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Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je sa-
mostojni organ Evropske unije, ki je bil ustanovljen 
zato, da bi prispeval k uveljavljanju enakosti med 
spoloma in njegovi krepitvi, vključno z vključeva-
njem načela enakosti med spoloma v vse politike 
EU in nacionalne politike, ki izhajajo iz nje, ter boju 
proti diskriminaciji na podlagi spola, pa tudi oza-
veščanju državljanov EU o enakosti med spoloma.

Cilj inštituta EIGE je postati evropsko središče zna-
nja in vodilna institucija pri oblikovanju zanesljivih 
dognanj, zbiranju znanja ter izmenjavi uporabnih 
izkušenj in strokovnega znanja o enakosti med 
spoloma. Delovati je začel leta 2010 in je leta 2015 
praznoval peto obletnico delovanja.

Kakšen je okvir dela inštituta 
EIGE?

Čeprav je bila enakost med ženskami in moškimi 
eno od temeljnih načel Evropske unije že od sa-
mega začetka, še vedno obstaja očiten demokra-
tični primanjkljaj v zvezi z vključevanjem žensk v 
oblikovanje politik EU. Evropska unija je kljub moč-
ni zavezanosti in nedavnemu napredku šele na 
pol poti do družbe, v kateri sta spola enakopravna.

Kaj je inštitut EIGE?

Od leve proti desni: podpredsednica Evropske komisije 
Viviane Reding, predsednica Litve Dalia Grybauskaitė in 
predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz med 
otvoritveno slovesnostjo Hiše EU v Vilni maja 2013

Inštitut EIGE deluje v okviru politik in pobud Evrop-
ske unije ter izpolnjuje cilje in opravlja naloge, ki 
mu jih dodelita Evropski parlament in Svet Evrop-
ske unije. Z zagotavljanjem strokovnega znanja na 
visoki ravni Evropski komisiji, državam članicam in 
Evropskemu parlamentu prispeva k bolj premišlje-
nemu sprejemanju odločitev, v svoje dejavnosti pa 
vključuje tudi predpristopne države.
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19. junij 2015 – dan odprtih vrat ob obletnici delovanja inštituta EIGE

Vizija inštituta je: 

da bi enakost med spoloma postala 
resničnost za vse Evropejce in 
Neevropejce.

Njegovo poslanstvo pa je: 

postati evropsko središče znanja 
o vprašanjih enakosti med spoloma.

Inštitut EIGE vodi upravni odbor, ki ga sestavlja 
18 predstavnikov iz držav članic in en predstavnik 
iz Evropske komisije. Forum strokovnjakov inštituta 
opravlja nalogo svetovalnega organa.
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Inštitut EIGE pomaga predsedstvom Sveta Evrop-
ske unije s pregledovanjem izvajanja Pekinških 
izhodišč za ukrepanje v državah članicah. Pekin-
ška izhodišča za ukrepanje pomenijo obveznost 
na ravni ZN, ki jo je EU prevzela leta 1995.

Inštitut EIGE je od leta 2010 objavil osem poročil in 
raziskovalno poročilo o ključnih področjih, ki vzbu-
jajo zaskrbljenost v zvezi s Pekinškimi izhodišči za 
ukrepanje. Prek sklepov Sveta za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov 
(EPSCO) so vplivala na oblikovanje politike.

Enakost med spoloma 
in ekonomska neodvisnost: 
delo s krajšim delovnim časom 
in samozaposlitev

V poročilu „Enakost med spoloma in ekonomska 
neodvisnost“ je poudarjeno, da je bil pri moških 
leta 2012 dosežen cilj glede stopnje zaposlenosti iz 
strategije Evropa 2020, tj. 75-odstotna stopnja za-
poslenosti, medtem ko je stopnja zaposlenosti pri 
ženskah ostala nizka in znaša 62 %. Iz poročila je 
razvidno, da je 14 držav članic cilje glede stopnje 
zaposlenosti iz strategije „Evropa 2020“ pri moških 
doseglo ali se jim zelo približalo, pri zaposlenosti 

žensk pa razen Švedske nobena država članica ni 
izpolnila cilja iz navedene strategije.

Na podlagi poročila inštituta EIGE je Svet EPSCO 
države članice in Komisijo pozval, naj podprejo 
boljše ravnovesje med poklicnim in zasebnim 
življenjem pri ženskah in moških s spodbujanjem 
enake porazdelitve obveznosti oskrbe in gospo-
dinjskih opravil s kombinacijo različnih ukrepov 
(Svet Evropske unije, 2014a).

