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Az EIGE-ről

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
arra törekszik, hogy Európa egész területén és azon
kívül is előmozdítsa a nők és férfiak esélyegyenlőségét. Az EIGE kutatásai utat nyitnak a nemek közötti
egyenlőség jobb megismerésének és tudatosításának a társadalom minden területén. Az EIGE felhívja
a figyelmet arra, hogy mely területek szorulnak fejlesztésre, egyúttal megbízható, gyakorlati információkkal szolgál, ezzel támogatja a politikai döntéshozókat abban, hogy jobbá tegyék a nők és férfiak életét,
és ezáltal közelebb vigyék Európát a nemek közötti
egyenlőséghez.
Az EIGE jövőképe az, hogy a nemek
közötti egyenlőség minden európai
számára és Európán túl is.

erősebb, igazságosabb és egységesebb legyen.
A ma tapasztalt problémákat – a szegénységtől a
munkanélküliségig –, sőt az éghajlatváltozás hatásait sem lehet megoldani anélkül, hogy a nőknek és a
férfiaknak egyenlő esélyeik legyenek a bennük rejlő
lehetőségek kibontakoztatására.

A munkánk

A nemek közötti egyenlőséggel egyedüliként foglalkozó uniós ügynökség lévén az EIGE magas színvonalú kutatásokkal és információkkal látja el az uniós
intézményeket és a tagállamokat. Az EIGE munkája
Figure
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több politikai területet fog össze, különböző háttérből érkező érdekelt felek bevonásával, akik száFigure 3. Scores of the Gen
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know-how-t.

52,9

Megbízható szakértelmének, ismereteinek és a
kiadványok és források széles körét tartalmazó,
terjedelmes online könyvtárának köszönhetően
az EIGE jó úton halad annak a céljának az elérése
felé, hogy a nemek közötti egyenlőség terén az EU
tudásközpontja legyen.

Miért fontos a nemek közötti
egyenlőség?
A nők és férfiak közötti egyenlőtlenség megszüntetése alapvető fontosságú ahhoz, hogy Európa

52,9

Money

1,6
1,6

Az EIGE nemek közötti egyenlőség mutatója azt jelzi,
hogy a 100-ból elért 52,9 ponttal az EU még csak
félúton jár a nemek egyenlőségének megvalósításában

67.8
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A Pekingi Cselekvési Platform
megvalósításának nyomon
követése az EU-ban

A pekingi cselekvési platform az egész világon mérAz EIGE támogatja az EU-t és az egyes tagállamoEIGE’s reports examine diﬀerent areas of the BPfA, as requested by the presidencies of the Coun
földkőnek számít a nők szerepvállalásának előmozkat e kötelezettségvállalás teljesítésében, ennek
of
the
European
Union.
There
are
12
critical
areas
of concern
for thekészít,
BPfA,amelyek
all available
to explor
dításában. Sikere ugyanakkor nagymértékben függ
érdekében
jelentéseket
betekintést
related
statistical
information
on
EIGE’s
Gender
Statistics
Database.
a kormányok és intézmények minden szintjének
adnak a fejleményekbe, és ajánlásokat fogalmaznak
elkötelezettségétől és mozgósításától.
meg a tájékozottabb politikai döntéshozatalhoz.
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Upscaling skills of women and men in precarious employment in the EU
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Az EIGE jelentései a pekingi cselekvési platform különböző területeit vizsgálják, ahogyan az Európai
Unió Tanácsának soros elnökségei kérték. A pekingi cselekvési platformnak 12 kritikus problématerülete van, az EIGE genderstatisztikai adatbázisában
pedig mindegyikről található kapcsolódó statisztikai információ.

Az Európai Unió népességének
közel egynegyede a szegénység
vagy társadalmi kirekesztés
veszélyében él, és ezeknek az
embereknek több mint a fele nő.

A bizonytalan foglalkoztatásban
dolgozó nők és férfiak
készségeinek javítása
A globalizáció és a technológiai előrehaladás fontos változásokat hozott a munkaerőpiacon. Minden
ágazatban és foglalkozásban, még az alacsony képzettséget igénylő munkakörökben is jellemző lett
a munkahelyek összetettségének növekedése. Az
EIGE kutatási feljegyzése megvizsgálja az EU-ban
élő nők és férfiak készségeinek fejlesztésére nyíló lehetőséget. A kutatási feljegyzés az alacsony
végzettségű nők és férfiak között fontos különbségekre hívja fel a figyelmet a foglalkoztathatóságuk,
munkaerőpiaci helyzetük és munkahelyi jellegű
képzéshez való hozzáférésük terén.

