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Eolas faoi EIGE

Tá an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne
ag saothrú chun comhdheiseanna a chinntiú d’fhir
agus mná ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin.
Cothaíonn taighde EIGE tuiscint agus feasacht ar
chomhionannas inscne i ngach cuid den tsochaí.
Ach aird a dhíriú ar an dul chun cinn atá fós le
déanamh agus faisnéis iontaofa phraiticiúil a chur ar
fáil, tacaíonn EIGE le lucht déanta beartas chun saol
na bhfear agus na mban a fheabhsú agus dul i dtreo
comhionannas inscne san Eoraip.
Is é fís EIGE comhionannas
inscne a chinntiú do gach
duine san Eoraip agus níos
faide i gcéin.

atá romhainn inniu, idir bhochtaineacht agus
dhífhostaíocht, nó éifeachtaí an athraithe aeráide fiú.

Ár gcuid oibre
Is é EIGE an t-aon ghníomhaireacht de chuid AE atá
dírithe ar an gcomhionannas inscne, agus cuireann
sé ardchaighdeán taighde agus faisnéise ar fáil
d’institiúidí agus Ballstáit AE. Cuimsíonn obair EIGE
réimsí éagsúla beartais agus bítear i dteagmháil
le geallsealbhóirí in earnálacha éagsúla, chun an
saineolas is gá a chur ar fáil dóibh chun aghaidh
a thabhairt ar neamhchomhionannas inscne sa
tsochaí.
GENDER EQUALITY INDEX

Figure 3. Scores of the Gender Equ

Tá saineolas domhain ag EIGE, mar aon le leabharlann
chuimsitheach ar líne a bhfuil réimse leathan
foilseachán agus acmhainní inti, rud a fhágann go
bhfuil EIGE ag teannadh leis an sprioc chun bheith
mar Lárionad saineolais AE ar chomhionannas inscne.

52.9

Cad is fiú an comhionannas inscne?
Is ríthábhachtach é neamh-chomhionannas idir mná
agus fir a dhíbirt ar mhaithe leis an Eoraip atá níos
láidre, níos cothroime agus níos aontaithe a chruthú.
Mura gcinntítear comhdheiseanna do mhná
agus d’fhir chun barr a gcumas a bhaint amach,
ní bhfaighfear an lámh in uachtar ar na dúshláin

1.6

Léiríonn Innéacs Comhionannais Inscne EIGE, le scór
foriomlán de 52.9 as 100, nach bhfuil an Eoraip ach
leath bealaigh i dtreo comhionannais inscne.
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Faireachán a dhéanamh ar chur
chun feidhme Chlár Oibre Bhéising
don Ghníomhaíocht in AE

EIGE’s reports examine diﬀerent areas of the BPfA, as requested by the presidencies of the Counci
Fós inniu, tá tábhacht mhór ag baint le Clár Oibre
chláir oibre sin ag brath go mór ar thiomantas
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European
Union. There are
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Upscaling skills of women and men in precarious employment in the EU
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Tacaíonn EIGE leis an Aontas Eorpach agus leis
na Ballstáit an gealltanas sin a chomhlíonadh
trí thuairiscí a ullmhú lena dtugtar léargas ar na
forbairtí agus moltaí chun beartais a cheapadh ar
bhonn níos feasaí.
Scrúdaíonn tuairiscí EIGE réimsí éagsúla den Chlár
Oibre, ar iarratas ó uachtaránacht Chomhairle
an Aontais Eorpaigh. Tá 12 réimse chriticiúla sna
Cláir Oibre, agus is féidir iad ar fad a thaiscéal i
mBunachar Staitisticí Inscne EIGE.