Peking+20: četrti pregled izvajanja 
Pekinških izhodišč za ukrepanje v državah 
članicah EU

Poročilo Peking 20 let pozneje (Peking+20) je četrti 
pregled splošnega napredka na ravni EU v zvezi 
z 12 ključnimi področji iz Pekinških izhodišč za 
ukrepanje, s katerimi se ukvarja. V njem so pred-
stavljeni glavni trendi, napredek in glavni izzivi na 
področju enakosti med spoloma v EU v obdobju 
2007–2012.

Svet EPSCO je na podlagi rezultatov poročila inšti-
tuta EIGE Peking 20 let pozneje države članice in 
Komisijo pozval k sprejetju nadaljnjih ukrepov za 
reševanje preostalih izzivov na področju enakosti 
med spoloma, vključno z razlikami med spoloma 
na področju izobraževanja in usposabljanja, na 
trgu dela, pri delitvi odgovornosti v zvezi z oskrbo 
in gospodinjskimi opravili, pri plačah in pokojni-
nah ter odločanju (Svet EU, 2014b).

Spremljanje izvajanja 
Pekinških izhodišč za ukrepanje v EU
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Razlike med spoloma pri pokojninah 
v EU: raziskovalno poročilo za latvijsko 
predsedstvo

Pokojnine so ključne za zagotavljanje dostojne-
ga staranja in preprečevanje revščine v starosti. 
Povprečna razlika med spoloma pri pokojninah, 
ki jo je mogoče obravnavati kot vsoto neenakosti 
med spoloma v celotni življenjski dobi, je bila leta 

2012 za 28 držav članic 
EU 38-odstotna. To po-
meni, da čeprav so bili 
upokojenci na splošno 
bolj izpostavljeni tvega-
nju revščine, je bilo to 
pri ženskah še izrazitej-
še, zato se je treba tega 
vprašanja resno lotiti. 
Raziskovalno poročilo 
lahko preberete tukaj.

Ženske na vodilnih položajih in pri 
odločanju

Inštitut EIGE je v poročilu v času luksemburškega 
predsedovanja analiziral neenakovredno zastopa-
nost spolov pri odločanju na političnem, gospo-
darskem in družbenem področju. Zadnji podatki 
opozarjajo na večjo zastopanost moških na vseh 
področjih javnega življenja, zlasti pri odločanju na 
gospodarskem in družbenem področju. V poroči-
lu je priporočeno, naj se izboljša ravnovesje med 
poklicnim in družinskim življenjem ter kot ključ-
ni ukrepi izvedejo institucionalne spremembe. 
Čeprav imata politično in gospodarsko področje 
pomembno mesto v političnem programu, je 
treba neravnovesjem pri zastopanosti spolov pri 
odločanju na drugih družbenih področjih, kot so 
šport, mediji in raziskave, nameniti veliko več po-
zornosti in ukrepanja. Poročilo preberite tukaj. 

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

Poročila inštituta EIGE o Pekinških izhodiščih za ukrepanje (2010–2015)

Nasilje nad 
ženskami – 

podpora žrtvam

Področje D

Ženske na 
vodilnih položajih 

in pri odločanju

Področje G

Razlike med 
spoloma pri 
pokojninah

Področje F

Podnebne 
spremembe

Področje K

Odločanje 
v medijskih 

organizacijah 

Področje J

Učinkovitost 
institucionalnih 

mehanizmov

Področje H

Usklajevanje 
poklicnega in 
družinskega 

življenja

Področje F

Delo s krajšim 
delovnim časom in 

samozaposlitev

Področje F

Pekinška 
izhodišča za 
ukrepanje

http://bookshop.europa.eu/sl/gender-gap-in-pensions-in-the-eu-pbMH0415087/
http://bookshop.europa.eu/en/advancing-gender-equality-in-political-decision-making-pbMH0415104/
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Podatkovna zbirka inštituta EIGE „Ženske in moški v EU – podatki in številke“. 
Zemljevid, ki prikazuje kazalnik 21: stopnja tveganja revščine.