A szegénységről szóló jelentés azzal kapcsolatos adatokat
mutat be, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdeniük az
egyedülálló szülőknek
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A szegénység, a társadalmi
nemek és az egyenlőtlenségek
kölcsönhatása
A szegénység összetett, sokdimenziós jelenség,
amelyet a társadalmi nemek szempontjának bevonása nélkül nem is lehet teljesen megismerni. A nők
az EU-ban mindenhol jobban ki vannak téve a szegénység veszélyének, elsősorban az életük folyamán
a munkaerőpiacon tapasztalt nemi egyenlőtlenségekből kifolyólag. Az EIGE jelentése megvizsgálja,
hogy a szegénység enyhítése terén 2007 és 2014
között milyen előrehaladást sikerült elérni az Európai Unióban. A jelentés interszekcionális nézőpontja
felhívja a figyelmet a szegénység sokoldalúságára és
a kiszolgáltatottságot és a nők és férfiak közötti különbségeket súlyosbító tényezőkre.
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A nemi alapú erőszaktól mentes Európa

A nők elleni erőszak korunk egyik legelterjedtebb
emberi jogi sérelme és a megkülönböztetés olyan
formája, amely a nők számára testi, szexuális, lelki
vagy gazdasági sérülést, kárt vagy sérelmet okoz
vagy okozhat. Megerősíti a nemek közötti egyenlőtlenségeket, és sérti a nők méltóságát és sérthetetlenségét, amivel súlyos terhet ró a családokra, közösségekre és a társadalom egészére.
A probléma uniós szintű nagyságrendje ellenére a
nők elleni erőszakról még mindig kevés az információ. A nemi alapú erőszak megelőzése és megszüntetése terén végzett fontos uniós munkához az EIGE
aktívan hozzájárul azzal, hogy dolgozik a nők elleni
erőszakra vonatkozó adatok elérhetőségének, minőségének és összehasonlíthatóságának javításán.
Az EIGE kutatásai és információgyűjtése révén támogatja az európai intézményeket és szakértőket
a jelenlegi adatok hiányosságainak felismerésében,
valamint az általános ismeretanyag bővítésében.
Az EIGE tanulmányai felhívják a figyelmet ezenkívül
a tagállamok jogszabályi megközelítéseinek sokféleségére – amint azt a jog eltérő alkalmazásai bizonyítják –, valamint a nők elleni erőszakra vonatkozó

adatgyűjtéssel szembeni hozzáállás különbözőségére az egyes tagállamokban.

Az EU-ban 15 éves kora fölött
három nőből egy szenvedett el
testi vagy szexuális erőszakot
vagy mindkettőt.

A női nemi szervek megcsonkítása
Az EU határozottan elítéli a női nemi szervek megcsonkítását (FGM), és az áldozatoknak ezzel okozott
szenvedést. Az EIGE 2017-ben a 2014-ben kidolgozott módszert fogja alkalmazni, hogy elvégezzen
egy vizsgálatot, amellyel felbecsülheti az FGM veszélyének kitett lányok számát hat uniós országban:
Belgiumban, Cipruson, Franciaországban, Görögországban, Olaszországban és Máltán. A vizsgálat
eredményeinek köszönhetően a tagállamok fontos
információkhoz jutnak, hogy megvédhessék a lányokat és nőket az FGM-től, és megakadályozhassák annak megtörténtét.

Európa segítségével véget
vetünk a nők elleni erőszaknak!
#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM
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Az EIGE csapata kampányol a nőkkel szembeni erőszak ellen

Az áldozatok jogairól szóló irányelv
Az EIGE-nél a jogszabályok felülvizsgálatának része,
hogy „gender szemüvegen” keresztül, a nemek szempontjából vizsgálják ezek szövegét. Az áldozatok
jogairól szóló irányelvet az Európai Bizottság kezdeményezte azzal a céllal, hogy a bűncselekmények
áldozatai számára egész Európában egyforma hozzáférést biztosítson az igazságszolgáltatáshoz és a támogatáshoz. Az irányelv mind a 26 cikkéről készített
beható elemzésével az EIGE támogatja a tagállamokat abban, hogy az irányelvet a nemi alapú erőszak áldozatainak sajátos szükségleteit figyelembe véve tudják végrehajtani. Az elemzés online tanulmányozható.

