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Vad är EIGE?

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) är ett
självständigt organ inom Europeiska unionen, som
inrättades för att bidra till och stärka jämställdhet,
inklusive integrering av ett jämställdhetsperspektiv i all EU-politik och nationell politik som följer av
denna, och kampen mot diskriminering på grund
av kön samt för att öka EU-medborgarnas medvetenhet om jämställdhet.
EIGE strävar efter att bli Europas kunskapscentrum
för jämställdhet, föregångare när det gäller att utveckla tillförlitligt material, samla kunskap och dela
användbara erfarenheter och expertis. Verksamheten startade 2010 och EIGE fyllde fem år 2015.

I vilket sammanhang utför EIGE
sitt arbete?
Även om jämställdhet mellan kvinnor och män
har varit en av de grundläggande principerna
för Europeiska unionen sedan början, finns det
fortfarande klara bevis för ett demokratiskt underskott när det gäller kvinnors deltagande i EU:s
beslutsfattande. Trots ett starkt engagemang och
den senaste tidens utveckling har EU bara kommit
halvvägs mot ett jämställt samhälle.

Viviane Reding (till vänster), då vice ordförande för Europeiska kommissionen, Dalia Grybauskaitė (i mitten),
Litauens president, och Martin Schulz (till höger), Europaparlamentets talman, under öppningsceremonin för
EU-huset i Vilnius i maj 2013.

EIGE är verksamt inom ramen för EU:s politik och
initiativ för att uppfylla de mål och uppgifter som
det tilldelats av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Det bidrar till politiken med
bättre informationsunderlag genom att tillhandahålla experter med hög kompetens till Europeiska
kommissionen, medlemsstaterna och Europaparlamentet, och det samarbetar även med kandidatländerna.
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Den 19 juni 2015 – Öppet hus på EIGE:s födelsedag.

Institutets vision är
att se till att jämställdhet mellan kvinnor
och män blir verklighet i och utanför
Europa.
Dess uppdrag är
att bli det europeiska kunskapscentrumet
för jämställdhetsfrågor.

EIGE leds av en styrelse som består av 18 företrädare för medlemsstaterna och en företrädare för
Europeiska kommissionen. Institutets expertforum
stöder EIGE som ett rådgivande organ.
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Övervakning av handlingsplanen
från Peking för åtgärder i EU
EIGE stöder ordförandeskapen i Europeiska unionens råd genom att granska genomförandet av
handlingsplanen från Peking i medlemsstaterna. Handlingsplanen är det åtagande på FN-nivå
som EU beslutade att följa 1995.
Sedan 2010 har EIGE offentliggjort åtta rapporter
och ett forskningsmeddelande om de kritiska problemområdena för handlingsplanen från Peking,
som har inkluderats i den politiska beslutsprocessen genom slutsatserna som antagits av rådet
(sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård
samt konsumentfrågor).

Jämställdhet och ekonomiskt
oberoende: deltidsarbete
och egenföretagande
I rapporten om ”Jämställdhet och ekonomiskt
oberoende” konstaterades att sysselsättningsgraden bland män hade nått Europa 2020-målet på
75 procent 2012, medan sysselsättningsgraden för
kvinnor var fortsatt låg på 62 procent. Rapporten
visar att 14 medlemsstater hade uppnått, eller
var mycket nära att uppnå, Europa 2020-målen
när det gäller mäns sysselsättningsgrad, men alla
medlemsstater, utom Sverige, misslyckades med
att uppfylla Europa 2020-målet när det handlade
om att anställa kvinnor.

Grundat på EIGE:s rapport, uppmanade rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt
konsumentfrågor) medlemsstaterna och kommissionen att stödja en bättre balans mellan arbete och privatliv för kvinnor och män, genom att
uppmuntra en jämlik fördelning av omsorg och
hushållsansvar genom en kombination av olika
åtgärder (Europeiska unionens råd, 2014 a).
Peking + 20: fjärde översynen
av genomförandet av handlingsplanen
från Peking i EU:s medlemsstater
Peking + 20-rapporten är den fjärde översynen
av den allmänna utvecklingen på EU-nivå i förhållande till de tolv kritiska områden av betydelse
för handlingsplanen från Peking. Den redogör för
de viktigaste trenderna, framstegen och de stora
utmaningarna för jämställdheten i EU 2007–2012.
Grundat på resultaten från EIGE:s Peking + 20‑rapport, uppmanade rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
medlemsstaterna och kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att ta itu med de utmaningar
som återstår när det gäller jämställdhet, inklusive
skillnaderna mellan könen på utbildningsområdet,
på arbetsmarknaden, i fördelningen av hushållsoch omsorgsansvar, avseende löner och pensio
ner och beslutsfattandet (Europeiska unionens
råd, 2014 b).
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EIGE:s rapporter om handlingsplanen från Peking (2010–2015)

