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Tietoja Euroopan tasa-arvoinstituutista
Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE pyrkii edistämään naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia
Euroopassa ja sen ulkopuolella. EIGEn tutkimustyö
pyrkii lisäämään sukupuolten tasa-arvoon liittyvien
kysymysten tiedostamista ja ymmärtämistä kaikilla
yhteiskunnan osa-alueilla. EIGE tukee päätöksentekijöitä parantaakseen miesten ja naisten elämää ja
edistääkseen sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa.
Se tekee näin tuottamalla luotettavaa käytännön
tietoa ja tuomalla esiin erilaisia parannuskohteita.
EIGEn tulevaisuuden visio:
sukupuolten tasa-arvosta
todellisuutta Euroopassa ja koko
maailmassa

ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Niihin voidaan
vastata vain varmistamalla, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää
voimavarojaan.

EIGEn työ
EIGE on ainoa sukupuolten tasa-arvoon keskittyvä
EU:n erillisvirasto ja tarjoaa EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille laadukasta tutkimustietoa. EIGEn työ
koskettaa monia eri politiikan aloja, ja se toimii erilaisten sidosryhmien kanssa antamalla niille sukupuolten eriarvoisuuteen puuttumiseen tarvittavaa
tietoa
ja tietotaitoa.
GENDER
EQUALITY INDEX

Figure 3. Scores of the Gender Equ
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EIGEllä on vahva asiantuntemus ja laajat verkkosivut, jotka kokoavat yhteen runsaasti julkaisuja ja muita resursseja. Se onkin saavuttamassa
tavoitteensa tulla EU:n sukupuolten tasa-arvon
asiantuntijakeskukseksi.

Sukupuolten tasa-arvo – miksi?
Naisten ja
edesauttaa
vemmaksi,
semmäksi.
tuvat aina

miesten eriarvoisuuden poistaminen
Euroopan kehittymistä entistä vahoikeudenmukaisemmaksi ja yhtenäiNykypäivän tyypilliset haasteet ulotköyhyydestä työttömyyteen ja jopa
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EIGEn tasa-arvoindeksi osoittaa, että EU on vasta
puolimatkassa kohti sukupuolten tasa-arvoa, sillä sen
kokonaispisteet ovat 52,9/100.

Mon
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Pekingin toimintaohjelman
seuranta EU:ssa

EIGE’s reports examine diﬀerent areas of the BPfA, as requested by the presidencies of the Counci
Pekingin toimintaohjelma on tärkeä mittari,
kuitenkin suuresti valtioiden ja instituutioiden
of the
Union. Therepyritään
are 12 critical
areas sitoutuneisuudesta
of concern for theja BPfA,
all available
to explore
kunEuropean
naisten vaikutusvaltaa
lisäämään
aktiivisuudesta
toiminnan
related
statistical
information
on
EIGE’s
Gender
Statistics
Database.
koko maailmassa. Tämän onnistuminen riippuu
kaikilla tasoilla.
Graphic/image showing the 12 areas of BPfA – e.g.
Pekingin toimintaohjelman 12 alaa
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köyhyys
Tyttölapset
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ympäristö

Naisiin
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väkivalta

Pekingin
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alat

Naiset ja
tiedotusvälineet

Naiset ja
aseelliset
konﬂiktit

Naisten
ihmisoikeudet

Institutionaaliset
mekanismit
naisten aseman
edistämiseksi

Naiset
vallankäytössä ja
päätöksenteossa

Naiset ja
talous

Upscaling skills of women and men in precarious employment in the EU
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EIGE tukee unionia ja yksittäisiä jäsenvaltioita tämän sitoumuksen toteuttamisessa tuottamalla
raportteja, jotka sisältävät tietoa kehityksestä ja
suosituksia valistunutta päätöksentekoa varten.
Kukin EIGEn raporteista keskittyy yhteen Pekingin
toimintaohjelman osa-alueeseen. Osa-alueen valitsee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio. Pekingin toimintaohjelma koostuu 12:sta
osa-alueesta, joista kaikkia voidaan tarkastella
EIGEn sukupuolitilastotietokannan kautta.