Reflektorfényben a nők elleni
erőszak
Az EIGE 2017-ben támogatja az Európai Bizottságot azon a téren, hogy felhívja a figyelmet az

európai nők elleni erőszak megdöbbentő realitására. Az EIGE a tagállamoknak szóló gyakorlati
tanácsadást fogja előtérbe helyezni, hogy segítse
őket a nemi alapú erőszak kezelésében és az áldozatok védelmében. A weboldalon és a közösségi
médiában rendszeres frissítések várhatók.

Kommunikációs kampány –
16 akciónap
A 16 akciónap a nemi alapú erőszak ellen című
kampány minden évben november 25-től
(a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja) december 10-ig (az emberi jogok világnapja)
tart. Az EIGE ezen a 16 napon más globális szereplőkkel közösen különféle események, tevékenységek és célzott üzenetek segítségével hívja fel a
figyelmet a problémára.
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Férfiak és a nemek közötti
egyenlőség

Hol van a férfiak helye a nemek
közötti egyenlőségről szóló
vitában?
A nemek közötti egyenlőséget megcélzó szakpolitikákat és kampányokat gyakran úgy értelmezik,
hogy „női kérdésekről” szólnak. A valóság azonban
egészen más. A nemi szerepek a férfiakat is nagymértékben érintik, ahogy egyenlőtlenséget is tapasztalnak a mindennapi életükben; ez különösen
jól látható olyan területeken, mint az iskolai végzettség vagy a várható élettartam. A nemek szempontjából egyenlőbb társadalom megteremtése mindenkinek előnyös lenne, éppen ezért olyan fontos
a nők és a férfiak aktív részvétele.

Az EIGE a „Férfiak és a nemek közötti egyenlőség”
területét nem tekinti különálló célterületnek, mivel az Intézet munkájának minden aspektusa a
nemek szempontjának figyelembevételével épül
fel. Ebbe beletartozik az a felismerés, hogy a nők
és a férfiak különböző kihívásokkal és lehetőségekkel kerülnek szembe, amelyek kihatnak a forrásokhoz való hozzáférésükre és a bennük rejlő
potenciál megvalósításának képességére.

A Fehér Szalag kampány
Figyelemfelhívó munkája keretében az EIGE
közreműködik a Fehér Szalag kampányban –
a világ egyik legnagyobb, férfiak kezdeményezte

6 lépés mindenkinek!
1. Ismerd meg, hogy a nők milyen erő2.
3.

szakot és fenyegetéseket szenvednek el a férfiaktól!
Emelj szót a szexista nyelvhasználat
és viccek ellen a munkahelyen, az
iskolában és a családban!
V izsgáld meg, hogy a saját viszonyulásod és magatartásod hogyan
járulhat hozzá a problémához!

4. Legyél példakép a fiúk előtt! Mutasd

meg, hogy a férfi lét nem egyenlő
a mások feletti ellenőrzéssel vagy
uralommal!

5. Mesélj a barátaidnak és a családodnak a kampányról!

6. Hívd fel a figyelmet a nők elleni erő-

szakra a munkahelyeden vagy az
iskolában!
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„Férfiként kivételezett helyzetben vagyok. Szabad
vagyok, kifejezhetem gondolataimat és szabadon cselekszem. Küzdök a nők elleni
erőszak ellen, mert szeretném, hogy lányom biztonságos környezetben éljen.”

A Szociális Platform igazgatója

A Nemek Közötti
Egyenlőség Európai Intézete

Csatlakozzon a Fehér Szalag kampányhoz!

kampányában –, amely a férfiak által nők és
lányok ellen elkövetett erőszak felismerésén
és felszámolásán dolgozik. A kampány célja,
hogy fényt derítsen a probléma mértékére
és súlyosságára, és rávegye a férfiakat, hogy
vállaljanak aktív szerepet a változásban. A férfiak
a fehér szalag viselésével és a baráti, munkatársi
és családi körben való nyílt beszéddel fejezik ki
azt az álláspontjukat, hogy a nők elleni erőszakot
nem szabad tolerálni. Az EIGE-nek az EU területén
több politikai vezetőt is sikerült rávennie,
hogy mutassák ki politikai elkötelezettségüket
amellett, hogy felhívják a figyelmet a nők elleni
erőszak elfogadhatatlanságára.

