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Despre EIGE

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) urmărește promovarea și
garantarea șanselor egale pentru femei și bărbați
pe întreg teritoriul Europei și în afara acesteia. Cercetările derulate de EIGE creează premisele unei
mai bune înțelegeri și conștientizări a aspectelor
legate de egalitatea de gen în toate sferele vieții
publice. Subliniind etapele care încă mai trebuie
parcurse și furnizând informații practice și de încredere, EIGE îi ajută pe factorii de decizie să îmbunătățească viața femeilor și a bărbaților și astfel să
aducă Europa mai aproape de egalitatea de gen.
Viziunea EIGE este de a
transforma egalitatea de gen
într-o realitate pentru toți
cetățenii din Europa și chiar mai
departe.

de la sărăcie până la șomaj și chiar la efectele
schimbărilor climatice, nu pot fi rezolvate fără a
garanta condiții egale pentru ca atât femeile, cât
și bărbații să își valorifice potențialul.

Ce face EIGE

În calitatea sa de unică agenție a UE specializată în
egalitatea de gen, EIGE produce și oferă cercetare și
informații de înaltă calitate instituțiilor UE și statelor
membre. Activitatea EIGE se extinde pe numeroase
domenii de politici și implică părți interesate din diferite sectoare, oferindu-le cunoștințele și compeFigure
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Cu o expertiză și o bază de cunoștințe solide și cu
o vastă bibliotecă online, EIGE urmărește să devină
centrul de cunoaștere al UE în domeniul egalității
de gen.

De ce e nevoie de egalitate de gen?
Eliminarea inegalității dintre femei și bărbați e o
condiție necesară fundamentală pentru a crea o
Europă mai unită, mai echitabilă și mai puternică. Provocările cu care ne confruntăm în prezent,
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Indicele egalității de gen al EIGE arată că UE este abia la
jumătatea drumului către atingerea egalității de gen, cu
un scor general de 52,9 din 100.
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Monitorizarea punerii în aplicare
a Platformei de acțiune de la
Beijing în statele membre ale UE

EIGE’s reports examine diﬀerent areas of the BPfA, as requested by the presidencies of the Coun
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În vederea îndeplinirii acestui angajament, EIGE
oferă sprijin Uniunii Europene și fiecărui stat membru în parte, prin elaborarea de rapoarte care oferă informații despre evoluțiile la zi și recomandări
pentru un proces mai bine informat de elaborare
a politicilor.
Rapoartele EIGE analizează diferite domenii ale
BPfA, dând curs solicitărilor din partea Președințiilor Consiliului Uniunii Europene. Există 12 direcții
prioritare ale BPfA și toate pot fi consultate pentru
a găsi informații statistice relevante în Baza de date
a EIGE cu statistici de gen.
Aproape unul din patru cetățeni
ai Uniunii Europene este expus
riscului de sărăcie sau de
excluziune socială, iar peste
jumătate din numărul total al
acestora sunt femei.

Sărăcia, genul și inegalități care
se intersectează
Sărăcia este un fenomen complex și pluridimensional care nu poate fi pe deplin înțeles în absența
unei perspective de gen. Femeile din Uniunea Europeană sunt expuse unui risc mai mare de sărăcie,
în primul rând din cauza decalajelor de gen pe piața muncii cu care se confruntă pe tot parcursul vieții. Raportul realizat de EIGE analizează progresele
înregistrate între 2007 și 2014 în ceea ce privește
reducerea sărăciei în Uniunea Europeană. Perspectiva adoptată în raport, aceea a inegalităților care
se intersectează, dezvăluie numeroasele fațete ale
sărăciei, precum și factorii care amplifică situațiile
de risc și diferențele dintre femei și bărbați.