Lähes yksi neljästä ihmisestä
Euroopan unionissa on vaarassa
joutua köyhyyteen tai syrjäytyä
sosiaalisesti, ja yli puolet näistä
ihmisistä on naisia.
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Köyhyys, sukupuoli ja risteävä
eriarvoisuus
Köyhyys on monimutkainen ja moniulotteinen
ilmiö, eikä sitä voida täysin ymmärtää ottamatta huomioon sukupuolinäkökulmaa. Naisten
köyhyysriski on kaikkialla EU:ssa suurempi kuin
miesten, mikä johtuu pääasiassa työmarkkinoilla
koko elämän ajan koetusta sukupuolten eriarvoisuudesta. EIGEn raportti tarkastelee köyhyyden
lieventämisessä saavutettua edistystä Euroopan
unionin alueella vuosina 2007–2014. Eriarvoisuuden risteävyyttä käsittelevä raportin osa tuo esiin
köyhyyden monia muotoja ja taustatekijöitä, jotka
lisäävät naisten haavoittuvuutta sekä eroja naisten
ja miesten elämässä.

Naisten ja miesten
ammattitaidon parantaminen
epävarmoissa työsuhteissa
Globalisaatio ja tekniikan kehitys ovat johtaneet
merkittäviin muutoksiin työmarkkinoilla. Työt ovat
yhä monimutkaisempia kaikilla aloilla ja kaikissa
ammateissa, myös vähän ammattitaitoa vaativissa
työpaikoissa. EIGEn tutkimusmuistiossa tarkastellaan mahdollisuuksia parantaa naisten ja miesten
ammattitaitoa EU:ssa. Tutkimusmuistio tuo esiin
merkittäviä eroja heikosti koulutettujen naisten
ja miesten työllistettävyydessä, työmarkkinatilanteessa ja pääsyssä työhön liittyvään koulutukseen.

Köyhyyttä käsittelevässä raportissa esitetään tietoja
haasteista, joita yksinhuoltajat kohtaavat.

6

Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE – Lyhyt katsaus 2017

Eurooppa ilman sukupuoleen
perustuvaa väkivaltaa
Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi aikamme laajimmista ihmisoikeusrikkomuksista. Se on syrjinnän
muoto, joka aiheuttaa tai todennäköisesti aiheuttaa
naisille fyysistä, seksuaalista, psyykkistä tai taloudellista vahinkoa tai kärsimystä. Naisiin kohdistuva väkivalta vahvistaa sukupuolten eriarvoisuutta ja loukkaa naisten ihmisarvoa ja koskemattomuutta sekä
aiheuttaa vakavaa vahinkoa perheille, yhteisöille ja
yhteiskunnalle.

kohdistuvaa väkivaltaa koskevan tutkimustiedon
keräämiseen suhtaudutaan jäsenvaltioissa eri tavoin.

Vaikka ongelma on EU:ssa näinkin laaja, naisiin kohdistuvasta väkivallasta ei edelleenkään ole tarjolla riittävästi tietoa. EIGE osallistuu aktiivisesti EU:n työhön
sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseksi
ja poistamiseksi. Se tekee näin parantamalla naisiin
kohdistuvaa väkivaltaa koskevan tiedon saatavuutta,
laatua ja vertailtavuutta. Tutkimustyön ja tiedonkeruun avulla EIGE auttaa EU:n toimielimiä ja asiantuntijoita löytämään nykyisissä tiedoissa olevat aukot ja
lisäämään yleistä tietoisuutta ilmiöstä. EIGEn tutkimukset ovat tuoneet esiin eroja jäsenvaltioiden lainsäädännöllisissä lähestymistavoissa, mistä osoituksena on lakien erilainen soveltaminen. Myös naisiin

Tyttöjen sukuelinten silpominen

Yksi kolmesta naisesta EU:ssa on
kokenut fyysistä tai seksuaalista
väkivaltaa tai molempia 15
vuotta täytettyään.

