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Evropski inštitut za enakost spolov (European In-
stitute for Gender Equality – EIGE) spodbuja in 
zagotavlja enake možnosti za ženske in moške po 
Evropi in zunaj nje. Z raziskavami utira pot boljše-
mu razumevanju in ozaveščenosti o enakosti spo-
lov na vseh družbenih področjih. Z opozarjanjem, 
kje napredek še ni bil  dosežen, ter zanesljivimi 
in praktičnimi informacijami podpira oblikovalce 
politik, da izboljšujejo življenja žensk in moških ter 
Evropo približujejo cilju enakosti spolov.

Inštitut EIGE je z bogatim znanjem in izkušnjami 
ter obsežno spletno knjižnico z veliko zbirko publi-
kacij in virov  na poti k uresničitvi svoje naloge – 
postati središče znanja EU o enakosti spolov.

Zakaj je enakost spolov pomembna

Odpravljanje neenakosti med ženskami in 
moškimi je bistveno za ustvarjanje močnejše, 
pravičnejše in bolj povezane Evrope. Z izzivi, s 
katerimi se danes srečujemo, od revščine do 
brezposelnosti in celo učinkov podnebnih spre-
memb, se ne moremo uspešno spopasti, ne da 

bi bile  ženskam in moškim zagotovljene enake 
možnosti za izpolnitev svojega potenciala.

Naše delo

Inštitut EIGE kot edina agencija EU, ki se ukvarja z 
enakostjo spolov, izvaja kakovostne raziskave ter 
posreduje informacije institucijam EU in državam 
članicam. Njegovo delo sega na številna področja 
politike in vključuje deležnike iz različnih okolij ter 
jim zagotavlja znanje in izkušnje, ki so potrebni za 
odpravo neenakosti med spoloma v družbi.

O EIGE

Indeks enakosti med spoloma inštituta EIGE kaže, da je 
EU s skupnim rezultatom 52,9 od 100 šele na pol poti do 
enakosti spolov.

8 Measuring gender equality in the European Union 2005–2012  — Main findings

Figure 3. Scores of the Gender Equality Index in its domains and overall, 2012

1,6

52,9 
GENDER EQUALITY INDEX  

90.0 

 

Health

3.7

67.8 

 

61.9 

 

Work 

3.9 

37.6 

3.0

49.1 
Knowledge

8.3

39.7 

 

 Increase  in scores from 2005 to 2012            Decrease  in scores from 2005 to 2012 

Money 

Power

2.2 

0.8 

Time 

Slow, steady progress has been observed in the 
domains of work and money. Tackling gender in-
equalities is important for the promotion of smart, 
sustainable and inclusive growth throughout the EU 
by ensuring that working time is shared equally, oc-
cupational segregation is eradicated and individuals 
have access to better jobs. Meeting the Barcelona tar-
gets and ensuring adequate childcare provision are 

essential requirements for progress. Although gen-
der equality in economic and financial domains shows 
signs of improvement, individual level indicators may 
provide a less optimistic picture. Gender inequalities in 
income and earnings remain highly problematic, as re-
flected in the EU average of a 38 % gender gap in pen-
sions, a cumulative effect of gender inequalities over 
the life course (EIGE, 2015c).

Vizija inštituta EIGE je udejanjiti 
enakost spolov za vse prebivalke 
in prebivalce Evrope ter tudi 
prek njenih meja.
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Spremljanje izvajanja Pekinških 
izhodišč za ukrepanje v EU

Pekinška izhodišča za ukrepanje (PIZU) ostajajo 
pomemben mejnik na poti do krepitve vloge 
žensk po vsem svetu. Vendar je njihov uspeh zelo 

odvisen od tega, kolikšni sta zavezanost in vklju-
čenost vlad in institucij na vseh ravneh.

2 

Almost one in four people in the 
European Union lives at risk of 
poverty or social exclusion, and 
over half of these people are 
women. 