Dezvoltarea competențelor
femeilor și bărbaților cu locuri
de muncă precare în UE
Globalizarea și evoluțiile tehnologice au adus
modificări importante pe piața muncii. Complexitatea locurilor de muncă este în creștere în toate
domeniile profesionale, inclusiv în cazul acelora ce
necesită calificare redusă. Nota de cercetare elaborată de EIGE analizează posibilitățile de sporire
a competențelor în rândul femeilor și al bărbaților
din UE. Această notă evidențiază diferențe semnificative între femeile și bărbații slab calificați în
ceea ce privește capacitatea lor de integrare profesională, statutul pe piața muncii și accesul la formare profesională.
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Raportul privind sărăcia prezintă date despre
dificultățile pe care le întâmpină părinții singuri.
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EIGE luptă împotriva violenței de gen

Violența împotriva femeilor reprezintă una dintre
cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului
din zilele noastre și constituie o formă de discriminare care generează sau poate să genereze daune
sau suferințe de natură fizică, sexuală, psihologică
sau economică în rândul femeilor. Aceasta agravează disparitățile de gen și subminează demnitatea și integritatea femeilor, afectând grav familiile,
comunitățile și societatea.
În ciuda amplorii acestei probleme la nivelul UE,
există în continuare o lipsă de informare în ceea ce
privește violența împotriva femeilor. EIGE contribuie activ la importantele eforturi ale Uniunii Europene de prevenire și combatere a violenței de gen,
printr-o activitate menită să îmbunătățească disponibilitatea, calitatea și comparabilitatea datelor
privind violența împotriva femeilor. Prin activitățile
sale de cercetare și de culegere de informații, EIGE
vine în sprijinul instituțiilor europene și al experților, depistând lacunele existente în datele actuale
și sporind cunoștințele și gradul de înțelegere generală a acestui domeniu. Studiile EIGE subliniază,
de asemenea, diversitatea abordărilor legislative

din statele membre vădită de diferitele moduri de
aplicare a legii, precum și diversitatea metodologiilor de culegere de date privind violența împotriva
femeilor în fiecare stat membru în parte.
Una din trei femei din UE a fost
expusă violenței fizice sau sexuale,
sau ambelor forme de violență,
începând cu vârsta de 15 ani.

Mutilarea genitală a femeilor
Uniunea Europeană condamnă ferm mutilarea
genitală a femeilor și suferința cauzată victimelor
acestei practici. În 2017, EIGE va aplica metodologia elaborată în 2014 într-un studiu de o estimare
a numărului de fete expuse riscului de mutilare
genitală în șase state membre ale UE: Belgia, Cipru,
Franța, Grecia, Italia și Malta. Rezultatele studiului
vor oferi statelor membre informații necesare pentru protejarea fetelor și femeilor împotriva mutilării
genitale și pentru prevenirea acestei practici.

Implicăm Europa în combaterea
violenței împotriva femeilor!
#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM
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Echipa EIGE în timpul unei campanii de combatere a violenței împotriva femeilor.

Directiva privind drepturile
victimelor
Din perspectiva EIGE, revizuirea legislației presupune purtarea unor „ochelari prin care se văd problemele legate de gen” și adoptarea unei perspective de gen. Directiva privind drepturile victimelor
a fost lansată de Comisia Europeană cu scopul
de a li se garanta tuturor victimelor infracțiunilor
acces egal la justiție și la sprijin în Europa. Analiza
aprofundată efectuată de EIGE a tuturor celor 26
de articole ale directivei va ajuta statele membre
să o pună în aplicare luând în considerare nevoile
specifice ale victimelor violenței de gen. Este disponibilă pentru consultare online.

Aducerea violenței împotriva
femeilor în prim-plan
În 2017, EIGE va susține demersul Comisiei Europene de a sensibiliza populația cu privire la realitatea

șocantă a violenței împotriva femeilor în Europa.
EIGE va acționa îndeosebi în sensul furnizării de recomandări practice către statele membre pentru a
le ajuta să combată violența de gen și să protejeze victimele în cel mai eficient mod posibil. Vor fi
publicate în mod regulat noutăți pe această temă,
prin intermediul site-ului și al platformelor de comunicare socială.