Euroopan unioni tuomitsee voimakkaasti tyttöjen
sukuelinten silpomisen ja siitä uhreille aiheutuvan kärsimyksen. EIGE alkaa vuonna 2017 soveltaa
vuonna 2014 kehitettyä menetelmää suorittamalla
kuudessa EU-maassa (Belgiassa, Italiassa, Kreikassa,
Kyproksessa, Maltassa ja Ranskassa) tutkimuksen,
jossa arvioidaan, kuinka paljon kussakin näistä maista on tyttöjä, joita uhkaa sukuelinten silpominen.
Tutkimuksen tulokset antavat jäsenvaltioille tärkeää
tietoa tyttöjen ja naisten suojelemiseksi sukuelinten
silpomiselta sekä ilmiön ehkäisemiseksi.

Eurooppa torjumaan naisiin
kohdistuvaa väkivaltaa!
#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM

Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE – Lyhyt katsaus 2017
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EIGEn tiimi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Rikoksen uhrien oikeuksia
koskeva direktiivi
EIGE tarkastelee lainsäädäntöä ”sukupuolisilmälasien” läpi eli ottaa lähtökohdaksi sukupuolinäkökulman. Euroopan komissio ehdotti rikoksen uhrien
oikeuksia koskevaa direktiiviä tavoitteena antaa kaikille rikoksen uhreille Euroopassa samat mahdollisuudet oikeussuojaan ja tukeen. EIGE on analysoinut direktiivin kaikki 26 artiklaa yksityiskohtaisesti.
Analyysi tukee jäsenvaltioita direktiivin täytäntöön
panemisessa niin, että sukupuoleen perustuvan
väkivallan uhrien erityistarpeet tulevat huomioiduksi. Analyysiin voi tutustua verkossa..

Keskiössä naisiin kohdistuva
väkivalta
Euroopan komissio pyrkii lisäämään tietoa naisiin
kohdistuvan väkivallan järkyttävästä todellisuudesta

Euroopassa. EIGE tukee komissiota tässä työssä
vuonna 2017. EIGEn keskeinen tehtävä on antaa
neuvontaa jäsenvaltioille. Se auttaa jäsenvaltioita
puuttumaan sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan
ja suojelemaan uhreja parhaalla tavalla. Ajantasaista tietoa julkaistaan säännöllisesti EIGEn verkkosivustolla ja sosiaalisessa mediassa.

Valistuskampanjat –
16 Days of Activism
Sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa vastustava
kampanja 16 Days of Activism (16 päivää aktivismia)
toteutetaan joka vuosi alkaen 25. marraskuuta (kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan
lopettamiseksi) ja päättyen 10. joulukuuta (kansainvälinen ihmisoikeuspäivä). EIGE kampanjoi näiden
16 päivän aikana yhdessä muiden maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa järjestämällä tapahtumia ja
toimintaa sekä lähettämällä kohdennettuja viestejä.
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Miehet ja sukupuolten tasa-arvo

Mikä on miesten rooli
sukupuolten tasa-arvoa
koskevassa keskustelussa?
Sukupuolten tasa-arvoa ja sen edistämiseksi tehtävää työtä pidetään usein vain ”naisten asioina”.
Tämä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta. Sukupuoliroolit vaikuttavat voimakkaasti myös miehiin,
jotka kokevat päivittäin eriarvoista kohtelua. Tämä
näkyy erityisen hyvin esimerkiksi koulutustasossa
ja eliniänodotteessa. Sukupuolten tasa-arvoon
perustuvan yhteiskunnan luominen hyödyttää
jokaista, minkä vuoksi sekä naisten että miesten
kannattaa sitoutua sen tavoitteluun.

Miehet ja sukupuolten tasa-arvo ei ole EIGEn työssä erillinen osa-alue, koska sen kaikkiin osa-alueisiin sovelletaan jo sukupuolinäkökulmaa. Tähän
kuuluu sen tosiseikan tunnustaminen, että naiset
ja miehet kohtaavat erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat resurssien saatavuuteen
ja heidän kykyynsä hyödyntää voimavarojaan.

