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O inštitúte EIGE

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) pôsobí v oblasti presadzovania a posilňovania rovných
príležitostí pre ženy a mužov v Európe i mimo nej.
Výskum inštitútu EIGE prispieva k informovanosti a lepšiemu porozumeniu rodovej rovnosti vo
všetkých oblastiach spoločnosti. Inštitút poskytuje spoľahlivé a praktické informácie a poukazuje
na to, ako možno zlepšiť situáciu v oblasti rodovej
rovnosti. Podporuje tak tvorbu politík, ktoré môžu
mať pozitívny vplyv na život žien a mužov, a približuje Európu k rodovej rovnosti.

klimatických zmien nie je možné vyriešiť bez toho,
aby ženy a muži mali rovnaké možnosti využiť svoj
potenciál.

Naša práca
Inštitút EIGE je jediná agentúra EÚ, ktorá sa zaoberá rodovou rovnosťou. Robí kvalitný výskum
a poskytuje informácie európskym inštitúciám
a členským štátom EÚ. Činnosť inštitútu sa týka
mnohých oblastí politiky, zahŕňa spoluprácu s relevantnými aktérmi z rôznych odborov a poskytuje
im poznatky a špecializované know-how potrebné na riešenie rodovej nerovnosti v spoločnosti.

Figure 3. Scores of the Gender Equ
Víziou inštitútu EIGE je, aby
sa rodová rovnosť stala
skutočnosťou pre všetkých ľudí
v Európe i za jej hranicami.

GENDER EQUALITY INDEX

52,9

Inštitút EIGE, ktorý disponuje vysokou odbornosťou a znalosťami, prevádzkuje on-line knižnicu
s početnou zbierkou publikácií a zdrojov. Usiluje
sa tak o napĺňanie svojho poslania stať sa znalostným centrom EÚ pre rodovú rovnosť.

Prečo rodová rovnosť?
Prekonanie nerovnosti medzi ženami a mužmi je
nevyhnutné pre vytvorenie silnejšej, spravodlivejšej a jednotnejšej Európy. Súčasné problémy ako
chudoba, nezamestnanosť, a dokonca ani vplyvy

1,6

Index rodovej rovnosti inštitútu EIGE s celkovou hodnotou
52,9 zo 100 vyjadruje, že EÚ je iba na polceste k rodovej
rovnosti.
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Uplatňovanie Pekinskej akčnej
platformy v EÚ

EIGE’s reports examine diﬀerent areas of the BPfA, as requested by the presidencies of the Counci
Pekinská akčná platforma (PAP) je dôležitým míľmiery závisí od toho, ako sa vlády a inštitúcie na
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Inštitút EIGE podporuje EÚ a jednotlivé členské
štáty v napĺňaní tohto záväzku tak, že vypracúva
správy o vývoji v kritických oblastiach akčnej platformy a na základe relevantných údajov pripravuje
odporúčania pre tvorbu kvalitnejších politík.
V správach inštitútu EIGE sa prehodnocujú rôzne
oblasti akčnej platformy podľa požiadaviek predsedníctiev Rady Európskej únie. Štatistické údaje
o všetkých 12 kritických oblastiach PAP sú k dispozícii aj v Databáze rodových štatistík EIGE.
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Chudoba, rod a prelínajúce sa
nerovnosti
Chudoba je komplexný a viacrozmerný fenomén,
ktorý nemožno ponímať bez zohľadnenia rodovej
otázky. Ženy v EÚ čelia vyššiemu riziku chudoby
než muži, a to najmä v dôsledku rodovej nerovnosti na pracovnom trhu. V správe inštitútu EIGE
sa skúma, ako sa menila situácia v oblasti chudoby
v Európskej únii v rokoch 2007 až 2014. Pohľad na
prelínajúce sa nerovnosti odhaľuje mnohé aspekty chudoby a poukazuje na faktory, ktoré zvyšujú
riziko chudoby rôznych skupín žien a mužov.

Takmer každý štvrtý človek
v Európskej únii žije na hranici
chudoby alebo sociálneho
vylúčenia a vyše polovica
ohrozených sú ženy.

