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Apie institutą

Europos lyčių lygybės institutas (toliau – institutas)
siekia užtikrinti lygias moterų ir vyrų galimybes
Europoje ir už jos ribų. Instituto tyrimai padeda
geriau suprasti ir susipažinti su lyčių lygybės problematika visose visuomenės gyvenimo srityse.
Institutas atkreipia dėmesį į pažangą, kuri dar turi
būti padaryta, teikia patikimą praktinę informaciją
ir taip už politinius sprendimus atsakingiems asmenims padeda užtikrinti geresnę moterų ir vyrų
gyvenimo kokybę ir Europoje siekti lyčių lygybės.

neužtikrinsime, kad moterys ir vyrai turėtų lygias
galimybes išnaudoti savo potencialą.

Mūsų darbas
Institutas, kaip vienintelė lyčių lygybės klausimus
sprendžianti ES institucija, rengia aukštos kokybės
mokslinius tyrimus ir teikia informaciją ES institucijoms bei valstybėms narėms. Instituto darbas
siejasi su daugeliu politikos sričių, jame dalyvauja
įvairių sričių suinteresuotieji subjektai, kurie taip
įgyja žinių ir praktinės patirties, būtinos siekiant
išspręsti lyčių nelygybės problemą visuomenėje.

Figure 3. Scores of the Gender Equ
Instituto vizija – pasiekti, kad
moterų ir vyrų lygybė taptų
realybe visoje Europoje ir už
jos ribų.

GENDER EQUALITY INDEX
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Institutas, turėdamas daug praktinės patirties bei
žinių ir didelę internetinę biblioteką, kurioje pateikiama daug įvairių publikacijų ir išteklių, įgyvendina savo misiją – tapti ES lyčių lygybės kompetencijos centru.

Kodėl lyčių lygybė?
Panaikinti moterų ir vyrų nelygybę – labai svarbu
norint sukurti stipresnę, teisingesnę ir vieningesnę Europą. Iššūkių, su kuriais susiduriame šiandien – nuo skurdo iki nedarbo ir netgi klimato
kaitos poveikio – negalime tinkamai pasitikti, jei

1,6

EIGE lyčių lygybės indeksas rodo, jog vidutinis balas yra
52,9 iš 100, todėl ES yra tik pusiaukelėje lyčių lygybės link.
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Pekino veiksmų platformos
įgyvendinimo Europos Sąjungoje
stebėsena

EIGE’s reports examine diﬀerent areas of the BPfA, as requested by the presidencies of the Counci
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Upscaling skills of women and men in precarious employment in the EU
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Siekdamas padėti ES ir atskiroms valstybėms narėms vykdyti šį savo įsipareigojimą, institutas rengia
ataskaitas, kuriose pateikiamos įžvalgos apie vykstančius procesus, ir rekomendacijas, padedančias
priimti geriau pagrįstus politikos sprendimus.
Instituto ataskaitoje nagrinėjamos skirtingos Pekino veiksmų platformos sritys, kaip reikalauja Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios šalys. Yra
12 Pekino veiksmų platformai ypač svarbių sričių,
su kurių statistine informacija galima susipažinti
instituto Lyčių statistikos duomenų bazėje.

Beveik vienam iš keturių žmonių
Europos Sąjungoje kyla skurdo
ar socialinės atskirties pavojus, ir
daugiau kaip pusė tokių žmonių
yra moterys.
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Skurdas, lytis ir daugialypės
nelygybės
Skurdas yra sudėtingas ir daugialypis reiškinys, ir jo
negalima tinkamai suprasti neatsižvelgiant į lyčių
aspektą. Moterims visoje ES kyla didesnis skurdo
pavojus, visų pirma dėl visą gyvenimą darbo rinkoje patiriamos lyčių nelygybės. Instituto ataskaitoje nagrinėjama 2007–2014 m. Europos Sąjungoje
padaryta pažanga mažinant skurdą. Ataskaitoje
taikomas tarpsektorinis požiūris suteikia galimybę
įvertinti įvairius skurdo aspektus ir veiksnius, kurie
didina moterų ir vyrų pažeidžiamumą ir skirtumus
tarp jų.