Campanii de comunicare –
16 zile de activism
Campania „16 zile de activism împotriva
violenței de gen” se desfășoară anual, începând
cu 25 noiembrie (Ziua internațională pentru
eliminarea violenței împotriva femeilor) și până
la 10 decembrie (Ziua internațională a drepturilor
omului). Pe parcursul celor 16 zile, EIGE se alătură
altor actori de la nivel mondial pentru a sensibiliza
populația prin evenimente, activități și mesaje
specifice.
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Bărbații și egalitatea de gen

Unde se încadrează bărbații în
dezbaterea privind egalitatea
de gen?
Politicile și campaniile care vizează obținerea
egalității de gen au fost adesea înțelese ca fiind
exclusiv „probleme ale femeilor”. Realitatea este
însă cu totul alta. Și bărbații sunt afectați profund
de rolurile de gen și resimt inegalități în viața
cotidiană, vizibile îndeosebi în aspecte precum
nivelul de școlarizare și speranța de viață. Crearea
unei societăți în care să existe mai multă egalitate
din perspectiva genului ar aduce beneficii tuturor,
și de aceea este atât de importantă implicarea activă nu doar a femeilor, ci și a bărbaților.

Tematica „Bărbații și egalitatea de gen” nu constituie un domeniu de interes separat pentru EIGE,
întrucât toate aspectele activității institutului sunt
configurate din perspectiva genului. Acest lucru
presupune admiterea faptului că atât femeile,
cât și bărbații se confruntă cu provocări și oportunități specifice genului, care le influențează accesul la resurse și capacitatea de a-și valorifica la
maximum potențialul.

Campania White Ribbon
(„Panglica albă”)
Ca parte a acțiunilor sale de sensibilizare, EIGE contribuie la campania „Panglica albă” – una dintre

6 lucruri pe care le poți face!
1.

Informează-te despre violența și despre
amenințările pe care le îndură femeile
din partea bărbaților.

2. Ripostează atunci când, la locul de muncă, la școală sau în familie se vehiculează
un limbaj sau glume cu tentă sexistă.

3. A nalizează dacă nu cumva propria atitudine sau comportament contribuie la
agravarea problemei.

4.

F ii un model pentru băieți. Arată că a fi
bărbat nu înseamnă a-i controla sau a-i
domina pe ceilalți.

5. Vorbește

cu prietenii și familia despre
campanie.

6. Sensibilizează-i pe ceilalți, la locul tău de
muncă sau la școală, cu privire la violența împotriva femeilor.
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„Ca bărbat, am un statut
privilegiat. Sunt liber să
spun și să fac ce vreau și
mă simt în siguranță. Combat violența împotriva femeilor pentru că vreau ca
și fiica mea să trăiască într-un mediu sigur”.
Director la Platforma socială

Institutul European pentru Egalitatea
de Șanse între Femei și Bărbaţi

Participați la Campania White Ribbon („Panglica albă”)

cele mai de amploare campanii la nivel mondial
conduse de bărbați – care vizează sensibilizarea și
eradicarea violenței bărbaților asupra femeilor și
fetelor. Campania își propune să scoată la lumină
amploarea și gravitatea problemei și să-i convingă
pe bărbați să devină agenți ai schimbării. Prin purtarea unei panglici albe, prin conversații cu prietenii, colegii și familia, bărbații arată că iau atitudine
și că violența împotriva femeilor nu trebuie tolerată. EIGE a implicat lideri politici din toată Uniunea
Europeană care și-au afirmat angajamentul politic de a sensibiliza populația cu privire la violența
împotriva femeilor și a faptului că acest fenomen
trebuie oprit.