Podatkovna zbirka inštituta EIGE „Ženske 
in moški v EU – podatki in številke“

Če iščete zadnje primerljive in zanesljive podatke 
o enakosti med spoloma v vseh državah članicah 
in na ravni EU, je podatkovna zbirka inštituta EIGE 
pravi vir. Vključuje vse pekinške kazalnike, ki jih 
je svet EPSCO potrdil od leta 1999, najnovejše in-
formacije na ravni držav članic in EU ter preglede 
napredka za skoraj vseh 12 področij iz Pekinških iz-
hodišč za ukrepanje. Z interaktivnim zemljevidom, 
preglednicami s podatki in grafičnimi prikazi lahko 
hitro dobite pregled stanja v posamezni državi čla-
nici in primerjavo stanja med državami članicami.

Več o tem

• Podatkovna zbirka inštituta EIGE o pekin-
ških kazalnikih: „Ženske in moški v EU – 
podatki in številke“ (http://eige.europa.eu/ 
gender-statistics/women-and-men-in- 
the-eu-facts-and-figures)

• Poročila inštituta EIGE zajemajo različna 
področja iz Pekinških izhodišč za ukrepanje: 
(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/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
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Inštitut EIGE v boju proti nasilju 
na podlagi spola

Nasilje na podlagi spola kaže in utrjuje neenakosti 
med ženskami in moškimi ter ostaja velika težava 
v Evropski uniji. Razširjeno je v vseh družbah in te-
melji na neenakem razmerju moči med ženskami 
in moškimi, kar krepi nadvlado moških nad ženska-
mi. V EU so ženske žrtev v devetih desetinah pri-
merov nasilja, ki ga stori intimni partner. To nasilje 
ne škoduje samo ženskam, temveč tudi celotnim 
družinam, skupnostim in družbi kot celoti.

Cilj inštituta EIGE je podpirati/pomagati? drža-
ve članice in vse zadevne institucije, vključno z 
Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, pri 
prizadevanju za boj proti nasilju na podlagi spola 
in njegovem preprečevanju z zagotavljanjem za-
nesljivih in primerljivih podatkov, ki pomagajo pri 
merjenju učinkovitosti zadevnih politik. V nasled-
njih nekaj letih bo delo inštituta EIGE oblikovano v 
skladu z njegovim strateškim okvirom za boj proti 
nasilju nad ženskami (2015–2018).

Inštitut EIGE se pri 
svojem delu v zvezi 
z nasiljem na podlagi 
spola osredotoča na 
naslednja področja

Nasilje v družini

Podporne  
storitve za ženske – 

žrtve nasilja 
v družini

Spolno nasilje

Stroški nasilja 
na podlagi spola

Upravni vir 
podatkov o nasilju 
na podlagi spola

Pohabljanje  
ženskih  
spolovil

Področje nasilja 
v indeksu enakosti 

med spoloma

STATISTIČNI PODATKI 
PO SPOLU, RAZISKAVE, 

METODE, ORODJE 
IN DOBRE PRAKSE, 

OZAVEŠČANJE
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Upravni vir podatkov o nasilju 
na podlagi spola

Upravni podatki o nasilju na podlagi spola se ne 
zbirajo predvsem za statistične namene, temveč 
za notranjo uporabo institucij ali agencij, ki tako 
spremljajo svoje dejavnosti. Z njimi se ne meri 
dejanski obseg nasilja na podlagi spola, ker se vsi 
incidenti ne prijavijo. Lahko pa zagotovijo podrob-
ne informacije o odzivu pravosodnih organov, po-
licije ter zdravstvenih in socialnih služb na nasilje 
na podlagi spola, s katerimi je mogoče podpreti 
razvoj in vrednotenje ustreznih politik in ukrepov 
za preprečevanje nasilja nad ženskami na podlagi 
spola ter boj proti njemu v vsej Evropski uniji.

Inštitut je pregledal in analiziral razpoložljivost, 
dostopnost, primerljivost in kakovost podatkov, 
ki so jih te institucije zbrale v vsej EU, objavil dve 
poročili in razvil podatkovno zbirko o virih uprav-
nih podatkov o nasilju na podlagi spola (na voljo 
na spletnem naslovu: http://eige.europa.eu/rdc/
eige-publications).

Pohabljanje ženskih spolovil

Pohabljanje ženskih spolovil je nasilna oblika 
podreditve žensk in deklic, ki je v velikem nasprot-
ju z načeli enakosti med spoloma. Inštitut EIGE 
je leta 2012 začel vseevropsko študijo o tej temi. 
V njej je poudarjeno predvsem dejstvo, da je raz-
širjenost pohabljanja ženskih spolovil v Evropi 
izjemno težko oceniti, ker je podatkov zelo malo. 
Poudarjen je tudi pomen zanesljivih podatkov 
o razširjenosti za podporo boju proti temu pojavu 
v EU in drugod po svetu.