Mažų garantijų darbus dirbančių
ES moterų ir vyrų kvalifikacijos
kėlimas
Globalizacija ir technologinė pažanga lemia didelius pokyčius darbo rinkoje. Visuose sektoriuose ir
profesijose darbas, įskaitant mažos kvalifikacijos
darbą, tampa vis sudėtingesnis. Instituto tyrimo
pažymoje nagrinėjama galimybė Europos Sąjungoje kelti moterų ir vyrų kvalifikaciją. Dokumente
atkreipiamas dėmesys į svarbius skirtumus tarp
menkos kvalifikacijos moterų ir vyrų, įvertinant
tokius veiksnius, kaip antai jų įsidarbinimo galimybės, padėtis darbo rinkoje ir su darbu susijusio
mokymo galimybės.

Ataskaitoje apie skurdą pristatomi vienišiems
tėvams kylantys sunkumai.
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EIGE prieš smurtą dėl lyties

Šiais laikais smurtas prieš moteris yra vienas labiausiai paplitusių žmogaus teisių pažeidimų. Tai diskriminacijos forma, dėl kurios moterys patiria arba gali
patirti fizinę, seksualinę, psichologinę arba ekonominę žalą ir kančias. Smurtas prieš moteris didina lyčių
nelygybę, pažeidžia moterų orumą bei asmens neliečiamybę ir daro didelę žalą šeimoms, bendruomenėms ir visuomenei.
Nepaisant problemos masto Europos Sąjungoje, informacijos apie smurtą prieš moteris vis dar trūksta.
Institutas aktyviai prisideda prie svarbaus ES darbo
siekiant užkirsti kelią smurtui prieš moteris dėl lyties
ir jį panaikinti. Kad pasiektų šį tikslą, institutas stengiasi gerinti duomenų apie smurtą prieš moteris
prieinamumą, kokybę ir palyginamumą. Rengdamas
tyrimus ir rinkdamas informaciją, institutas padeda
Europos institucijoms ir ekspertams nustatyti turimų
duomenų spragas ir plėtoti žinias bei supratimą. Instituto tyrimai padeda nustatyti skirtingose valstybėse narėse taikomų teisėkūros principų įvairovę, kurią
atspindi skirtingas įstatymų taikymas, bei skirtingus

valstybių narių požiūrius į duomenų apie smurtą
prieš moteris rinkimą.

Viena iš trijų moterų ES nuo 15
metų amžiaus yra patyrusi fizinį
ir (arba) seksualinį smurtą.

Moterų lyties organų žalojimas
ES griežtai smerkia moterų lyties organų žalojimą,
dėl kurio aukos patiria kančią. 2017 m. institutas
taikys 2014 m. parengtą metodiką ir atliks tyrimą,
kuriuo bus įvertinta, kiek apytiksliai mergaičių susiduria su moterų lyties organų žalojimo rizika šešiose ES šalyse: Belgijoje, Kipre, Prancūzijoje, Graikijoje,
Italijoje ir Maltoje. Tyrimo rezultatai valstybėms narėms suteiks svarbios informacijos, kuri reikalinga
norint apsaugoti mergaites ir moteris nuo lyties
organų žalojimo ir užkirsti jam kelią.

Europa – už smurto prieš
moteris panaikinimą!
#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM
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Instituto darbuotojai dalyvauja kampanijoje prieš smurtą prieš moteris.

Nusikaltimų aukų teisių direktyva
Peržiūrėdamas teisės aktus institutas atsižvelgia
į lyčių aspektą ir juo remiasi. ES Komisija inicijavo
Nusikaltimų aukų teisių direktyvą, siekdama visoms
nusikaltimų aukoms Europoje suteikti vienodas teises kreiptis į teismą ir gauti paramą. Instituto atlikta
išsami visų 26 direktyvos straipsnių analizė padės
valstybėms narėms įgyvendinti direktyvą taip, kad
būtų atsižvelgiama į smurto dėl lyties aukų specifinius poreikius. Direktyvą galima rasti internete.

Dėmesys smurtui prieš moteris
2017 m. institutas parems ES Komisijos pastangas
didinti informuotumą apie šokiruojančią smurto
prieš moteris Europoje tikrovę. Institutas sutelks

dėmesį į praktinius patarimus valstybėms narėms,
kad padėtų joms spręsti smurto dėl lyties problemą ir kuo geriau apsaugoti aukas. Interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje bus pateikiama
reguliariai atnaujinama informacija.