Tá beagnach duine as ceathrar
san Aontas Eorpach i mbaol
bochtaineachta nó eisaimh
shóisialta, agus is mná iad
níos mó ná leathmhéid de na
daoine sin.
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Bochtaineacht, inscne
agus cineálacha carnacha
neamh-chomhionannais
Is fadhb chasta ilghnéitheach í an bhochtaineacht
nach féidir a thuiscint i gceart mura gcuirtear
gné na hinscne san áireamh. Tá mná níos mó i
mbaol bochtaineachta ar fud AE, agus is é neamhchomhionannas inscne sa mhargadh saothair le
linn an tsaoil an chúis is mó leis sin. Scrúdaíonn
tuairisc EIGE an dul chun cinn a rinneadh idir
2007 agus 2014 chun an bhochtaineacht a
laghdú san Aontas Eorpach. Ar bhonn dearcadh
inscne na tuarascála, léirítear gnéithe éagsúla na
bochtaineachta agus na fachtóirí a ghéaraíonn
leochaileacht agus difríochtaí idir mná agus fir.

Oiliúint do mhná agus fir i
bhfostaíocht neamhchinnte in AE
Tá athrú mór tagtha ar an margadh saothair
de bharr domhandaithe agus dul chun cinn sa
teicneolaíocht. Tá castacht na bpost i ngach
earnáil agus gairm ag dul i méid, poist ar bheagán
oiliúna san áireamh. Fiosraíonn taighde EIGE na
deiseanna atá ann chun scileanna fear agus ban
in AE a fheabhsú. Tugtar faoi deara difríochtaí
tábhachtacha idir mná agus fir a bhfuil leibhéal
íseal cáilíochtaí acu ó thaobh infhostaitheacht,
seasamh sa mhargadh saothair agus rochtain ar
oiliúint ghairmiúil.

Cuirtear faoi bhráid sa tuarascáil Bochtaineachta sonraí
maidir leis na dúshláin atá le sárú ag tuismitheoirí aonair.
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Foréigean inscne a dhíothú san Eoraip

Is ceann de na sáruithe is forleithne ar chearta
an duine lenár linn é an foréigean i gcoinne na
mban agus is cineál idirdhealaithe é a bhfuil sé
mar thoradh air, nó a d’fhéadfadh sé a bheith mar
thoradh air, go ndéanfaí dochar fisiciúil, gnéasach,
síceolaíoch nó eacnamaíoch do mhná. Daingníonn
sé neamhchomhionannas inscne agus baineann
foréigean in aghaidh na mban de dhínit agus sláine
ban agus déanann sé dochar mór do theaghlaigh,
do phobail agus don tsochaí.

sna Ballstáit, agus an dlí á chur i bhfeidhm ar bhealaí
éagsúla, agus go bhfuil cineálacha éagsúla cur
chuige á nglacadh chun sonraí maidir le foréigean in
aghaidh na mban a bhailiú i mBallstáit aonair.

D’ainneoin fairsinge na faidhbe sin in AE, tá easpa
eolais ann i gcónaí maidir le foréigean i gcoinne na
mban. Bíonn EIGE páirteach in obair thábhachtach
de chuid AE chun foréigean inscne a chosc agus a
dhíbirt trí obair a dhéanamh chun infhaighteacht,
cáilíocht agus inchomparáideacht sonraí maidir
le foréigean in aghaidh na mban a fheabhsú. Trí
thaighde agus faisnéis a bhailiú, tacaíonn EIGE le
hinstitiúidí Eorpacha agus saineolaithe chun bearnaí
sna sonraí a aithint agus saineolas agus tuiscint
fhoriomlán a fheabhsú. Léiríonn taighde EIGE go
bhfuil cineálacha éagsúla cur chuige á nglacadh

Ciorrú ball giniúna ban

Tá foréigean fisiciúil nó gnéasach
fulaingthe ag aon bhean amháin
as triúr ban in AE, ó bhí sí 15 bliana
d’aois.

Cáineann an tAontas Eorpach go géar ciorrú ball
giniúna ban (FGM) agus an fhulaingt atá i gceist
leis do na híospartaigh. In 2017, cuirfidh EIGE an
mhodheolaíocht a forbraíodh in 2014 i bhfeidhm agus
déanfaidh sé staidéar chun meastachán a dhéanamh
ar líon na gcailíní atá i mbaol FGM i 6 thír den Aontas
Eorpach: an Bheilg, an Chipir, an Fhrainc, an Ghréig,
an Iodáil agus Málta. Faisnéis thábhachtach a bheidh
i dtorthaí an staidéir do na Ballstáit chun cailíní agus
mná a chosaint ó FGM agus cosc a chur air.