A Fehér Szalag esküje
„Egy vagyok a több milliárdból, akik
hiszik, hogy a nők és a férfiak egyenlőek, és ezen a világon nincs helye
a nők elleni erőszaknak. A fehér szalag viselésével megfogadom, hogy
nők elleni erőszakot soha nem követek el, nem keresek rá mentséget
és nem hallgatok róla. Ígérem, hogy
dolgozni fogok a nők elleni erőszak
megszüntetésén.”
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Statisztikák a nemek közötti gyen

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó statisztikák összegyűjtése és értékelése az EIGE munkájának
egyik alapeleme. E statisztikák segítségével teljesebb, pontosabb képet kapunk arról, hogy milyen az
élet Európában a nők, illetve a férfiak szempontjából. Felhívják a figyelmet a meglévő hiányosságokra,
ugyanakkor az elért előrehaladást is nyomon követik. Az adatgyűjtés és a nemek közötti egyenlőségről
szóló uniós és tagállami szintű áttekintés elkészítése
révén az EIGE megbízható, egyedülálló forrás lett a
politikai döntéshozók és a szakemberek számára.

mutatóját. A mutató összefogja a hagyományos
statisztikai területeket, amilyen a gazdaság vagy az
egészség, és az információkat úgy választja szét,
hogy tükrözzék a nők és a férfiak valós helyzetét.
A nemek közötti egyenlőség mutatója felméri a
nők és férfiak közötti különbséget (a nemek közötti szakadékot), és ebből kiszámít egy pontszámot:
az 1 jelenti a teljes egyenlőtlenséget, a 100 a teljes
egyenlőség. Az eredmények az Unió minden tagállamára nézve világos, hasznos összehasonlítást
adnak a nőkről és a férfiakról.

Hogyan lehet megmérni a nemek
közötti egyenlőséget?

Az EIGE mutatója alá tartozó hat fő terület: munka,
pénz, tudás, idő, hatalom és egészség. Ezek mellett
két különálló terület foglalkozik az egyenlőtlenségek kölcsönhatásával és a nők elleni erőszakkal.
Mindezek a területek szorosan kapcsolódnak az EU
politikai prioritásaihoz. A mutatóból kiderül, hogy a
két nem között óriási a különbség a gyermekgondozással és háztartási munkával töltött idő megoszlásában, valamint a nők és férfiak hatalomban és a
döntéshozatalban való képviseletében.

A nemek közötti egyenlőtlenség európai mértékének megismerése összetett folyamat. Az EIGE ezt
kívánta megkönnyíteni azzal, hogy kidolgozott egy
egyedülálló eszközt, a nemek közötti egyenlőség

A GENDER STATISZ TIK ÁK A NEMEK KÖZÖT TI
EGYENLŐTLENSÉGEKE T MUTATJÁK

Az elsőként 2013-ban bevezetett nemek közötti
egyenlőség mutatója jelezte, hogy az EU még mindig félúton jár az egyenlőség megvalósításában.
Az EIGE 2015-ben mutatta be a mutató második
kiadását, amely a 2005-ös, 2010-es és 2012-es pontszámok közlésével most először az időbeli összehasonlítást is lehetővé tette.
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A nemek közötti egyenlőség mutatójának fogalmi keretébe tartozó területek és alterületek

A nemek közötti egyenlőség
támogatása Európában és azon
kívül
2016-ban Szerbia lett az első olyan nem uniós ország, amely az EIGE módszerét alkalmazta a nemek
közötti egyenlőségre vonatkozó saját mutatójának
elkészítéséhez. Szerbia most már rendelkezik egy
olyan elemzési eszközzel, amely rendkívül hasznos
egyrészt országos szinten, az elért eredmények és
a hiányosságok nyomon követéséhez, másrészt
az uniós csatlakozási folyamatban is, mivel lehetővé teszi Szerbia összehasonlítását más uniós
tagállamokkal.

