako kľúčové opatrenie odporúča zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným
životom a zaviesť inštitucionálne zmeny. Aj keď
politické a hospodárske oblasti majú v politickom
programe popredné miesto, rodová nerovnováha
v rozhodovaní v iných sociálnych oblastiach, ako je
šport, médiá a výskum, si vyžaduje viac viditeľnosti a aktivity. Správu si prečítajte tu.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – EIGE v skratke
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Databáza inštitútu EIGE: Ženy a muži v EÚ
– fakty a čísla

Podrobnejšie informácie:

Ak hľadáte najnovšie porovnateľné a spoľahlivé
údaje o rodovej rovnosti vo všetkých členských
štátoch a na úrovni EÚ, databáza inštitútu EIGE je
správny zdroj! Zohľadňuje všetky pekinské ukazovatele, ktoré schválila Rada EPSCO od roku 1999,
najaktuálnejšie informácie na úrovniach členských
štátov a EÚ a prieskumy pokroku v takmer všetkých 12 oblastiach PAP. S pomocou interaktívnej
mapy, tabuliek a grafov s údajmi môžete rýchlo
získať prehľad o situácii konkrétneho členského
štátu, resp. porovnať jednotlivé členské štáty.

•

Databáza inštitútu EIGE o pekinských
ukazovateľoch: Ženy a muži v EÚ – fakty
a čísla (http://eige.europa.eu/genderstatistics/ women-and-men-in-the-eufacts-and-figures)
Správy inštitútu EIGE vzťahujúce sa na
rôzne oblasti stanovené Pekinskou akčnou
platformou: (http://eige.europa.eu/rdc/
eige-publications)

•

Databáza inštitútu EIGE: Ženy a muži v EÚ – fakty a čísla. Mapa znázorňujúca
ukazovateľ č. 21: Miera rizika chudoby
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Inštitút EIGE proti rodovo
podmienenému násiliu
Rodovo podmienené násilie odzrkadľuje a posilňuje nerovnosti medzi ženami a mužmi a zostáva
zásadným problémom v Európskej únii. Vyskytuje
sa vo všetkých spoločnostiach a je založené na
nerovných mocenských vzťahoch medzi ženami
a mužmi, ktorými sa posilňuje dominancia mužov
nad ženami. Deväť z 10 obetí násilia zo strany intímneho partnera v EÚ sú ženy. Toto násilie škodí
nielen ženám, ale aj celým rodinám a spoločenstvám a spoločnosti ako celku.

Cieľom inštitútu EIGE je podporovať členské štáty
a všetky príslušné inštitúcie vrátane Európskeho
parlamentu a Európskej komisie v boji proti rodovo podmienenému násiliu a predchádzať mu poskytovaním spoľahlivých a porovnateľných údajov,
ktoré prispievajú k meraniu účinnosti súvisiacich
politík. Na ďalších niekoľko rokov bude práca inštitútu EIGE formovaná jeho strategickým rámcom týkajúcim sa násilia páchaného na ženách
(2015 – 2018).

ADMINISTRATÍVNY
ZDROJ ÚDAJOV
o rodovo
podmienenom násilí

Inštitút EIGE sa
zameriava vo svojej
práci o rodovo
podmienenom násilí
na tieto oblasti