An Eoraip a spreagadh chun stop a
chur le foréigean in aghaidh na mban!
#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM
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Foireann EIGE i mbun feachtais chun foréigean in aghaidh na mban a dhíothú

An treoir maidir le cearta na
n-íospartach
Agus an reachtaíocht á breithniú san EIGE, cuirimid
ár “spéaclaí inscne” orainn agus dírímid ar ghné
na hinscne. Sheol an Coimisiún Eorpach an Treoir
maidir le cearta íospartach chun go mbeidh fáil ag
gach íospartach coireachta san Eoraip ar cheartas
agus ar thacaíocht. Beidh an anailís ar na 26 airteagal
den Treoir mar thaca do na Ballstáit agus iad ag cur
i bhfeidhm na Treorach ar bhealach a chuireann
sainriachtanas na n-íospartach foréigin inscne i
gcuntas. Tá fáil uirthi ar líne.

Aird a dhíriú ar fhoréigean in
aghaidh na mban
In 2017, beidh EIGE ag tacú leis an gCoimisiún
Eorpach chun uafás an fhoréigin in aghaidh na mban
san Eoraip a nochtadh don phobal. Beidh EIGE ag

díriú ar chomhairle phraiticiúil a chur ar na Ballstáit
chun cabhrú leo dul i ngleic le foréigean inscne agus
an chosaint is fearr is féidir a thabhairt d’íospartaigh.
Déanfar nuashonruithe rialta tríd an suíomh gréasáin
agus ar na meáin shóisialta.

Feachtais Chumarsáide —
16 Lá chun Gníomhú
Is feachtas é “16 Lá chun Gníomhú” in aghaidh
foréigean inscne a reáchtáiltear gach bliain ón
25 Samhain (an Lá Idirnáisiúnta um Dhíothú an
Fhoréigin in aghaidh na mBan) go dtí 10 Nollaig (an
Lá Idirnáisiúnta um Chearta an Duine). Le linn na 16
lá sin, téann EIGE i gcomhpháirt le gníomhaithe eile
domhanda chun feasacht a mhúscailt trí imeachtaí,
gníomhaíochtaí agus teachtaireachtaí dírithe.
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Fir agus comhionannas inscne

Cad é ról na bhfear
sa díospóireacht
ar chomhionannnas inscne?
Is minic a cheaptar nach bhfuil i gceist le beartais
agus feachtais comhionannais inscne ach
“saincheisteanna mná”. Ach ní mar a shíltear a
bhítear. Téann róil inscne i bhfeidhm go mór ar
na fir chomh maith, agus braitheann siad neamhchomhionannas ó lá go lá; go háirithe i réimsí
amhail gnóthachtáil oideachais agus ionchas
saoil. Téann sochaí níos cothroime chun tairbhe
do chách, agus is é sin an fáth go bhfuil tábhacht
ag baint le rannpháirtíocht ban agus fear.

Ní chaitheann EIGE le “fir agus comhionannas
inscne” mar réimse ar leith, tá gach gné d’obair
na hinstitiúide bunaithe ar ghné na hinscne.
Aithnítear go mbíonn dúshláin agus deiseanna
difriúla roimh mhná agus fir a imríonn tionchar
ar rochtain ar acmhainní agus barr a gcumas a
bhaint amach.

Feachtas an Ribín Bháin
Tá EIGE páirteach i bhfeachtas an Ribín Bháin
— ceann de na feachtais is mó ar domhan de
thioncsnamh fir — chun feasacht a mhúscailt
maidir le foréigean na bhfear in aghaidh ban

6 ghníomh is féidir leat a ghlacadh!
1. Foghlaim faoi fhoréigean agus
bagairtí ar mhná ó fhir.

2. Labhair amach in aghaidh friotal
agus greann gnéasaíoch sa láthair
oibre, ar scoil agus sa teaghlach.

3. Scrúdaigh an chaoi a d’fhéadfadh
do dhearcadh agus d’iompar féin
a bheith ag cur leis an bhfadhb.

4. Bí i d’eiseamláir do bhuachaillí.
Léirigh gur cuma leat, mar fhear,
an lámh in uachtar a bheith agat
ar dhaoine eile, nó iad a rialú.