Evropska komisija je v sporočilu z naslovom „Za 
odpravo pohabljanja ženskih spolovil“ inštitut 
EIGE pozvala, naj razvije metodologijo za oceno 
tveganja pohabljenja ženskih spolovil v EU. Inštitut 
je leta 2013 začel drugo študijo o tej temi: „Ocena 
števila deklic v Evropski uniji, ki jim grozi pohab-
ljenje spolovil“. Razvil je metodologijo za oceno 
tveganja za pohabljenje ženskih spolovil in jo pre-
skusil v treh državah članicah – na Irskem, Portu-
galskem in Švedskem. Ugotovitve te raziskave tudi 
poudarjajo pomen sodelovanja med vladami in 
skupnostmi pri preprečevanju pohabljanja ženskih 
spolovil v Evropi in drugod po svetu.

Inštitut EIGE je postopno razširil obseg te raziska-
ve in podatke o pohabljanju ženskih spolovil, ki 
vključujejo podatkovno zbirko o dobrih praksah, 
smernice za raziskavo in priporočila glede politike.

Stroški nasilja na podlagi spola 
v EU

Zahteve glede podatkov za oceno stroškov nasilja 
na podlagi spola so zapletene, podatki, ki so na vo-
ljo, pa niso dovolj kakovostni. Inštitut EIGE je leta 
2014 naročil študijo za analizo sedanjih pristopov 
in predlaganje metod za oceno stroškov nasilja na 
podlagi spola in nasilja intimnega partnerja nad 
ženskami v vseh državah članicah.

Poročilo „Ocena stroškov nasilja na podlagi spo-
la v EU“ zagotavlja poglobljen pregled in analizo 
metodoloških možnosti za takšne ocene. Vklju-
čuje tudi študijo primera za Združeno kraljestvo. 
Po oceni raziskave znašajo letni stroški zaradi neu-
spešnega preprečevanja takšnega nasilja v EU do 
206 milijard GBP (259 milijard EUR).

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
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Okroglo mizo v Lizboni z naslovom „Krepitev sodelovanja v boju proti pohabljanju ženskih spolovil“ so odprle (od leve 
proti desni) direktorica  inštituta EIGE Virginija Langbakk, portugalska državna sekretarka Teresa Morais in predsednica 
Champalimaudove fundacije Leonora Beleza.

Nasilje intimnega partnerja

Nasilje intimnega partnerja (včasih se imenuje 
domače nasilje ali nasilje v družini) je še vedno 
ena od najbolj razširjenih oblik nasilja na podlagi 
spola. Čeprav vse države članice izvajajo ukrepe za 
preprečevanje takšnega nasilja in boj proti njemu, 
so na tem področju med državami članicami še 
vedno velike razlike. Da bi jim inštitut EIGE omo-
gočil izmenjavo dobrih praks v zvezi s prepreče-
vanjem nasilja intimnega partnerja, je razvil zbir-
ko virov, metod, orodij in dobrih praks v zvezi s 
preprečevanjem takšnega nasilja in zaščito žrtev 
takšnega nasilja.

Več o tem:

• Orodje inštituta EIGE za pregled virov 
upravnih podatkov o nasilju na podlagi 
spola v EU.

• „Pohabljanje ženskih spolovil v Evropski uni-
ji in na Hrvaškem“ – poročilo.

• „Ocena števila deklic v Evropski uniji, ki jim 
grozi pohabljenje spolovil“ – poročilo, vo-
dnik po posameznih fazah, informativni 
bilteni o državah in profili.

• Podatkovne zbirke o virih, dobri praksi ter 
metodah in orodjih za preprečevanje in od-
pravo pohabljanja ženskih spolovil.

• Študija „Ocena stroškov nasilja na podlagi 
spola v Evropski uniji“.

• Celotno gradivo v zvezi z nasiljem na pod-
lagi spola je na voljo na spletnem naslovu: 
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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Nekatere države članice so v svoj okvir politik 
enakosti med spoloma vključile tudi vidik moških, 
vendar so njihovi pristopi zelo neenaki, oblikova-
nje teh pristopov pa ni trajnostno.