EIGE’s reports examine different areas of the BPfA, as requested by the presidencies of the Council 
of the European Union. There are 12 critical areas of concern for the BPfA, all available to explore for 
related statistical information on EIGE’s Gender Statistics Database. 

Graphic/image showing the 12 areas of BPfA – e.g. 

Upscaling skills of women and men in precarious employment in the EU 

Globalisation and technological advances have led to important changes in the labour 
market. The complexity of jobs is increasing across all sectors and occupations, including 
low-skilled jobs. EIGE’s research note explores the potential for upscaling skills among 
women and men in the EU. The research note highlights important di�erences between 
low-quali�ed women and men in terms of their employability, situation in the labour 
market and access to job-related training. 

Poverty, gender and intersecting inequalities 

Poverty is a complex and multidimensional phenomenon and 
cannot be fully understood without including a gender 
perspective. Women across the EU are at a higher risk of poverty, 
primarily due to gender inequalities in the labour market 
experienced during the life course. EIGE’s report explores the 
progress between 2007 and 2014 in alleviating poverty in the 
European Union. The intersectional perspective of the report reveals the numerous facets 
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Inštitut EIGE podpira EU in posamezne države čla-
nice pri uresničevanju te zavezanosti s pripravo 
poročil, ki ponujajo vpogled v razvoj področja,  in 
priporočil za ustreznejše  oblikovanje politik.

V poročilih inštituta se proučujejo različna področ-
ja Pekinških izhodišč za ukrepanje v skladu z zahte-
vami predsedstev Sveta Evropske unije. Obstaja 
dvanajst ključnih kritičnih področij, ki zahtevajo 
ukrepanje, vsi s tem povezani statistični podatki 
pa so na voljo v Zbirki statističnih podatkov inšti-
tuta EIGE.

Izpopolnjevanje spretnosti in 
znanj žensk in moških na  
prekarnih delovnih mestih v EU

Globalizacija in tehnološki napredek sta na trgu 
dela povzročila velike spremembe. Delovna mesta 
v vseh sektorjih in poklicih so vedno kompleksnej-
ša, vključno s tistimi za nizkokvalificirano delovno 
silo. V raziskovalnem poročilu EIGE se proučujejo 
možnosti za izpopolnjevanje spretnosti in znanj 
žensk in moških v EU. V njem se opozarja na po-
membne razlike med nizkokvalificirano žensko in 
moško delovno silo v smislu zaposljivosti, položaja 
na trgu dela ter dostopa do usposabljanja, pove-
zanega z delovnim mestom.

Revščina, spol in prekrivajoče se 
neenakosti

Revščina je celovit in večdimenzionalen pojav, ki 
ga ni mogoče v celoti razumeti brez upoštevanja 
vidika enakosti spolov. Tveganje revščine je po 
vsej EU večje za ženske, predvsem zaradi razliko-
vanja med spoloma na trgu dela, ki ga doživljajo v 
različnih življenjskih obdobjih. V poročilu inštituta 
EIGE se proučuje napredek, ki je bil med letoma 
2007 in 2014 v Evropski uniji dosežen pri zmanj-
ševanju revščine. Iz presečne perspektive poročila 
so razvidni številni vidiki revščine ter dejavniki, ki 
povečujejo ranljivost in razlike med ženskami in 
moškimi.

V poročilu o revščini so predstavljeni podatki o izzivih,  
s katerimi se morajo spopadati starši samohranilci.

Skoraj četrtini prebivalstva 
Evropske unije grozi revščina ali 
socialna izključenost, pri čemer je 
več kot polovica teh oseb žensk.
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Evropa brez nasilja zaradi spola

Nasilje nad ženskami je ena od najbolj razširjenih 
kršitev človekovih pravic našega časa in oblika dis-
kriminacije, ki ženskam povzroča (ali najverjetneje 
povzroči) fizične, spolne in psihične poškodbe ali 
trpljenje ali ekonomsko škodo. Povečuje neenakosti 
med spoloma in spodkopava dostojanstvo in inte-
griteto žensk ter družinam, skupnostim in družbam 
povzroča veliko škodo.