Komunikacijos kampanijos.
„16 dienų prieš smurtą“
„16 dienų prieš smurtą dėl lyties“ yra kampanija,
kuri kasmet rengiama nuo lapkričio 25 d. (Tarptautinės kovos su smurtu prieš moteris dienos)
iki gruodžio 10 d. (Tarptautinės žmogaus teisių
dienos). Per šias 16 dienų institutas su kitomis
pasaulio suinteresuotosiomis šalimis siekia didinti
informuotumą ir tuo tikslu rengia renginius, vykdo
veiklą ir skleidžia tikslinę informaciją.
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Vyrai ir lyčių lygybė

Koks yra vyrų vaidmuo
diskusijose dėl lyčių
lygybės?
Politikos strategijos ir kampanijos lyčių lygybės
srityje dažnai yra vertinamos tik kaip „moterų
reikalas“. Tačiau iš tiesų padėtis yra visiškai kitokia. Vyrams lyčių vaidmenys taip pat turi didelį
poveikį, ir jie patiria nelygybę kasdieniame gyvenime; tai ypač akivaizdu tokiose srityse kaip išsilavinimas ir, tikėtina, gyvenimo trukmė. Visiems
būtų naudinga, jei visuomenėje lyčių lygybė
būtų užtikrinama geriau, todėl taip svarbu siekti,
kad į veiklą aktyviai įsitrauktų ir moterys, ir vyrai.

Institutas nemano, kad „vyrai ir lyčių lygybė“ yra
atskira sritis, nes į lyčių aspektą instituto darbe
atsižvelgiama visada. Taip pripažįstama, kad
moterys ir vyrai susiduria su skirtingais iššūkiais
ir galimybėmis, o tai turi įtakos tam, kaip jie gali
pasinaudoti ištekliais ir sugeba išnaudoti savo
potencialą.

Baltojo kaspino
kampanija
Plėtodamas savo informuotumo skatinimo veiklą, institutas prisideda prie vienos didžiausių
vyrų inicijuotų kampanijų – Baltojo kaspino

6 veiksmai, kurių gali imtis!
1. Sužinok apie vyrų smurtą prieš

4. Būk pavyzdys berniukams. Paro-

moteris ir jų grasinimus moterims.

dyk, kad būti vyru nereiškia kontroliuoti ar valdyti kitus.

2. Nesitaikstyk su moterų orumą
žeminančiais posakiais ir juokais
darbo vietoje, mokykloje ir
šeimoje.

5. Apie kampaniją papasakok savo

3. Įvertink, kaip tavo paties požiūris ir

prieš moteris savo darbo vietoje ar
mokykloje.

elgesys gali didinti problemą.

draugams ir artimiesiems.

6. Didink informuotumą apie smurtą

Europos lyčių lygybės institutas. Trumpai apie instituto veiklą 2017 m.
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„Man pasisekė, kad esu
vyras. Laisvai ir saugiai
galiu kalbėti ir daryti, ką
noriu. Kovoju su smurtu
prieš moteris, nes noriu,
kad mano dukra gyventų
saugioje aplinkoje.“

Socialinės platformos direktorius

Europos lyčių
lygybės institutas

Dalyvaukite Baltojo kaspino kampanijoje
www.eige.europa.eu/content/white-ribbon

kampanijos, kuria siekiama didinti informuotumą apie vyrų smurtą prieš moteris bei mergaites
ir tokį smurtą panaikinti. Kampanijos tikslas – atkreipti dėmesį į problemos mastą bei sudėtingumą ir siekti, kad vyrai prisidėtų prie pokyčių
šioje srityje. Segėdami baltąjį kaspiną ir pasisakydami šia tema tarp draugų, kolegų ir šeimoje,
vyrai parodo, kad jie laikosi aiškios pozicijos šiuo
klausimu ir kad smurto prieš moteris negalima
toleruoti. Institutas paskatino politikos lyderius
visoje ES prisiimti politinį įsipareigojimą didinti
informuotumą apie tai, kad smurtas prieš moteris yra nepriimtinas.

