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Σχετικά με το EIGE

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την
Ισότητα των Φύλων (EIGE) είναι η προαγωγή των
ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών εντός
και εκτός Ευρώπης. Οι έρευνες του EIGE προωθούν
την καλύτερη κατανόηση και ενημέρωση σε θέματα ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της
κοινωνίας. Το EIGE επισημαίνει τους τομείς στους
οποίους απαιτείται περαιτέρω πρόοδος και παρέχει αξιόπιστη και πρακτική πληροφόρηση, υποστηρίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τους φορείς
χάραξης πολιτικής στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τη ζωή των γυναικών και των ανδρών και
να φέρουν την Ευρώπη πιο κοντά στον στόχο της
επίτευξης της ισότητας των φύλων.
Το όραμα του EIGE είναι να κάνει την ισότητα
μεταξύ των φύλων πραγματικότητα για όλες
και όλους, εντός και εκτός Ευρώπης.

Έχοντας στη διάθεσή του καταρτισμένες/-ους
εμπειρογνώμονες και έγκυρες γνώσεις, καθώς και
μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με μια εκτεταμένη
συλλογή δημοσιεύσεων και πόρων, το EIGE πλησιάζει στην ολοκλήρωση της αποστολής του, η
οποία είναι να καταστεί ευρωπαϊκό κέντρο γνώσης
σε θέματα ισότητας των φύλων.

Γιατί η ισότητα των φύλων;
Η εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και
ανδρών έχει θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία
μιας πιο ισχυρής, δίκαιης και ενωμένης Ευρώπης.
Οι προκλήσεις των καιρών μας, όπως η φτώχεια,

η ανεργία, ακόμη και οι επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εάν
δεν διασφαλισθεί ότι γυναίκες και άνδρες έχουν
ίσες ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές
τους.

Το έργο μας

Ως ο μοναδικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) του οποίου το έργο επικεντρώνεται
στην ισότητα των φύλων, το EIGE πραγματοποιεί
έρευνες υψηλής ποιότητας και παρέχει ποιοτικές
πληροφορίες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα
κράτη μέλη. Το έργο του EIGE καλύπτει ταυτόχρονα πολλαπλούς τομείς πολιτικής και προσελκύει
ενδιαφερόμενες/-όμενους από διαφορετικά υπόβαθρα, παρέχοντάς τους τις γνώσεις και την εμπειFigure 3.που
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Παρακολουθώντας την εφαρμογή
της Πλατφόρμας Δράσης
του Πεκίνου στην ΕΕ
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Το EIGE υποστηρίζει την ΕΕ και τα επιμέρους κράτη
μέλη στην υλοποίηση αυτής της δέσμευσης,
καταρτίζοντας εκθέσεις οι οποίες περιγράφουν
τις εξελίξεις και παρέχουν συστάσεις για τη
χάραξη πολιτικών βάσει της καλύτερης δυνατής
ενημέρωσης.
Στις εκθέσεις του EIGE εξετάζονται διάφοροι τομείς
της BPfA, όπως έχει ζητηθεί από τις προεδρίες
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η BPfA
καλύπτει 12 κρίσιμους τομείς προβληματισμού
για τους οποίους διατίθενται στατιστικά στοιχεία
στη βάση στατιστικών δεδομένων του EIGE για τα
φύλα.
Σχεδόν ένα στα τέσσερα άτομα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζει υπό
την απειλή της φτώχειας ή του
κοινωνικού αποκλεισμού. Πάνω
από τα μισά από αυτά τα άτομα
είναι γυναίκες.
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Φτώχεια, φύλο και
διαπλεκόμενες ανισότητες
Η φτώχεια είναι ένα σύνθετο και πολυδιάστατο
φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει πλήρως
κατανοητό χωρίς να συμπεριληφθεί η διάσταση
του φύλου. Οι γυναίκες στην ΕΕ απειλούνται
περισσότερο από τη φτώχεια κυρίως, λόγω των
ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν στην αγορά
εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους
εξαιτίας του φύλου τους. Η έκθεση του EIGE
διερευνά την πρόοδο που συντελέστηκε κατά την
περίοδο 2007-2014 όσον αφορά τη μείωση της
φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση
ακολουθείται μια διαθεματική προσέγγιση, η
οποία αποκαλύπτει τις πολλαπλές εκφάνσεις της
φτώχειας και τους παράγοντες που επιτείνουν την
ευαλωτότητα των γυναικών και των ανδρών αλλά
και τις μεταξύ τους διαφορές.

Αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες
γυναικών και ανδρών που
απασχολούνται σε επισφαλείς
θέσεις εργασίας στην ΕΕ
Η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική πρόοδος
έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αγορά
εργασίας. Σε όλους τους τομείς και τα επαγγέλματα
οι θέσεις εργασίας, ακόμη και οι λιγότερο
εξειδικευμένες, γίνονται ολοένα πιο σύνθετες.
Το ερευνητικό υπόμνημα του EIGE εξετάζει τις
δυνατότητες αναβάθμισης των δεξιοτήτων
γυναικών και ανδρών στην ΕΕ. Στο ερευνητικό
υπόμνημα επισημαίνονται οι σημαντικές διαφορές
που υπάρχουν μεταξύ ανειδίκευτων γυναικών και
ανδρών όσον αφορά την απασχολησιμότητά
τους, την κατάσταση στην αγορά εργασίας και την
πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση.
Η έκθεση για τη φτώχεια παρουσιάζει δεδομένα
για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
οι μονογονεϊκές οικογένειες.
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Το EIGE κατά
της έμφυλης βίας
Η βία κατά των γυναικών είναι μία από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στην εποχή μας και μια μορφή διακριτικής μεταχείρισης, η οποία προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει
σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική ή
ηθική βλάβη στη γυναίκα. Η βία κατά των γυναικών
οξύνει τις ανισότητες λόγω φύλου και υποσκάπτει
την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα της γυναίκας,
έχει δε επιβλαβείς συνέπειες για την οικογένεια, την
κοινότητα και την κοινωνία.
Παρά την έκταση του προβλήματος στην ΕΕ, η πληροφόρηση σχετικά με τη βία κατά των γυναικών
παραμένει ελλιπής. Το EIGE συμβάλλει ενεργά στο
μείζον έργο της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας μέσω της προσπάθειάς
του να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα
και τη συγκρισιμότητα των δεδομένων σχετικά με
τη βία κατά των γυναικών. Μέσω της έρευνας και
της συλλογής πληροφοριών, το EIGE συνδράμει τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις/τους εμπειρογνώμονες τόσο στον εντοπισμό κενών στα υφιστάμενα δεδομένα όσο και στη γενικότερη βελτίωση
της κατανόησης του φαινομένου και των σχετικών
γνώσεων. Οι μελέτες του EIGE επισημαίνουν επίσης
την πολυμορφία των νομοθετικών προσεγγίσεων
στα κράτη μέλη, όπως αποδεικνύεται από τις αποκλίσεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς και

την ετερογένεια των μεθόδων συλλογής δεδομένων σχετικά με τη βία κατά των γυναικών στα διάφορα κράτη μέλη.
Στην ΕΕ μία στις τρεις γυναίκες
έχει υποστεί σωματική ή
σεξουαλική βία, ή και τις δύο
μορφές βίας, από την ηλικία των
15 ετών.

Ακρωτηριασμός των γυναικείων
γεννητικών οργάνων
Η ΕΕ καταδικάζει κατηγορηματικά τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και την
οδύνη που προκαλεί στα θύματα. Το EIGE θα εφαρμόσει το 2017 τη μέθοδο που αναπτύχθηκε το 2014
και θα διενεργήσει μελέτη για την εκτίμηση του
αριθμού των κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο
ακρωτηριασμού των γεννητικών τους οργάνων σε
έξι χώρες της ΕΕ: Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο και Μάλτα. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα
αποτελέσουν για τα κράτη μέλη πηγή σημαντικών
πληροφοριών για την προστασία των κοριτσιών
και των γυναικών από τον ακρωτηριασμό των

Η δέσμευση της Ευρώπης
στον τερματισμό της βίας
κατά των γυναικών!

#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM
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Η συμμετοχή της ομάδας του EIGE στην εκστρατεία ενάντια στη βία κατά των γυναικών

γεννητικών οργάνων και την αποτροπή αυτής της
πρακτικής.

Η οδηγία για τα δικαιώματα
των θυμάτων
Το EIGE προσεγγίζει τη νομοθεσία υπό το πρίσμα
της διάστασης του φύλου. Η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή με στόχο να παρασχεθεί σε όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων στην Ευρώπη ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη και υποστήριξη. Η διεξοδική
ανάλυση των 26 άρθρων της οδηγίας από το EIGE
μπορεί να αξιοποιηθεί από τα κράτη μέλη ώστε να
εφαρμόσουν την οδηγία συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των θυμάτων έμφυλης βίας. Η ανάλυση
είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

Η βία κατά των γυναικών
στο επίκεντρο
Το 2017 το EIGE θα υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της να ευαισθητοποιήσει