Rod, zručnosti mužov a žien
a prekérna práca v EÚ
Globalizácia a vývoj v oblasti technológií spôsobujú výrazné zmeny na trhu práce. Práca vo všetkých odvetviach sa stáva zložitejšou, a to aj v povolaniach, ktoré si vyžadujú nízku kvalifikáciu. Vo
výskumnej správe inštitútu EIGE sa skúma vzťah
medzi úrovňou vzdelania a trhom práce v EÚ.
Zdôrazňuje sa, že zamestnateľnosť žien a mužov
s nízkou kvalifikáciou je odlišná, rovnako ako ich
postavenie na trhu práce a prístup k odbornému
vzdelaniu.

V správe o chudobe sú predstavené údaje o problémoch,
ktorým musia čeliť osamelí rodičia.
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Európa bez rodovo
podmieneného násilia
Násilie páchané na ženách predstavuje v súčasnosti
jednu z najrozšírenejších foriem porušovania ľudských
práv a je formou diskriminácie, ktorej následkom je
alebo môže byť fyzická, sexuálna, psychická alebo ekonomická ujma či utrpenie žien. Násilie prehlbuje rodovú nerovnosť, ohrozuje dôstojnosť a integritu žien
a vážne poškodzuje rodiny, komunity i celú spoločnosť.
Napriek tomu, že násilie páchané na ženách je v EÚ
veľmi rozšírené, poznatky o tomto probléme stále nie
sú dostačujúce. Inštitút EIGE sa aktívne usiluje o lepšiu
dostupnosť, kvalitu a porovnateľnosť údajov o násilí
páchanom na ženách a prispieva tak k dôležitej činnosti EÚ v oblasti predchádzania a zamedzovania rodovo podmieneného násilia. Inštitút realizuje výskum
a zhromažďuje informácie, čím podporuje európske
inštitúcie, odborníkov v identifikovaní nedostatkov súčasných údajov, ako aj v rozširovaní poznania v oblasti
násilia. V štúdiách inštitútu EIGE sa zdôrazňuje aj rozmanitosť legislatívnych prístupov v jednotlivých členských
štátoch, ktorá sa prejavuje rozdielnym uplatňovaním

Každá tretia žena v EÚ zažila od
svojich 15 rokov fyzické a/alebo
sexuálne násilie.

práva a rozdielnym prístupom členských krajín k zberu
údajov o násilí páchanom na ženách.

Mrzačenie ženských pohlavných
orgánov
EÚ ostro odsudzuje mrzačenie ženských pohlavných
orgánov (female genital mutilation, FGM) a utrpenie,
ktoré spôsobuje jeho obetiam. V roku 2017 inštitút EIGE
využije metodiku vypracovanú v roku 2014 a vypočíta
odhad počtu dievčat ohrozených mrzačením pohlavných orgánov v šiestich krajinách EÚ. Sú to Belgicko,
Cyprus, Francúzsko, Grécko, Malta a Taliansko. Výsledky
štúdie poskytnú členským štátom dôležité informácie,
ktoré sú potrebné na ochranu dievčat a žien a zastavenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov.

Zapojme Európu a skoncujme
s násilím na ženách!
#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Inštitút EIGE v roku 2017
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Tím EIGE podporuje kampaň proti násiliu na ženách.

Smernica o právach obetí
Právne predpisy sa na inštitúte EIGE prehodnocujú
z hľadiska otázky rodovej rovnosti a s uplatnením rodovej perspektívy. Smernica o právach obetí bola vydaná Európskou komisiou s cieľom zabezpečiť všetkým
obetiam trestnej činnosti v Európe rovnaký prístup
k spravodlivosti a pomoci. Podrobná analýza všetkých
26 článkov smernice, ktorú zhotovil inštitút EIGE, pomôže členským štátom zavádzať smernicu do praxe
tak, aby zohľadňovala potreby obetí rodovo podmieneného násilia. Analýza smernice je dostupná on-line.

Násilie páchané na ženách v centre
pozornosti
V roku 2017 inštitút EIGE podporí Európsku komisiu
v jej úsilí zvýšiť informovanosť o šokujúcej realite

násilia páchaného na ženách v Európe. Inštitút EIGE sa
zameria na poskytovanie poradenstva, ktoré by malo
členským štátom pomôcť nájsť najlepšie spôsoby, ako
riešiť rodovo podmienené násilie a chrániť jeho obete.
Webová stránka inštitútu a sociálne médiá budú verejnosti pravidelne sprostredkovávať aktuálne informácie.