B
 altojo kaspino
kampanijos
įsipareigojimas
„Aš esu vienas iš gausybės žmonių,
kurie tiki, kad moterys ir vyrai
yra lygūs ir kad šiame pasaulyje
neturėtų būti vietos smurtui prieš
moteris. Segėdamas baltąjį kaspiną
įsipareigoju niekada nesmurtauti
prieš moteris, nesitaikstyti su smurtu prieš moteris ir jo nenutylėti.
Pasižadu prisidėti prie to, kad smurto prieš moteris nebeliktų.“
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Lyčių lygybės statistika

Lyčių lygybės statistikos rinkimas ir vertinimas
yra vienas iš pagrindinių instituto veiklos aspektų. Ši statistika suteikia galimybę susidaryti
išsamesnį ir tikslesnį vaizdą apie tai, kaip gyvenimą Europoje vertina moterys ir vyrai. Statistikoje išryškinami esami trūkumai ir stebima
daroma pažanga. Institutas renka duomenis ir
apžvelgia lyčių lygybės padėtį ES ir valstybių
narių lygmeniu; jis tapo patikimu informacijos
šaltiniu, suteikiančiu reikiamos informacijos
už politinius sprendimus atsakingiems asmenims ir ekspertams.

Kaip galime įvertinti lyčių
lygybę?
Aiškiai suvokti lyčių nelygybės mastą Europoje – sudėtingas procesas. Siekdamas
tai palengvinti, institutas parengė išskirtinę

LYČIŲ STATISTIK A ATSKLEIDŽIA LYČIŲ NELYGYBĘ

priemonę – Lyčių lygybės indeksą. Jame apdorojami duomenys iš tradicinių statistikos
sričių, kaip antai ekonomikos ir sveikatos, o
informacija suskirstoma atsižvelgiant tiek į
moterų, tiek į vyrų padėtį. Lyčių lygybės indekse įvertinama moterų ir vyrų nelygybė
(lyčių nelygybė) ir apskaičiuojamas jos balas; 1
reiškia visišką nelygybę, o 100 – visišką lygybę.
Rezultatai suteikia galimybę aiškiai ir prasmingai palyginti moterų ir vyrų padėtį visose ES
valstybėse narėse.
Šešios pagrindinės instituto indekso sritys
yra šios: darbas, pinigai, žinios, laikas, galia ir
sveikata. Be to, dvi pagalbinės sritys atspindi
daugialypę nelygybę ir smurtą prieš moteris.
Visos šios sritys yra glaudžiai susijusios su ES
politikos prioritetais. Indeksas padeda suvokti,
kad labai skiriasi tai, kaip moterys ir vyrai paskirsto laiką vaikų priežiūrai bei namų ruošai ir
kaip jiems atstovaujama valdžioje ir priimant
sprendimus.
Lyčių lygybės indeksas, kuris pirmą kartą pristatytas 2013 m., privertė pripažinti, kad apskritai ES dar tik pusiaukelėje į lyčių lygybę.
2015 m. EIGE pristatė antrąjį indekso leidimą,
kuris pirmą kartą suteikė galimybę palyginti
2005, 2010 ir 2012 m. rezultatus.

Europos lyčių lygybės institutas. Trumpai apie instituto veiklą 2017 m.
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Darbas
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Socialinė veikla

Lyčių lygybės indekso konceptualios sistemos sritys ir posričiai.

Lyčių lygybės skatinimas
Europoje ir už jos ribų
2016 m. Serbija tapo pirmąja ES nepriklausančia šalimi, kuri pasinaudojo instituto
metodu, kad sukurtų savo lyčių lygybės indeksą. Dabar Serbija turi analitinę priemonę,
kuri yra ypač naudinga tiek tam, kad būtų
galima stebėti šalyje padarytą pažangą ir
esamus trūkumus, tiek vykstant stojimo į ES
procesui, kad Serbiją būtų galima palyginti
su kitomis ES valstybėmis narėmis.