5. Labhair le do chairde agus gaolta
faoin bhfeachtas.

6. Múscail feasacht faoi fhoréigean in
aghaidh na mban sa láthair oibre
nó ar scoil.
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“Mar fhear tá mé faoi

As
a manTá mé
...blah
phribhléid.
saor blah
agus
...blah
blah
...blah
blah
sábháilte cibé rud is mian
...blah
blah
liom a ráblah
agus ...blah
a dhéanamh.
...blah
...blah
blah
Tá mé sablah
chomhrac
i gcoinne
...blah
...blah arblah
foréigin blah
atá dírithe
na
mná deblah
thairbhe
gurblah...
mian
...blah
...blah
liom blah
freisin...blah
cónaíblah
a bheith
blah

ar m’iníon i dtimpeallacht
shábháilte.”
Stiúrthóir ag Ardán Sóisialta

An Institiúid Eorpach
um Chomhionannas Inscne

Bí páirteach i bhFeachtas an Ribín Bháin

agus cailíní, agus deireadh a chur leis. Is é is aidhm
don fheachtas sin méid agus géire na faidhbe a
nochtadh agus fir a spreagadh chun athrú a chur
i ngníomh. Na fir a chaitheann an ribín bán agus
a bhíonn ag labhairt amach lena gcairde, lena
gcomhghleacaithe agus lena muintir, seasann
siad i gcoinne foréigean in aghaidh na mban, agus
léiríonn siad nach mbeifear ag glacadh leis. D’iarr
EIGE ar cheannairí polaitíochta ar fud AE tiomantas
polaitiúil a léiriú chun a chur in iúl nach mbeifear
ag glacadh le foréigean in aghaidh na mban.

Gealladh an Ribín Bháin
“Creidimse, mar a chreideann na
billiúin eile, go bhfuil mná agus fir ar
comhchéim agus nach féidir glacadh
le foréigean in aghaidh na mban ar an
saol seo. Geallaim, agus an ribín bán
á chaitheamh agam, gan foréigean
in aghaidh na mban a dhéanamh,
gan é a mholadh agus gan fanacht i
mo thost. Geallaim go saothróidh mé
chun deireadh a chur leis.”
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Staitisticí comhionannais inscne

Is gné lárnach d’obair EIGE staitisticí faoi
chomhionannas inscne a bhailiú agus a mheas.
Tugann na staitisticí sin léiriú níos iomláine agus
níos cuimsithí ar an saol san Eoraip i súile na
mban agus na bhfear. Déantar na bearnaí atá ann
a nochtadh, ach déantar faireachán ar an dul chun
cinn atá á dhéanamh chomh maith. Cuireann
EIGE acmhainn chuimsitheach iontaofa ar fáil do
dhéantóirí beartais agus saineolaithe trí shonraí a
bhailiú agus trí fhorbhreathnú ar chomhionannas
inscne a fhorbairt ar leibhéal AE agus na mBallstát.

Conas is féidir comhionannas
inscne a thomhas?
Is próiseas casta é tuiscint a fháil ar a fhairsinge is
atá an neamh-chomhionannais inscne san Eoraip.
Chun an próiseas sin a éascú, d’fhorbair EIGE uirlis
speisialta ar a dtugtar an tInnéacs Comhionannais