το κοινό σχετικά με το συγκλονιστικό φαινόμενο
της βίας κατά των γυναικών στην Ευρώπη στις
πραγματικές του διαστάσεις. Το EIGE θα επικεντρωθεί στην παροχή συμβουλών στα κράτη
μέλη με στόχο την αντιμετώπιση της έμφυλης
βίας και την καλύτερη δυνατή προστασία των θυμάτων. Σχετική ενημέρωση θα παρέχεται τακτικά
στον δικτυακό τόπο του EIGE και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκστρατείες επικοινωνίας —
16 Ημέρες Ακτιβισμού
Οι 16 Ημέρες Ακτιβισμού ενάντια στην έμφυλη
βία είναι μια εκστρατεία η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις 25 Νοεμβρίου (Παγκόσμια
Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών) έως τις 10 Δεκεμβρίου (Παγκόσμια Ημέρα
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). Στη διάρκεια
των 16 αυτών ημερών, το EIGE συμπράττει με
άλλους διεθνείς φορείς για την ευαισθητοποίηση
του κοινού μέσω εκδηλώσεων, δράσεων και στοχευμένων μηνυμάτων.
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Οι άνδρες και η ισότητα
των φύλων
Ποιος ο ρόλος των ανδρών
στη συζήτηση για την ισότητα
των φύλων;
Οι πολιτικές και οι εκστρατείες για την ισότητα των
φύλων συχνά γίνονται αντιληπτές ως αποκλειστικά «γυναικεία ζητήματα». Όμως, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Τα στερεότυπα για
τους ρόλους των φύλων επηρεάζουν και τους άνδρες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ομοίως ανισότητες
στην καθημερινή τους ζωή, καθώς φαίνεται ότι
υστερούν αισθητά σε τομείς όπως το μορφωτικό
επίπεδο και το προσδόκιμο ζωής. Η επίτευξη της
ισότητας των φύλων στην κοινωνία είναι επωφελής για όλες και όλους, κάτι που καθιστά την ενεργό συμμετοχή τόσο των γυναικών όσο και των
ανδρών ιδιαίτερα σημαντική.

Η θεματική «Οι άνδρες και η ισότητα των φύλων»
δεν αποτελεί χωριστό τομέα ενδιαφέροντος του
EIGE, καθώς όλες οι πτυχές του έργου του Ινστιτούτου διαμορφώνονται με γνώμονα τη διάσταση του φύλου. Η οπτική αυτή αναγνωρίζει ότι
γυναίκες και άνδρες αντιμετωπίζουν διαφορετικές
προκλήσεις και έχουν διαφορετικές ευκαιρίες οι
οποίες επηρεάζουν την πρόσβασή τους σε πόρους, καθώς και την ικανότητά τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Η εκστρατεία της Λευκής
Κορδέλας
Στο πλαίσιο του έργου του στον τομέα της
ευαισθητοποίησης, το EIGE συμμετέχει στην
εκστρατεία της Λευκής Κορδέλας —μια από

6 πράγματα που μπορείτε να κάνετε!
1. Ενημερωθείτε σχετικά με τη βία

και τις απειλές που υφίστανται οι
γυναίκες από τους άνδρες.
2. Εναντιωθείτε στο σεξιστικό
λεξιλόγιο και στα σεξιστικά αστεία
στην εργασία, στο σχολείο και
στην οικογένεια.

3. Σκεφθείτε πώς η δική σας στάση
και συμπεριφορά μπορεί να
αποτελεί μέρος του προβλήματος.

4. Γίνετε θετικό πρότυπο για τα

αγόρια. Δείξτε ότι το να είσαι
άντρας δεν σημαίνει να ελέγχεις ή
να εξουσιάζεις τους άλλους.

5. Ενημερώστε τις/τους φίλες/-ους

και τις/τους συγγενείς σας σχετικά
με την εκστρατεία.
6. Ενημερώστε σχετικά με τη βία
κατά των γυναικών στην εργασία
ή το σχολείο σας.
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«Ως άνδρας είμαι σε πλεονεκτική θέση. Είμαι ελεύθερος και ασφαλής να λέω και
να κάνω ό,τι θέλω. Μάχομαι
ενάντια στη βία κατά των
γυναικών επειδή θέλω και
εγώ η κόρη μου να ζήσει σε
ένα ασφαλές περιβάλλον».
Διευθυντής της κοινωνικής
πλατφόρμας