White Ribbon kampanja
Osana valistustyötään EIGE osallistuu White Ribbon kampanjaan, joka pyrkii lisäämään tietoa
miesten harjoittamasta naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta ja poistamaan sen maailmasta.

Tee nämä kuusi tekoa:
1. Hanki tietoja väkivallasta ja uhista,
joita miehet kohdistavat naisiin.

2. Kyseenalaista seksistinen kielenkäyttö ja seksistiset vitsit työpaikalla, koulussa ja perheessä.

3. Mieti, ovatko omat asenteesi ja
käytöksesi osa ongelmaa.

4. Ole roolimalli pojille. Näytä, ettei
miehisyys ole muiden alistamista.

5. Kerro kampanjasta ystävillesi ja
perheellesi.

6. Puhu naisiin kohdistuvasta väkivallasta työpaikalla tai koulussa.

Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE – Lyhyt katsaus 2017
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“Miehenä olen etuoikeutetussa asemassa. Voin
vapaasti ja turvallisesti sanoa ja tehdä mitä haluan.
Toimin naisiin kohdistuvaa
väkivaltaa vastaan, koska
haluan tyttäreni elävän turvallisessa ympäristössä.”
Sosiaalisen foorumin johtaja

Euroopan
tasa-arvoinstituutti

Liity White Ribbon -kampanjaan

White Ribbon on yksi maailman suurimmista miesten johtamista kampanjoista. Kampanjan tavoite
on paljastaa ongelman laajuus ja vakavuus sekä
sitouttaa miehet toimimaan muutoksen puolesta. Käyttämällä valkoista nauhaa ja ottamalla asian
esiin keskustellessaan ystävien, työtoverien ja sukulaisten kanssa miehet osoittavat tuomitsevansa
naisiin kohdistuvan väkivallan. EIGEn valistustyön
tuloksena useat Euroopan poliittiset johtajat ovat
tuominneet naisiin kohdistuvan väkivallan ja tuoneet esiin sitoutumisensa sen kitkemiseksi.

White Ribbon lupaus
”Olen yksi miljoonista, jotka uskovat,
että naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia eikä tässä maailmassa pidä suvaita naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
Käyttämällä valkoista nauhaa sitoudun siihen, etten koskaan käytä väkivaltaa naisia kohtaan, en hyväksy
tällaista väkivaltaa enkä vaikene siitä.
Lupaan toimia naisiin kohdistuvan
väkivallan lopettamiseksi.”
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Tasa-arvotilastot

Sukupuolten tasa-arvoa koskevien tilastotietojen kerääminen ja arvioiminen on olennainen
osa EIGEn työtä. Tilastot antavat täydellisemmän
ja tarkemman kuvan siitä, millaista elämä on Euroopassa naisten ja miesten näkökulmasta. Ne
tuovat esiin vallitsevia eroja, mutta myös saavutettua edistystä. EIGE on kerännyt sukupuolten
tasa-arvoa koskevaa tietoa ja koostanut niiden
avulla yleiskatsauksen tasa-arvotilanteesta EU:ssa
ja jäsenvaltioissa. Näin EIGEstä on kehittynyt luotettava keskitetyn tiedon lähde päätöksentekijöille
ja asiantuntijoille.

Miten sukupuolten tasa-arvoa
voidaan mitata?
Sukupuolten eriarvoisuuden mittaaminen ja ymmärtäminen on monimutkaista. Tämän helpottamiseksi EIGE on kehittänyt ainutlaatuisen välineen,

SUKUPUOLITIL A STOT TUOVAT E SIIN SUKUPUOLTEN
ERIARVOISUUDEN.