TAISPEÁNANN STAITISTICÍ INSCNE NEAMH-CHOMHIONANNAS INSCNE

Inscne. Trasnaíonn an tInnéacs sin réimsí
traidisiúnta difriúla den staidreamh, cuir i gcás
an eacnamaíocht agus an tsláinte, agus déantar
anailís ar an bhfaisnéis chun saol na mban agus
na bhfear araon a nochtadh. Déanann an tInnéacs
Comhionannais Inscne tomhas ar a fhairsinge is
atá an bhearna idir mná agus fir, ar a dtugtar an
bhearna inscne, agus ríomhann sé scór: ciallaíonn
1 neamh-chomhionannas glan agus ciallaíonn
100 comhionannas glan. Cuirtear saol na mban
agus saol na bhfear i gcomparáid i ngach Ballstát
AE ar bhealach soiléir, fiúntach.
Is iad na sé phríomhréimse a chuimsíonn Innéacs
EIGE: obair, airgead, eolas, am, cumhacht agus
sláinte. Tá dhá réimse thánaisteacha a léiríonn
neamhchomhionannais
charnacha
agus
foréigean in aghaidh na mban. Tá dlúthbhaint
ag na réimsí sin ar fad le tosaíochtaí beartais AE.
Léiríonn an tInnéacs bearna mhór i dtaobh an
t-am a chaitear ar chúram leanaí agus obair tí
idir mná agus fir, chomh maith le hionadaíocht
na mban agus na bhfear i gcumhacht agus sa
chinnteoireacht.
Nuair a seoladh den chéad uair é in 2013,
léirigh an tInnéacs Comhionannais Inscne nach
raibh an tAontas Eorpach ach leath bealaigh i
dtreo comhionannas a bhaint amach. In 2015,
d’fhoilsigh EIGE an dara heagrán den Innéacs,
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Obair
Rannpháirtíocht
Leithscaradh
Caighdeán oibre

Sláinte

Airgead

Stádas
Iompar
Rochtain

Acmhainní airgeadais
Staid eacnamaíoch

Innéacs
Comhionannais
Inscne

Cumhacht
Polaitiúil
Sóisialta
Eacnamaíoch
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Neamhionannais
thrasnaíocha

Faisnéis
Gnóthachtáil
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Foghlaim ar
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Foréigean

Gníomhaíochtaí
eacnamaíocha
Gníomhaíochtaí cúraim
Gníomhaíochtaí
sóisialta

Réimsí agus fo-réimsí de chreat coincheapúil an Innéacs Comhionannais Inscne.

chun comparáid a dhéanamh den chéad uair ar
bhonn scóir ó 2005, 2010 agus 2012.

Bunachar Staitisticí Inscne:
soiléiriú ar an scáil

Comhionannas inscne a chur
chun cinn san Eoraip, agus níos
faide i gcéin

Bailíonn Bunachar Staitisticí Inscne EIGE an
fhaisnéis go léir maidir le comhionannas inscne.
Ach an fhaisnéis uile a bheith tiomsaithe in aon
uirlis amháin atá áisiúil don úsáideoir, tugann
bunachar sonraí EIGE an seans duit dul níos
faide ná na figiúirí agus treochtaí a aithint, dul
chun cinn a mhonatóiriú agus fianaise ar neamhchomhionannas inscne a aimsiú. Déan cuardach
de réir eochairfhocail, nó úsáid an “crann” staitisticí
chun teacht ar fhaisnéis. Is bunachar sonraí
idirghníomhach é a ligeann duit do léirshamhlú
féin a chruthú agus na sonraí a easpórtáil le
haghaidh d’úsáide féin.

In 2016, ba í an tSeirbia an chéad tír lasmuigh
den Aontas a ghlac modheolaíocht EIGE agus a
chruthaigh innéacs comhionannais inscne dá
cuid féin. Anois, tá uirlis anailíseach ag an tSeirbia
a bhíonn fíor-úsáideach ar leibhéal náisiúnta chun
monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn
agus bearnaí agus i bpróiseas aontachais don
Aontas Eorpach, mar gur féidir leis an tSeirbia í
féin a chur i gcomparáid le Ballstáit AE.
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Bunachar Staitisticí Inscne EIGE

Cé a bhainfidh úsáid as?
Is é an dea-scéal ná go bhfuil Innéacs Comhionannais
Inscne EIGE agus an Bunachar Staitisticí inscne
ar fáil ar líne, agus gur féidir le gach duine úsáid a
bhaint as. Is cuma más staitisteoir sinsearach thú nó

más spéis leat cúpla fíric maidir le comhionannas
inscne a sheiceáil, is éasca teacht ar an bhfaisnéis in
acmhainní EIGE. Molaimid duit súil a chaitheamh air!
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Céard é príomhshruthú inscne?