Kljub razsežnosti te težave v EU je o nasilju nad 
ženskami še vedno premalo informacij. Inštitut 
EIGE dejavno prispeva k pomembnemu delu EU 
na področju preprečevanja in odpravljanja nasilja 
na podlagi spola s prizadevanji za izboljšanje raz-
položljivosti, kakovosti in primerljivosti podatkov 
o nasilju nad ženskami. Z raziskavami in zbiranjem 
informacij podpira evropske institucije ter strokov-
njakinje in strokovnjake pri opredelitvi vrzeli v tre-
nutnih podatkih ter izboljšanju splošnega znanja in 
razumevanja. Študije inštituta EIGE tudi opozarjajo 
na različne zakonodajne pristope v državah čla-
nicah, ki se kažejo v različnih uporabah prava, ter 

različne pristope k zbiranju podatkov o nasilju nad 
ženskami v posameznih državah članicah.

Pohabljanje ženskih spolovil

EU odločno obsoja pohabljanje ženskih spolovil in 
trpljenje, ki ga povzroča žrtvam. Inštitut EIGE bo leta 
2017 uporabil metodologijo, ki jo je razvil leta 2014, 
in izvedel študijo, s katero bo v šestih državah EU 
(v Belgiji, na Cipru, v Franciji, Grčiji, Italiji in na Malti) 
ocenil število deklic, ki jim grozi pohabljenje spolo-
vil. Rezultati študije bodo državam članicam zago-
tovili pomembne informacije, potrebne za zaščito 
deklic in žensk pred pohabljenjem spolovil ter nje-
govo preprečevanje.

V EU je vsaka tretja ženska po  
15. letu starosti izkusila fizično 
ali spolno nasilje ali oboje.

Sodelovanje Evrope za 
končanje nasilja nad ženskami!

#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM
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Direktiva o pravicah žrtev

Pregledovanje zakonodaje na inštitutu EIGE vklju-
čuje pogled skozi „očala“, ki so občutljiva za spol in 
zagotavljajo upoštevanje vidika enakosti spolov. 
Komisija EU je začela izvajati direktivo o pravicah 
žrtev, da bi vsem žrtvam kaznivih dejanj v Evropi 
omogočila enak dostop do sodnega varstva in 
podpore. Poglobljena analiza vseh 26 členov te 
direktive, ki jo je opravil inštitut EIGE, bo državam 
članicam pomagala, da jo bodo izvajale tako, da 
bodo upoštevane posebne potrebe žrtev nasilja 
zaradi spola. Na voljo je na spletu.

Nasilje nad ženskami v središču 
pozornosti

Leta 2017 bo inštitut EIGE zagotavljal podporo Ko-
misiji EU pri ozaveščanju o grozljivih razsežnostih  

nasilja nad ženskami v Evropi. Osredotočil se bo 
na praktično svetovanje državam članicam, da bi 
jim pomagal pri odpravljanju nasilja na podlagi 
spola in čim boljši zaščiti žrtev. Redne posodo- 
bitve bodo na voljo prek spletišča in v družbenih 
medijih.

Komunikacijske kampanje –  
16 dni aktivizma

Kampanja z naslovom 16 dni aktivizma proti 
nasilju zaradi spola poteka vsako leto od 25. 
novembra (mednarodni dan za odpravo nasilja 
nad ženskami) do 10. decembra (svetovni dan 
človekovih pravic). V teh 16 dneh se inštitut EIGE 
z dogodki, dejavnostmi in ciljno usmerjenimi 
sporočili pridruži drugim akterjem po svetu pri 
ozaveščanju.