jota kutsutaan tasa-arvoindeksiksi. Indeksiin otetaan mukaan poikkileikkauksia perinteisistä tilastoista, esimerkiksi talouden ja terveyden aloilta, ja
tulokset eritellään sukupuolen mukaan. Tasa-arvoindeksin avulla naisten ja miesten välisiä eroja
(sukupuolten välistä tasa-arvokuilua) voidaan mitata antamalla pisteitä. 1 merkitsee täydellistä eriarvoisuutta ja 100 täyttä tasa-arvoa. Tulosten avulla naisten ja miesten asemaa EU:n jäsenvaltioissa
voidaan mitata ymmärrettävästi ja mielekkäästi.
EIGEn indeksin kuusi pääaluetta ovat työ, raha, tieto, aika, valta ja terveys. Lisäksi on kaksi sivualuetta,
jotka kuvastavat eriarvoisuuden ja naisiin kohdistuvan väkivallan risteävyyttä. Kaikki nämä alueet
ovat tiiviisti yhteydessä EU:n toimintalinjojen painopistealoihin. Indeksi paljastaa, että naisten ja
miesten lastenhoitoon ja kotitöihin käyttämässä
ajassa on valtava ero samoin kuin naisten ja miesten osallistumisessa poliittiseen vallankäyttöön ja
päätöksentekoon.
Tasa-arvoindeksi otettiin käyttöön ensimmäisen
kerran vuonna 2013, jolloin kävi ilmi, että EU on
kokonaisuudessaan vasta puolimatkassa kohti
tasa-arvoa. EIGE esitteli indeksin toisen laitoksen
vuonna 2015. Silloin voitiin ensimmäistä kertaa vertailla vuosien 2005, 2010 ja 2012 pisteitä.

Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE – Lyhyt katsaus 2017
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Työ

Terveys

työelämään
osallistuminen
työmarkkinoiden eriytyminen sukupuolten
mukaan
työn laatu

terveydentila
käytös
terveydenhuoltoon
pääsy

Raha
rahavarat
taloudellinen tilanne

Risteävä
eriarvoisuus

Tasa-arvoindeksi

Osaaminen
koulutustaso
koulutuksen eriytyminen sukupuolten mukaan
elinikäinen
oppiminen

Valta
poliittinen
yhteiskunnallinen
taloudellinen

Väkivalta

Aika
taloudellinen toiminta
hoivatoiminta
sosiaalinen toiminta

Tasa-arvoindeksin käsitekehyksen pää- ja ala-alueet.

Sukupuolten tasa-arvon
edistäminen Euroopassa ja
muualla
Serbiasta tuli vuonna 2016 ensimmäinen EU:n ulkopuolinen maa, joka käytti EIGEn menetelmää
oman tasa-arvoindeksin luomiseen. Serbialla on
nyt käytössään hyödyllinen analyysiväline, jolla
voidaan seurata tasa-arvon kehittymistä kansallisella tasolla. Samalla Serbia voi verrata tilannettaan EU:n jäsenvaltioihin kulkiessaan kohti
EU-jäsenyyttä.

Sukupuolitilastotietokanta:
näkymättömästä näkyvää
EIGEn sukupuolitilastotietokanta on kaiken sukupuolten tasa-arvoa koskevan tilastotiedon keskus.
EIGEn tietokannassa tarjoilee tämän tiedon helpossa muodossa, jotta käyttäjä voi nähdä numeroiden
taakse ja hahmottaa keskeisiä suuntauksia, seurata
edistystä ja löytää näyttöä sukupuolten tasa-arvon
merkityksestä. Hakuja voi tehdä käyttämällä avainsanoja tai navigoimalla tilastokaaviossa. Tietokanta
on myös vuorovaikutteinen, joten käyttäjä voi visualisoida tiedot haluamallaan tavalla tai ladata ne
omaan käyttöönsä.
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Sukupuolitilastotietokanta EIGE

Kenelle se on tarkoitettu?
EIGEn tasa-arvoindeksi että sukupuolitilastotietokanta ovat verkossa kenen tahansa käytettävissä.
Indeksiä ja tietokantaa on helppo selata, olitpa

sitten kokenut tilastotieteilijä tai vain kiinnostunut
joistakin sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä asioista. Käy tutustumassa!

Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE – Lyhyt katsaus 2017
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Sukupuolten tasa-arvon
valtavirtaistaminen – mitä se on?