Komunikačné kampane –
16 dní aktivizmu
Kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu sa usporadúva každý rok od 25. novembra
(Medzinárodný deň za odstránenie násilia na ženách)
do 10. decembra (Deň ľudských práv). Počas týchto
16 dní sa EIGE pripojí k ďalším aktérom po celom svete, aby sa prostredníctvom podujatí, rôznych aktivít
a posolstiev zvyšovalo povedomie o násilí páchanom
na ženách.
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Muži a rodová rovnosť

Kedy sú muži súčasťou diskusie
o rodovej rovnosti?
Politiky a kampane, ktorých cieľom je dosahovanie
rodovej rovnosti, sa často chápali ako výhradne
„ženský problém“. Skutočnosť je však úplne iná.
Rodovo stereotypné úlohy sa týkajú aj mužov, ktorí sa stretávajú s takýmito nerovnosťami v každodennom živote. Tieto sú najviditeľnejšie napríklad
v dosiahnutom stupni vzdelania a priemernej dĺžke
života. Vytvorenie rodovo rovnejšej spoločnosti by
bolo prínosom pre každého, a práve preto sa pripisuje nesmierna dôležitosť aktívnemu zapojeniu
žien ako aj mužov.

Oblasť „muži a rodová rovnosť“ nie je osobitnou
témou inštitútu EIGE, keďže každý aspekt činnosti inštitútu sa formuje z rodovej perspektívy. Berie
sa teda do úvahy, že ženy a muži majú rôzne príležitosti a čelia rôznym výzvam, ktoré ovplyvňujú ich prístup k zdrojom a schopnosť využiť svoj
potenciál.

Kampaň Biela stužka
Súčasťou senzibilizačných aktivít inštitútu EIGE
je účasť v kampani Biela stužka, ktorej cieľom je
zvýšiť povedomie o násilí, ktoré muži páchajú na
ženách a dievčatách, a prispieť k jeho zastaveniu.

Šesť vecí, ktoré môžete urobiť!
1. Získajte viac informácií o násilí

4. Snažte sa byť vzorom pre malých

a hrozbách, ktorým čelia ženy zo
strany mužov.

chlapcov. Ukážte, že byť mužom
neznamená kontrolovať alebo
ovládať iných.

2. Prejavte nesúhlas voči sexistickým
rečiam a vtipom na pracovisku,
v škole a v rodine.

5. Povedzte o existencii kampane

3. Zamyslite sa, či vaše správanie

6. Snažte sa zvyšovať povedomie

a postoje taktiež neprispievajú
k problému.

o násilí páchanom na ženách na
svojom pracovisku alebo v škole.

priateľom a rodine.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Inštitút EIGE v roku 2017
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„Ako muž mám výsadné
postavenie. Slobodne a bez
strachu môžem povedať
a urobiť to, čo chcem. Bojujem proti násiliu na ženách,
pretože si prajem, aby aj
moja dcéra žila v bezpečnom prostredí.“
riaditeľ sociálnej platformy

Európsky inštitút
pre rodovú rovnosť

Pripojte sa ku kampani Biela stužka

Biela stužka je jednou z najväčších kampaní proti
rodovo podmienenému násiliu, ktoré sú organizované mužmi. Cieľom kampane je upozorniť na
rozsah a závažnosť problému a motivovať mužov,
aby sa stali aktívnymi nositeľmi zmeny. Pripnutím
bielej stužky, ako aj rozhovormi s priateľmi, či už
v pracovnom alebo rodinnom kruhu, majú muži
možnosť demonštrovať, že zaujali jasné stanovisko,
na základe ktorého sa násilie páchané na ženách
nesmie tolerovať. Inštitút EIGE zapojil do kampane
politických lídrov z celej EÚ, aby preukázali svoje
politické odhodlanie a záväzok zvýšiť povedomie
o neakceptovateľnosti násilia páchaného na ženách.