Ekipa inštituta EIGE med kampanjo o nasilju nad ženskami
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Moški in enakost spolov

Kam se v razpravi  
o enakosti spolov umeščajo 
moški

Politike in kampanje, ki delujejo na področju 
enakosti spolov, so pogosto razumljene kot zgolj 
„ženska zadeva“. Vendar je resničnost precej 
drugačna. Spolne vloge močno vplivajo tudi na 
moške, ki imajo v vsakdanjem življenju prav tako 
izkušnje z neenakostjo; to je zlasti opazno na po-
dročju izobraževanja in pri pričakovani življenjski 
dobi. Večja enakost spolov v družbi bi koristila 
vsem, zato je dejavna udeležba žensk in moških 
zelo pomembna.

Področje „moški in enakost spolov“ za inštitut 
EIGE ni ločeno ključno področje, saj je vsak vidik 
njegovega dela oblikovan glede na vidik ena-
kosti spolov. V to je vključeno priznanje, da se 
tako ženske kot moški srečujejo z različnimi iz-
zivi in priložnostmi, ki vplivajo na njihov dostop 
do sredstev in možnosti za razvoj svojega 
potenciala.

Kampanja Beli trak

Inštitut EIGE v okviru svojih dejavnosti ozavešča-
nja prispeva tudi h kampanji Beli trak. To je ena 
od najobsežnejših kampanj, ki jih vodijo moški, 

1.   Poučite se o grožnjah in nasilju, ki 
ga moški izvajajo nad ženskami.

2.   Odklanjajte seksistični jezik in 
šale na delovnem mestu, v šoli in 
družini.

3.   Razmislite, kako bi lahko s svojim 
odnosom in vedenjem prispevali k 
izboljšanju stanja.

4.   Bodite vzor dečkom. Pokažite jim, da 
biti moški ne pomeni, da je druge 
treba nadzorovati ali obvladovati.

5.   O kampanji povejte svojim prijatel-
jem in sorodnikom.

6.   Ozaveščajte druge o nasilju nad 
ženskami na svojem delovnem 
mestu ali v šoli.

Šest ukrepov, ki jih lahko sprejmete



9Evropski inštitut za enakost spolov – Na kratko o EIGE v letu 2017

njen cilj pa je povečati ozaveščenost o nasilju 
moških nad ženskami in deklicami ter ga na ta 
način odpravljati. Namenjena je nazornemu pri-
kazu obsega in resnosti težave ter spodbujanju 
moških, naj postanejo nosilci sprememb. S tem 
ko moški nosijo beli trak ter o tej temi govorijo s 
prijatelji, kolegi in sorodniki, pokažejo, da so zav-
zeli stališče, da nasilje nad ženskami ni dopustno. 
Inštitut EIGE je k sodelovanju povabil politične 
voditelje iz vse EU in jih pozval, naj dokažejo svo-
jo politično zavezanost nenasilju  ter ozaveščajo 
o nesprejemljivosti nasilja nad ženskami. 

„Sem eden od več milijard ljudi, ki 
verjamejo, da so ženske in moški 
enaki, zato na tem svetu ne bi smelo 
biti prostora za nasilje nad ženskami. 
Z nošenjem belega traku jamčim, da 
nasilja nad ženskami ne bom nikoli 
izvajal, dopuščal ali o njem molčal. 
Obljubim, da si bom prizadeval za 
to, da se tako nasilje konča.“

  Zaveza Belega traku

„Kot moški sem v ugod-
nejšem položaju. Prosto 
in svobodno se lahko iz-
ražam in počnem stvari. 
Borim se proti nasilju nad 
ženskami, saj želim, da hči 
živi v varnem okolju.“

Direktor na socialni platformi

Pridružite se kampanji Beli trak

Evropski inštitut 
za enakost spolov 

http://www.eige.europa.eu/content/white-ribbon
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Statistični podatki o enakosti spolov

Zbiranje in spremljanje statističnih podatkov o 
enakosti spolov je bistveni vidik dela inštituta 
EIGE. Ti statistični podatki omogočajo celovi-
tejšo in natančnejšo sliko o tem, kakšno je živ-
ljenje v Evropi z vidika žensk in moških. Opo-
zarjajo na obstoječe vrzeli, prikazujejo pa tudi 
doseženi napredek. Inštitut EIGE je z zbiranjem 
podatkov in prikazovanjem pregleda o stanju 
enakosti  spolov na ravni EU in držav članic 
postal za oblikovalce politik in stroko zanesljiv 
vir, ki ponuja vse informacije na enem mestu.