Angajamentul
White Ribbon
„Sunt unul dintre miliardele de
oameni care cred că femeile și bărbații sunt egali și că violența împotriva femeilor nu ar trebui să existe
în această lume. Purtând o panglică
albă, mă angajez să nu comit, să nu
permit și să nu rămân pasiv în fața
violenței împotriva femeilor. Promit
să fac tot ce-mi stă în putință pentru
a-i pune capăt.”
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Statistici privind egalitatea de gen

Colectarea și evaluarea de statistici privind egalitatea de gen constituie un aspect central al activității
derulate de EIGE. Aceste statistici oferă o imagine
mai completă și mai precisă a felului în care se trăiește în Europa din perspectiva femeilor și a bărbaților. Ele evidențiază decalajele existente, dar monitorizează și progresele înregistrate. Prin culegerea de
date și creionarea unei imagini de ansamblu privind
egalitatea de gen la nivelul UE și al statelor membre,
EIGE a devenit o resursă de încredere și un punct
unic de acces pentru factorii de decizie și pentru
experți.

Cum poate fi măsurată egalitatea
de gen?
Înțelegerea amplorii disparităților de gen din Europa
este un proces complex. Pentru a simplifica acest
proces, EIGE a elaborat un instrument unic, denumit
„indicele egalității de gen”. Indicele analizează

STATISTICILE DE GEN RELE VĂ INEGALITĂȚI ÎNTRE
FEMEI ȘI BĂRBAȚI.

transversal domenii uzuale de studiu statistic,
precum economia și sănătatea, și separă datele
obținute în funcție de diferite variabile, astfel încât
acestea să reflecte realitatea pentru femei și bărbați
deopotrivă. Indicele egalității de gen reflectă
dimensiunea decalajului dintre femei și bărbați
(disparitatea de gen) și calculează un punctaj: 1
înseamnă inegalitate totală, iar 100 se traduce prin
egalitate deplină. Rezultatele oferă o comparație
clară și utilă între femeile și bărbații din toate statele
membre ale Uniunii Europene.
Cele șase domenii principale în care este utilizat
indicele EIGE sunt: activitatea profesională,
banii, cunoștințele, timpul, puterea și sănătatea.
Există și două domenii-satelit: inegalitățile care
se intersectează și violența împotriva femeilor.
Toate aceste domenii se leagă îndeaproape
de prioritățile în materie de politică ale Uniunii
Europene. Indicele arată o disparitate imensă între
femei și bărbați în ceea ce privește repartizarea
timpului pentru activități casnice și de îngrijire a
copiilor, precum și în privința reprezentării femeilor
în posturi de conducere și de decizie.
Lansat în 2013, indicele egalității de gen a arătat
că, în ansamblu, Uniunea Europeană se află abia
la jumătatea drumului către obținerea egalității
depline între femei și bărbați. În 2015, EIGE a
prezentat a doua ediție a indicelui, care a permis
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Activitate
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Sănătate
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segregare
calitatea activității
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Bani
resurse financiare
situație economică

stare
comportament
acces

Indicele
egalității
de gen

Putere

Cunoștințe
nivel de instruire
segregare
învățare pe tot
parcursul vieții

politică
socială
economică

Inegalități
transversale

Violență

Timp
activități economice
activități de îngrijire
activități sociale

Domenii și subdomenii ale cadrului conceptual al indicelui egalității de gen.

pentru prima dată o comparație în timp, prin
punctajele aferente anilor 2005, 2010 și 2012.

Promovarea egalității de gen în
Europa și chiar mai departe
În 2016, Serbia a devenit prima țară din afara
Uniunii Europene care a utilizat metodologia EIGE
pentru a-și elabora propriul indice al egalității de
gen. În prezent, Serbia dispune de un instrument
de analiză extrem de util, atât la nivel național,
în vederea monitorizării reușitelor și a lacunelor,
cât și în contextul procesului de aderare la UE,
permițând realizarea de comparații între acest stat
și statele membre ale Uniunii.

Baza de date cu statistici de gen
dezvăluie realitățile invizibile
Baza de date cu statistici de gen a EIGE constituie
o platformă pentru toate informațiile statistice
referitoare la egalitatea de gen. Reunind aceste
informații într-un instrument unic și ușor de
utilizat, baza de date a EIGE vă permite să priviți
în spatele cifrelor și să descoperiți principalele
tendințe, să monitorizați evoluțiile și să constatați
care sunt realitățile în privința egalității de gen.
Puteți să căutați informații folosind cuvinte-cheie
sau să navigați utilizând structura arborescentă
a statisticilor. De asemenea, baza de date este
interactivă și vă permite să vă creați propriile

12
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Baza de date cu statistici de gen a EIGE

vizualizări sau să exportați datele pentru a le utiliza
în mod independent.