Sľub Bielej stužky
„Som jedným z miliardy ľudí, ktorí
žijú v presvedčení, že ženy a muži
sú si rovní a že násilie páchané na
ženách nemá na svete miesto. Nosením bielej stužky sa zaväzujem,
že sa nikdy nedopustím násilia voči
ženám, nebudem ho tolerovať ani
o ňom mlčať. Sľubujem, že spravím
všetko pre to, aby sa zastavilo.“
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Štatistiky rodovej rovnosti

Zhromažďovanie a vyhodnocovanie štatistických
údajov o rodovej rovnosti je jednou z hlavných
náplní práce inštitútu EIGE. Rodové štatistiky ponúkajú ucelenejší a presnejší obraz o živote žien
a mužov v Európe. Poukazujú na existujúce nedostatky, ale zachycujú aj to, ako sa situácia zlepšuje.
Inštitút EIGE zhromažďuje údaje a poskytuje prehľad v oblasti rodovej rovnosti v EÚ a jej členských
štátoch a je tak spoľahlivým zdrojom pre tvorcov
politík, ako aj odbornú verejnosť.

Ako sa dá zmerať rodová
rovnosť?
Porozumieť rodovej nerovnosti v Európe nie je
jednoduché. Inštitút EIGE preto vytvoril pomôcku – jedinečný nástroj nazvaný Index rodovej
rovnosti. Prechádza naprieč tradičnými oblasťami
štatistiky akými sú oblasť hospodárstva či zdravia,

RODOVÉ ŠTATISTIK Y POUK A ZUJÚ NA RODOVÉ
NEROVNOSTI

a rozmieňa informácie na drobné tak, aby zodpovedali skúsenostiam žien aj mužov. Index rodovej
rovnosti meria rozdiel medzi ženami a mužmi
(rodový rozdiel) v rôznych oblastiach spoločnosti a vypočítava skóre na škále od 1 do 100, kde
1 znamená úplnú rodovú nerovnosť a 100 znamená úplnú rodovú rovnosť. Výsledky ponúkajú
zrozumiteľné a účelné porovnanie situácie žien
a mužov vo všetkých členských štátoch EÚ.
Index rodovej rovnosti sa zameriava na šesť hlavných oblastí: práca, peniaze, znalosti, čas, moc
a zdravie. Dve osobitné oblasti predstavujú prelínajúce sa nerovnosti a násilie páchané na ženách.
Všetky tieto témy úzko súvisia s politickými prioritami EÚ. Index poukazuje napríklad na obrovský
rozdiel v čase, ktorý ženy a muži strávia starostlivosťou o deti a domáce práce, ako aj veľký rozdiel
v zastúpení žien a mužov v riadiacich a rozhodovacích pozíciách.
Index rodovej rovnosti sa prvýkrát zaviedol v roku
2013 kedy sa ukázalo, že EÚ je zatiaľ len na polceste
k rodovej rovnosti. V roku 2015 predstavil inštitút
EIGE druhé vydanie indexu, ktoré vypočítalo skóre pre rôzne oblasti rodovej rovnosti za roky 2005,
2010 a 2012 a umožnilo tak porovnanie situácie
z časového hľadiska.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Inštitút EIGE v roku 2017
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Oblasti a podoblasti Indexu rodovej rovnosti.

Presadzovanie rodovej rovnosti
v Európe a mimo nej

Databáza rodových štatistík:
zviditeľňuje neviditeľné

V roku 2016 sa Srbsko stalo prvou krajinou za hranicami EÚ, ktorá si vypočítala vlastný Index rodovej rovnosti podľa metodiky EIGE. Táto krajina sa
dostala k analytickému nástroju, ktorý je mimoriadne užitočný na sledovanie dosiahnutých pozitívnych zmien i pretrvávajúcich nedostatkov na
vnútroštátnej úrovni a tiež v rámci prístupového
procesu. To umožnilo Srbsku porovnať sa s ostatnými členskými štátmi EÚ.