Kako lahko merimo enakost 
spolov

Razumevanje razsežnosti neenakosti med 
spoloma v Evropi je zapleten proces. Da bi ga 
olajšal, je inštitut EIGE razvil edinstveno orodje, 
imenovano indeks enakosti spolov. To deluje 

tako, da presega tradicionalna statistična 
področja, kot sta gospodarstvo in zdravje, ter 
razčlenjuje podatke, da prikažejo dejansko 
stanje za ženske in moške. Z indeksom enakosti 
spolov se merijo razlike med ženskami in 
moškimi (vrzeli med spoloma) in izračuna 
ocena, pri čemer 1 pomeni popolno neenakost, 
100 pa popolno enakost. Rezultati omogočajo 
jasno in smiselno primerjavo med ženskami in 
moškimi v vseh državah članicah EU.

Indeks enakosti spolov inštituta EIGE zajema 
šest osnovnih področij, tj. delo, denar, znanje, 
čas, moč in zdravje. Dve stranski področji pa 
zajemata intersekcijske neenakosti in nasilje 
nad ženskami. Vsa ta področja so tesno 
povezana s političnimi prednostnimi nalogami 
EU. Iz indeksa so razvidne velike razlike med 
ženskami in moškimi pri času, ki ga porabijo 
za nego in varstvo otrok ter gospodinjske 
obveznosti, ter pri zastopanosti žensk in 
moških na vodilnih položajih in pri odločanju.

Indeks enakosti med spoloma, ki je bil prvič 
izveden leta 2013, je pokazal, da je EU na 
splošno šele na pol poti k enakosti. Leta 2015 
je inštitut EIGE predstavil drugo izdajo indeksa, 
ki je z rezultati za leta 2005, 2010 in 2012 prvič 
omogočila primerjavo skozi čas.

S TAT I S T I Č N I  P O DAT K I  P O S P O L U K A Ž E J O R A Z L I K E 
M E D S P O L O M A
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Spodbujanje enakosti spolov  
po Evropi in zunaj nje

Srbija je leta 2016 postala prva država nečlanica 
EU, ki je pri oblikovanju lastnega indeksa 
enakosti spolov uporabila metodo inštituta 
EIGE. Zdaj ima analitično orodje, ki je izjemno 
uporabno pri spremljanju dosežkov in razlik na 
nacionalni ravni, pa tudi pri procesu pristopa 
k EU, saj ji omogoča analitično primerjavo z 
državami članicami EU.

Zbirka statističnih podatkov po 
spolu: nevidno narediti vidno

Zbirka statističnih podatkov po spolu inštituta 
EIGE je osrednja informacijska platforma 
za  statistične podatke o enakosti spolov. Z 
združitvijo teh podatkov v enem uporabniku 
prijaznem orodju omogoča, da na številke 
pogledate širše ter odkrijete ključne trende, 
spremljate napredek in preverite dejstva v zvezi 
z  enakostjo spolov. Iščete lahko po ključnih 
besedah ali se premikate po strani z uporabo 
statističnih drevesnih diagramov. Zbirka 
podatkov je tudi interaktivna in vam omogoča, 
da si ustvarite lastne vizualizacije podatkov ali 
podatke izvozite za lastno uporabo.

Področja in podpodročja konceptualnega okvira indeksa enakosti med spoloma.

