
Dzimumu līdztiesības indekss —
progresa mērīšana Eiropas Savienībā 

kopš 2005. gada 

Dzimumu līdztiesības indekss ir unikāls mērinstruments, kas sintezē dzimumu līdztiesības sarežģītību lietotājam 
draudzīgā un viegli skaidrojamā līdzeklī. Balstoties uz Eiropas Savienības politikas satvaru, tas palīdz novērot laika 
gaitā panākto virzību uz dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā.

Dzimumu līdztiesības indeksu veido sešas pamatjomas (darbs, nauda, zināšanas, laiks, vara un veselība) un divas 
papildu jomas (nevienlīdzība, kas balstīta uz vairākiem pamatiem, un vardarbība). Indeksu aprēķina, apvienojot 
dzimuma indikatorus vienā kopējā rādītājā. Indekss nosaka dalībvalstu rādītājus no viens (pilnīga nevienlīdzība) līdz 
100 (pilnīga dzimumu līdztiesība). Tas mēra ne tikai atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, bet ņem vērā arī valsts 
kontekstu un dalībvalstu panākumu atšķirīgos līmeņus dažādās jomās. Augsts kopējais rādītājs atspoguļo mazas 
(vai neesošas) dzimumu atšķirības un labu situāciju visiem (piemēram, augsts nodarbinātības līmenis gan sieviešu, 
gan vīriešu vidū).

Dzimumu līdztiesības indekss 2015. gadā mēra, cik tālu (vai tuvu) Eiropas Savienība un tās dalībvalstis bija līdz dzi
mumu līdztiesības sasniegšanai 2005., 2010. un 2012. gadā (1). Tas atspoguļo rezultātus katrā pamatjomā un papildu 
jomā. Tas ir arī pirmais mēģinājums aprēķināt kopējo rādītāju attiecībā uz vardarbību pret sievietēm.

Virzība uz dzimumu līdztiesību kopš 2005. gada

Dzimumu līdztiesības indekss liecina par nelielu 
progresu ar mazu palielinājumu par 1,6 punktiem no 
2005. gada līdz 2012. gadam. Ar 2012. gada vidējo rā
dītāju 52,9 no 100 Eiropas Savienība ir pusceļā līdz 
pilnīgas dzimumu līdztiesības sasniegšanai.

Divas problemātiskākās jomas ir laika, kas veltīts bēr
nu aprūpei, mājas darbiem un atpūtas pasākumiem, 
nevienlīdzīgais sadalījums starp sievietēm un vīrie
šiem (kopš 2005. gada nevienlīdzība ir palielinājusies), 
kā arī sieviešu īpatsvars amatos, kas saistīti ar varu un 
lēmumu pieņemšanu. Lai gan kopš 2005. gada vairāk 
sieviešu ir ieceltas augstākā līmeņa amatos, progress 
nav bijis pietiekams, lai mainītu vīriešu pārmērīgi lielo 
īpatsvaru.

Neraugoties uz progresu izglītības līmeņa paaugsti
nāšanā, segregācija izglītībā joprojām ir plaši izpla
tīta, kā arī ir samazinājusies līdzdalība mūžizglītībā. 
Kopējais rādītājs zināšanu jomā no 2005.  gada līdz 
2012. gadam ir samazinājies. Pazīmes liecina, ka uzla
bojas dzimumu līdztiesība darba un naudas jomā, lai 
gan joprojām pastāv būtiskas atšķirības starp dzimu
miem nodarbinātības, ienākumu un izpeļņas jomā. 
Pensijas apmēra vidējā 38 % atšķirība starp dzimumiem Eiropas Savienībā 2012. gadā atspoguļo sieviešu un vīriešu 
nevienlīdzības kumulatīvo ietekmi dzīves gaitā (2). Dzimumu līdztiesības rādītājs veselības jomā ir augsts. Turpmāk 
varētu pievienot svarīgas atšķirības sieviešu un vīriešu uzvedības modeļos saistībā ar veselību, lai sniegtu vairāk 
informācijas par dzimumu nelīdztiesību veselības jomā.