Lyčių statistikos duomenų bazė.
Užtikrinti, kad tai, kas yra
nematoma, taptų matoma
Instituto lyčių statistikos duomenų bazėje sutelkiama visa statistinė informacija apie lyčių
lygybę. Instituto duomenų bazė yra patogi
tuo, kad informacija pateikiama vienoje vietoje, ji jums suteikia galimybę neapsiriboti
skaičiais ir nustatyti pagrindines tendencijas,
stebėti pažangą ir susipažinti su lyčių lygybės
duomenimis. Galite ieškoti pagal raktinius žodžius arba naršyti naudodamiesi statistikos
medžiu. Be to, duomenų bazė yra interaktyvi
ir leidžia jums sukurti savo vizualizacijas arba
eksportuoti duomenis savo reikmėms.
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EIGE lyčių statistikos duomenų bazė

Kam tai skirta?
Svarbu tai, kad tiek instituto Lyčių lygybės indeksas, tiek Lyčių statistikos duomenų bazė
yra prieinami internete visiems.

Nepaisant to, ar esate patyręs statistikos specialistas, ar tiesiog norite daugiau sužinoti
apie lyčių lygybę, instituto ištekliais naudotis
yra lengva. Kviečiame pasidomėti!

Europos lyčių lygybės institutas. Trumpai apie instituto veiklą 2017 m.
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Lyčių aspekto integravimas. Kas tai?

Lyčių aspektas, kaip būtinas
veiksnys priimant sprendimus
Nesate tikras, ar lyčių lygybė yra svarbi jūsų darbo
srityje? Lyčių nelygybės esama visose visuomenės gyvenimo srityse ir ji įvairiai veikia mūsų gyvenimą. Tai reiškia, kad, norėdami spręsti mums
kylančias platesnio masto problemas, turime
spręsti nelygybės daugelyje skirtingų politikos
sričių problemą. Šis požiūris žinomas kaip „lyčių

Lyčių aspekto integravimo
platforma

• metodai ir priemonės, kurie padeda gauti praktinių patarimų, kaip lyčių aspektą įtraukti į kiekvieną
politikos ar programos ciklo etapą – nuo biudžeto
sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą iki šios srities audito;

Kuo lyčių lygybė svarbi...

BANK

Suprasti lyčių aspekto integravimą dabar labai
paprasta. Instituto internetinėje Lyčių aspekto integravimo platformoje galima rasti įvairių šaltinių,
padedančių nustatyti ir spręsti lyčių nelygybės
problemą visose visuomenės gyvenimo srityse,
kaip antai:
• informacija apie daugelį skirtingų politikos sričių; joje atskleidžiama lyčių nelygybė kiekvienoje
srityje ir pateikiami išsamūs duomenys apie dabartinius tikslus bei prioritetus ES ir tarptautiniu
lygmenimis;

Europos lyčių
lygybės institutas

sporte?

aspekto integravimas“ ir reiškia, kad tiek moterų,
tiek vyrų poreikiai ir rūpimi klausimai yra integruojami į visas politikos formavimo sritis.

žemės ūkyje?

BANK

energetikos
srityje?

• informacija apie pažangą, kurią kiekviena iš 28 ES
valstybių narių padarė lyčių aspekto integravimo
srityje;

transporto
sektoriuje?

BANK

• geroji patirtis su praktiniais pavyzdžiais, kaip didinti lyčių lygybę įvairiose srityse.

Lyčių aspektas žemės ūkio ir

lyčių aspektas mokslinių
tyrimų sektoriuje
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kaimo plėtros sektoriuje
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Lyčių aspektas ekonomikos ir

finansų reikalų sektoriuje

lygybės institutas sukūrė naują internetinę priemonę „Lyčių lygybė akademinėse ir mokslinių tyrimų
organizacijose“ (angl. santr. GEAR). Ši priemonė,
įtraukta į platesnę instituto lyčių aspekto integravimo programą, yra skirta teikti informaciją ir konsultacijas mokslinių tyrimų institucijoms, kurios nori
užtikrinti didesnę lyčių pusiausvyrą šiame sektoriuje.

Lyčių lygybės ekonominė nauda

Platforma pirmiausia skirta už politinius sprendimus
atsakingiems asmenims, kurie gali pasinaudoti šiais
interneto ištekliais, kad savo politikos srityje pritaikytų lyčių aspektu grindžiamą požiūrį. Vis dėlto ji suteikia įdomių įžvalgų ir apie lyčių lygybę įvairiose visuomenės srityse – nuo žuvininkystės iki transporto
ir kultūros. Tai naudinga perskaityti mums visiems!