Cui i se adresează?
Vestea bună este că atât indicele EIGE al egalității
de gen, cât și baza de date cu statistici de gen sunt

accesibile online pentru oricine este interesat. Fie
că sunteți un statistician cu experiență, sau pur
și simplu o persoană care vrea să știe mai multe
despre egalitatea de gen, veți putea naviga cu
ușurință resursele EIGE. Vă invităm să le accesați și
să aruncați o privire!

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – EIGE pe scurt 2017
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Ce înseamnă integrarea
perspectivei de gen?
Plasarea aspectelor de gen în
centrul procesului de luare a
deciziilor
Nu sunteți sigur că egalitatea de gen are vreo relevanță pentru domeniul în care vă desfășurați activitatea profesională? Adevărul este că inegalitățile
de gen există în toate sferele vieții publice și ne
afectează la nivel individual în numeroase și diferite moduri. Prin urmare, pentru a rezolva aceste
probleme trebuie abordate inegalitățile din multe

Platforma pentru integrarea
perspectivei de gen

• metode și instrumente ce oferă sfaturi practice
despre cum poate fi inclusă perspectiva de gen în
toate etapele ciclului de elaborare sau planificare
a politicilor, de la politicile bugetare până la procesele de audit;

Ce legătură are egalitatea de gen cu...

BANK

Integrarea perspectivei de gen n-a fost nicicând
mai lesne de înțeles. Platforma online a EIGE de
integrare a perspectivei de gen oferă o mare varietate de resurse pentru a putea identifica și trata
inegalitățile de gen în toate sferele vieții publice.
Aceste resurse includ:
• informații despre numeroase domenii de politică prezentând inegalități de gen existente în
toate domeniile, precum și detalii privind obiectivele și prioritățile actuale la nivelul UE și la nivel
internațional;

Institutul European pentru Egalitatea
de Șanse între Femei și Bărbaţi

sportul?

domenii de politică diferite. Această abordare este
cunoscută drept „integrarea perspectivei de gen”
(gender mainstreaming) și presupune ca nevoile și
preocupările specifice fiecărui sex în parte să figureze în toate aspectele procesului decizional.

agricultura?

BANK

energia?

transporturile?

BANK

• informații specifice pentru fiecare stat membru,
care să evidențieze evoluțiile înregistrate în ceea
ce privește integrarea perspectivei de gen;
• bune practici care prezintă exemple practice de
dezvoltare a egalității de gen în diverse domenii.
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G enul în afacerile
economice și financiare

dezvoltarea rurală

Genul în agricultură și

Genul în cercetare
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și Bărbați (EIGE) au elaborat un nou instrument
online: Gender Equality in Academic and Research
Organisations – GEAR (Egalitatea de gen în universități și în institutele de cercetare). Instrumentul face
parte dintr-un program mai amplu al EIGE referitor
la integrarea perspectivei de gen și oferă informații
și îndrumare institutelor de cercetare care doresc
să confere acestui domeniu un mai bun echilibru
de gen.

Platforma a fost creată în special pentru factorii de decizie, care pot utiliza resursele noastre online pentru a
integra dimensiunea de gen în domeniul lor de politică. Cu toate acestea, platforma oferă o perspectivă interesantă pentru toată lumea asupra egalității de gen
și a modului în care se reflectă aceasta în diferite sfere
ale societății, de la pescuit și până la transporturi sau
cultură. Este, așadar, o lectură utilă tuturor!