Genderstatisztikai adatbázis:
láthatóvá tenni a láthatatlant
Az EIGE genderstatisztikai adatbázisa a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó összes statisztikai információ gyűjtőpontja. Ezeket az információkat az
EIGE adatbázisa egyetlen felhasználóbarát eszközbe
gyűjti össze, ezáltal lehetővé teszi a számok hátterében húzódó fő folyamatok megismerését, az előrehaladás követését és a nemek közötti egyenlőségre
vonatkozó tényanyag feltárását. Az adatbázis kulcs‑
szó szerint kereshető, de a statisztikai ágrajz alapján is lehet navigálni. Az adatbázis interaktív, így a
felhasználók elkészíthetik saját szemléltető ábráikat,
vagy saját használatra exportálhatják az adatokat.
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EIGE Genderstatisztikai adatbázis

Kinek szól?
A jó hír, hogy az EIGE nemek közötti egyenlőség
mutatója és genderstatisztikai adatbázisa online
elérhető, és bárki használhatja. Akár tapasztalt
statisztikusként, akár érdeklődő laikusként szeretne

megtudni valamit a nemek közötti egyenlőségről,
az EIGE forrásai között könnyen eligazodik. Mindenkinek azt ajánljuk, hogy tegyen egy próbát!
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Mit jelent a nemek közötti
egyenlőség érvényesítése?

A társadalmi nemek központi
szerepe a döntéshozatalban
Nem tudja biztosan, hogy a nemek közötti egyenlőség érinti-e a saját munkaterületét? Az igazság az,
hogy a nemek közötti egyenlőtlenségek a társadalom minden területén jelen vannak, és különböző
módokon hatnak az életünkre. Ez azt jelenti, hogy
az ilyen problémák megoldásához foglalkoznunk

A Nemek Közötti
Egyenlőség Európai Intézete

Mi köze van a nemek közötti egyenlőségnek...

BANK

a mezőgazdasághoz?

BANK

az energiához?

A nemek közötti egyenlőség érvényesítése soha
nem volt még ilyen közérthető. Az EIGE online
Gender Mainstreaming Platformja források széles
körét kínálja arról, hogyan ismerjük fel és kezeljük
a nemek közötti egyenlőtlenségeket a társadalom
minden területén:
• Információ több különböző szakpolitikai területről, az egyes területeken a nemek között meglévő
egyenlőtlenségek bemutatásával és az uniós és
nemzetközi szintű aktuális célkitűzések és prioritások részletes ismertetésével.

Gender Mainstreaming Platform

a
sporthoz?

kell a különféle szakpolitikai területeken jelen lévő
egyenlőtlenségekkel. Ezt a megközelítést nevezik a
„nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének”, amibe beletartozik a nők és a férfiak igényeinek és aggályainak beépítése a politikai döntéshozatal valamennyi aspektusába.

• Módszerek és eszközök, amelyek gyakorlati tanácsokat adnak ahhoz, hogyan lehet beépíteni a nemek szempontját a politikai/programciklus minden
egyes fázisába, a költségvetési tervezéstől a nemi
szempontú auditig.

a közlekedéshez?

BANK

• Országspecifikus információ mind a 28 uniós tagállamról, a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésében elért előrehaladásuk bemutatásával.

Társadalmi nemi egyenjogúság a

kutatás terén
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Társadalmi nemi egyenjogúság a
gazdaságban és az üzleti életben

Társadalmi nemi egyenjogúság a
mezőgazdaság és vidékfejlesztés terén
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• Bevált módszerek, gyakorlati példák arra, hogyan
sikerült javítani a nemek közötti egyenlőséget a különböző területeken.
A Platform mindenekelőtt a politikai döntéshozók
számára készült, akik az online források segítségével jobban érvényesíthetik a nemek szempontját a
szakpolitikai területükön. Emellett azonban érdekes
képet ad a nemek közötti egyenlőségről a társadalom különféle területein, a halászattól kezdve a közlekedésig vagy a kultúráig. Mindannyiunk számára
hasznos olvasmány!

Nagyobb sebességfokozat a
GEAR-rel
Annak érdekében, hogy a kutatás és innováció területén is javítsa a nemek közötti egyenlőséget, az
Európai Bizottság és a Nemek Közötti Egyenlőség
Európai Intézete (EIGE) új online eszközt dolgozott
ki: ez a Nemek Közötti Egyenlőség a Tudományos
és Kutatási Szervezeteknél avagy „GEAR”. Az eszköz része az EIGE nemek közötti egyenlőség érvényesítésére irányuló általános programjának, és
információt és útmutatást kínál azoknak a kutatóintézeteknek, amelyek javítani szeretnék a nemek
egyensúlyát az ágazatban.