Sukupuoli päätöksenteon
ytimeen
Etkö ole varma, miten sukupuolten tasa-arvo liittyy omaan alaasi ja työhösi? Totuus on,
että sukupuolten eriarvoisuutta esiintyy kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, ja se vaikuttaa
elämäämme monin eri tavoin. Ongelman ratkaisemiseksi epätasa-arvoon onkin siis puututtava kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tämä

Sukupuolten tasa-arvon
valtavirtaistamista käsittelevä
foorumi

• menetelmiä ja välineitä, jotka auttavat huomioimaan sukupuolinäkökulman päätöksenteon kaikissa vaiheissa aina sukupuolittuneesta budjetoinnista sukupuolittuneeseen arviointiin

Miten sukupuolten tasa-arvo liittyy ...

BANK

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen ymmärtäminen on nyt helpompaa kuin koskaan.
EIGEn verkkosivuilla on sitä käsittelevä teemakokonaisuus, jonka runsas aineistovalikoima auttaa
havaitsemaan sukupuolten eriarvoisuutta yhteiskunnan eri osa-alueilla sekä antaa keinoja siihen
puuttumiseksi. Verkkoalusta tarjoaa esimerkiksi
• tietoa yhteiskunnan eri osa-alueilla nykyisin vallitsevasta eriarvoisuudesta ja yksityiskohtaisia tietoja
EU:n ja kansainvälisen tason tavoitteista ja painopisteistä kullakin alueella

Euroopan
tasa-arvoinstituutti

urheiluun?

toimintamalli tunnetaan nimellä ”sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen”, ja se tarkoittaa sekä
naisten että miesten tarpeiden ja huolenaiheiden
huomioimista päätöksenteon kaikissa vaiheissa.

maatalouteen?

BANK

energiaan?

• maakohtaista tietoa jokaisesta EU:n 28 jäsenvaltiosta ja yleiskatsauksen niiden edistymiseen sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisessa

kuljetusalaan?

BANK

• ”hyviä käytäntöjä” eli käytännön esimerkkejä sukupuolten tasa-arvon edistämisestä eri aloilla.

Sukupuoli talous - ja rahoitusalalla

Verkkoalusta on suunniteltu hyödyttämään ensisijaisesti päätöksentekijöitä. Verkkoresurssit auttavat
heitä tuomaan sukupuolisensitiivisen näkökulman omalle toimialalleen. Toisaalta verkkoalusta
auttaa mielenkiintoisella tavalla ymmärtämään
sukupuolten tasa-arvon kysymyksiä yhteiskunnan
eri osa-alueilla aina kalastuksesta kuljetusalaan ja
kulttuuriin. Tästä tiedosta voi hyötyä jokainen!

GEAR – uudelle vaihteelle!
Euroopan komissio ja Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE ovat yhdessä kehittäneet uuden

Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE – Lyhyt katsaus 2017

Sukupuoli tutkimuksessa

Sukupuoli maataloudessa ja

maaseudun kehittämisessä
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verkkovälineen sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi tutkimus- ja innovaatioaloilla. Väline on
Gender Equality in Academic and Research Organisations (sukupuolten tasa-arvo akateemisissa ja
tutkimusorganisaatioissa) eli GEAR. GEAR on osa
EIGEn laajaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen ohjelmaa. Tutkimuslaitokset, jotka haluavat
tasapainottaa sukupuolten edustusta tällä alalla,
saavat työkalun kautta tietoa ja opastusta.

Sukupuolten tasa-arvon
taloudelliset edut
EIGE on tutkinut sukupuolten tasa-arvon yhteiskunnallisia ja taloudellisia etuja ja esittänyt näyttöä
siitä, että naisten taloudellisen vaikutusvallan lisääminen tehostaa kestävää kasvua ja tuottaa yhteiskunnalle laajaa taloudellista hyötyä.
Sukupuolten tasa-arvon taloudellisia etuja koskeva
EIGEn tutkimus kattaa kaikki 28 EU:n jäsenvaltiota.
Siinä hyödynnetään aiempaa tutkimusta vakaan
teoreettisen kehyksen luomiseksi ja käytetään empiiristä mallia mittaamaan sukupuolten tasa-arvon
taloudellisia etuja EU:ssa.