Sutelkdamas dėmesį į socialinę ir ekonominę lyčių
lygybės naudą, institutas pateikia įrodymų, kad
moterų ekonominis įgalėjimas padėtų paskatinti
tvarų augimą ir būtų ekonomiškai naudingas visai
visuomenei.

Pasinaudokite nauja internetine
priemone GEAR

Instituto atliktas Lyčių lygybės Europos Sąjungoje ekonominės naudos tyrimas apima visas 28 ES
valstybes nares ir remiasi ankstesniais tyrimais; taip
siekiama sukurti tvirtą teorinį pagrindą ir empirinį
modelį, kad būtų galima įvertinti lyčių lygybės ES
ekonominę naudą.

Siekdami didinti lyčių lygybę mokslinių tyrimų ir
inovacijų srityje, Europos Komisija ir Europos lyčių

Institutas įvertins galimą makroekonominį lyčių
lygybe pagrįstos politikos poveikį šiose srityse:

L yčių aspektas ir energetika

Lyčių aspektas ir jaunimas

Lyčių aspektas teisingumo sektoriuje

Lyčių aspektas sveikatos sektoriuje
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EIGE lyčių aspekto integravimo platforma informuoja apie vyrų ir moterų nelygybę skirtingose politikos srityse.

švietimo, mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos, būsimų darbo vietų, dalyvavimo darbo
rinkoje, darbo užmokesčio skirtumų, taip pat laiko
panaudojimo ir vaisingumo.
2017 m. apsilankykite instituto interneto svetainėje,
kurioje numatoma paskelbti duomenų apie poreikį mažinti lyčių nelygybę tokiose srityse, kaip antai
švietimas, darbo rinka, ekonominis ir politinis sprendimų priėmimas ir nemokamos priežiūros pareigų
paskirstymas, siekiant Europos pažangaus, tvaraus ir
integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Biudžeto sudarymas
atsižvelgiant į lyčių aspektą
Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą
yra strategija, skirta užtikrinti moterų ir vyrų lygybę,
sutelkiant dėmesį į viešuosius išteklius. Tai priemonė, galinti padėti planuoti ir įgyvendinti biudžetą,
kuriame atsižvelgiama į skirtingus moterų, vyrų,
mergaičių ir berniukų poreikius. Jis padeda planuoti priemones ir išteklius, kad būtų galima tenkinti
šiuos poreikius, sutelkiant dėmesį į tai, kaip ūkio
subjekto pajamos ir išlaidos gali turėti skirtingą
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poveikį moterims ir vyrams ir daryti įtaką jų socialiniam bei ekonominiam statusui ir galimybėms.

kuri padėtų sudaryti biudžetą atsižvelgiant į lyčių
aspektą.

Vykdydamas veiklą, susijusią su biudžeto sudarymu atsižvelgiant į lyčių aspektą, institutas apžvelgs
biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą
iniciatyvas ir gerąją patirtį ES valstybėse narėse
ir 2017–2018 m. parengs internetinę priemonę,

Priemonė bus įtraukta į instituto Lyčių lygybės
aspekto integravimo platformą – žinių ir išteklių
internetinį rinkinį, kuriame siūloma praktinių lyčių
aspekto integravimo metodų, įskaitant ir biudžeto
sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą.

Instituto Lyčių
lygybės Europos
Sąjungoje
ekonominės naudos
tyrime apžvelgiami
ir apibendrinami
politikos formavimui
aktualių tyrimų
duomenys apie lyčių
lygybės indėlį siekiant
įtvirtinti pažangaus,
tvaraus ir integracinio
ES augimo modelį.
Tyrimas padės toliau
plėtoti duomenis
apie lyčių lygybės
politikos bendrą
ekonominę naudą ir
apie bendrą didesnės
lyčių lygybės
poveikį socialinio
ir ekonominio ES
modelio tvarumui.

Europos lyčių lygybės institutas. Trumpai apie instituto veiklą 2017 m.