Våld mot kvinnor –
stöd till offren
Område D
Könsskillnader i
pensioner

Klimatförändringar
Område K

Beslutsfattande i
medieorganisationer
Område J

Område F

Handlingsplanen
från Peking

De institutionella
mekanismernas
effektivitet
Område H

Deltidsarbete och
egenföretagande
Område F

Möjligheten att
kombinera arbete
och familjeliv
Kvinnor i ledande
ställning och
beslutsfattande

Område F

Område G

Könsskillnader i pensioner i EU:
forskningsmeddelande för det lettiska
ordförandeskapet
Pensioner är ytterst viktiga för att säkerställa en
värdig ålderdom och för att förhindra fattigdom
för äldre personer. År 2012 var den genomsnittliga könsskillnaden i pensioner, vilken kan ses som
summan av en livstid av bristande jämställdhet,
för de 28 EU-länderna
38 procent. Detta innebär att medan pensioGender gap in pensions in the EU
närer i allmänhet löper
Research note to the Latvian Presidency
större risk att drabbas
av fattigdom, är risken
ännu större för kvinnor
och måste tas på allvar.
Läs forskningsmeddelandet här.

Kvinnor i ledande ställning och
beslutsfattande
I sin rapport under det luxemburgska ordförandeskapet, analyserade EIGE obalanser mellan könen
i beslutsfattandet på de politiska, ekonomiska och
sociala områdena. De senaste uppgifterna belyser
männens överrepresentation inom alla områden
av det offentliga livet, framför allt inom det ekonomiska och sociala beslutsfattandet. Rapporten rekommenderar att man förbättrar balansen mellan
arbete och privatliv och genomför institutionella
förändringar som nyckelåtgärder. Även om de politiska och ekonomiska områdena är framträdande
på den politiska dagordningen, kräver obalansen
mellan könen i beslutsfattandet inom andra samhällsområden, t.ex. idrott, medier och forskning,
mycket mer synlighet och handling. Läs rapporten här.
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EIGE:s databas ”Kvinnor och män i EU
– Fakta och siffror”

Lär dig mer:

Om du letar efter de senaste jämförbara och tillförlitliga uppgifterna om jämställdhet i alla medlemsstater och på EU-nivå är EIGE:s databas rätt källa!
Den omfattar alla Pekingindikatorer som rådet
(sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård
samt konsumentfrågor) godkänt alltsedan 1999,
och innehåller den mest aktuella informationen
på medlemsstats- och EU-nivå och lägesrapporter
för nästan alla av de tolv områdena i handlingsplanen från Peking. Med hjälp av en interaktiv karta,
tabeller och diagram, kan du snabbt få en överblick över situationen för en enskild medlemsstat
och för medlemsstaterna i jämförelse.

•

EIGE:s databas för Pekingindikatorer:
”Kvinnor och män i EU – Fakta och siffror”.
http://eige.europa.eu/gender-statistics/
women-and-men-in-the-eu-facts-andfigures
EIGE:s rapporter behandlar olika områden
som fastställts inom handlingsplanen från
Peking: (http://eige.europa.eu/rdc/eigepublications).

•

EIGE:s databas ”Kvinnor och män i EU – Fakta och siffror”. En karta som visar
en indikator på 21: Grad av fattigdomsrisk.

24,80
23,28

FI

21,76

SE

20,24

EE

18,72

DK

17,20
15,68

IE

UK

NL
BE

14,16

LT
PL

DE
CZ

LU

AT

FR

12,64
11,12
9,60

LV

SI HR

SK
HU

RO

IT
PT

BG

ES

EL

MT

CY

8

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) – i korthet

EIGE mot könsrelaterat våld
Könsrelaterat våld speglar och förstärker ojämlikheter mellan kvinnor och män och är ett fortsatt
stort problem i EU. Det är utbrett i alla samhällen
och bygger på ojämlika maktförhållanden mellan
kvinnor och män som förstärker mäns dominans
över kvinnor. Inom EU är nio av tio som utsatts
för våld i parrelationer kvinnor. Sådant våld skadar
inte bara kvinnor utan även hela familjer och samhällen och samhället som helhet.