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
για την Ισότητα των Φύλων

Συμμετέχετε στην εκστρατεία της Λευκής Κορδέλας

www.eige.europa.eu/content/white-ribbon

τις μεγαλύτερες εκστρατείες παγκοσμίως που
πραγματοποιούνται με ανδρική πρωτοβουλία—
με στόχο την ενημέρωση σχετικά με την
ανδρική βία κατά γυναικών και κοριτσιών και την
καταπολέμησή της. Σκοπός της εκστρατείας είναι
να προβάλει την έκταση και τη σοβαρότητα του
προβλήματος και να κινητοποιήσει τους άνδρες
ώστε να λειτουργήσουν ως φορείς αλλαγής.
Φορώντας τη λευκή κορδέλα και μιλώντας
δημόσια σε φίλους, συναδέλφους και συγγενείς,
οι άνδρες δείχνουν ότι παίρνουν θέση και ότι η
βία κατά των γυναικών δεν πρέπει να είναι ανεκτή.
Το EIGE έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή πολιτικών
ηγετών από ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίοι καλούνται
να διακηρύξουν την πολιτική τους δέσμευση
στη διάδοση του μηνύματος, ότι η βία κατά των
γυναικών δεν είναι αποδεκτή.

Δέσμευση
Λευκής Κορδέλας
«Είμαι μία/ένας από τα δισεκατομμύρια που πιστεύουν ότι γυναίκες και
άνδρες είναι ίσες/ οι και ότι δεν υπάρχει χώρος για τη βία κατά των γυναικών σε αυτόν τον κόσμο. Φορώντας
αυτήν τη λευκή κορδέλα, δεσμεύομαι
να μη διαπράξω, να μη δικαιολογήσω
και να μην αποσιωπήσω καμία πράξη
βίας κατά των γυναικών. Δεσμεύομαι
να καταβάλλω κάθε προσπάθεια για
την εξάλειψή της.»
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Στατιστικά δεδομένα
για την ισότητα των φύλων

Η συλλογή και αξιολόγηση στατιστικών δεδομένων για την ισότητα των φύλων αποτελεί βασική
πτυχή του έργου του EIGE. Οι στατιστικές αυτές
παρέχουν μια πληρέστερη και ακριβέστερη εικόνα για τη ζωή στην Ευρώπη από τη σκοπιά
γυναικών και ανδρών, εντοπίζουν δε τα υπάρχοντα κενά και παρακολουθούν την πρόοδο που
συντελείται. Μέσω της συγκέντρωσης και της
δημιουργίας μιας συλλογής δεδομένων για την
ισότητα των φύλων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών
μελών, το EIGE έχει καταστεί η ενιαία και αξιόπιστη πηγή δεδομένων για τους φορείς χάραξης
πολιτικής και τις/τους εμπειρογνώμονες.

Πώς μπορεί να μετρηθεί
η ισότητα των φύλων;
Η κατανόηση της έκτασης της ανισότητας
των φύλων στην Ευρώπη αποτελεί περίπλοκη διαδικασία. Για να την απλοποιήσει, το EIGE
έχει αναπτύξει ένα μοναδικό εργαλείο, τον

αποκαλούμενο «δείκτη ισότητας των φύλων».
Ο δείκτης συνθέτει τα παραδοσιακά πεδία της
στατιστικής, όπως η οικονομία και η υγεία, αναλύοντας τις πληροφορίες κατά τρόπο ώστε να
αποτυπώνεται μια πραγματική εικόνα των καταστάσεων που βιώνουν γυναίκες και άνδρες.
Ο δείκτης ισότητας των φύλων μετρά το χάσμα
μεταξύ γυναικών και ανδρών (το χάσμα των
φύλων) βάσει βαθμολογικής κλίμακας από το
1, το οποίο αντιστοιχεί σε απόλυτη ανισότητα,
έως το 100, το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη ισότητα. Τα αποτελέσματα παρέχουν μια σαφή και
εποικοδομητική σύγκριση μεταξύ γυναικών και
ανδρών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Οι έξι βασικοί τομείς που καλύπτονται από τον
δείκτη του EIGE είναι: εργασία, χρήμα, γνώση,
χρόνος, εξουσία και υγεία. Υπάρχουν επίσης και
δύο περιφερειακοί τομείς οι οποίοι καλύπτουν
τις διαπλεκόμενες ανισότητες και τη βία κατά
των γυναικών. Όλοι αυτοί οι τομείς συνδέονται
με τις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ. Ο δείκτης αποκαλύπτει ένα τεράστιο χάσμα στον
χρόνο που αφιερώνουν γυναίκες και άνδρες
στη φροντίδα των παιδιών και στις οικιακές εργασίες, καθώς και στην εκπροσώπηση ανδρών
και γυναικών σε θέσεις εξουσίας και λήψης
αποφάσεων.
Ο δείκτης ισότητας των φύλων χρησιμοποιήθηκε
για πρώτη φορά το 2013, αποκαλύπτοντας ότι η
Ευρώπη βρίσκεται μόλις στα μισά του δρόμου για
την επίτευξη ισότητας.