(1) Dzimumu līdztiesības indeksa mērīšanai izmantoti Eurostat dati (ES darbaspēka apsekojums, izpeļņas struktūras apsekojums, ES ienākumu un dzīves apstākļu 
statistika, demogrāfiskā statistika), Unesco/ESAO/Eurostat aptaujas par izglītības statistiku, Eurofound Eiropas darba apstākļu apsekojums, Eiropas Komisijas 
datubāze par sievietēm un vīriešiem lēmumu pieņemšanas procesā (WMID datubāze) un FRA apsekojums par vardarbību pret sievietēm.

(2) EIGE (2015). Gender gap in pensions in the EU (“Dzimumu atšķirības pensijās ES”). Ziņojums par pētījumu Latvijas prezidentūrai. Izgūts no: http://eige.europa.eu/
sites/default/files/documents/MH0415087ENN_Web.pdf
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Darbs

Nauda

Kopš 2005. gada nedaudz palielinājušies rādītāji darba jomā un attiecīgajās 
papildu jomās. Dzimumu nodarbinātības līmeņu atšķirība, mērot ar pilnslo
dzes ekvivalentu (FTE), Eiropas Savienības līmenī ir nedaudz samazinājusies, 
ko lielā mērā izraisījis mazāks vīriešu līdzdalības līmenis darba tirgū.

Sieviešu vispārējais nodarbinātības līmenis (62  % 2012.  gadā) joprojām ir 
ievērojami zemāks par “Eiropa 2020” mērķi — sasniegt 75 % pieaugušo ie
dzīvotāju (vecumā no 20 līdz 64 gadiem) nodarbinātību. Sieviešu tendence 
strādāt nepilna laika darbu vēl vairāk apgrūtina šā mērķa sasniegšanu, jo 
nodarbinātības līmeņa noteikšanai tiek izmantots nostrādāto stundu skaits, 
nevis strādājošo cilvēku skaits.

Darba segregācijas un kvalitātes jomā ir neliels progress, ko lielā mērā ra
dījusi darba apstākļu uzlabošana. Darbinieku iespēja darba laikā paņemt 
vienu vai divas brīvas stundas ir gandrīz divkāršojusies (no 18 % 2005. gadā 
līdz 33 % 2012. gadā), un atšķirība starp dzimumiem ir mazinājusies. Tomēr 
mūsdienu Eiropā dzimumu segregācija darba tirgū joprojām ir realitāte gan 
attiecībā uz sievietēm, gan vīriešiem. 2012. gadā Eiropas Savienībā izglītī
bas, cilvēku veselības un sociālā darba jomā strādāja vidēji gandrīz četras 
reizes vairāk sieviešu nekā vīriešu (30 %, salīdzinot ar 8 %).

Rādītāji naudas jomā no 2005.  gada līdz 2012.  gadam palielinājušies par 
3,7 punktiem. Progresu šajā jomā lielā mērā ir radījusi piekļuves finanšu lī
dzekļiem vispārēja uzlabošanās gan sievietēm, gan vīriešiem (par 5,8 punk
tiem), lai gan atšķirība starp dzimumiem joprojām ir nozīmīga un praktiski 
nav mainījusies.

Lai gan rādītāji ir nedaudz augstāki nekā citās jomās, sievietēm Eiropas Sa
vienībā ir lielākas grūtības piekļūt finanšu resursiem. Sievietes pelna mazāk 
nekā vīrieši, un viņām ir mazāki ienākumi, tostarp pensijas. Dzimumu izpeļ
ņas un ienākumu atšķirību mazināšanā progress ir bijis ļoti lēns.