EIGE har som mål att stödja medlemsstaterna och
alla berörda institutioner, inklusive Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, i deras
arbete med att bekämpa och förebygga könsrelaterat våld genom att tillhandahålla tillförlitliga
och jämförbara uppgifter för att mäta effektiviteten hos närliggande politikområden. Under de
närmaste åren kommer EIGE:s arbete att formas av
dess strategiska ram för våld mot kvinnor (2015–
2018).

Administrativ
uppgiftskälla
om könsrelaterat
våld

EIGE koncentrerar sig
på följande områden
i sitt arbete med
könsrelaterat våld

Kvinnlig
könsstympning

Kostnad
för könsrelaterat
våld

JÄMSTÄLLDHETS
STATISTIK, FORSKNING,
METODER, VERKTYG
OCH GOD PRAXIS,
MEDVETANDEGÖRANDE

Sexuellt våld

Stödtjänst
för kvinnor – offer
för våld i hemmet

Våldsområdet
i jämställdhetsindex

Våld i hemmet
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Administrativa uppgiftskällor
om könsrelaterat våld
Administrativa uppgifter om könsrelaterat våld
samlas i första hand inte in för statistiska ändamål,
utan för internt bruk av institutioner eller organ för
att övervaka sin verksamhet. De mäter inte den
verkliga omfattningen av könsrelaterat våld på
grund av oredovisade incidenter. De kan emellertid ge detaljerad information om hur rättsväsendet, polisen, sjukvården och de sociala tjänsterna
reagerar på könsrelaterat våld, vilket kan stödja
utveckling och utvärdering av lämpliga strategier
och åtgärder för att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld mot kvinnor i hela EU.
Institutet har granskat och analyserat tillgängligheten, jämförbarhet och kvaliteten på de uppgifter som samlats in av dessa institutioner i hela EU,
offentliggjort två rapporter och utvecklat en databas om administrativa uppgiftskällor om könsrelaterat våld (tillgänglig på: http://eige.europa.eu/
rdc/eige-publications).

Kvinnlig könsstympning
Kvinnlig könsstympning är en våldsam form
av underordning av kvinnor och flickor som står i
stark kontrast till principen om jämställdhet mellan
könen. Under 2012 inledde EIGE en EU-omfattande studie om detta ämne. Studien belyste främst
det faktum att förekomsten av kvinnlig könsstympning i Europa är oerhört svårt att uppskatta
eftersom uppgifterna är knappa. Det understryker
också vikten av tillförlitliga uppgifter om prevalens
för att stödja kampen mot denna företeelse i EU
och resten av världen.
Europeiska kommissionen uppmanade EIGE i sitt
meddelande ”Utrotande av kvinnlig könsstympning”
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att utveckla en metod för uppskattning av risken
för kvinnlig könsstympning i EU. År 2013 lanserade institutet en andra studie i ämnet som behandlade uppskattningen av flickor i riskzonen
för könsstympning i Europeiska unionen. EIGE har
utvecklat en metod för att uppskatta risken för
kvinnlig könsstympning och testat denna metod
i tre medlemsstater – Irland, Portugal och Sverige.
Resultaten av denna forskning understryker också
vikten av samarbete mellan regeringar och samhällen för att förhindra kvinnlig könsstympning i
och utanför Europa.
EIGE håller gradvis på att utvidga omfattningen
av sin forskning och uppgifter om kvinnlig könsstympning, vilket inkluderar en databas om god
praxis, riktlinjer för forskning och policyrekommendationer.

Kostnader för könsrelaterat våld
i EU
Uppgiftskraven för att uppskatta kostnaderna för
könsrelaterat våld är komplexa, och kvaliteten på
tillgängliga uppgifter är otillräcklig. År 2014 beställde EIGE en studie för att analysera de befintliga
strategierna och föreslå metoder för att uppskatta
kostnaderna för könsrelaterat våld och våld i parrelationer mot kvinnor i alla medlemsstater.
Rapporten, ”Uppskattning av kostnaderna för
könsrelaterat våld i EU”, ger en grundlig genomgång och analys av de metodologiska alternativen
för sådana uppskattningar. Den innehåller också
en fallstudie för Storbritannien. I studien uppskattar man att den årliga kostnaden för att inte
förhindra detta våld i EU uppgår till 206 miljarder
brittiska pund (259 miljarder euro).
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Rundabordssamtalen om att stärka samarbetet för att bekämpa kvinnlig könsstympning i Lissabon öppnades av
EIGE:s direktör Virginija Langbakk (till vänster) tillsammans med den portugisiska utrikesministern Teresa Morais
(i mitten) och ordföranden för Champalimaud Foundation Leonora Beleza (till höger).