Vloga moških pri spodbujanju enakosti med spo-
loma je vedno pogosteje predmet študij in po-
litik enakosti med spoloma v EU. Načrt Evropske 
komisije za enakost med spoloma za obdobje 
2006–2010 poudarja potrebo po tem, da se moški 
bolj vključijo v dejavnosti nege in oskrbe. Strate-
gija za enakost med ženskami in moškimi za ob-
dobje 2010–2015 navaja, da je za enakost med 
spoloma potrebno dejavno sodelovanje, podpo-
ra in udeležba moških, pa tudi politike bi morale 

obravnavati neenakosti, povezane s spolom, ki 
vplivajo na dečke/moške, kot so stopnja nepisme-
nosti, predčasno opuščanje šolanja in zdravje pri 
delu.

Na spletnem mestu inštituta EIGE sta na voljo štu-
dija „Vključevanje moških v pobude za enakost 
med spoloma“ ter podatkovna zbirka o moških 
in organizacijah za enakost med spoloma. Inštitut 
EIGE opozarja na neenakosti med spoloma, ki vpli-
vajo na moške, in poudarja vključevanje moških v 
podpiranje enakosti med spoloma, na primer tako, 
da se prizadevanje moških za enakost med spolo-
ma predstavlja s kampanjami ozaveščanja, kot je 
kampanja Beli trak.

Moški in enakost med spoloma

Predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz podpira kampanjo Beli trak

„Ostro obsojam vsakršno nasilje 
nad deklicami in ženskami ter 
toplo pozdravljam vse, ki se proti 
takemu nasilju borijo in pomagajo 
žrtvam, kot to počne dobitnik 
nagrade Saharova za leto 2014, g. 
Denis Mukwege. Lahko je obsoditi 
to brez dvoma nesprejemljivo nasi-
lje, mi vsi pa bi morali razmisliti, 
kako lahko prispevamo, da bi ga 
dejansko zaustavili, in kako lahko 
pomagamo žrtvam.“

Martin Schulz
Predsednik Evropskega parlamenta
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Indeks enakosti med spoloma

Celovito merilo enakosti med 
spoloma v EU

Indeks enakosti med spoloma, ki ga je razvil in 
leta 2013 uvedel inštitut EIGE, je edinstveno orodje 
za merjenje, ki povzema zapletenost enakosti med 
spoloma in ga združuje v merilo, ki je preprosto za 
uporabo in razlago. Zlasti uporabno je za obliko-
valce politike v Evropski uniji, saj temelji na okviru 
politike EU.

V skladu s konceptualnim okvirom je oblikovano iz 
kazalnikov v zvezi s spolom, ki so združeni v eno-
tno zbirno merilo. Indeks enakosti med spoloma 
sestavlja šest osrednjih področij (delo, denar, 
znanje, čas, moč in zdravje) ter dve stranski 
področji (prekrivajoče se neenakosti in nasi-
lje). Stranski področji se uporabljata za vključitev 
pojavov, ki se nanašajo na izbrano skupino prebi-
valstva.

Področja in podpodročja konceptualnega okvira indeksa enakosti med spoloma

Indeks 
enakosti med 

spoloma

Delo
 § Udeležba

 § Segregacija
 § Kakovost dela

Čas
 § Gospodarske  

dejavnosti
 § Dejavnosti oskrbe

 § Družbene dejavnosti

Znanje
 § Stopnja izobrazbe

 § Segregacija
 § Vseživljenjsko učenje

Moč
 § Politična
 § Družbena

 § Ekonomska

Denar
 § Finančna sredstva
 § Ekonomski položaj 

Zdravje
 § Status

 § Vedenje
 § Dostop

Prekrivajoče 
se neenakosti

Nasilje
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Države članice so v skladu z indeksom enakosti 
med spoloma ocenjene z oceno od 1 do 100, pri 
čemer 1 pomeni popolno neenakost, 100 pa po-
polno enakost. Rezultati so podani za povprečje 
na ravni EU, za vsako posamezno državo članico 
in zadevna področja. Z indeksom se merijo razlike 
med spoloma, ki se prilagodijo z ravnjo uspešnos-
ti, da bi se zagotovilo, da veliko število točk pome-
ni majhne razlike med spoloma (ali popolno ena-
kost med spoloma) in dober splošni položaj vseh.

Indeks enakosti med spoloma 
za leto 2015: merjenje enakosti 
med spoloma v določenem 
obdobju

Z indeksom enakosti med spoloma za leto 2015, 
ki je bil uveden junija 2015, se meri, kako daleč od 
dosežene enakosti med spoloma – ali blizu cilja – 
je bila EU v letih 2005, 2010 in 2012. Rezultati so na 
voljo za vse države članice in EU kot celoto na ravni 
področij in podpodročij.