Indeks  
enakosti  

spolov

Delo
 � Udeležba

 � Segregacija
 � Kakovost dela

Čas
 � Gospodarske dejavnosti

 � Dejavnosti oskrbe
 � Družbene dejavnosti

Znanje
 � Stopnja izobrazbe

 � Segregacija
 � Vseživljensko 
 učenje

Moč
 � Politična

 � Družbena
 � Ekonomska

Denar
 � Finančna sredstva
 � Ekonomski položaj

Zdravje
 � Status

 � Vedenje
 � Dostop

Prekrivajoče se 
neenakosti

Nasilje
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Komu je to namenjeno

Dobra novica je, da sta indeks enakosti med 
spoloma in zbirka statističnih podatkov po 
spolu inštituta EIGE na spletu na voljo vsem.   
 

 
Po virih inštituta EIGE je enostavno krmariti, 
ne glede na to, ali imate vrhunska znanja s 
področja statistike ali pa želite le preveriti 
nekatera dejstva o enakosti spolov. Vabimo 
vas, da si ju ogledate.

Zbirka statističnih podatkov po spolu inštituta EIGE
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Postaviti spol v središče 
odločanja

Niste prepričani, ali enakost spolov spada na vaše 
področje dela? Dejstvo je, da neenakosti med 
spoloma obstajajo na vseh področjih družbe in 
na različne načine vplivajo na naše življenje. To 
pomeni, da moramo za reševanje te problema-
tike obravnavati neenakosti na številnih pod-
ročjih oblikovanja politik. Ta pristop je znan kot 

„vključevanje vidika enakosti spolov“ ter zajema 
vključevanje potreb in  interesov žensk in moških 
v vse vidike oblikovanja in izvajanja politike

Razumevanje vključevanja vidika enakosti spolov 
ni bilo še nikoli tako preprosto. Spletna platforma 
inštituta EIGE o vključevanju vidika  enakosti spolov 
ponuja obsežen izbor virov o tem, kako opredeliti 
in obravnavati neenakosti med spoloma na vseh 
družbenih področjih, vključno z:

• informacijami o številnih področjih politike, ki 
predstavljajo neenakosti med spoloma na posa-
meznem področju ter podrobnosti o sedanjih ciljih 
in prednostnih nalogah na ravni EU ter mednarodni 
ravni;

• metodami in orodji, s katerimi se zagotavljajo prak-
tični nasveti o vključevanju vidika enakosti spolov v 
vsako fazo politike/programskega cikla, od upošte-
vanja vidika enakosti spolov pri pripravi proračuna 
do upoštevanja vidika enakosti spolov pri pripravi 
analiz in vrednotenj;

• informacijami za posamezno državo za vsako od  
28 držav članic EU z opisom napredka pri vključeva-
nju vidika enakosti spolov;

• dobrimi praksami, ki kažejo praktične primere za 
spodbujanje enakosti spolov na različnih področjih.

Kaj je vključevanje vidika  
enakosti spolov

BANK BANK BANK

Platforma o vključevanju vidika  
enakosti spolov

Kaj ima enakost spolov opraviti s ...

kmetijstvom?
športom?

ener-
getiko?

prometom?

Evropski inštitut 
za enakost spolov 
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Platforma je bila zasnovana predvsem za oblikoval-
ce politik, ki lahko pri vključevanju za enakost spo-
lov občutljivega pristopa  na svoje področje politi-
ke uporabljajo spletne vire. Ponuja pa tudi zanimiv 
vpogled v enakost spolov na različnih družbenih 
področjih, od ribištva do transporta in kulture. Je 
skratka uporaben vir za vse.

Orodje GEAR

Evropska komisija in inštitut EIGE sta za spodbuja-
nje enakosti spolov na področju raziskav in inovacij 
razvila novo spletno orodje, imenovano „Gender 

Equality in Academic and Research Organisations“ 
(Enakost spolov v akademskih in raziskovalnih usta-
novah) ali na kratko „GEAR“. To orodje je del širšega 
programa inštituta EIGE o vključevanju vidika ena-
kosti  spolov. Raziskovalnim ustanovam, ki želijo v 
ta sektor vnesti pristope, občutljive za spol, ponuja 
informacije in smernice.