Parrelaterat våld
Parrelaterat våld (kan också kallas våld i hemmet
eller våld i familjen) är fortfarande en av de mest
utbredda formerna av könsrelaterat våld. Även om
alla medlemsstater har vidtagit åtgärder för att
förebygga och bekämpa sådana former av våld
finns det fortfarande stora skillnader mellan medlemsstaterna på detta område. För att ge dem
möjlighet att utbyta god praxis för att förebygga
parrelaterat våld har EIGE utvecklat en rad resurser, metoder och verktyg om förebyggande och
skydd av offer för denna typ av våld.

Lär dig mer:
•

•
•

•

•
•

EIGE:s kartläggningsverktyg för administrativa uppgiftskällor om könsrelaterat våld i
EU.
”Kvinnlig könsstympning i Europeiska unionen och Kroatien” – rapport.
”Uppskattning av flickor i riskzonen för
kvinnlig könsstympning i Europeiska unionen” – rapport, steg för steg-vägledning,
landfaktablad och profiler.
Databaser för resurser, god praxis samt bra
metoder och verktyg för att förebygga och
utrota kvinnlig könsstympning.
Studien ”Uppskattning av kostnaderna för
könsrelaterat våld i Europeiska unionen”.
Allt material med anknytning till könsrelaterat våld finns på: http://eige.europa.eu/
gender-based-violence

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) – i korthet
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Män och jämställdhet
Även om vissa medlemsstater har införlivat en särskild inriktning på män inom sin politiska ram för
jämställdhet, är denna utveckling ganska ojämn
mellan medlemsstaterna och den genomförs inte
på ett hållbart sätt.
Männens roll för att främja jämställdhet har i allt
högre grad blivit föremål för studier och jämställdhetspolitik inom EU. I Europeiska kommissionens
färdplan för jämställdhet 2006–2010 betonades
behovet av att män är mer delaktiga i omsorgsaktiviteter. I strategin för jämställdhet mellan kvinnor och män 2010–2015 anges att jämställdhet
mellan könen kräver ett aktivt bidrag, stöd och

deltagande av män och att politiken även bör ta
upp könsrelaterade orättvisor som drabbar pojkar/män, t.ex. avseende läs- och skrivkunnighet,
avhopp från skolan och företagshälsovård.
EIGE:s webbplats innehåller studien ”Medverkan
av män i jämställdhetsinitiativ” och databasen om
män och jämställdhetsorganisationer. Institutet
synliggör bristande jämställdhet som drabbar
män och belyser mäns engagemang för att stödja jämställdhet, t.ex. genom att presentera mäns
arbete för jämställdhet genom informationskampanjer, t.ex. Vita bandet-kampanjen.

”Jag fördömer starkt våld mot
flickor och kvinnor och vill ge en
eloge till alla dem som kämpar
mot detta våld och hjälper offren, däribland Denis Mukwege,
som tilldelades Sacharovpriset
2014. Det är lätt att fördöma
detta uppenbart oacceptabla
våld, men vi bör alla titta på hur
vi kan bidra till att i praktiken
stoppa det och hur vi kan hjälpa
offren.”

Martin Schulz

Europaparlamentets talman

Martin Schulz, Europaparlamentets talman, stöder Vita bandet-kampanjen.
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Jämställdhetsindex
Sammanfattande mått
på jämställdhet i EU
Jämställdhetsindex, som utvecklats av EIGE och
lanserades 2013, är ett unikt mätverktyg som sammanställer komplexiteten hos jämställdheten i ett
användarvänligt och lättolkat mått. Det är särskilt
användbart för beslutsfattarna i EU eftersom det
grundas på politiken inom ramen för EU.

Det bildas genom att man kombinerar jämställdhetsindikatorer, enligt en konceptuell ram, till ett
enda sammanfattande mått. Det består av sex
huvudområden (arbete, pengar, kunskap,
tid, makt och hälsa) och två underområden
(andra diskrimineringsgrunder och våld).
Dessa underområden används för att inkludera
företeelser som är aktuella för en utvald grupp av
befolkningen.