Sukupuoli ja energia

Sukupuoli ja nuoriso
Sukupuoli terveydenhoidossa
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Sukupuoli oikeudenkäytössä
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EIGEn sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista käsittelevä foorumi esittelee sukupuolten eriarvoisuutta eri
politiikanaloilla.

EIGE arvioi sukupuolten tasa-arvoon tähtäävän
politiikan makrotaloudellisia vaikutuksia koulutuksen sekä luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-tieteiden)
alalla, vaikutuksia tuleviin työpaikkoihin, työmarkkinoille osallistumiseen, palkkaeroihin sekä ajankäyttöön ja lisääntymiseen.

työmarkkinoilla, taloudellisessa ja poliittisessa
päätöksenteossa sekä palkattoman hoivatyön jakamisessa, jotta älykästä, kestävää ja osallistavaa
kasvua tavoittelevan Eurooppa 2020 strategian
päämäärät voitaisiin saavuttaa.

Ennakoidut tulokset julkaistaan EIGEn verkkosivustolta vuonna 2017. Ne osoittavat tarpeen
torjua sukupuolten eriarvoisuutta koulutuksessa,

Sukupuolittunut budjetointi on naisten ja miesten
väliseen tasa-arvoon tähtäävä strategia, joka keskittyy julkisten varojen käyttöön. Välineen avulla

Sukupuolittunut budjetointimalli
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voidaan suunnitella ja toteuttaa talousarvioita, jotka ottavat huomioon naisten ja miesten sekä tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet. Se auttaa suunnittelemaan toimenpiteitä ja resursseja vastaamaan
näihin tarpeisiin. Tällöin huomioidaan se, että hallinnon tuloilla ja menoilla voi olla erilainen vaikutus
naisiin ja miehiin ja että ne voivat vaikuttaa näiden
sosioekonomiseen asemaan ja mahdollisuuksiin.
Jatkossa EIGE kartoittaa sukupuolittunutta budjetointia koskevassa työssään erilaisia aloitteita
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ja hyviä käytäntöjä EU:n jäsenvaltioissa. Vuosina
2017 ja 2018 EIGE kehittää verkkovälineen tukemaan sukupuolittunutta budjetointia.
Väline tulee käytettäväksi sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista käsittelevälle EIGEn verkkoalustalle, joka kokoaa yhteen runsaasti koskevaa
tutkimustietoa ja resursseja. Ne auttavat luomaan
sukupuolittuneen budjetoinnin kaltaisia käytännön menetelmiä tasa-arvon valtavirtaistamiseksi.

EIGEn teettämässä
tutkimuksessa sukupuolten
tasa-arvon taloudellisista
eduista (Study on the
Economic Benefits of
Gender Equality in
the European Union)
kartoitetaan päätöksenteon
kannalta merkittäviä
tutkimustuloksia, joiden
mukaan sukupuolten
tasa-arvo edistää älykästä,
kestävää ja osallistavaa
kasvua koskevaa
mallia EU:ssa, ja EIGEn
tutkimus vahvistaa nämä
tulokset. Tutkimuksessa
kehitetään edelleen
näyttöperustaa, joka
koskee tasa-arvopolitiikan
kumulatiivista taloudellista
tuottoa ja sukupuolten
lisääntyneen tasa-arvon
kokonaisvaikutusta EU:n
sosiaalisen ja taloudellisen
mallin kestävyyteen.
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EIGEn aineisto- ja dokumentointikeskus