Inscne á cur i gcroílár na
cinnteoireachta
An é nach bhfuil tú cinnte an bhfuil baint ag an
gcomhionannas inscne leis an réimse ina bhfuil
tú ag obair? Is é fírinne an scéil go bhfuil neamhchomhionannas inscne le brath i ngach cuid den
tsochaí agus go bhfuil tionchar aige orainn ar
fad ar shlite difriúla. Ar an gcúis sin, caithimid le
neamh-chomhionannas inscne i réimsí beartais

• modheolaíochtaí agus uirlisí a thugann comhairle
phraiticiúil faoin gcaoi gné na hinscne a chur san
áireamh i ngach céim den timthriall beartais/cláir,
lena n-áirítear buiséadú inscne, iniúchadh inscne
agus eile;

Ardán Príomhshruthaithe Inscne
Cén bhaint atá ag neamh-chomhionannas
inscne leis an ...

BANK

Ní raibh sé chomh simplí sin riamh tuiscint a
fháil ar phríomhshruthú inscne. Tá raon leathan
acmhainní ar Ardán Príomhshruthaithe Inscne ar
líne EIGE chun neamh-chomhionannas inscne a
aithint agus a chomhrac i ngach cuid den tsochaí,
lena n-áirítear:
• faisnéis faoi na réimsí éagsúla beartais a
léiríonn neamh-chomhionannas inscne i ngach
réimse agus mionsonraí maidir le cuspóirí agus
tosaíochtaí reatha ar leibhéal AE agus idirnáisiúnta;

An Institiúid Eorpach
um Chomhionannas Inscne

spórt?

éagsúla. Tugtar “príomhshruthú inscne” ar an
bpróiseas seo, is é sin riachtanais agus ábhar imní
do mhná agus d’fhir a thabhairt isteach i ngach
gné den cheapadh beartais.

talmhaíocht?

BANK

fuinneamh?

• faisnéis a bhaineann le gach ceann de 28
mBallstát AE a léiríonn an dul chun cinn atá déanta
maidir le príomhshruthú inscne;

iompar?

BANK

• dea-chleachtais agus samplaí praiticiúla chun
comhionannas inscne a fheabhsú i réimsí éagsúla.

Inscne i dtalmhaíocht agus i

Inscne i dtaighde
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I nscne i ngnóthaí
eacnamaíocha agus airgeadais

um Chomhionannas Inscne uirlis nua ar líne —
Comhionannas Inscne in Eagraíochtaí Acadúla
agus Taighde, nó “GEAR” mar a thugtar air i
mBéarla. Tá an uirlis sin ina cuid de chlár foriomlán
EIGE maidir le príomhshruthú inscne agus tugann
sí faisnéis agus treoir d’institiúidí taighde atá ag
iarraidh cothromaíocht inscne a thabhairt isteach
san earnáil sin.

Tairbhí geilleagracha an
chomhionannais inscne
Ceapadh an tArdán ar mhaithe le déantóirí
beartais go háirithe, ar féidir leo leas a bhaint
as na hacmhainní ar líne chun cur chuige íogair
ó thaobh inscne a thabhairt isteach ina réimsí
beartais féin. Tugann sé, mar sin féin, léargas
suimiúil ar chomhionannas inscne i réimsí éagsúla
den tsochaí, ón earnáil iascaigh go hiompar agus
cultúr. Sin léitheoireacht shuimiúil dúinn go léir!

Shift GEAR
Ar mhaithe le comhionannas inscne a fheabhsú
i réimse an taighde agus na nuála, d’fhorbair an
Coimisiún Eorpach agus an Institiúid Eorpach

Agus é ag díriú ar thairbhí geilleagracha an
chomhionannais inscne, cuireann EIGE an fhianaise
ar fáil go gcuirfeadh cumhachtú eacnamaíoch
na mban le fás inbhuanaithe agus go mbeadh
buntáistí eacnamaíocha i gceist don tsochaí trí
chéile.
Cuimsíonn Staidéar EIGE maidir le Tairbhí
Geilleagracha an Chomhionannais Inscne san
Aontas Eorpach na 28 mBallstát AE ar fad agus
déantar forbairt ar an taighde atá ann cheana chun
creat teoiriciúil agus samhail eimpíreach a fhorbairt
chun sochair eacnamaíocha chomhionannais
inscne a thomhas in AE.