Arbete
§§Deltagande
§§Segregation
§§Arbetskvalitet

Hälsa

Pengar

§§Ställning
§§Beteende
§§Tillträde

§§Ekonomiska resurser
§§Ekonomisk situation

Andra
diskriminerings
grunder

Jämställdhets
index
Kunskap

Makt

§§Uppnående
§§Segregation
§§Livslångt lärande

§§Politisk
§§Social
§§Ekonomisk

Tid
§§Ekonomisk verksamhet
§§Omsorgsverksamhet
§§Social verksamhet

Områden och underområden hos den konceptuella ramen för jämställdhetsindexet.

Våld

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) – i korthet

Jämställdhetsindexet tilldelar poäng för medlemsstaterna mellan 1 och 100, där 1 innebär total
ojämlikhet och 100 innebär fullständig jämställdhet. Poängen ges för EU-genomsnittet, för varje
medlemsstat och för respektive områden. Indexet
mäter skillnader mellan könen som justeras genom prestationsnivåer för att säkerställa att en
hög poäng speglar både små (eller frånvarande)
skillnader mellan könen och en god övergripande
situation för alla.

Jämställdhetsindex 2015: mätning
av jämställdhet över tiden
Jämställdhetsindex 2015, som lanserades i juni
2015, mäter hur långt ifrån – eller hur nära – EU var
när det gäller att uppnå jämställdhet 2005, 2010
och 2012. Resultat tillhandahålls för alla medlemsstater och EU som helhet, på områdes- och underområdesnivå.
Indexet visar att det har gjorts vissa framsteg i jämställdheten mellan 2005 och 2012. Poängen för de
28 medlemsstaterna ökade från 51,2 under 2005
till 52,9 (av 100) under 2012, vilket visar att EU bara
kommit halvvägs mot jämställdhet.
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I EU som helhet uppvisar området makt – som
mäter representation inom det ekonomiska och
politiska beslutsfattandet – de största tecknen på
framsteg, medan det största underskottet syns
inom området tid, vilket speglar hur mycket tid
kvinnor och män lägger ned på omsorgs- och fritidsaktiviteter.
Dessutom erbjuder indexet ett första steg i utvecklingen av ett sammansatt mått av våld mot
kvinnor, baserat på uppgifter som samlats in av
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter genom den EU-omfattande enkäten om
våld mot kvinnor.
Detta första försök att mäta våld mot kvinnor bekräftar behovet av en regelbunden insamling av
uppgifter som ska ligga till grund för tillförlitliga
statistiska bedömningar och möjliggöra bättre
och mer effektiva åtgärder för att förhindra könsrelaterat våld.
Jämställdhetsindexet finns på följande adress:
http://eige.europa.eu/gender-statistics/genderequality-index

Věra Jourová – EU:s kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet – talade
under jämställdhetsindexkonferensen i Bryssel i juni 2015.
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Statistik om jämställdhet
på ett ställe
EIGE:s databas
för jämställdhetsstatistik
Denna databas är en omfattande källa för könsuppdelad statistik och information om olika
aspekter av jämställdhet/orättvisor mellan kvinnor
och män.
Den kommer att stödja bedömningen om, eller
i vilken utsträckning, jämställdhet har uppnåtts
i praktiken. Den kommer också att fungera som
en pålitlig resurs för utformningen och övervakningen av den politik som är till nytta för både
kvinnor och män, och kommer att underlätta ett
mer välgrundat beslutsfattande för att främja jämställdhet. Den underlättar t.ex. jämställdhetsanalys

Startsidan för databasen för jämställdhetsstatistik.

genom tillgång till statistik som visar om kvinnor
och män fördelar sin tid på olika sätt mellan förvärvsarbete och obetalt arbete, såsom omsorg,
eller om man har ojämlik tillgång till utbildning,
hälso- och sjukvård eller ekonomiska resurser.
Den ska tillhandahålla statistiska uppgifter som
kan användas för att stödja och komplettera kommissionens nuvarande och framtida arbete för
jämställdhet och hjälpa medlemsstaterna att följa
upp sina framsteg.
Databasen finns på följande adress:
http://eige.europa.eu/gender-statistics