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚ Ά ΔΕ ΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΎΛ Α
ΑΠΟΚ Α ΛΎΠΤΟΥΝ ΑΝΙΣΌΤΗΤΕ Σ

Το 2015 το EIGE παρουσίασε τη δεύτερη έκδοση
του δείκτη, η οποία παρείχε για πρώτη φορά τη
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Εργασία
Συμμετοχή
Διαχωρισμός
Ποιότητα εργασίας

Υγεία

Χρήμα
Χρηματοοικονομικοί
πόροι
Οικονομική
κατάσταση

Κατάσταση
Συμπεριφορά
Πρόσβαση

Ανισότητες
σε διάφορους
τομείς

Δείκτης
ισότητας των
φύλων

Γνώση

Εξουσία
Πολιτική
Κοινωνική
Οικονομική

Χρόνος

Μορφωτικό επίπεδο
Διαχωρισμός
Διά βίου μάθηση

Βία

Οικονομικές
δραστηριότητες
Δραστηριότητες
φροντίδας
Κοινωνικές
δραστηριότητες

Τομείς και επιμέρους τομείς του εννοιολογικού πλαισίου του δείκτη ισότητας των φύλων

δυνατότητα διαχρονικής σύγκρισης των αποτελεσμάτων για τα έτη 2005, 2010 και 2012.

Η προώθηση της ισότητας
των φύλων εντός και εκτός
Ευρώπης
Το 2016 η Σερβία έγινε η πρώτη χώρα εκτός ΕΕ
η οποία χρησιμοποίησε τη μέθοδο του EIGE για
να αναπτύξει τον δικό της δείκτη ισότητας των
φύλων. Η Σερβία διαθέτει πλέον ένα εργαλείο
ανάλυσης το οποίο είναι χρήσιμο τόσο σε εθνικό επίπεδο για την παρακολούθηση επιτευγμάτων και ελλείψεων, όσο και στο πλαίσιο της
ενταξιακής διαδικασίας για σκοπούς συγκριτικής αξιολόγησης της Σερβίας με τα κράτη μέλη
της ΕΕ.

Βάση στατιστικών δεδομένων
για τα φύλα: κάνοντας το αόρατο
ορατό
Η βάση στατιστικών δεδομένων του EIGE για τα
φύλα αποτελεί κόμβο για τη συλλογή κάθε είδους
στατιστικών δεδομένων σχετικά με την ισότητα
των φύλων. Συγκεντρώνοντας αυτές τις πληροφορίες σε ένα εύχρηστο εργαλείο, το EIGE παρέχει μια βάση δεδομένων η οποία, εκτός από τους
αριθμούς και τις βασικές τάσεις, παρακολουθεί
την πρόοδο και παρέχει τεκμηρίωση σχετικά με
την ισότητα των φύλων. Η αναζήτηση μπορεί να
πραγματοποιείται βάσει λέξεων-κλειδιών ή μέσω
περιήγησης στη δενδροειδή μορφή των στατιστικών δεδομένων. Η βάση δεδομένων είναι αλληλεπιδραστική και παρέχει στις/στους χρήστριες/
χρήστες δυνατότητα εξατομικευμένης προβολής
ή εξαγωγής των δεδομένων για δική τους χρήση.

12
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Βάση στατιστικών δεδομένων του EIGE

Σε ποιες/ποιους απευθύνεται;
Τόσο ο δείκτης ισότητας των φύλων όσο και η
βάση στατιστικών δεδομένων για τα φύλα του
EIGE διατίθενται στο διαδίκτυο για χρήση από
όλες και όλους ανεξαιρέτως.

Είτε είστε πεπειραμένη/-ος στατιστικός επιστήμονας είτε σας ενδιαφέρουν απλά τα δεδομένα σχετικά με την ισότητα των φύλων, μπορείτε να περιηγηθείτε εύκολα στους πόρους του EIGE. Ελάτε να
ρίξετε μια ματιά!
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Τι είναι η συνεκτίμηση
της διάστασης του φύλου;

Τοποθετώντας το φύλο
στο επίκεντρο της λήψης
αποφάσεων
Δεν είστε βέβαιες/-οι εάν η ισότητα των φύλων
σχετίζεται με τον δικό σας τομέα δραστηριότητας; Στην πράξη, ανισότητες μεταξύ των φύλων
υπάρχουν σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και
επηρεάζουν τη ζωή μας με πολλαπλούς τρόπους.
Αυτό σημαίνει ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει οι ανισότητες να αποτελέσουν

Lorem ipsum

Πλατφόρμα συνεκτίμησης
της διάστασης του φύλου
Ποια η σχέση μεταξύ της ισότητας των φύλων και...