MRZAČENIE
ŽENSKÝCH
POHLAVNÝCH
ORGÁNOV

NÁKLADY
RODOVO
PODMIENENÉHO
NÁSILIA

RODOVÉ ŠTATISTIKY,
VÝSKUM, METÓDY,
NÁSTROJ A OSVEDČENÉ
POSTUPY, ZVYŠOVANIE
INFORMOVANOSTI

SEXUÁLNE
NÁSILIE

PODPORNÁ
SLUŽBA pre ženy –
obete domáceho
násilia

Oblasť NÁSILIA
v indexe rodovej
rovnosti

DOMÁCE NÁSILIE
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Administratívne zdroje údajov
o rodovo podmienenom násilí
Administratívne údaje o rodovo podmienenom
násilí sa primárne nezbierajú na štatistické účely,
ale na vnútorné použitie v inštitúciách či agentúrach na sledovanie ich činnosti. Nemôže sa nimi
merať skutočný rozsah rodovo podmieneného
násilia, pretože nie sú nahlásené všetky incidenty. Môžu však poskytnúť podrobné informácie
o tom, ako súdne, policajné, zdravotnícke a sociálne služby reagujú na rodovo podmienené násilie,
čo môže podporiť rozvoj a hodnotenie vhodných
politík a opatrení na prevenciu rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách a na boj proti
nemu v rámci Európskej únie.
Inštitút preskúmal a analyzoval dostupnosť, prístupnosť, porovnateľnosť a kvalitu údajov zhromažďovaných týmito inštitúciami v EÚ, uverejnil
dve správy a vyvinul databázu administratívnych
zdrojov údajov o rodovo podmienenom násilí (nachádza sa na stránke: http://eige.europa.eu/rdc/
eige-publications).

Mrzačenie ženských pohlavných
orgánov
Mrzačenie ženských pohlavných orgánov
predstavuje násilnú formu podriaďovania žien
a dievčat, ktorá je v hrubom rozpore so zásadou
rodovej rovnosti. V roku 2012 inštitút EIGE začal
štúdiu v rámci celej EÚ na túto tému. V štúdii sa
pozornosť upriamila najmä na skutočnosť, že je
mimoriadne ťažké odhadnúť výskyt mrzačenia
ženských pohlavných orgánov v Európe, pretože
údajov je málo. Takisto sa v nej zdôrazňuje dôležitosť spoľahlivých údajov o výskyte na boj proti
tomuto javu v EÚ a v ostatných častiach sveta.
Európska komisia vo svojom oznámení s názvom
Na ceste k odstráneniu mrzačenia ženských
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pohlavných orgánov požiadala inštitút EIGE, aby
vypracoval metodiku na odhad rizika mrzačenia
ženských pohlavných orgánov v EÚ. V roku 2013
inštitút uskutočnil druhú štúdiu na tému Odhad
počtu dievčat ohrozených mrzačením ženských
pohlavných orgánov v Európskej únii. Inštitút EIGE
vyvinul metodiku s cieľom odhadnúť riziko mrzačenia ženských pohlavných orgánov a odskúšal
ju v troch členských štátoch – Írsku, Portugalsku
a Švédsku. Zistenia tohto výskumu takisto upozorňujú na dôležitosť spolupráce medzi vládami
a komunitami v oblasti prevencie vykonávania
mrzačenia ženských pohlavných orgánov v Európe a mimo nej.
Inštitút EIGE postupne rozširuje rozsah svojho
prieskumu a údaje týkajúce sa mrzačenia ženských pohlavných orgánov, ktoré zahŕňajú databázu osvedčených postupov, usmernenia k výskumu
a politické odporúčania.

Náklady na rodovo podmienené
násilie v EÚ
Požiadavky na údaje na odhadnutie nákladov na
rodovo podmienené násilie sú komplexné a kvalita dostupných údajov nie je dostatočná. V roku
2014 zadal inštitút EIGE štúdiu na analýzu existujúcich prístupov a navrhnutie metód s cieľom
odhadnúť náklady na rodovo podmienené násilie
a násilie zo strany intímneho partnera voči ženám
vo všetkých členských štátoch.
Správa s názvom Odhad nákladov na rodovo podmienené násilie v EÚ poskytuje hĺbkový prehľad
a analýzu metodických možností takýchto odhadov. Zahŕňa aj prípadovú štúdiu týkajúcu sa Spojeného kráľovstva. V štúdii sa odhaduje, že ročné
náklady spôsobené nezabránením tomuto násiliu
v EÚ dosahujú 206 miliárd GBP (259 miliárd EUR).
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Zasadnutie za okrúhlym stolom na tému posilnenia spolupráce v boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov
v Lisabone otvorila (zľava do prava) riaditeľka inštitútu EIGE Virginija Langbakk spolu s portugalskou štátnou tajomníčkou Teresou Moraisovou a predsedníčkou nadácie Champalimaud Leonorou Belezaovou.