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) – i korthet
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Vad är jämställdhetsintegrering?
Jämställdhetsintegrering har anammats internationellt som en strategi för att förverkliga
jämställdhet. Det handlar om att integrera ett
jämställdhetsperspektiv i varje steg av varje ingripande: förberedelse, utformning, genomförande,
övervakning och utvärdering av politiken, regleringsåtgärder och utgiftsprogram. Syftet är att
främja jämställdhet mellan kvinnor och män på
alla områden i livet.
EIGE har skapat en plattform för jämställdhetsintegrering som
•

•

ger rekommendationer om vad EU-tjänstemän
och tjänstemän kan göra för att ta hänsyn till
jämställdhetsaspekter i sina dagliga arbetsuppgifter och ansvarsområden när de arbetar
inom olika politikområden,
bidrar till att förbättra enskilda kompetenser för
att integrera jämställdheten under olika stadier

•

•

av policyutveckling och genomförande, och
samtidigt förstå hur man utformar, planerar,
genomför, följer upp och utvärderar politiken
ur ett jämställdhetsperspektiv som kommer
att stärka EU:s politik och öka dess relevans för
samhället,
skapar ett system för att lagra och komma åt
information om jämställdhetsintegrering, inklusive en översikt av institutionella mekanismer i EU,
ger tillgång till en databas med utvalda resurser för jämställdhetsintegrering: verktyg och
metoder, god praxis, lagstiftning och ledande
principer, handböcker, studier, verktygslådor
och mer.

Plattformen finns på följande adress:
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

Webbplatsen för EIGE:s plattform för jämställdhetsintegrering.
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God praxis samt verktyg
och metoder
Syftet med arbetet med god praxis är att tillhandahålla bevis på effektiva tillvägagångssätt och
verktyg som antagits för genomförandet av strategier för jämställdhetsintegrering och genomförande av politiken i medlemsstaterna.
Under perioden 2011–2015 har 90 exempel på god
praxis samlats in på följande områden:
•

Kvinnor och politiskt beslutsfattande.

•

Kvinnors företagande.

•

Att förena arbete, familj och privatliv.

•

Förebyggande av våld i hemmet.

•

Förebyggande av kvinnlig könsstympning.

•

Kvinnor och medier.

•

Utbildning om jämställdhet.

Fördelar med jämställdhet
Genom att rikta in sig på de sociala och ekonomiska fördelarna med jämställdhet kommer EIGE att
bidra till opinionsbildning för ett bredare inkluderande av jämställdhet på den politiska agendan i
de olika medlemsstaterna och ge bättre stöd för
jämställdhet mellan kvinnor och män, som en av
de grundläggande principerna för EU. För detta
ändamål kommer EIGE att fastställa metoder som
sammanfattar och definierar fördelarna med en
jämställdhetsinriktad politik för ekonomisk och
social utveckling i samhället.
Denna process har inletts genom en analys av de
ekonomiska argumenten för jämställdhet och
fördelarna med utgifter för offentliga tjänster med
anknytning till jämställdhet.
Den första studien kommer att hjälpa till att fastställa de mest relevanta metodologiska modellerna för att bedöma de ekonomiska fördelarna med
jämställdhet på EU-nivå. Den fastställda modellen
kan senare testas på EU-nivå och/eller i utvalda
medlemsstater.

Fördelar med jämställdhet genom
användning av offentliga tjänster

Ett familjevänligt system för företagscertifiering, som
drivs av det slovenska ministeriet för arbetsmarknadsfrågor, familjefrågor och sociala frågor sedan 2007.

EIGE genomför också den alleuropeiska undersökningen om fördelarna med jämställdhet genom
att använda offentliga tjänster. Undersökningen
granskar behovet och erfarenheter av att använda
offentliga tjänster bland europeiska kvinnor och
män. Studien syftar till att ge bevis för en jämställdhetsinriktad inställning till infrastruktur för
offentliga tjänster, så att kvinnor och män i Europa
kan bli bättre rustade och få fler möjligheter att
fullfölja sina mål och genom detta göra en bättre
insats i samhället.

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) – i korthet
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EIGE:s resursoch dokumentationscentrum
EIGE:s långsiktiga mål för sitt resurs- och doku
mentationscentrum är att sammanställa det
institutionella minnet över jämställdhetsarbetet
på EU- och medlemsstatsnivå och att göra det
tillgängligt för alla. I samarbete med EIGE gör de
ledande dokumentations- och informationscentrumen i EU sina resurser tillgängliga genom denna enda kontaktpunkt. Institutet samlar också in
s.k. grå litteratur (akademisk litteratur som inte har
publicerats och därmed inte registrerats) om jämställdhet från alla medlemsstater.