Šīs jomas mērķis ir izprast nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem finan
šu līdzekļu sadalē. Tas ir sarežģīts uzdevums, jo ienākumu un nabadzības 
indikatorus aprēķina, balstoties uz mājsaimniecības līmeņa datiem: tiek pie
ņemts, ka vienā mājsaimniecībā dzīvojošu vīriešu un sieviešu ekonomiskā 
situācija ir vienāda, tāpēc atšķirības starp dzimumiem nabadzības un māj
saimniecības ienākumu līmenī ir grūti saskatāmas. Tādējādi resursu pieeja
mības mērījumi individuālā līmenī varētu sniegt vairāk ar dzimumu līdztie
sību saistītas informācijas un atklātu patiesāku situāciju ienākumu sadalē 
starp ģimenes locekļiem.
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Zināšanas

Laiks

Zināšanu jomā kopējā rādītāja samazinājums (par 3 punktiem) ir radies tā
pēc, ka mazinājusies pieaugušo (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) līdzdalība 
mūžizglītībā — gan formālajā un neformālajā izglītībā, gan apmācībā.

Sieviešu un vīriešu izglītības līmenis pastāvīgi palielinās, un šobrīd augstā
kās izglītības līmenī sieviešu skaits pārsniedz vīriešu skaitu. Tomēr sievietes 
joprojām ir vairākumā izglītības jomās, ko tradicionāli uzskata par “sieviešu” 
jomām. 2012. gadā ES 28 dalībvalstīs bija pārāk liels sieviešu īpatsvars ter
ciārā līmeņa studentu vidū izglītības (77 %), veselības un labklājības (73 %), 
kā arī humanitāro zinātņu un mākslas (65 %) jomās. Dzimumu segregācija 
visos izglītības līmeņos rada profesiju segregāciju un pēc tam ietekmē turp
mākās karjeras izvēles iespējas gan vīriešiem, gan sievietēm.

Straujās tehnoloģiskās attīstības un darba tirgus pārmaiņu kontekstā mūž
izglītībai ir izšķiroša nozīme gan sievietēm, gan vīriešiem. Tomēr lielākā daļa 
dalībvalstu ir tālu no mērķa sasniegšanas — 15 % mūžizglītībā iesaistītu pie
augušo vecumā no 25 līdz 64 gadiem, kā paredzēts stratēģiskajā sistēmā 
Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020).

Laika jomā ir viszemākais rādītājs no visām indeksa jomām (37,6), un tas at
spoguļo vislielākās problēmas laika sadalījumā starp sievietēm un vīriešiem. 
Samazinājumu par 3,9 punktiem no 2005. gada līdz 2010. gadam galveno
kārt radīja laika samazinājums, ko sievietes un vīrieši varēja veltīt sociālajām 
aktivitātēm.

Eiropas Savienībā vidēji 77 % sieviešu, salīdzinot ar tikai 24 % vīriešu, katru 
dienu vismaz vienu stundu gatavo ēdienu un veic mājas darbus. Sievietes 
joprojām uzņemas daudz lielāku atbildību, lai rūpētos par ģimeni. Nevien
līdzīgs laika sadalījums mājās attiecas arī uz citām sociālajām aktivitātēm. 
Lielākajā daļā dalībvalstu vīrieši vairāk nekā sievietes piedalās sporta, kultū
ras vai atpūtas pasākumos ārpus mājas.

Personiskajam laikam, kas patērēts aprūpes pienākumiem, ir liela ietekme 
uz sievietes nodarbinātības iespējām un ekonomisko neatkarību. Konsta
tējumi apstiprina, cik nozīmīgi vīriešiem un sievietēm ir pasākumi darba 
un privātās dzīves līdzsvara uzlabošanai, piemēram, pietiekamam daudzu
mam augstas kvalitātes bērnu un citu apgādājamo aprūpes pakalpojumu 
par pieņemamām cenām, kā arī elastīgam darba grafikam.
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Vara

Veselība

Varas jomā ir otrs zemākais rādītājs, lai gan kopš 2005. gada ir bijis vislielā
kais rādītāja pieaugums — par 8,3 punktiem.

Rezultāti liecina par sieviešu īpatsvara ievērojamu pieaugumu biržu sa
rakstos iekļauto uzņēmumu vadošajos amatos. Tomēr finanšu nozarē gan
drīz nav sieviešu amatos, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu. 2014. gadā 
tikai vienā no 28 centrālajām bankām vadītāja amatu ieņēma sieviete — 
no Kipras, un tajā pašā gadā tikai divas sievietes Eiropas Savienībā ieņēma 
finanšu ministra amatu — no Rumānijas un Zviedrijas.