Násilie zo strany intímneho
partnera
Násilie zo strany intímneho partnera (niekedy
nazývané domáce násilie alebo rodinné násilie)
zostáva jednou z najrozšírenejších foriem rodovo
podmieneného násilia. Aj keď členské štáty vykonali opatrenia na prevenciu týchto foriem násilia
a na boj proti nim, sú v tejto oblasti naďalej významné rozdiely medzi členskými štátmi. S cieľom umožniť výmenu osvedčených postupov
v prevencii násilia zo strany intímneho partnera
inštitút EIGE vyvinul zber zdrojov, metód, nástrojov a osvedčených postupov v oblasti prevencie
a ochrany obetí pred touto formou násilia.

Podrobnejšie informácie:
•

•
•

•

•
•

Nástroj inštitútu EIGE na mapovanie administratívnych zdrojov údajov o rodovo podmienenom násilí v EÚ.
Mrzačenie ženských pohlavných orgánov
v Európskej únii a Chorvátsku – správa.
Odhad počtu dievčat, ktoré sú ohrozené
mrzačením ženských pohlavných orgánov
v Európskej únii – správa, príručka v krokoch, informačné prehľady a profily krajín.
Databázy zdrojov, osvedčených postupov
a metód a nástrojov na prevenciu a odstránenie mrzačenia ženských pohlavných
orgánov.
Štúdia s názvom Odhad nákladov na rodovo podmienené násilie v Európskej únii.
Všetky materiály súvisiace s rodovo
podmieneným násilím sa nachádzajú na
stránke: http://eige.europa.eu/genderbased-violence.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – EIGE v skratke
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Muži a rodová rovnosť
Aj keď niektoré členské štáty začlenili osobitné zameranie na mužov do svojich politických rámcov
pre rodovú rovnosť, tento vývoj je medzi členskými štátmi dosť odlišný a neprebieha udržateľným
spôsobom.
Úloha mužov v propagovaní rodovej rovnosti sa
čoraz častejšie stáva predmetom štúdií a rodových politík v EÚ. V podrobnom pláne Európskej
komisie pre rovnosť medzi ženami a mužmi na
obdobie rokov 2006 – 2010 sa zdôraznila potreba
väčšieho zapojenia mužov do činností v oblasti
starostlivosti. V stratégii pre rovnosť medzi ženami
a mužmi na obdobie rokov 2010 až 2015 sa uvádza, že rodová rovnosť si vyžaduje aktívne prispievanie, podporu a účasť mužov a že politikami by

sa mali riešiť aj rodové nerovnosti, ktoré sa dotýkajú chlapcov/mužov, ako je miera gramotnosti,
predčasné ukončenie školskej dochádzky a ochrana zdravia pri práci.
Na webovej stránke inštitútu EIGE sa nachádza
štúdia s názvom Zapojenie mužov do iniciatív
v oblasti rodovej rovnosti (The involvement of
men in gender equality initiatives) a databáza
o mužoch a organizáciách pre rodovú rovnosť. Inštitút upriamuje pozornosť na rodové nerovnosti,
ktoré ovplyvňujú mužov, a zdôrazňuje zapojenie
mužov do podpory rodovej rovnosti, napríklad
predstavením práce mužov v prospech rodovej
rovnosti formou kampaní na zvyšovanie informovanosti, ako je kampaň Biela stuha.