BANK

της
ενέργειας;

της
γεωργίας;

BANK

Η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και η
κατανόησή της δεν ήταν ποτέ απλούστερη. Η διαδικτυακή πλατφόρμα του EIGE για τη συνεκτίμηση
της διάστασης του φύλου παρέχει μια εκτεταμένη
ποικιλία πόρων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων σε
όλους τους τομείς της κοινωνίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
• Πληροφορίες για τους διάφορους τομείς πολιτικής οι οποίες περιγράφουν τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων σε κάθε τομέα, καθώς και
λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους και τις προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
για την Ισότητα των Φύλων

του αθλητισμού;

αντικείμενο εξέτασης στο πλαίσιο πολλών διαφορετικών τομέων πολιτικής. Η προσέγγιση αυτή
είναι γνωστή ως «συνεκτίμηση της διάστασης του
φύλου» και περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των
αναγκών και των προβληματισμών γυναικών και
αντρών σε κάθε πτυχή της χάραξης πολιτικών.

των
μεταφορών;

BANK

• Μέθοδοι και εργαλεία που παρέχουν πρακτικές
συμβουλές σχετικά με τρόπους ενσωμάτωσης
της διάστασης του φύλου σε κάθε φάση της πολιτικής/του κύκλου προγραμματισμού, από τη συνεκτίμηση έως τον έλεγχο της ενσωμάτωσης της
διάστασης φύλου στην κατάρτιση των δημόσιων
προϋπολογισμών.
• Πληροφορίες για κάθε ένα από τα 28 κράτη μέλη
της ΕΕ σχετικά με την πρόοδό του όσον αφορά τη
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου.
• Ορθές πρακτικές οι οποίες παρέχουν πρακτικά
παραδείγματα για τη βελτίωση της ισότητας των
φύλων σε πλήθος τομέων.

h διάσταση του φύλου στις οικονομικές
και χρηματοπιστωτικές σχέσεις

h διάσταση του φύλου στην έρευνα
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h διάσταση του φύλου στη
γεωργική και αγροτική ανάπτυξη
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Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) ανέπτυξαν ένα καινούριο
διαδικτυακό εργαλείο με την ονομασία «Η ισότητα
των φύλων σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς» ή «GEAR». Το εργαλείο εντάσσεται στο
ευρύτερο πρόγραμμα του EIGE για τη συνεκτίμηση
της διάστασης του φύλου και παρέχει πληροφορίες
και καθοδήγηση στα ερευνητικά ιδρύματα που επιζητούν μια πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο
φύλων σε αυτόν τον τομέα.

Τα οικονομικά οφέλη από
την ισότητα των φύλων
Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να χρησιμεύσει πρωτίστως στους φορείς χάραξης πολιτικής, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν τους
διαδικτυακούς πόρους της για την ενσωμάτωση
μιας ευαίσθητης ως προς το φύλο προσέγγισης
στον εκάστοτε τομέα πολιτικής. Παράλληλα, παρέχει μια ενδιαφέρουσα εικόνα της κατάστασης της
ισότητας σε διάφορους τομείς της κοινωνίας, από
την αλιεία έως τις μεταφορές και τον πολιτισμό.
Μας ενδιαφέρει όλες και όλους μας!

Από τις έρευνες του EIGE σχετικά με τα κοινωνικά
και οικονομικά οφέλη της ισότητας των φύλων προκύπτει ότι η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών
προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη και αποφέρει οικονομικά οφέλη για την κοινωνία στο σύνολό της.

Πρόσω ολοταχώς — GEAR

Η μελέτη του EIGE για τα οικονομικά οφέλη της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει
και τα 28 κράτη μέλη και βασίζεται σε προηγούμενες έρευνες για την ανάπτυξη ενός έγκυρου θεωρητικού πλαισίου και ενός εμπειρικού μοντέλου για
τη μέτρηση των οικονομικών οφελών της ισότητας
των φύλων στην ΕΕ.

Για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή

Το EIGE θα εκτιμήσει τις πιθανές μακροοικονομικές επιπτώσεις των προσανατολισμένων στην

διάσταση του φύλου και ενέργεια

διάσταση του φύλου και νεολαία

διάσταση του φύλου και δικαιοσύνη

διάσταση του φύλου και υγεία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων — Εν συντομία 2017
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Η πλατφόρμα του EIGE για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου παρουσιάζει τις ανισότητες
ανδρών-γυναικών σε διάφορους τομείς της πολιτικής ζωής.