Indeks kaže, da je bil med letoma 2005 in 2012 
pri zagotavljanju enakosti med spoloma dose-
žen manjši napredek. Skupna vrednost indeksa 
za 28 držav članic se je povečala z 51,2 točke (od 
100 točk) leta 2005 na 52,9 točke leta 2012, kar 

kaže, da je EU še vedno šele na pol poti pri dose-
ganju enakosti med spoloma.

V EU kot celoti se največji znaki napredka kažejo 
na področju moči, s katerim se meri zastopanost 
v odločanju v gospodarstvu in politiki, medtem 
ko je največja razlika opazna na področju časa, s 
katerim se meri čas, ki ga moški in ženske porabijo 
za oskrbo in prostočasne dejavnosti.

Poleg tega je indeks prvi korak pri razvoju sestav-
ljenega merila nasilja nad ženskami, ki temelji na 
podatkih, ki jih je Agencija Evropske unije za te-
meljne pravice po vsej EU zbirala v raziskavi o na-
silju nad ženskami.

Ta prvi poskus merjenja nasilja nad ženskami po-
trjuje potrebo po rednem zbiranju podatkov, da 
bi se zagotovila podlaga za zanesljive statistične 
ocene ter omogočila boljša in učinkovitejša merila 
za odpravo nasilja na podlagi spola.

Indeks enakosti med spoloma je dostopen na 
spletnem naslovu: http://eige.europa.eu/gender-
statistics/gender-equality-index.

Komisarka EU za pravosodje, potrošnike in enakost med spoloma Věra Jourová med govorom na konferenci o indeksu 
enakosti med spoloma junija 2015 v Bruslju

http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
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Statistični podatki o enakosti 
med spoloma na enem mestu

Zbirka statističnih podatkov 
inštituta EIGE po spolu

Ta podatkovna zbirka je obsežen vir statističnih 
podatkov po spolu in informacij o različnih vidikih 
(ne)enakosti med ženskami in moškimi.

Uporabljala se bo kot pripomoček pri merjenju, 
ali se enakost med spoloma dejansko dosega, in v 
kakšnem obsegu. Bo tudi zanesljiv vir pri oblikova-
nju in spremljanju politik, ki so koristne za ženske 
in moške, ter pomoč pri sprejemanju bolj uteme-
ljenih odločitev za napredek na področju enakosti 
med spoloma. Z dostopom do statističnih po-
datkov tako omogoča analizo spolov, ki kaže, ali 
ženske in moški svoj čas različno razporejajo med 

plačano zaposlitvijo in neplačanim delom, kot je 
oskrba in nega, in ali imajo neenak dostop do iz-
obraževanja ter zdravstvenih in ekonomskih virov.

Namenjena je zagotavljanju statističnih podatkov, 
ki so lahko v pomoč in dopolnjujejo sedanje in pri-
hodnje delo Evropske komisije v zvezi z enakostjo 
med spoloma ter pomagajo državam članicam pri 
spremljanju napredka.

Podatkovna zbirka je dostopna na spletnem 
naslovu: http://eige.europa.eu/gender-statistics

Domača stran zbirke statističnih podatkov po spolu

http://eige.eu/
http://eige.europa.eu/gender-statistics
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Kaj je vključevanje načela enakosti 
med spoloma?

Vključevanje načela enakosti med spoloma je 
mednarodno sprejeta strategija za zagotavljanje 
enakosti med spoloma. Nanaša se na vključitev vi-
dika enakosti med spoloma v vsako fazo vsakega 
ukrepa: pripravo, oblikovanje, izvajanje, spremlja-
nje in ocenjevanje politik, regulativnih ukrepov in 
programov porabe. Namenjena je spodbujanju 
enakosti med ženskami in moškimi na vseh pod-
ročjih življenja.