A nemek közötti egyenlőség
gazdasági előnyei
A nemek közötti egyenlőség társadalmi és gazdasági előnyeinek vizsgálata alapján az EIGE bizonyítékkal szolgál arra, hogy a nők gazdasági szerepvállalása erősítené a fenntartható növekedést, és
gazdasági haszonnal járna a társadalom egésze
számára.

az egészségügy terén

Társadalmi nemi egyenjogúság és az ifjúság
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Társadalmi nemi egyenjogúság

Társadalmi nemi egyenjogúság

az igazságszolgáltatás terén

Társadalmi nemi
egyenjogúság és az energia
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Az EIGE Gender Mainstreaming Platform (társadalmi nemi egyenjogúságot népszerűsítő platform) a nemi alapú
egyenlőtlenségeket mutatja be különböző szakpolitikai területeken

Az EIGE „A nemek közötti egyenlőség gazdasági
előnyei az Európai Unióban” című tanulmánya mind
a 28 uniós tagállamra kiterjedt, és a korábbi kutatások felhasználásával szilárd elméleti keretet és empirikus modellt dolgozott ki a nemek közötti egyenlőség gazdasági hasznának felméréséhez az EU-ban.
Az EIGE értékelni fogja a nemek közötti egyenlőséget érvényesítő szakpolitikák potenciális
makrogazdasági hatásait a következő területeken: oktatás, természettudomány, technológia,
mérnöki tudomány és matematika (STEM), a jövő

munkahelyei; munkaerőpiaci részvétel; bérszakadék és az idő felhasználása és termékenység.
A várható eredmények 2017-ben fognak megjelenni az EIGE weboldalán, és alátámasztják majd
a nemek közötti egyenlőtlenségek megszüntetésének fontosságát az olyan területeken, mint az
oktatás, a munkaerőpiac, a gazdasági és politikai
döntéshozatal és a fizetés nélküli gondozási kötelezettségek megosztása, hogy el lehessen érni az
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésről
szóló Európa 2020 stratégia célkitűzéseit.
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Költségvetési tervezés a
társadalmi nemek szempontjából
A nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés egy stratégia, amely
az állami erőforrásokon keresztül igyekszik megvalósítani a nők és a férfiak közötti egyenlőséget.
Az eszköz segítségével úgy lehet megtervezni és
végrehajtani a költségvetést, hogy folyamatosan
figyelembe vegye a nők és férfiak, lányok és fiúk
eltérő szükségleteit. Az intézkedéseket és erőforrásokat e szükségletek kielégítésének rendeli alá,
amihez azt vizsgálja, hogy egy szervezet bevételeinek és kiadásainak milyen különböző hatásai lehetnek a nőkre és a férfiakra, és hogyan érintik a társadalmi-gazdasági helyzetüket és lehetőségeiket.

A nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés területén készülő
munkájával az EIGE felméri az uniós tagállamokban
e téren folyó kezdeményezéseket és bevált módszereket, és 2017–2018-ban egy online eszközt fog
készíteni a terület támogatására.
Az eszközt az EIGE Gender Mainstreaming Platformján lehet majd elérni; ez az ismeretek és források online gyűjteménye, amely gyakorlati módszereket mutat be a nemek közötti egyenlőség
általános érvényesítéséhez, többek között a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő
költségvetés-tervezéshez.