Dostupné štatistické informácie o rodovej rovnosti
sú sústredené v databáze rodových štatistík inštitútu EIGE. Tieto údaje sú zoskupené v jednom, na
používanie jednoduchom nástroji, ktorý jeho používateľom umožňuje zistiť, čo sa vlastne skrýva za
číslami a tabuľkami. Ponúka tiež možnosť objavovať kľúčové trendy, sledovať vývoj a odhaľovať fakty z oblasti rodovej rovnosti. Vyhľadávať informácie
možno pomocou kľúčových slov alebo štatistického „stromu“. Databáza je interaktívna a umožňuje
vytvárať vlastné vizualizácie alebo exportovať údaje na ďalšie využitie.
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Databáza rodových štatistík inštitútu EIGE

Pre koho sú určené?
Dobrou správou je, že Index rodovej rovnosti, ako aj databáza rodových štatistík sú
voľne prístupné pre kohokoľvek on-line.

Tieto zdroje inštitútu EIGE sa dajú jednoducho
prehliadať bez ohľadu na to, či ste expert v štatistike, alebo sa iba zaujímate o niektoré fakty
z oblasti rodovej rovnosti. Odporúčame vám,
aby ste navštívili našu stránku.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Inštitút EIGE v roku 2017
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Čo presne znamená
uplatňovanie rodovej rovnosti?

Rodová rovnosť v stredobode
pozornosti pri rozhodovaní
Zamýšľate sa nad tým, či je rodová rovnosť relevantná pre oblasť vášho pôsobenia? Pravdou je,
že rodové nerovnosti existujú vo všetkých oblastiach spoločenského života a ovplyvňujú naše
životy mnohými spôsobmi. Je teda evidentné,
že na zvládnutie týchto problémov potrebujeme
vyriešiť nerovnosti v rozličných oblastiach politiky.

Tento prístup je známy ako uplatňovanie rodovej rovnosti (gender mainstreaming) a vyžaduje si
zohľadňovanie potrieb a záujmov tak žien, ako aj
mužov v každom aspekte tvorby politík.
Pochopiť uplatňovanie rodovej rovnosti nebolo
nikdy jednoduchšie. Platforma uplatňovania rodovej rovnosti inštitútu EIGE ponúka rozsiahle zdroje
o tom, ako identifikovať a riešiť rodové nerovnosti
vo všetkých oblastiach spoločnosti vrátane:
• informácií z rôznych oblastí politiky, ktoré približujú existujúce rodové nerovnosti a uvádzajú podrobnosti o súčasných politických cieľoch
a prioritách na európskej a medzinárodnej úrovni;

Európsky inštitút
pre rodovú rovnosť

• metód a nástrojov, ktoré poskytujú praktické
rady, ako začleniť rodovú rovnosť do každej fázy
politického/programového cyklu počnúc rozpočtovaním až po audit v oblasti rodovej rovnosti;

Platforma uplatňovania
rodovej rovnosti
Čo má rodová rovnosť spoločné ...

• informácií o každom z 28 členských štátov EÚ načrtajúc ich vývoj v uplatňovaní rodovej rovnosti;
so
športom?

BANK

s poľnohospodárstvom?

BANK

s energetikou?

s dopravou?

BANK

• osvedčených postupov s praktickými príkladmi, ako presadzovať rodovú rovnosť v rôznych
oblastiach.
Platforma bola pôvodne určená tvorcom politík, aby mali možnosť využívať on-line zdroje na

Rodová rovnosť v oblasti
hospodárskych a finančných záležitostí

integrovanie tejto citlivej témy akou je rodová
rovnosť do danej oblasti politiky. Platforma tiež
poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť do problematiky rodovej rovnosti naprieč rôznymi spoločenskými oblasťami akými je rybolov, doprava či
kultúra. Ide bezpochyby o užitočné čítanie pre nás
všetkých.

Rodová rovnosť v akademických
a výskumných inštitúciách (GEAR)
S cieľom prehĺbiť rodovú rovnosť v oblasti výskumu a inovácií vytvorila Európska komisia spolu

Rodová rovnosť v oblasti výskumu
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Rodová rovnosť v oblasti
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
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s inštitútom EIGE nový internetový nástroj nazvaný rodová rovnosť v akademických a výskumných
inštitúciách (Gender Equality in Academic and
Research Organisations; GEAR). Tento nástroj je súčasťou rozsiahlejšieho programu inštitútu EIGE, venujúcemu sa uplatňovaniu rodovej rovnosti, a ponúka
informácie a usmernenia akademickým a vedeckým
inštitúciám, ktoré sa usilujú o rovnosť medzi ženami
a mužmi v tomto sektore.