Gospodarske koristi enakosti 
spolov

Inštitut EIGE z osredotočenjem na družbene in go-
spodarske koristi enakosti spolov pridobiva dokaze, 
da bi krepitev vloge žensk v gospodarstvu povečala 
trajnostno rast in ustvarila gospodarske koristi za ce-
lotno družbo.

Študija inštituta EIGE o gospodarskih koristih ena-
kosti spolov v Evropski uniji zajema vseh 28 držav 
članic EU ter temelji na predhodni raziskavi, da bi se 
razvila trden teoretični okvir in empirični model za 
merjenje gospodarskih koristi enakosti spolov v EU.

Inštitut EIGE bo ocenil morebitne makroekonom-
ske učinke politik, ki temeljijo na enakosti spolov, 
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v izobraževanju, znanosti, tehnologiji, inženirstvu 
in matematiki (STEM), prihodnjih delovnih mestih, 
udeležbi na trgu dela, razlikah med plačami ter 
uporabi časa in plodnosti.

Na spletišču inštituta EIGE v letu 2017 preverite 
pričakovane rezultate, ki so dokaz, da se je treba 
za doseganje ciljev strategije Evropa 2020 glede 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti zopersta-
viti neenakostim med spoloma na področjih, 
kot so izobraževanje, trg dela, gospodarsko in 

politično odločanje ter porazdelitev neplačanih 
obveznosti oskrbe.

Priprava proračuna s pristopom, 
ki temelji na spolu

Upoštevanje vidika enakosti spolov pri pripravi 
proračuna je strategija za dosego enakosti žensk 
in moških z osredotočanjem na javna sredstva. 
To je orodje, ki lahko pomaga načrtovati in izva-
jati proračune, pri katerih se upoštevajo različne 

Platforma inštituta EIGE o vključevanju načela enakosti spolov predstavlja razlike med spoloma na različnih 
področjih politike.
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potrebe žensk in moških, deklic in dečkov. Na-
črtuje ukrepe in sredstva za zadostitev tem po-
trebam z osredotočanjem na to, kako imajo lah-
ko prihodki in odhodki uprave različen vpliv na 
ženske in moške ter kako vplivajo na njihov druž-
benogospodarski status in možnosti.

Inštitut EIGE bo v okviru prihodnjega dela na 
področju upoštevanja vidika enakosti spolov pri 
pripravi proračuna prikazoval pobude in dobre 

prakse s tega področja v državah članicah EU ter 
v obdobju 2017–2018 pripravil spletno orodje, ki 
bo podprlo upoštevanje tega vidika.

Orodje bo na voljo na platformi inštituta EIGE 
o vključevanju vidika enakosti spolov, tj. spletni 
zbirki znanja in virov, ki ponuja praktične metode 
za vključevanje vidika enakosti spolov, vključno z  
upoštevanjem vidika enakosti spolov pri pripravi 
proračuna.

Študija inštituta EIGE  
o gospodarskih 
koristih enakosti 
spolov v Evropski uniji 
prikazuje in utrjuje 
politično pomembne 
ugotovitve raziskave 
o prispevku enakosti 
spolov k modelu 
pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti v EU. S 
študijo se bo okrepila 
zbirka dokazov o 
zbirnih gospodarskih 
koristih politike 
enakosti spolov ter 
splošnem vplivu večje 
enakosti spolov na 
vzdržnost socialnega 
in gospodarskega 
modela EU.
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Informacijsko-dokumentacijski center 
inštituta EIGE 

Informacijsko-dokumentacijski center inštituta EIGE  
(Resource and Documentation Centre – RDC) omogo-
ča hiter in preprost dostop do več kot 500 000 virov o 
enakosti  spolov v EU-28, med katerimi so med drugim 
študije, članki, knjige, določbe, politični dokumenti, 
»siva literatura« in specializirane zbirke podatkov.