Schimbă direcția cu „GEAR”
Pentru a promova egalitatea de gen în domeniul
cercetării și inovării, Comisia Europeană și Institutul
European pentru Egalitatea de Șanse între Femei

Avantajele economice ale
egalității de gen
Reliefând avantajele de ordin social și economic ale
egalității de gen, EIGE dovedește că emanciparea
economică a femeilor ar favoriza creșterea durabilă
și ar produce beneficii economice pentru societate
în general.
Studiul EIGE privind avantajele economice ale egalității de gen în Uniunea Europeană se referă la toate statele membre și continuă în baza cercetărilor
anterioare pentru a elabora un cadru teoretic și un
model empiric de măsurare a avantajelor economice ale egalității de gen la nivelul UE.

Genul și energia

Genul și tineretul

Genul în justiție

Genul în sănătate
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Platforma EIGE de integrare a perspectivei de gen prezintă inegalitățile de gen din diferite domenii ale politicilor.

EIGE va evalua posibilele efecte macroeconomice ale politicilor care vizează egalitatea de gen în
domenii precum educația, știința, tehnologia, ingineria și matematica (STEM), posibile noi locurile
de muncă, participarea pe piața muncii, salarizarea
diferențiată, precum și modurile de utilizare a timpului și fertilitatea.

politice și economice și distribuirea activităților
neremunerate de îngrijire și casnice, în vederea
atingerii obiectivelor Strategiei 2020 a UE pentru o
dezvoltare inteligentă, durabilă și incluzivă.

Consultați site-ul EIGE pentru a afla rezultatele,
care întăresc prin dovezi concrete nevoia de a elimina inegalitățile de gen în domenii precum educația, piața muncii, procesele de luare a deciziilor

Integrarea perspectivei de gen în domeniul bugetului constituie o strategie de obținere a egalității
dintre femei și bărbați prin intermediul resurselor
publice. Mai exact, este un instrument care poate

Abordarea sensibilă la gen a
planificărilor bugetare
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contribui la planificarea și la execuția bugetară
ținând seama de nevoile diferite ale femeilor și
bărbaților, ale fetelor și băieților. Instrumentul planifică măsuri și resurse care să răspundă acestor
nevoi, acordând o atenție deosebită modului în
care veniturile și cheltuielile unei administrații pot
afecta diferit femeile și bărbații, inclusiv la nivel de
oportunități și statut socioeconomic.

această temă din statele membre ale UE și va crea,
în perioada 2017-2018, un instrument online care
să vină în sprijinul acestei abordări.
Instrumentul va fi disponibil pe platforma EIGE de
integrare a perspectivei de gen, o colecție online
de cunoștințe și resurse care oferă metode practice de integrare a perspectivei de gen, inclusiv în
domeniul bugetului.

În contextul activităților viitoare din domeniul integrării perspectivei de gen în planificări bugetare, EIGE va compila inițiativele și bunele practici pe

Studiul EIGE privind
avantajele economice
ale egalității de gen în
Uniunea Europeană
reunește și consolidează
constatările relevante din
perspectiva politicilor
obținute în urma cercetării
în ceea ce privește
contribuția egalității de
gen la modelul creșterii
inteligente, durabile și
favorabile incluziunii
în Uniunea Europeană.
Studiul va dezvolta în
continuare baza de
probe având ca nucleu
avantajele economice
cumulative ale politicilor
axate pe egalitatea de
gen și impactul general
pe care îl are sporirea
egalității de gen asupra
durabilității modelului
social și economic al
Uniunii Europene.
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Centrul de resurse și documentare
al EIGE

Centrul de resurse și documentare al EIGE (CRD)
vă oferă un acces simplu și rapid la peste 500 000
de resurse privind egalitatea de gen din statele
UE: studii, articole, cărți, documente de politici,
publicații interne ale EIGE, baze de date specializate și multe altele.
Explorați biblioteca EIGE (http://eige.europa.eu/
rdc) de oriunde ați fi și bucurați-vă de avantajele navigării prin colecțiile din domeniul egalității
de gen găzduite de marile biblioteci europene!
Biblioteca noastră online oferă acces la resurse în
toate limbile oficiale ale UE și se îmbogățește pe
zi ce trece.
Doriți să aveți acces la colecția EIGE specializată
pe problematica de gen?
• Veniți să ne vizitați! Punem la dispoziție un spațiu deschis de studiu unde grupurile sunt binevenite să se întâlnească și să desfășoare activități ce
țin de sfera egalitatății de gen.
• Pentru informații ample sau pentru o cercetare
mai minuțioasă, puteți de asemenea să vizitați biblioteca specializată a EIGE, la Vilnius, în Lituania.
Trimiteți un e-mail la adresa rdc@eige.europa.eu
pentru a face o programare.