I nscne agus fuinneamh

Inscne agus an óige

Inscne i gceartas

Inscne i sláinte
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Cuirtear faoi bhráid ar an Ardán um Phríomhshruthú Inscne EIGE neamhionannais inscne i réimsí beartais éagsúla.

Scrúdóidh EIGE éifeachtaí maicreacnamaíocha
féideartha na mbeartas ar mhaithe le
comhionannas sna réimsí seo a leanas: oideachas,
eolaíocht,
teicneolaíocht,
innealtóireacht
agus matamaitic (STEM), poist don todhchaí,
rannpháirtíocht sa mhargadh saothair; bearnaí pá
agus úsáid ama agus torthúlacht.

saothair, cinnteoireacht eacnamaíoch agus
dáileadh freagrachtaí cúraim neamhíoctha chun
cuspóirí Straitéis Eoraip 2020 don fhás cliste,
inbhuanaithe, cuimsitheach a bhaint amach.

Seiceáil suíomh gréasáin EIGE in 2017 i gcomhair na
dtorthaí a bhfuiltear ag súil leo agus an fhianaise
is gá chun dul i ngleic le neamh-chomhionannas
inscne i réimsí amhail an t-oideachas, an margadh

Is straitéis é buiséadú inscne chun comhionannas
ban agus fear a chinntiú, ag díriú ar acmhainní
poiblí. Is uirlis é a chuidíonn chun buiséid a
phleanáil agus a chur chun feidhme chun

An cur chuige inscne a ghlacadh
maidir le buiséadú
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riachtanais éagsúla ban agus fear, cailíní agus
buachaillí, a chur san áireamh. Déantar bearta
agus acmhainní a phleanáil chun freastal ar na
riachtanais sin. Dírítear ar an gcaoi a dtéann
ioncam agus caiteachas an rialtais i bhfeidhm
ar mhná agus ar fhir ar bhealach difriúil, agus
an tionchar a bhíonn aige ar a stádas agus a
ndeiseanna socheacnamaíocha.
Mar chuid den obair atá le déanamh aige ar
bhuiséadú inscne, déanfaidh EIGE tionscnaimh

buiséadaithe inscne agus dea-chleachtais a
mhapáil i mBallstáit AE agus déanfar uirlis ar líne
a fhorbairt in 2017-2018 chun tacú le buiséadú
inscne.
Beidh an uirlis ar fáil ar Ardán Príomhshruthaithe
Inscne EIGE, ar bailiúchán eolais agus acmhainní
ar líne é a chuireann modhanna praiticiúla ar fáil
chun príomhshruthú inscne a chur i gcrích, ar
buiséadú inscne ceann amháin acu.

I Staidéar EIGE maidir le
Tairbhí Eacnamaíocha
an Chomhionannais
Inscne san Aontas
Eorpach, leagtar amach
agus cuirtear i dtoll a
chéile na torthaí taighde
atá ábhartha i dtaobh
ceapadh beartais i
ndáil le tionchar an
chomhionannais inscne
chun samhail d’fhás
cliste, inbhuanaithe,
cuimsitheach in AE a
fhorbairt. Déanfaidh
an staidéar forbairt
ar an mbonn fianaise
maidir leis na tairbhí
carnacha eacnamaíocha
a eascraíonn as beartais
comhionannais inscne
agus tionchar foriomlán
an chomhionannais inscne
ar inbhuanaitheacht
samhail shóisialta agus
eacnamaíoch AE.
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Lárionad Acmhainní agus
Doiciméadúcháin EIGE