Ekonomické prínosy rodovej
rovnosti
Inštitút EIGE, zameriavajúc sa na sociálne a ekonomické pozitíva rodovej rovnosti, poskytuje dôkazy
o tom, že posilnenie ekonomického postavenia
žien môže podporiť udržateľný rast a môže byť prínosný pre spoločnosť ako celok
Správa inštitútu EIGE o ekonomických aspektoch
rodovej rovnosti nadväzuje na predchádzajúci výskum a vytvára spoľahlivý teoretický rámec
a empirický model na meranie ekonomických prínosov rodovej rovnosti v Európskej únii a jej členských štátoch.

Rodová rovnosť

a mládež
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Rodová rovnosť
v oblasti zdravotníctva

Rodová rovnosť
v oblasti spravodlivosti

Rodová rovnosť

a energetika
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Platforma inštitútu EIGE pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti prezentuje rodové rozdiely v rôznych
oblastiach politiky.

Inštitút hodnotí potenciálny makroekonomický
vplyv politík, ktoré uplatňujú perspektívu rodovej
rovnosti v školstve, vede a technológii, inžinierstve
a v oblasti matematiky a prírodných vied. Ide taktiež o úvahy nad budúcou situáciou v oblasti pracovných miest, účasti na trhu práce, rozdielneho
odmeňovania či využitia času a zakladania rodín.
Na webovej stránke inštitútu EIGE nájdete očakávané výsledky, ktoré dokazujú, že ciele programu
Európa 2020 nemožno dosiahnuť bez toho, aby sa

eliminovali rodové nerovnosti v oblastiach akými
sú školstvo, trh práce, ekonomické a politické rozhodovanie a vykonávanie neplatenej starostlivosti.

Rodový prístup k zostavovaniu
rozpočtu
Zostavovanie rozpočtu z perspektívy rodovej
rovnosti predstavuje stratégiu na dosahovanie
rovnosti žien a mužov v oblasti verejných zdrojov. Je to nástroj, ktorý môže pomôcť zostavovať
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a realizovať rozpočty zohľadňujúce rozdielne
potreby mužov a žien, dievčat a chlapcov. Umožňuje plánovať opatrenia a zdroje, ktoré by viedli
k napĺňaniu týchto potrieb, a pritom zohľadňuje,
že príjmy a výdavky môžu mať na ženy a mužov
rozdielny vplyv a môžu inak ovplyvňovať ich sociálno-ekonomické postavenie a príležitosti.
V rámci ďalšieho rozpočtovania bude inštitút EIGE
mapovať iniciatívy a osvedčené postupy v oblasti zostavovania rozpočtu z perspektívy rodovej

rovnosti v členských štátoch EÚ a v rokoch 2017
– 2018 vyvinie internetový nástroj na podporu takéhoto rozpočtovania.
Tento nástroj bude dostupný na platforme uplatňovania rodovej rovnosti inštitútu EIGE. Platforma
slúži ako internetová databáza dostupných zdrojov a informácií a ponúka praktické návody, ako
uplatňovať rodovú rovnosť. Jedným z metodických postupov je aj zostavovanie rozpočtu z perspektívy rodovej rovnosti.

Inštitút EIGE v štúdii
o ekonomických
prínosoch rodovej
rovnosti v Európskej únii
mapuje a potvrdzuje
politicky relevantné
zistenia o prínose
rodovej rovnosti pre
inteligentný, udržateľný
a inkluzívny rast v EÚ.
Štúdia rozširuje základňu
dôkazov týkajúcich
sa kumulatívnej
ekonomickej návratnosti
politík rodovej rovnosti
a celkového vplyvu
podpory rodovej
rovnosti na udržateľnosť
sociálneho
a ekonomického
modelu EÚ.
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Dokumentačné a informačné centrum
inštitútu EIGE
Dokumentačné a informačné centrum inštitútu EIGE
(Resource and Documentation Centre, RDC) ponúka
rýchly a jednoduchý prístup k viac ako 500 000 zdrojom o rodovej rovnosti v 28 členských štátoch EÚ.
Umožňuje prístup k štúdiám, článkom, publikáciám,
politickým dokumentom, sivej literatúre, špecializovaným databázam a mnohým ďalším zdrojom.
Navštívte knižnicu EIGE (http://eige.europa.eu/rdc)
a budete mať možnosť vyhľadávať v katalógoch najväčších európskych knižníc! Naša internetová knižnica, ktorá je neustále rozširovaná a obohacovaná,
umožňuje prístup k zdrojom vo všetkých úradných
jazykoch EÚ
Máte záujem o prístup k špecializovanej zbierke inštitútu EIGE o rodovej problematike?
• Navštívte nás! Budete mať k dispozícií verejnú študovňu, kde sa môžu stretávať rôzne skupiny ľudí, diskutovať a venovať témam rodovej rovnosti.
• Pre bližšie informácie alebo v prípade potreby
podrobnejšieho výskumu môžete navštíviť aj sídlo
špecializovanej knižnice inštitútu EIGE vo Vilniuse
v Litve. Dohodnite si stretnutie prostredníctvom
e-mailu: rdc@eige.europa.eu.