Raziskujte po knjižnici inštituta EIGE (http://eige.eu-
ropa.eu/rdc) iz svojega kraja in izkoristite ugodnosti 
iskanja po zbirkah gradiv o enakosti  spolov pomemb-
nejših evropskih knjižnic. Naša spletna knjižnica omo-
goča dostop do virov v vseh uradnih jezikih EU in se 
nenehno povečuje.

Želite dostop do specializirane zbirke inštituta EIGE o 
spolu?
• Obiščite nas. Ponujamo odprt prostor za učenje, v 
katerem se lahko skupine srečujejo, medsebojno po-
vezujejo in obravnavajo zadeve, povezane z enakostjo 
spolov.
• Za podrobnejše informacije ali poglobljeno razis- 
kavo lahko obiščete tudi specializirano knjižnico v 
Vilni (Litva). Za obisk se lahko prijavite na e-naslovu:  
rdc@eige.europa.eu.

EuroGender

Spletna mreža inštituta EIGE EuroGender je pravo 
mesto za izmenjavo vseh informacij o enakosti spolov. 
Člani te mreže dobijo vpogled v delo inštituta EIGE ter 
lahko prek spletnih razprav, ki potekajo v živo, redno 
prispevajo svoje mnenje in sodelujejo v razpravah o 

različnih temah. Prav tako so redno obveščani o pri-
hodnjih dogodkih in konferencah na področju enako-
sti spolov.

Glosar in tezaver s področja  
enakosti spolov

Ali poznate razliko med „uravnoteženo zastopanostjo 
spolov“ in „enako zastopanostjo spolov“? Zakaj je ne 
bi še enkrat preverili v novem spletnem glosarju in te-
zavru inštituta EIGE? Ta bo ljudem po vsej EU in zunaj 
nje pomagal, da bodo enako razumeli pojme v zvezi 
z enakostjo spolov, kar je korak do odprave zmede v 
zvezi s ključnimi pojmi. Spletno orodje bo prispevalo 
tudi k spolno občutljivi rabi jezika ter se zoperstavilo 
izrazom, s katerimi se krepijo spolni stereotipi in ki ne 
upoštevajo razlik med spoloma. 

Dostop do glosarja in tezavra s področja enakosti 
spolov v angleščini je na voljo na povezavi: http://eige.
europa.eu/rdc/thesaurus. Poiščite prevode v vse jezike 
EU ter orodje za pisanje, ki upošteva različnost spolov.

V spletni glosar in tezaver inštituta 
EIGE s področja enakosti spolov je 
vključenih več kot štiristo natančnih 
in posodobljenih opredelitev.

http://eige.europa.eu/rdc
http://eige.europa.eu/rdc
http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus
http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus
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Pogovorimo se

Enakost spolov zadeva vse, zato inštitut EIGE vedno z veseljem deli novice in navezuje stike s širšim ob-
činstvom. Ostanite obveščeni o vseh dejavnostih inštituta EIGE s pomočjo našega spletišča in kanalov 
družbenih medijev. 
Vse naše publikacije so na voljo v centru za vire in dokumentacijo na spletišču inštituta EIGE ter spletni 
knjigarni EU Bookshop.
Vhod v center za vire in dokumentacijo je v pritličju naših prostorov v Vilni, na naslovu Vilniaus Gatvė 10. 
Odprt je od ponedeljka do petka od 9.30 do 13.00 ter od 13.30 do 18.00. Več informacij je na voljo na 
e-naslovu: rdc.info@eige.europa.eu.
Če opravljate raziskave ali potrebujete podrobnejše informacije, vas vabimo, da obiščete našo specializira-
no knjižnico v četrtem nadstropju. Prijavite se na e-naslovu: rdc.info@eige.europa.eu.

Naročite se na novice inštituta EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions





1European Institute for Gender Equality – EIGE in brief 2017

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je samostojni organ Evropske unije, ki je bil ustanovljen zato, da 
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