„Ostro odsudzujem násilie voči
dievčatám a ženám a veľmi si
ctím všetkých, ktorí bojujú proti
tomuto násiliu a pomáhajú obetiam tak ako držiteľ Sacharovovej
ceny za rok 2014 Denis Mukwege.
Odsúdiť toto jednoznačne neprijateľné násilie je jednoduché.
Musíme však hľadať riešenia na
jeho zastavenie a na pomoc obetiam.“

Martin Schulz

predseda Európskeho parlamentu

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz podporuje kampaň Biela stuha.
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Index rodovej rovnosti
Komplexné meranie rodovej
rovnosti v EÚ
Index rodovej rovnosti, ktorý vyvinul inštitút
EIGE a bol zavedený v roku 2013, je jedinečným
meracím nástrojom, v ktorom sa spája komplexnosť rodovej rovnosti do používateľsky jednoduchého a jednoducho interpretovateľného
merania. Je mimoriadne užitočný pre politických
činiteľov v Európskej únii, pretože je založený na
politickom rámci EÚ.

Spája kombináciu rodových ukazovateľov podľa
koncepčného rámca do jedného súhrnného merania. Skladá sa zo šiestich základných oblastí
(práca, peniaze, znalosti, čas, moc a zdravie)
a dvoch satelitných oblastí (križujúce sa nerovnosti a násilie). Tieto satelitné oblasti sa používajú na zahrnutie javov vzťahujúcich sa na vybranú skupinu obyvateľstva.

Práca
§§Účasť
§§Segregácia
§§Kvalita práce

Zdravie

Peniaze

§§Postavenie
§§Správanie
§§Prístup

§§Finančné zdroje
§§Ekonomická situácia

Index rodovej
rovnosti
Moc

Znalosti
§§Dosiahnuté úspechy
§§Segregácia
§§Celoživotné vzdelávanie

§§Politická
§§Sociálna
§§Hospodárska

Križujúce
sa nerovnosti

Čas
§§Ekonomické činnosti
§§Starostlivosť
§§Sociálne činnosti

Oblasti a čiastkové oblasti koncepčného rámca indexu rodovej rovnosti.

Násilie

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – EIGE v skratke
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V indexe rodovej rovnosti sa pripisujú členským
štátom body od 1 do 100, pričom 1 znamená úplnú nerovnosť a 100 znamená úplnú rovnosť. Body
sa udeľujú za priemer EÚ, za každý členský štát
a pre príslušné oblasti. Indexom sa merajú rodové
rozdiely, ktoré sú upravené o úroveň úspechu, aby
sa zaistilo, že pri vysokom počte bodov sa zohľadnia aj malé (alebo neexistujúce) rodové rozdiely
a dobrá celková situácia pre všetkých.

V EÚ ako celku vykazuje oblasť moci, v ktorej sa
meria zastúpenie v ekonomickom a politickom
rozhodovaní, najväčšie známky zlepšenia, zatiaľ
čo najväčší nedostatok je viditeľný v oblasti času,
v ktorej sa premieta, akým spôsobom ženy a muži
trávia svoj čas starostlivosťou a voľnočasovými činnosťami.

Index rodovej rovnosti 2015:
meranie rodovej rovnosti
z časového hľadiska
Index rodovej rovnosti 2015, ktorý bol predstavený
v júni 2015, meria ako ďaleko alebo ako blízko k dosiahnutiu rodovej rovnosti bola EÚ v roku 2005,
2010 a 2012. Výsledky sú k dispozícii za všetky
členské štáty a EÚ ako celok, a to na úrovni oblastí
a čiastkových oblastí.
Index vykazuje mierny pokrok v rodovej rovnosti
medzi rokmi 2005 a 2012. Počet bodov za 28 členských štátov stúpol z 51,2 v roku 2005 na 52,9 (zo
100) v roku 2012, čo znamená, že EÚ zostáva len na
polceste smerom k rodovej rovnosti.

Okrem toho index ponúka prvý krok vo vývoji
ukazovateľa zloženej miery násilia páchaného na
ženách na základe údajov zhromaždených Agentúrou Európskej únie pre základné práva prostredníctvom celoeurópskeho Prieskumu o násilí páchanom na ženách.
Tento prvý pokus o meranie násilia páchaného na
ženách potvrdzuje nevyhnutnosť pravidelného
zberu údajov, aby sa poskytol základ pre spoľahlivé štatistické hodnotenia a aby sa prostredníctvom lepších a účinnejších opatrení mohlo vyhubiť rodovo podmienené násilie.
Index rodovej rovnosti si môžete pozrieť na
stránke: http://eige.europa.eu/gender-statistics/
gender-equality-index.

Komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová počas konferencie o indexe rodovej
rovnosti v júni 2015 v Bruseli.
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Štatistika o rodovej rovnosti
na jednom mieste
Databáza rodových štatistík
inštitútu EIGE
Táto databáza je komplexným zdrojom rodovej štatistiky a informácií o rôznych aspektoch
(ne)rovnosti medzi ženami a mužmi.
Podporí meranie existencie a rozsahu rodovej
rovnosti. Bude takisto pôsobiť ako spoľahlivý zdroj
na tvorbu a monitorovanie politík, ktoré sú prospešné pre ženy aj mužov, a zjednoduší prijímanie
informovanejších rozhodnutí v záujme pokroku
v oblasti rodovej rovnosti. Umožňuje napríklad rodovú analýzu vďaka prístupu k štatistikám, ktoré
znázorňujú, či ženy a muži rozdeľujú odlišne svoj
čas medzi plateným zamestnaním a neplatenou

Cieľová stránka databázy rodových štatistík.

prácou, ako je starostlivosť, alebo majú nerovný
prístup ku vzdelávaniu, zdraviu alebo ekonomickým zdrojom.
Má poskytnúť štatistické dôkazy, ktoré sa dajú použiť na podporu a doplnenie súčasnej a budúcej
práce Európskej komisie v oblasti rodovej rovnosti
a na pomoc členským štátom v monitorovaní ich
napredovania.
Databázu nájdete na stránke:
http://eige.europa.eu/gender-statistics.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – EIGE v skratke
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Čo je uplatňovanie
rodového hľadiska?
Uplatňovanie rodového hľadiska je medzinárodne vnímané ako stratégia smerujúca k presadeniu
rodovej rovnosti. Týka sa začlenenia rodovej perspektívy do každej etapy každého zásahu: prípravy, návrhu, vykonávania, monitorovania a hodnotenia politík, regulačných opatrení a výdavkových
programov. Cieľom je podporovať rovnosť medzi
ženami a mužmi vo všetkých sférach života.

•

•

Inštitút EIGE vytvoril online platformu o zohľadňovaní rodového hľadiska, ktorá:
•

obsahuje odporúčania, čo môžu euroúradníčky a euroúradníci, ako aj ostatné osoby zamestnané v inštitúciách EÚ urobiť, aby sa zohľadnili
rodové aspekty v ich každodenných úlohách
a povinnostiach pri práci v rôznych oblastiach
politiky;

•

prispieva k zlepšeniu individuálnych kompetencií s cieľom presadiť rovnosť pohlaví naprieč
rôznymi etapami vývoja a realizácie politík.
Chápanie toho, ako treba navrhovať, plánovať,
vykonávať, monitorovať a hodnotiť politiky
z rodovej perspektívy, posilní politiky EÚ a zvýši
ich relevantnosť pre spoločnosť;
vytvára systém pre ukladanie a prístup k informáciám o uplatňovaní rodového hľadiska vrátane prehľadu inštitucionálnych mechanizmov
v EÚ;
poskytuje prístup k databáze vybraných zdrojov v oblasti zohľadňovania rodového hľadiska
k nástrojom a metódam, osvedčeným postupom, zákonom a politikám, štúdiám, súborom
nástrojov a ďalším.

Platformu môžete navštíviť na stránke:
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming.