Inštitut EIGE je oblikoval spletno platformo o vklju-
čevanju načela enakosti med spoloma, ki:

• zagotavlja priporočila, kaj lahko storijo uradniki 
EU in javni uslužbenci za upoštevanje vidikov 
enakosti med spoloma pri svojem vsakdanjem 
delu in odgovornosti pri delu na različnih pod-
ročjih politike;

• pomaga izboljšati posamezne kompetence 
za vključitev načela enakosti med spoloma v 
različnih fazah razvoja in izvajanja politike, ra-
zumeti, kako bo oblikovanje, načrtovanje, izva-
janje, spremljanje in ocenjevanje politik z vidika 
enakosti med spoloma okrepilo politike EU in 
povečalo njihov pomen za družbo;

• oblikuje sistem za shranjevanje in dostop do 
informacij o vključevanju načela enakosti med 
spoloma, vključno s pregledom institucional-
nih mehanizmov v EU;

• omogoča dostop do podatkovne zbirke izbra-
nih virov o vključevanju načela enakosti med 
spoloma: orodij in metod, dobre prakse, za-
konodaje in politik, priročnikov, študij, sklopa 
pripomočkov itd.

Platforma je na voljo na spletnem naslovu:  
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

Domača stran platforme inštituta EIGE o vključevanju načela enakosti med spoloma

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
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Dobre prakse ter orodja in metode

Cilj dela na področju dobrih praks je zagotoviti do-
kaze o učinkovitih pristopih in orodjih, sprejetih za 
izvajanje strategij in politik o vključevanju načela 
enakosti spolov v državah članicah.

V obdobju 2011–2015 je bilo zbranih 90 primerov 
dobrih praks na naslednjih področjih:

• ženske in politično odločanje;
• žensko podjetništvo;
• usklajevanje poklicnega, družinskega in zaseb-

nega življenja;
• preprečevanje nasilja v družini;
• preprečevanje pohabljanja ženskih spolovil;
• ženske in mediji;
• usposabljanje o enakosti spolov.

Projekt podelitve certifikata „družini prijazno podjetje“, 
ki ga slovensko ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve izvaja od leta 2007

Koristi enakosti med spoloma

Inštitut EIGE bo z osredotočenjem na družbene 
in gospodarske koristi enakosti med spoloma pri-
speval k zavzemanju za širše vključevanje enakosti 
med spoloma v politične programe držav članic 
ter zagotavljal boljšo podporo enakosti med spo-
loma kot enemu od temeljnih načel EU. V ta na-
men bo opredelil metode, ki opisujejo in oprede-
ljujejo koristi politik, ki upoštevajo vidik spola, za 
gospodarski in socialni razvoj družbe.

Ta postopek se je začel z analizo gospodarskega 
primera za enakost med spoloma in koristi po-
rabe za javne storitve, povezane z enakostjo med 
spoloma.

Prva študija bo pomagala določiti najustreznejše 
metodološke modele za oceno gospodarskih ko-
risti enakosti spolov na ravni EU. Opredeljeni mo-
del bo morda pozneje preskušen na evropski ravni 
in/ali v izbranih državah članicah.

Koristi enakosti med spoloma, 
ki jih prinaša poraba za javne 
storitve

Inštitut EIGE izvaja tudi vseevropsko raziskavo o 
koristih enakosti med spoloma, ki jih prinaša po-
raba za javne storitve. Z raziskavo se proučujejo 
potrebe po javnih storitvah in izkušnje z njihovo 
uporabo med ženskami in moškimi v Evropi. Cilj 
študije je zagotoviti podatke za pristop k infra-
strukturi za javno službo, ki bi upošteval vidik spo-
la, da bi bili lahko ženske in moški v Evropi bolje 
pripravljeni in bolj opolnomočeni za doseganje 
svojih ciljev in bi tako bolje prispevali k družbi.
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Dolgoročni cilj inštituta EIGE v zvezi z njegovim 
centrom za vire in dokumentacijo (RDS) je zbi-
ranje institucionalnega spomina na delo na po-
dročju enakosti med spoloma na ravni EU in držav 
članic ter vsem omogočiti dostop do njega. Prek 
te enotne točke dajejo v partnerstvu z inštitutom 
EIGE na voljo svoje vire vodilni centri za dokumen-
tacijo in informacije iz EU. Inštitut zbira tudi razi-
skovalno gradivo, ki še ni bilo objavljeno in zato 
ni evidentirano, o enakosti med spoloma iz vseh 
držav članic.

Predstavitev tezavra in glosarja s področja enakosti med 
spoloma, ki jo je pripravila Violetta Neubauer februarja 
2015 v Bruslju

Center za vire in dokumentacijo ima dve glavni 
nalogi:

• je spletna in klasična knjižnica – enotna točka 
za dostop do virov, povezanih z enakostjo med 
spoloma 

• in središče znanja – vsebuje nove študije, po-
datkovne zbirke in vire, ki jih pripravlja inštitut 
EIGE.