EIGEn aineisto- ja dokumentointikeskus (Resource
and Documentation Centre, RDC) antaa nopean
ja helpon pääsyn yli 500 000:een sukupuolten
tasa-arvoa koskevaan lähteeseen EU:n jäsenvaltioissa: tutkimuksiin, artikkeleihin, kirjoihin, toimintalinja-asiakirjoihin, harmaaseen kirjallisuuteen,
aihekohtaisiin tietokantoihin ja moniin muihin.
Voit tutkia EIGEn aineistosivuja (http://eige.europa.eu/rdc) riippumatta siitä missä olet. Voit tehdä
hakuja tärkeimpien eurooppalaisten kirjastojen
sukupuolten tasa-arvoa koskeviin kokoelmiin.
Pääset tutustumaan aineistoon kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Kokoelmamme kasvavat koko ajan.
Haluatko tutustua EIGEn sukupuolten tasa-arvoon keskittyvään lähdekokoelmaan?
• Tule käymään! Tarjoamme käyttöön avoimen
oppimistilan, jossa ryhmät voivat tavata, toimia
vuorovaikutuksessa ja käsitellä sukupuolten tasa-arvoa koskevia asioita.
• Yksityiskohtaisempiin tietoihin tai perusteellisempaan tutkimukseen tutustuaksesi voit myös
käydä EIGEn aiheeseen keskittyvässä kirjastossa
Vilnassa Liettuassa. Sovi tapaaminen sähköpostitse: rdc@eige.europa.eu.

EuroGender
Verkossa toimiva EIGEn EuroGender-verkosto on
oikea paikka sukupuolten tasa-arvoa koskevaan
keskusteluun ja tiedonvaihtoon. Verkoston jäsenet saavat ensi käden tietoa EIGEn työstä, ja heillä
on säännöllisesti mahdollisuus antaa oma panoksensa ja osallistua eri aiheita koskeviin suoriin
verkkokeskusteluihin. He saavat myös kattavaa
tietoa tulevista sukupuolten tasa-arvoa koskevista tapahtumista ja konferensseista.

Sukupuolten tasa-arvoa
koskevassa EIGEn sanastossa
ja tesauruksessa on yli 400
täsmällistä, ajantasaista
ja sukupuolisensitiivistä
määritelmää.
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Sukupuolten tasa-arvoa koskeva
sanasto ja tesaurus
Tiedätkö, mitä eroa on käsitteillä gender balance
(sukupuolten tasapuolinen edustus) ja gender parity (sukupuolipariteetti)? Tarkastapa tämä EIGEn uudesta verkkosanastosta ja -tesauruksesta! Sen avulla
kaikki EU:ssa ja muuallakin voivat ymmärtää sukupuolten tasa-arvoon liittyvät käsitteet samalla tavalla, ja keskeisiä käsitteitä koskevista sekaannuksista
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päästään vähitellen eroon. Verkkoväline edistää samalla sukupuolisensitiivistä kielenkäyttöä ja kyseenalaistaa termejä, jotka vahvistavat sukupuolistereotypioita eivätkä ota huomioon sukupuolten
eroja. Voit tutustua englanninkieliseen sukupuolten
tasa-arvoa koskevaan sanastoon ja tesaurukseen
tästä: http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus. Tutustu
myös sen käännöksiin muille EU:n kielille sekä sukupuolisensitiivisen kirjoittamisen ohjeistoon
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Ota yhteyttä!
Sukupuolten tasa-arvo koskee jokaista. EIGE jakaakin aina mielellään ajankohtaisia tietoa ja on yhteydessä
suureen yleisöön. Voit seurata EIGEn toimintaa verkkosivuston ja sosiaalisen median kautta.
Kaikki EIGEn julkaisut ovat saatavissa EIGEn verkkosivuston aineisto- ja dokumentointikeskuksen sekä EU
Bookshopin kautta.
Aineisto- ja dokumentointikeskuksen käyntipiste sijaitsee Vilnan toimitiloissa pohjakerroksessa osoitteessa Vilniaus Gatvė 10. Käyntipiste on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9.30–13.00 ja 13.30–18.00
Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta: rdc.info@eige.europa.eu
Jos teet tutkimusta tai etsit perusteellista tietoa, voit käydä neljännessä kerroksessa sijaitsevassa erikoiskirjastossa. Sovi tapaamisesta sähköpostitse: rdc@eige.europa.eu
Tilaa EIGEn uutiskirje:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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