Domovská stránka platformy o zohľadňovaní rodového hľadiska inštitútu EIGE.
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Osvedčené postupy a nástroje
a metódy

Prínosy rodovej rovnosti

Cieľom práce na osvedčených postupoch je poskytnúť dôkazy o účinných prístupoch a nástrojoch prijatých na vykonávanie stratégií uplatňovania rodového hľadiska a vykonávania politík
v členských štátoch.
V období rokov 2011 až 2015 bolo zhromaždených
90 príkladov osvedčených postupov v týchto oblastiach:
•
•
•
•
•
•
•

ženy a politické rozhodovanie;
podnikanie žien;
zosúladenie pracovného, rodinného a súkromného života;
predchádzanie domácemu násiliu;
predchádzanie mrzačeniu ženských pohlavných orgánov;
ženy a médiá;
odborná príprava v oblasti rodových otázok.

Zameraním sa na sociálne a ekonomické výhody
rodovej rovnosti inštitút EIGE prispieva k obhájeniu širšieho začlenenia rodovej rovnosti do politického programu členských štátov a poskytuje lepšiu podporu rovnosti medzi ženami a mužmi ako
jednu zo základných zásad EÚ. Na tento účel určí
inštitút EIGE metódy, ktoré načrtnú a vymedzia
výhody rodovo citlivých politík pre hospodársky
a sociálny rozvoj spoločnosti.
Tento proces sa začal analýzou ekonomických
aspektov rodovej rovnosti a výhod v oblasti
výdavkov na verejné služby súvisiace s rodovou
rovnosťou.
Prvá štúdia pomôže určiť najrelevantnejšie metodické modely na posúdenie ekonomických výhod rodovej rovnosti na úrovni EÚ. Identifikovaný
model môže byť neskôr odskúšaný na európskej
úrovni a/alebo vo vybranom členskom štáte (vybraných európskych štátoch).

Výhody rodovej rovnosti
na základe výdavkov na verejné
služby
Inštitút EIGE takisto vykonáva celoeurópsky
výskum o prínose rodovej rovnosti na základe výdavkov na verejné služby. Vo výskume sa skúmajú potreby a skúsenosti s používaním verejných
služieb ženami a mužmi v Európe. Cieľom štúdie
je poskytnúť dôkazy o rodovo citlivom prístupe
k infraštruktúre verejných služieb, aby ženy a muži
v Európe mohli byť lepšie pripravení a mali väčšiu právomoc presadzovať svoje ciele, čím dokážu
lepšie prispievať k spoločnosti.
Systém podnikovej certifikácie s priaznivým prístupom
k rodinám, ktorý vykonáva slovinské ministerstvo práce,
rodiny a sociálnych vecí od roku 2007.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – EIGE v skratke
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Stredisko pre zdroje a dokumentáciu
(RDC) inštitútu EIGE
Pokiaľ ide o Stredisko pre zdroje a dokumentáciu, inštitút EIGE má za cieľ vytvoriť inštitucionálnu
pamäť práce v oblasti rodovej rovnosti na úrovni
EÚ a členských štátov, ktorá bude prístupná pre
všetkých. V spolupráci s inštitútom EIGE sprístupňujú vedúce dokumentačné a informačné centrá
v EÚ svoje zdroje pomocou tohto jednotného
miesta. Inštitút zhromažďuje aj tzv. sivú literatúru
(akademickú literatúru, ktorá nie je uverejnená,
a preto nezaznamenaná) o rodovej rovnosti zo
všetkých členských štátov.

Stredisko pre zdroje a dokumentáciu má dve
ústredné zložky:
•

•

knižnica online a fyzická knižnica, čo je jednotné miesto prístupu k zdrojom týkajúcim sa rodovej rovnosti;
znalostné centrum, ktoré obsahuje nové štúdie, databázy a zdroje produkované inštitútom
EIGE.