EuroGender
Internetová sieť inštitútu EIGE EuroGender je priestor,
kde si možno vymieňať informácie o rodovej rovnosti. Členovia siete EuroGender majú možnosť sledovať

činnosť inštitútu a môžu pravidelne prispievať a zapájať sa do on-line diskusií na rôzne témy. Dostávajú
aktuálne informácie o plánovaných podujatiach alebo konferenciách o rodovej rovnosti.

Glosár a tezaurus rodovej rovnosti
Viete, aký je rozdiel medzi „rodovou rovnováhou“
a „rodovou paritou“? Prečo nenazrieť do nového
internetového glosára a tezauru EIGE? Umožňuje
všetkým v EÚ i mimo nej lepšie porozumieť pojmom rodovej rovnosti a predstavuje ďalší krok
k tomu, aby sa ujasnili kľúčové termíny. Tento internetový nástroj má prispieť k rodovo kompetentnému používaniu jazyka a vyhnúť sa pojmom
upevňujúcim rodové stereotypy. Pozrite si glosár
a tezaurus rodovej rovnosti v angličtine na adrese
http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus a počkajte si
na preklady do ďalších jazykov EÚ, ako aj na ďalšie
pomôcky rodovo kompetentného vyjadrovania!
On-line glosár a tezaurus
rodovej rovnosti inštitútu EIGE
obsahuje vyše 400 presných,
aktuálnych a relevantných
hesiel.
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Komunikujme
Rodová rovnosť sa týka všetkých, a preto inštitút EIGE s radosťou uvíta každú príležitosť ako osloviť širšiu
verejnosť a informovať ju o svojej činnosti. Informácie o aktivitách EIGE nájdete na našej webovej stránke
a sociálnych médiách. Všetky naše publikácie sú dostupné na webovej stránke inštitútu, v časti Dokumentačné a informačné centrum (RDC) alebo prostredníctvom EU Bookshop.
Sídlo Dokumentačného a informačného centra je na prízemí našej budovy vo Vilniuse, Vilniaus Gatvė
10. Otvorené je od pondelka do piatka od 9.30 do 13.00 hod. a od 13.30 do 18.00 hod. Ďalšie informácie
môžete získať e-mailom na adrese: rdc.info@eige.europa.eu.
V prípade, že realizujete výskum a potrebujete podrobnejšie informácie, radi vás privítame v našej špecializovanej knižnici na štvrtom poschodí. Stretnutie si dohodnite na e-mailovej adrese: rdc@eige.europa.eu.
Prihláste sa na odber informačného bulletinu inštitútu EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions

1

MH-01-16-328-SK-N

European Institute for Gender Equality – EIGE in brief 2017

Európsky inštitút
pre rodovú rovnosť

http://eige.europa.eu
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť je nezávislý orgán Európskej únie, ktorý vznikol s cieľom
podporovať a posilňovať presadzovanie rodovej rovnosti. K jeho pôsobnosti patrí uplatňovanie rodovej
perspektívy vo všetkých politikách EÚ a z nich vyplývajúcich vnútroštátnych politikách, boj proti
diskriminácii na základe pohlavia a rodu a zvyšovanie povedomia občanov EÚ o rodovej rovnosti.
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LITVA
Tel. +370 52157444
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