I Lárionad Acmhainní agus Doiciméadúcháin
EIGE (RDC), bíonn rochtain agat ar níos mó ná
500 000 acmhainn faoi chomhionannas inscne in
AE-28: staidéir, ailt, leabhair, doiciméid bheartais,
litríocht liath, bunachair sonraí speisialaithe agus
go leor eile.
Taiscéal leabharlann EIGE (http://eige.europa.
eu/rdc) ón áit ina bhfuil tú agus cuardaigh
na bailiúcháin faoi chomhionannas inscne
i bpríomhleabharlanna na hEorpa. Tá ár
n-acmhainní ar fáil i ngach teanga oifigiúil den
Aontas Eorpach sa leabharlann ar líne againn
agus tá sí ag fás de réir a chéile.
An bhfuil fonn ort bailiúchán speisialaithe EIGE
a rochtain?
• Tabhair cuairt orainn! Cuirimid spás foghlama
oscailte ar fáil inar féidir le grúpaí bualadh le
chéile, teagmháil a dhéanamh agus ceisteanna
comhionannais inscne a phlé.
• Chun tuilleadh faisnéise a fháil nó chun taighde
a dhéanamh, tabhair cuairt ar leabharlann
speisialaithe EIGE i Vilnias, sa Liotuáin. Seol
ríomhphost chuig rdc@eige.europa.eu chun
coinne a dhéanamh.

EuroGender
Is é EuroGender, an líonra ar líne de chuid EIGE,
an áit is fearr chun faisnéis faoi chomhionannas
inscne a mhalartú. Gheobhaidh rannpháirtithe
EuroGender léargas ar obair EIGE agus beidh
deiseanna rialta acu páirt a ghlacadh agus ábhair
éagsúla a phlé ar líne. Coinnítear ar an eolas
iad freisin faoi imeachtaí agus comhdhálacha
comhionannais inscne.
Tá níos mó ná 400
sainmhíniú atá cruinn,
cothrom le dáta agus íogair
ó thaobh inscne de ar fáil
ar Ghluais agus Teasáras
Comhionannais Inscne EIGE
ar líne.
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Gluais agus Teasáras
Comhionannais Inscne
An eol duit cad é an difríocht idir “cothromaíocht
inscne” agus “paireacht inscne”? Is fiú é a sheiceáil
ar ghluais agus teasáras nua ar líne EIGE. Cuirfidh
sé ar chumas do gach duine in AE agus níos faide
i gcéin coincheapa an chomhionannais inscne
a thuiscint ar an mbealach céanna agus is céim
chun tosaigh é chun an mearbhall i dtaobh

téarmaí tábhachtacha a réiteach. Cuirfidh an
uirlis ar líne le friotal atá íogair ó thaobh inscne a
fhorbairt agus cur in éadan téarmaí a chuireann le
steiréitíopaí inscne agus a dhéanann neamhaird
do dhifríochtaí inscne. Tá an Ghluais agus
Teasáras Comhionannais i mBéarla ar fáil anseo:
http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus — beidh
aistriúcháin i dteangacha oifigiúla an Aontais
Eorpaigh agus foireann uirlisí scríbhneoireachta
atá íogair ó thaobh inscne ar fáil go luath!!
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Labhraímis le chéile
Ábhar is cúram do chách is ea an comhionannas inscne, is é sin an fáth a mbíonn EIGE i gcónaí ag iarraidh
nuacht a scaipeadh agus dul i gcion ar níos mó daoine. Coinnigh chun dáta le gníomhaíochtaí ar líne EIGE
trínár suíomh gréasáin agus cainéil na meán sóisialta.
Tá ár gcuid foilseachán go léir ar fáil ar láithreán gréasáin na hInstitiúide, trína Lárionad Acmhainní agus
Doiciméadúcháin agus i Siopa Leabhar an Aontais Eorpaigh.
Tá an bealach isteach chuig an Lárionad suite ar bhunurlár ár n-oifigí i Vilnias, ag Vilniaus Gatvė 10. Bíonn
an Lárionad ar oscailt ó Luan go hAoine, ó 9:30–13:00 agus ó 13:30–18:00. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag:
rdc.info@eige.europa.eu
Chun taighde a dhéanamh agus tuilleadh faisnéise a fháil, tá fáilte romhat cuairt a thabhairt ar ár
leabharlann do speisialtóirí ar an gceathrú hurlár. Déan coinne ag: rdc@eige.europa.eu
Cláraigh le haghaidh Nuachtlitir EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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chuid an Aontais Eorpaigh a bunaíodh chun cur le cur chun cinn an chomhionannais inscne agus chun
é a neartú. Mar chuid dá cúram áirítear príomhshruthú inscne i ngach beartas de chuid AE agus sna
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