Az EIGE A nemek közötti
egyenlőség gazdasági
előnyei az Európai Unióban
című tanulmánya felméri és
egységes szerkezetbe foglalja
a politikailag releváns kutatási
eredményeket arra vonatkozóan,
hogy a nemek közötti
egyenlőség hogyan járul hozzá
az intelligens, fenntartható és
inkluzív növekedési modell
megvalósításához az EU-ban.
A tanulmány tovább bővíti
a nemek közötti egyenlőség
politikájának összesített
gazdasági hasznát és a nemek
közötti nagyobb egyenlőségnek
az uniós társadalmi és gazdasági
modell fenntarthatóságára
gyakorolt átfogó hatását
alátámasztó tényanyagot.
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Az EIGE Kutatási és
Dokumentációs Központja
Az EIGE Kutatási és Dokumentációs Központja (RDC)
gyors, egyszerű hozzáférést ad több mint 500 000
forráshoz a nemek közötti egyenlőségről az EU-28 területén: találhatók benne tanulmányok, újságcikkek,
könyvek, szakpolitikai dokumentumok, szürke irodalom, szakirányú adatbázisok és még sok más.
Fedezze fel az EIGE könyvtárát (http://eige.europa.
eu/rdc) akár a saját karosszékéből, és böngésszen a
nagyobb európai könyvtárak nemek közötti egyenlőségről szóló gyűjteményében! Online könyvtárunkban az EU összes hivatalos nyelvén hozzáférhet
a forrásokhoz, és a gyűjtemény folyamatosan bővül.
Szeretné megismerni az EIGE társadalmi nemekre
szakosodott gyűjteményét?
• Látogasson el hozzánk! Nyitott teret kínálunk a tanuláshoz, ahol a csoportok találkozhatnak, beszélgethetnek és megismerkedhetnek a nemek közötti
egyenlőség kérdéseivel.
• Részletesebb információért vagy beható kutatáshoz
személyesen is felkeresheti az EIGE vilniusi szakkönyvtárát Litvániában. Időpontfoglaláshoz küldjön e-mailt
az rdc@eige.europa.eu címre.

EuroGender
Az EIGE online hálózata, az EuroGender helyet biztosít a nemek közötti egyenlőségről szóló mindenfajta információcseréhez. Az EuroGender tagjai betekintést kapnak az EIGE munkájába, és a különböző

témákról szóló élő online viták révén rendszeresen
lehetőségük nyílik a hozzászólásra és a közreműködésre. A tagok a nemek közötti egyenlőségről szóló
várható eseményekről vagy konferenciákról is rendszeres tájékoztatást kapnak.

A nemek közötti
egyenlőséggel foglalkozó
szószedet és fogalomtár
Tudja, mi a különbség a nemek egyensúlya és a nemek paritása között? Nézzen utána az EIGE új, online

Az EIGE nemek közötti
egyenlőséggel foglalkozó online
szószedete és fogalomtára több
mint 400 pontos, naprakész, a
nemek szempontját figyelembe
vevő meghatározást tartalmaz.
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szószedetében és fogalomtárában! A fogalomtár
lehetővé teszi, hogy az EU-ban és azon kívül élő felhasználók ugyanúgy értelmezzék a nemek közötti
egyenlőséggel kapcsolatos fogalmakat, ezzel tesz
egy lépést a legfontosabb kifejezéseket övező zavar
megszüntetése felé. Az online eszköz hozzájárul a nemek szempontját jobban figyelembe vevő nyelvhasználat kialakulásához és a nemi sztereotípiákat erősítő,

a nemek közötti különbségeket figyelmen kívül hagyó kifejezések kiiktatásához. A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó szószedet és fogalomtár angolul
itt érhető el: http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus de
érdemes megnézni a más uniós nyelvekre készült fordításait, valamint a nemek szempontját figyelembe
vevő fogalmazási eszközkészletet is!
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Beszélgessünk!
A nemek közötti egyenlőség mindenkit érint, ezért az EIGE mindig szívesen osztja meg a híreket, és igyekszik minél szélesebb közönséget megszólítani. A weboldalunkon és a közösségi média csatornáin keresztül naprakész online tájékoztatást kaphat az EIGE tevékenységeiről.
Minden kiadványunk hozzáférhető az Intézet honlapján, a Kutatási és Dokumentációs Központon keresztül és az EU Bookshopnál.
A Kutatási és Dokumentációs Központ bejárata vilniusi irodánk földszintjén, a Vilniaus Gatvė (utca) 10.
szám alatt található. A központ hétfőtől péntekig 9:30-tól 13:00-ig, valamint 13:30-tól 18:00-ig tart nyitva.
További információt itt kérhet: rdc.info@eige.europa.eu
Kutatási célból vagy részletes információkért keresse fel szakkönyvtárunkat a negyedik emeleten. Kérjük,
foglaljon időpontot az rdc@eige.europa.eu címen.
Iratkozzon fel az EIGE hírlevelére:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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