Na webovej stránke inštitútu EIGE je pre používateľov k dispozícii celoeurópsky glosár a tezaurus
rodovej rovnosti, čo je komplexný zdroj štruktúrovaných pojmov opisujúcich rôzne výrazy v oblasti
rodovej rovnosti.
Knižnica online poskytuje prístup k viac ako
500 000 zdrojom vo všetkých úradných jazykoch
EÚ vrátane viac ako 26 000 zdrojov na tému rodovo podmieneného násilia. Zdroje postupne rastú
v oblastiach rodu a médií, zmeny klímy, zosúladenia pracovného a súkromného života, mužov a rodovej rovnosti a inštitucionálnych mechanizmov
pre podporu rozvoja žien.
Fyzická knižnica sa nachádza v Dome EÚ vo Vilniuse a má dve oddelenia:
•

Violetta Neubauer predstavuje v Bruseli tezaurus a glosár v oblasti rodovej rovnosti vo februári 2015.

vstupná hala na prízemí, kde sa nachádzajú informácie a publikácie zdarma o práci v oblasti
rodovej rovnosti v EÚ, ktorá je otvorená pre
občianky a občanov a bezplatne k dispozícii na
organizovanie podujatí súvisiacich s rodovou
rovnosťou (premietania filmov, diskusie, prezentácie kníh, výstavy atď.);
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špecializovaná knižnica na štvrtom poschodí,
ktorá je otvorená pre každého po dohodnutí
termínu.

Stredisko pre zdroje a dokumentáciu môžete
navštíviť aj online na stránke:
http://eige.europa.eu/rdc.

EuroGender
Európska sieť pre rodovú rovnosť je platforma
spolupráce online, ktorá sa nachádza na webovej
lokalite inštitútu EIGE. Staňte sa súčasťou spoločenstva EuroGender a pridajte sa k nám pri plnení nášho poslania, aby „sa rovnosť medzi ženami
a mužmi stala skutočnosťou pre všetky Európanky
a Európanov a ľudí z iných častí sveta“. Zaregistrujte sa a navštívte našu stránku pri príležitosti nadchádzajúcich podujatí, diskusií nových publikácií
a výmeny skúseností!

Pripojte sa k sieti EuoGender na stránke:
http://eurogender.eige.europa.eu/.

Nástroj predvstupovej pomoci
Pomoc
Spolupráca s krajinami zapojenými
do procesu rozširovania EÚ
S podporou nástroja predvstupovej pomoci (IPA)
začal inštitút EIGE v roku 2013 spolupracovať so
šiestimi krajinami zapojenými do procesu rozširovania zo západného Balkánu a s Tureckom. Okrem
zapojenia do pravidelných činností inštitútu niekoľko krajín využívajúcich nástroj IPA (vrátane Kosova a Srbska) posilnilo svoj záväzok voči rodovej
rovnosti a pracuje na vývine vlastného indexu rodovej rovnosti

Vstup do Strediska EIGE pre zdroje a dokumentáciu; otvorené od pondelka do piatku od 9.30 do 13.00 a od 13.30 do
18.00 hod.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – EIGE v skratke
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Komunikujme
Inštitút EIGE nájdete na rôznych platformách. Všetky naše publikácie sú k dispozícii na webovej lokalite
inštitútu, v Stredisku pre zdroje a dokumentáciu a v kníhkupectve EU Bookshop. Môžete sa s nami spojiť
aj prostredníctvom miesta na virtuálne stretávanie EuroGender, na ktorom sa môžete stať súčasťou nášho
online spoločenstva.
Vstup do strediska pre zdroje a dokumentáciu sa nachádza na prvom poschodí našej budovy vo Vilniuse,
na Vilniaus Gatvė 10. Stredisko je otvorené od pondelka do piatku od 9.30 do 13.00 a od 13.30 do 18.00
hod.
Vstupná hala je miestom na stretnutia, interakcie a informovania o práci v oblasti rodovej rovnosti v EÚ.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: rdc.info@eige.europa.eu.
Ak potrebujete podrobnejšie informácie a podklady na výskum, radi vás privítame v našej špecializovanej
knižnici na štvrtom poschodí. Ak si chcete naplánovať návštevu, dohodnite si stretnutie na tejto e-mailovej adrese: rdc@eige.europa.eu.
Môžete s nami komunikovať aj prostredníctvom sociálnych sietí:

Prihláste sa na odber noviniek inštitútu EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions.
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