17

EIGE Išteklių ir
dokumentacijos centras
Instituto išteklių ir dokumentacijos centre galite lengvai ir greitai rasti daugiau kaip 500 000 šaltinių lyčių
lygybės klausimais 28 ES valstybėse narėse, įskaitant
tyrimus, straipsnius, knygas, politikos dokumentus,
nepublikuotą medžiagą, specializuotas duomenų
bazes ir pan.
Susipažinkite su instituto biblioteka (http://eige.europa.eu/rdc) neatsitraukdami nuo kompiuterio ir pasinaudokite galimybe atlikti paiešką didžiausių Europos
bibliotekų lyčių lygybės srities rinkiniuose! Nuolat
gausėjančioje mūsų internetinėje bibliotekoje galima
rasti šaltinių visomis oficialiosiomis ES kalbomis.
Norite susipažinti su instituto specializuotu dokumentų rinkiniu lyčių klausimais?
• Apsilankykite pas mus! Siūlome atvirą mokymosi erdvę, kurioje galima susitikti, bendrauti ir imtis veiklos
lyčių lygybės srityje.
• Jei ieškote išsamesnės informacijos ar mokslinių tyrimų, galite apsilankyti ir instituto specializuotoje bibliotekoje Vilniuje. Norėdami susitarti dėl vizito laiko,
rašykite e. paštu rdc@eige.europa.eu

„EuroGender“
Instituto internetiniame tinkle „EuroGender“ keičiamasi įvairiausia informacija lyčių lygybės klausimais!
„EuroGender“ nariai gali daugiau sužinoti apie instituto darbą ir dalyvauti įvairiose diskusijose internetu.

Be to, jie išsamiai informuojami apie būsimus renginius ar konferencijas lyčių lygybės klausimais.

Lyčių lygybės žodynas ir žinynas
Ar žinote, kuo skiriasi „lyčių pusiausvyra“ ir „lyčių paritetas“? Šią informaciją galite rasti naujame instituto
internetiniame žodyne ir žinyne! Naujasis žodynas ir
žinynas suteiks galimybę bet kam Europos Sąjungoje
ir už jos ribų vienodai suprasti lyčių lygybės sąvokas
ir padės išvengti sumaišties dėl svarbiausių terminų.
Ši internetinė priemonė suteiks galimybę kalboje geriau atsižvelgti į lyčių aspektą ir kritiškai įvertinti terminus, kuriais dar labiau įtvirtinami lyčių stereotipai
ir nepaisoma lyčių skirtumų. Lyčių lygybės žodyną ir
žinyną anglų kalba rasite adresu http://eige.europa.
eu/rdc/thesaurus; be to, laukite jų vertimo į ES kalbas ir rašymo atsižvelgiant į lyčių aspektą priemonių
rinkinio!
Instituto internetiniame Lyčių
lygybės žodyne ir žinyne
pateikiama per 400 naujausių
tikslių sąvokų, kuriose
atsižvelgiama į lyčių aspektą.
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Bendraukime
Lyčių lygybė – visiems svarbus klausimas, todėl institutas visada yra pasirengęs dalytis naujienomis ir nori
pasiekti platesnę auditoriją. Apie visą instituto veiklą galite sužinoti mūsų interneto svetainėje ir socialinės
žiniasklaidos paskyrose.
Visas mūsų publikacijas rasite instituto interneto svetainėje, Išteklių ir dokumentacijos centre ir ES internetiniame knygyne „EU Bookshop“.
Įėjimas į Išteklių ir dokumentacijos centrą yra mūsų Vilniaus biuro, įsikūrusio adresu Vilniaus g. 10, pirmame
aukšte. Išteklių ir dokumentacijos centras dirba pirmadieniais–penktadieniais nuo 9.30 iki 13.00 val. ir nuo
13.30 iki 18.00 val. Daugiau informacijos suteiksime e. paštu rdc.info@eige.europa.eu
Jei domitės moksline literatūra ar ieškote išsamios informacijos, apsilankykite mūsų specializuotoje bibliotekoje ketvirtame aukšte. Dėl vizito rašykite e. paštu rdc@eige.europa.eu
Užsisakykite instituto naujienlaiškį:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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