Inštitut na svojem spletnem mestu omogoča 
dostop do prvega vseevropskega glosarja in te-
zavra s področja enakosti med spoloma, ki vsem 
uporabnikom zagotavlja izčrpen vir strukturiranih 
konceptov, ki opisujejo različne izraze v zvezi z 
enakostjo med spoloma.

Spletna knjižnica omogoča dostop do več kot 
500 000 virov v vseh uradnih jezikih EU, vključ-
no z več kot 26 000 viri o nasilju na podlagi spola. 
Postopno se povečujejo viri na področju spola in 
medijev, podnebnih sprememb, usklajevanja po-
klicnega in zasebnega življenja, moških in enakosti 
med spoloma ter institucionalnih mehanizmov za 
napredovanje žensk.

Klasična k njižnica je v Hiši EU v Vilni in ima dva 
glavna dela:

• pritličje, kjer so na voljo informacije in brezplač-
ne publikacije o delu na področju enakosti 
med spoloma v EU; ta del je odprt za vse dr-
žavljane in brezplačno na voljo za prirejanje 
dogodkov, povezanih z enakostjo med spolo-
ma (predvajanje filmov, razprave, predstavitve 
knjig, razstave itd.);

Center inštituta EIGE za vire 
in dokumentacijo (RDC)
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• specializirano knjižnico v četrtem nadstropju, ki 
je po predhodni najavi odprta za vse.

Dostop do centra za vire in dokumentacijo je 
mogoč tudi prek spletnega naslova: http://eige.
europa.eu/rdc

EuroGender

Evropska mreža za enakost med spoloma je splet-
na platforma za sodelovanje, ki jo gosti spletno 
mesto inštituta EIGE. Vabimo vas, da postanete 
del naše skupnosti EuroGender in se nam pridru-
žite pri našem poslanstvu v prizadevanju, da bi 
enakost med ženskami in moškimi postala resnič-
nost za vse Evropejce in Neevropejce. Prijavite se 
ter znova obiščite naše spletno mesto in poiščite 
informacije o prihodnjih prireditvah, razpravah, 
nedavno objavljenih publikacijah in izmenjavi iz-
kušenj.

Pridružite se mreži EuroGender na spletnem 
naslovu: http://eurogender.eige.europa.eu/

Instrument za predpristopno 
pomoč
Sodelovanje z državami kandidatkami 
in državama, ki sta potencialni kandidatki 
za članstvo v EU

Inštitut je leta 2013 ob podpori instrumenta za 
predpristopno pomoč (IPA) začel sodelovati s še-
stimi predpristopnimi državami z Zahodnega Bal-
kana in Turčijo. Več držav, vključenih v instrument 
za predpristopno pomoč (vključno s Kosovom in 
Srbijo), je okrepilo svojo zavezanost enakosti med 
spoloma in namerava razviti svoj indeks enakosti 
med spoloma.

Vhod v Center za vire in dokumentacijo, ki je odprt od ponedeljka do petka od 9.30 do 13.00 ter od 13.30 do 18.00

http://eige.europa.eu/rdc
http://eige.europa.eu/rdc
http://eurogen/
http://eurogender.eige.europa.eu/
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Pogovorimo se

Inštitut EIGE je mogoče najti na različnih platformah. Vse naše publikacije so na voljo na spletnem mestu 
inštituta EIGE, v centru za vire in dokumentacijo ter v spletni knjigarni EU Bookshop. Z nami lahko navežete 
stik tudi v virtualnem prostoru za srečevanje EuroGender, kjer ste lahko del spletne skupnosti.

Vhod v center za vire in dokumentacijo je v pritličju naših prostorov v Vilni na naslovu Vilniaus Gatve 10. 
Center za vire in dokumentacijo je odprt od ponedeljka do petka od 9.30 do 13.00 ter od 13.30 do 18.00. 
Vstopna točka je kraj, kjer se lahko srečujete, pogovarjate in seznanite z delom na področju enakosti med 
spoloma v EU. Več informacij je na voljo na e-naslovu: rdc.info@eige.europa.eu.

Če opravljate raziskave ali potrebujete podrobnejše informacije, vas vabimo, da obiščete našo specializira-
no knjižnico v četrtem nadstropju. Najavite se na e-naslovu rdc@eige.europa.eu, da bomo lahko pripravili 
vse za vaš obisk.

Z nami se lahko pogovarjate tudi na družabnih omrežjih:

Naročite se na novice inštituta EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions

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