EuroGender
Rețeaua online EuroGender creată de EIGE este
locul ideal pentru discuții pe tema egalitatății de
gen. Membrii EuroGender sunt mereu la curent

cu activitatea EIGE și au ocazia în mod regulat de
a-și spune cuvântul și de a interacționa prin discuții online în timp real pe diferite teme. De asemenea, membrii rețelei EuroGender sunt mereu
informați cu privire la evenimentele sau conferințele ce urmează să aibă loc pe tema egalității de
gen.

Glosarul și Tezaurul de cuvinte în
domeniul egalității de gen
Știți care este diferența dintre „echilibrul
de
gen”
și
„paritatea
de
Glosarul și Tezaurul de cuvinte
în domeniul egalității de
gen cuprinde peste 400 de
definiții complete actualizate
și formulate ținând cont de
dimensiunea de gen.

18

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – EIGE pe scurt 2017

gen”? Verificați-vă cunoștințele cu ajutorul noului
glosar online al EIGE! Acesta este un instrument
valoros pentru a căpăta o înțelegere precisă și
de încredere a conceptelor din sfera egalității de
gen, fie că sunteți din Uniunea Europeană sau
nu. Astfel, glosarul EIGE constituie un pas înainte
către eliminarea confuziilor existente în ceea ce
privește unii termeni-cheie. Instrumentul online
va contribui, de asemenea, la crearea unui limbaj

mai sensibil la aspecte de gen și va exclude termenii care promovează stereotipurile de gen și
care ignoră diferențele dintre genuri. Accesați
Glosarul și Tezaurul de cuvinte în domeniul egalității de gen în limba engleză la http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus și căutați traduceri în limbile
oficiale UE și setul de instrumente care vă vor ajuta să redactați texte ținând cont de perspectiva
de gen.
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Haideți să stăm de vorbă!
Egalitatea de gen ne privește pe toți. De aceea, aici la EIGE ne bucurăm întotdeauna să împărtășim noutăți
și să știm că mesajele noastre ajung la un public cât mai larg. Fiți la curent cu toate activitățile EIGE prin
intermediul site-ului nostru și al canalelor de comunicare socială.
Toate publicațiile noastre sunt disponibile pe site-ul EIGE, prin intermediul Centrului de resurse și documentare (CRD), și pe EU Bookshop.
Intrarea Centrului de resurse și documentare este la parterul clădirii unde se află birourile noastre din
Vilnius, la adresa Vilniaus Gatvė 10. CRD este deschis de luni până vineri în intervalele orare 9.30-13.00 și
13.30-18.00. Pentru mai multe informații, ne puteți scrie la rdc.info@eige.europa.eu
Pentru întrebări ce țin de cercetare și informații mai ample, vă rugăm să vizitați biblioteca noastră specializată de la etajul IV. Vă rugăm să faceți o programare la rdc@eige.europa.eu
Nu uitați să vă abonați la buletinul informativ al EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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Institutul European pentru Egalitatea
de Șanse între Femei și Bărbaţi

http://eige.europa.eu
Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) este un organism autonom al
Uniunii Europene, înființat pentru a consolida și a contribui la promovarea egalității de șanse între femei
și bărbați. Mandatul său include integrarea principiului egalității între femei și bărbați în toate politicile
UE și în politicile naționale care derivă din acestea, combaterea discriminării bazate pe sex și sporirea
gradului de conștientizare a cetățenilor UE cu privire la egalitatea de gen.
Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LITUANIA
Tel. +370 52157444
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http://eige.europa.eu
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