ισότητα των φύλων πολιτικών στους τομείς της
εκπαίδευσης, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της
μηχανικής και των μαθηματικών, των μελλοντικών
θέσεων εργασίας, της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, του μισθολογικού χάσματος και της κατανομής χρόνου και της γονιμότητας.
Τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα
στον ιστότοπο του EIGE το 2017, όπου θα παρέχονται στοιχεία σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων σε
τομείς όπως η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας, η
λήψη οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων και

ο ισότιμος καταμερισμός των μη αμειβόμενων
ευθυνών φροντίδας, προκειμένου να επιτευχθούν
οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η συνεκτίμηση της διάστασης
του φύλου στη δημοσιονομική
διαδικασία
Η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην
κατάρτιση των δημόσιων προϋπολογισμών αποτελεί μια στρατηγική για την επίτευξη ισότητας
μεταξύ ανδρών και γυναικών με επίκεντρο τους

16
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δημόσιους πόρους. Πρόκειται για ένα εργαλείο
σχεδίασης και εκτέλεσης προϋπολογισμού που
λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες γυναικών και αντρών, κοριτσιών και αγοριών. Το εργαλείο σχεδιάζει μέτρα και πόρους για την κάλυψη
των αναγκών αυτών εστιάζοντας στον διαφορετικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν τα έσοδα
και τα έξοδα ενός διοικητικού μηχανισμού στις γυναίκες και στους άνδρες, επηρεάζοντας την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τις ευκαιρίες τους.
Στο πλαίσιο των επικείμενων εργασιών του στον
τομέα της ενσωμάτωσης της διάστασης του

φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς, το
EIGE θα χαρτογραφήσει σχετικές πρωτοβουλίες
και ορθές πρακτικές στα κράτη μέλη της ΕΕ και θα
αναπτύξει ένα αντίστοιχο βοηθητικό διαδικτυακό
εργαλείο κατά την περίοδο 2017-2018.
Το εργαλείο θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα
του EIGE για τη συνεκτίμηση της διάστασης του
φύλου, η οποία αποτελεί μια διαδικτυακή συλλογή
γνώσεων και πόρων σχετικά με πρακτικές μεθόδους συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η κατάρτιση
των δημόσιων προϋπολογισμών.

Η μελέτη του EIGE με τίτλο
«Study on the Economic
Benefits of Gender Equality
in the European Union»
(Μελέτη για τα οικονομικά
οφέλη της ισότητας των
φύλων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση) χαρτογραφεί και
συγκεντρώνει τα πορίσματα
των ερευνών σε επίπεδο
πολιτικής σχετικά με τη
συμβολή της ισότητας των
φύλων στη δημιουργία ενός
μοντέλου έξυπνης, βιώσιμης
και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξης στην ΕΕ. Στο
πλαίσιο της μελέτης θα
αναπτυχθεί περαιτέρω η
βάση τεκμηρίωσης του
συνολικού οικονομικού
οφέλους των πολιτικών για
την ισότητα των φύλων και
του συνολικού αντίκτυπου
που αναμένεται να έχει η
ενίσχυση της ισότητας των
φύλων στη βιωσιμότητα του
κοινωνικού και οικονομικού
μοντέλου της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων — Εν συντομία 2017
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Το Κέντρο Πόρων και Τεκμηρίωσης
του EIGE
Το Κέντρο Πόρων και Τεκμηρίωσης του EIGE (RDC)
παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε περισσότερους από 500 000 πόρους σχετικά με την ισότητα των φύλων στην ΕΕ των 28: μελέτες, άρθρα,
βιβλία, έγγραφα πολιτικής, γκρίζα βιβλιογραφία,
εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων και πολλά άλλα.
Εξερευνήστε τη βιβλιοθήκη του EIGE (http://eige.
europa.eu/rdc), όπου κι αν βρίσκεστε, και μη χάσετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε στις συλλογές
σημαντικών ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών για την ισότητα των φύλων! Η διαδικτυακή μας βιβλιοθήκη
παρέχει πρόσβαση σε πόρους σε όλες τις επίσημες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπλουτίζεται διαρκώς.
Θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εξειδικευμένη συλλογή πόρων του EIGE για το φύλο;
• Επισκεφθείτε μας! Σας περιμένει ένας ανοιχτός
χώρος μάθησης ο οποίος είναι διαθέσιμος σε ομάδες για συναντήσεις, συζητήσεις και επαφές σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων.
• Για πιο αναλυτικές πληροφορίες ή πιο διεξοδικές έρευνες, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την
εξειδικευμένη βιβλιοθήκη του EIGE στο Βίλνιους
της Λιθουανίας. Στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη
διεύθυνση rdc@eige.europa.eu για να κλείσετε
ραντεβού.