Dažos pēdējos gados dalībvalstu veiktie pasākumi un pielāgotas Eiropas 
Savienības iniciatīvas, piemēram, ierosinātā direktīva par dzimumu līdz
svara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām 
vidū, veicināja nozīmīgus uzlabojumus sieviešu piekļuvē vadošiem ama
tiem korporatīvajā sektorā. Tomēr, lai mainītu korporatīvo kultūru, nepie
ciešamas plašākas publiskas debates un informētības palielināšana. Ilgas 
darba stundas un fiziska klātbūtne darbā kopā ar tradicionālo vīrišķīgo va
dības stilu un pārredzamības trūkumu darbā pieņemšanas un amatā pa
augstināšanas praksē rada priekšrocības vīriešiem un pastiprina dzimumu 
nevienlīdzību.

Veselības joma ir svarīga dzimumu līdztiesības joma. Veselība ir tieši sais
tīta ne tikai ar personisko, sociālo un ekonomisko labklājību, bet arī ar cil
vēka cieņu un fizisko integritāti. Veselības jomā kopš 2005. gada rādītājs 
ir nedaudz palielinājies par 2,2  punktiem, pateicoties nedaudz labākam 
veselības stāvoklim un lielākā mērā — labākai piekļuvei veselības aprūpes 
iestādēm. To atspoguļo lielāks to cilvēku skaits, kuru medicīniskās vai zob
ārstniecības vajadzības ir apmierinātas.

Tā kā nav pieejami piemēroti indikatori, pašreizējā mērījumu sistēma ne
ietver ar veselību saistīto uzvedības modeļu atšķirības starp sievietēm un 
vīriešiem. Sieviešu un vīriešu uzvedības modeļi un dzīvesveids atšķiras at
bilstoši iepriekš noteiktām vīrišķīguma un sievišķīguma raksturpazīmēm, 
tāpēc ir ļoti svarīgi atklāt ar dzimumu saistītās uzvedības atšķirības, kas ir 
pamatā nelīdztiesībai veselības jomā.

Eiropas Iedzīvotāju veselības apsekojums (EHIS), kas veikts 2014.  gadā, 
sniegs svarīgu informāciju par noteicošajiem veselības faktoriem, kas tiks 
analizēti nākamajam Dzimumu līdztiesības indeksa izdevumam.
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Salīdzināmu un saskaņotu datu trūkuma dēļ Eiropas Savienības līmenī 
2013. gadā vardarbības joma tika identificēta kā visnepilnīgākā no visām 
jomām. Pamatojoties uz FRA apsekojumu par vardarbību pret sievietēm 
un Eirobarometra datiem, Dzimumu līdztiesības indekss 2015. gadā pie
dāvā iespējamo kopējo rādītāju attiecībā uz vardarbību pret sievietēm. 
Tas arī analizē attieksmes attiecībā uz vardarbību pret sievietēm un in
formētības līmeņus, kā arī uzticēšanos policijai un tiesu iestādēm kon
krētajā sabiedrībā. Analīze liecina, ka valstīs, kurās dzimumu līdztiesības 
līmenis ir augstāks nekā izmērīts ar indeksu, vardarbība pret sievietēm 
tiek uzskatīta par mazāk pieņemamu, kā arī ir vairāk iespējams, ka sievie
tes ziņos par vardarbību. Ziņotās vardarbības zemāki līmeņi ne vienmēr 
atspoguļo zemākus vardarbības līmeņus, bet drīzāk nozīmē to, ka to liedz 
atklāt attieksme attiecībā uz vardarbību pret sievietēm, informētība par 
to, kā arī uzticēšanās policijai un tiesu iestādēm.

Eiropas Savienības un tās dalībvalstu apņemšanās likvidēt vardarbību pret 
sievietēm ir jāatbalsta sistemātisku, salīdzināmu un saskaņotu datu veidā. 
EIGE vardarbībai pret sievietēm turpinās veidot visaptverošu mērījumu 
sistēmu, apkopojot datus no aptaujām un administratīviem avotiem.