Resurs- och dokumentationscentrumet är uppbyggt kring två huvudfunktioner:
•

•

Ett elektroniskt och fysiskt bibliotek – en enda
åtkomstpunkt till jämställdhetsrelaterade resurser.
Ett kunskapscentrum – som innehåller de nya
studier, databaser och resurser som tas fram av
EIGE.

På sin webbplats ger EIGE tillgång till den första
EU-omfattande ordlistan och synonymordboken
på jämställdhetsområdet, vilken erbjuder alla användare en omfattande källa med strukturerade
begrepp som beskriver olika jämställdhetstermer.
Det elektroniska biblioteket ger tillgång till mer än
500 000 resursenheter på alla officiella EU-språk,
däribland mer än 26 000 resursenheter om könsrelaterat våld. Resursenheterna ökar gradvis inom
områdena för jämställdhet och medier, klimatförändringar, balans mellan arbete och privatliv, män
och jämställdhet, och institutionella mekanismer
för att främja kvinnors ställning.
Det fysiska biblioteket ligger i EU-huset i Vilnius
och omfattar två huvudutrymmen:
•

Presentation av Gender Equality Thesaurus and Glossary
(synonymordbok och ordlista) av Violetta Neubauer i
Bryssel i februari 2015.

En bottenvåning där det finns information och
kostnadsfria publikationer om jämställdhetsarbetet inom EU, öppen för alla medborgare och
fritt tillgänglig om man vill vara värd för jämställdhetsrelaterade evenemang (filmvisningar,
diskussioner, boklanseringar, utställningar etc.).

18

•

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) – i korthet

Ett specialiserat bibliotek på fjärde våningen
som är öppet för alla genom överenskommelse i förväg.

Du kan även få tillgång till resurs- och dokumenta
tionscentrumet på:
http://eige.europa.eu/rdc

EuroGender
Det elektroniska jämställdhetsnätverket är en samarbetsplattform på EIGE:s webbplats. Vi uppmuntrar dig att bli en del av vår EuroGender-nätgemenskap och att ansluta dig till oss för att verka för att
jämställdhet mellan kvinnor och män blir en verklighet för alla i och utanför Europa. Anmäl dig och
återvänd för kommande evenemang, diskussioner,
nya publikationer och erfarenhetsutbyte!

Föranslutningsinstrumentet Hjälp
Samarbete med EU:s kandidatländer och
potentiella kandidatländer
Sedan 2013, med stöd av föranslutningsinstrumentet, har EIGE börjat samarbeta med sex kandidatländer från västra Balkanområdet och med
Turkiet. Förutom att delta i institutets ordinarie
verksamhet har flera föranslutningsländer (inklusive Kosovo och Serbien) stärkt sitt engagemang för
jämställdhet och är på väg att utveckla sitt eget
jämställdhetsindex.

Gå med i EuroGender-nätverket på:
http://eurogender.eige.europa.eu/

Entrén till EIGE:s resurs‑ och dokumentationscentrum, måndag till fredag, kl. 09.30–13.00 och kl. 13.30–18.00.
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Kontakta oss
Du hittar EIGE på olika plattformar. Alla våra publikationer finns på institutets webbplats, genom dess
resurs- och dokumentationscentrum och EU Bookshop. Du kan också kontakta oss genom en virtuell
mötesplats, EuroGender, där du kan bli en del av en nätgemenskap.
Entrén till resurs‑ och dokumentationscentrumet ligger på bottenvåningen i våra kontor i Vilnius, på Vilniaus Gatvė 10. Resurs- och dokumentationscentrumet är öppet måndag till fredag, kl. 09.30–13.00 och
kl. 13.30–18.00.
Entrén är en plats att mötas på, interagera och lära sig om jämställdhetsarbetet i EU. Ytterligare information finns på: rdc.info@eige.europa.eu
Om du behöver mer ingående information, t.ex. i forskningssyfte, är du välkommen att besöka vårt specialbibliotek på fjärde våningen. Om du vill planera in ditt besök på vårt specialbibliotek kan du boka en tid
genom den här e-postadressen: rdc@eige.europa.eu
Du kan även prata med oss på sociala medier:

Prenumerera på EIGE:s nyhetsbrev:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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