EuroGender
Το ηλεκτρονικό δίκτυο EuroGender του EIGE αποτελεί κομβικό σημείο ανταλλαγής κάθε είδους
πληροφοριών σχετικά με την ισότητα των φύλων!

Τα μέλη του EuroGender έχουν πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το έργο του EIGE,
ενώ συχνά τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ζωντανές διαδικτυακές συζητήσεις για
διάφορα θέματα. Επίσης, ενημερώνονται τακτικά
σχετικά με επερχόμενες εκδηλώσεις ή συνέδρια
με θέμα την ισότητα των φύλων.

Γλωσσάριο και Θησαυρός
για την ισότητα των φύλων
Γνωρίζετε τη διαφορά ανάμεσα στους όρους
«gender balance» (ισόρροπη εκπροσώπηση των
φύλων) και «gender parity» (ίση εκπροσώπηση των
Το διαδικτυακό Γλωσσάριο και
Θησαυρός του EIGE για την
ισότητα των φύλων περιέχει
περισσότερους από 400 ακριβείς
και επίκαιρους ορισμούς σε
θέματα φύλου.
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φύλων); Ψάξτε τους στο νέο διαδικτυακό Γλωσσάριο και Θησαυρό του EIGE! Το Γλωσσάριο παρέχει
σε χρήστριες/χρήστες εντός και εκτός της ΕΕ μια
ενιαία μέθοδο κατανόησης της ορολογίας στον τομέα της ισότητας των φύλων, συμβάλλοντας στην
εξάλειψη της σύγχυσης που επικρατεί σχετικά με
βασικούς όρους. Το διαδικτυακό αυτό εργαλείο
αναμένεται επίσης να διανθίσει το λεξιλόγιο σε θέματα φύλου και να αμφισβητήσει όρους οι οποίοι

ενισχύουν τα έμφυλα στερεότυπα και αγνοούν τις
έμφυλες διαφοροποιήσεις. Αποκτήστε πρόσβαση
στην αγγλική έκδοση του Γλωσσαρίου και του Θησαυρού για την ισότητα των φύλων εδώ: http://
eige.europa.eu/rdc/thesaurus, και αναζητήστε τις
μεταφράσεις των όρων στις γλώσσες της ΕΕ καθώς
και την εργαλειοθήκη σύνταξης κειμένων συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες των φύλων!
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Ας μιλήσουμε
Η ισότητα των φύλων μάς αφορά όλες και όλους ανεξαιρέτως. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το EIGE
αποδίδει μεγάλη σημασία στη διάδοση ειδήσεων και στην προσέλκυση ολοένα μεγαλύτερων ομάδων
στόχων. Ενημερωθείτε για όλες τις δραστηριότητες του EIGE διαδικτυακά μέσω του ιστοτόπου μας και των
καναλιών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όλες οι δημοσιεύσεις μας είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Ινστιτούτου, μέσω του Κέντρου Πόρων και
Τεκμηρίωσης, και του βιβλιοπωλείου της ΕΕ.
Η είσοδος του Κέντρου Πόρων και Τεκμηρίωσης βρίσκεται στο ισόγειο των γραφείων μας στο Βίλνιους,
στην οδό Vilniaus Gatvė 10. Το Κέντρο Πόρων και Τεκμηρίωσης είναι ανοιχτό από Δευτέρα έως Παρασκευή,
από τις 9.30 έως τις 13.00 και από τις 13.30 έως τις 18.00. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση rdc.info@eige.europa.eu.
Για σκοπούς έρευνας και αναλυτικές πληροφορίες επισκεφθείτε την εξειδικευμένη βιβλιοθήκη μας στον
τέταρτο όροφο. Παρακαλούμε κλείστε ραντεβού μέσω της διεύθυνσης rdc@eige.europa.eu
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
για την Ισότητα των Φύλων
Lorem ipsum
http://eige.europa.eu

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των φύλων (EIGE) είναι ένας αυτόνομος οργανισμός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλει και να ενισχύσει την προώθηση της ισότητας
των φύλων. Στην εντολή του περιλαμβάνεται η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις
πολιτικές της ΕΕ και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου
και η ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ σε θέματα ισότητας των φύλων.
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Τηλ. +370 52157444
Email: eige.sec@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu
http://www.twitter.com/eurogender
http://www.facebook.com/eige.europa.eu
EuroGender: http://eurogender.eige.europa.eu
http://www.youtube.com/eurogender
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