Nevienlīdzības, kas balstīta uz vairākiem pamatiem, joma analizē, kā 
dzimuma aspekts pārklājas ar citiem aspektiem, kas varētu ietekmēt sie
viešu un vīriešu dzīves pieredzes. Piemēram, atšķirība starp dzimumiem 
nodarbinātībā ir lielāka ārvalstīs dzimušiem darbiniekiem nekā valsts pil
soņiem, kas liecina, ka nepieciešams dziļāk analizēt migrācijas ar dzimu
mu saistītos modeļus. Tas kļūst īpaši svarīgi saistībā ar bēgļu ieceļošanas 
tendencēm, ar ko pašlaik saskaras Eiropas Savienība. Neaizsargāti ir arī 
gados vecāki darbinieki, un visās dalībvalstīs viņiem ir gan mazāka pie
kļuve nodarbinātībai, gan augstāks dzimumu nevienlīdzības līmenis. Ir 
būtiski izprast faktorus, kas iesaistīti sakarībā starp diskrimināciju uz dzi
muma un vecuma pamata, jo īpaši, lai izskaustu nabadzību gados vecu 
sieviešu vidū. Mājsaimniecībās, kurās ir viens vecāks, pārsvarā vientuļās 
mātes, nabadzības līmenis ir augstāks nekā līmenis visu iedzīvotāju vidū, 
kas liecina, ka nabadzības un sociālās atstumšanas izskaušanas risināju
mos jāiekļauj dzimuma dimensija.

Ir obligāti jāapspriež un turpmāk jāanalizē veidi, kā nevienlīdzības veidi 
pārklājas, pilnībā apzinoties, ka sievietes un vīrieši nav viendabīgas gru
pas. Dzimumu līdztiesības indeksa nākamajā versijā šis aspekts būs ana
lizēts dziļāk.

Vardarbība

Nevienlīdzību pārklāšanās

2015. gada Dzimumu līdztiesības indekss — papildu jomas
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Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir ES dzimumu līdztiesības kompetences centrs. Lai 
atbalstītu politikas veidotājus un institūcijas to centienos realitātē nodrošināt dzimumu līdztiesību 
starp sievietēm un vīriešiem ikvienam Eiropas iedzīvotājam, EIGE sniedz tam nepieciešamās 
zināšanas un salīdzināmus un ticamus datus par dzimumu līdztiesību Eiropā. 

2015. gada Dzimumu līdztiesības indekss

Pirmo reizi Eiropas Savienībā indekss ir izveidojis laika sērijas, lai novērotu dzimumu līdztiesību noteiktā laika pos
mā. Rezultāti liecina, ka Eiropas Savienība ir pusceļā līdz dzimumu līdztiesībai, ar ļoti nelielu progresu laikā no 
2005. gada līdz 2012. gadam.

Dzimumu līdztiesības indeksa unikālās īpašības un ieguvumi

Dzimumu līdztiesības indekss:

• ļauj novērot dzimumu līdztiesības progresu Eiropas Savienībā un laika gaitā;
• palīdz lēmumu pieņēmējiem novērtēt, cik tālu konkrētā dalībvalsts ir līdz dzimumu līdztiesības mērķa 

sasniegšanai;
• pierāda Eiropas Savienības un valstu politiku atšķirīgos rezultātus sievietēm un vīriešiem;
• ļauj veikt pilnvērtīgu dzimumu atšķirību analīzi un salīdzināšanu starp dažādām politikas jomām;
• atbalsta dzimumu līdztiesības politiku un tiesību aktu izstrādi un īstenošanu;
• palielina lēmumu pieņēmēju un sabiedrības informētību par progresu un problēmām, īstenojot dzimumu līdz

tiesības politikas;
• uzsver datu trūkumus un lūdz sniegt saskaņotus, salīdzināmus un ticamus datus, kas sadalīti pēc dzimuma un 

pieejami visām dalībvalstīm.
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