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Om Europeiska jämställdhetsinstitutet

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) arbetar
för att främja lika möjligheter för både kvinnor och
män i och utanför Europa. EIGE:s forskning banar
väg för större förståelse och medvetenhet om
jämställdhet inom alla områden i samhället. Genom att framhålla vad som återstår att göra och
erbjuda tillförlitlig praktisk information stöder EIGE
beslutsfattare i att förbättra kvinnors och mäns liv
och förstärka jämställdheten i Europa.

klimatförändringarna, kan inte lösas utan att
både kvinnor och män har lika möjligheter att
förverkliga sin potential.

Vårt arbete
Som enda EU-organ med inriktning på jämställdhet tillhandahåller EIGE forskning och information
på hög nivå till EU:s institutioner och medlemsstater. EIGE:s arbete genomsyrar många politikområden och berör intressenter med olika bakgrund.
Vi ger dem den kunskap och know-how som behövs för att hantera den bristande jämställdheten
i samhället.
GENDER EQUALITY INDEX

Figure 3. Scores of the Gender Equ
EIGE:s vision är att se till att
jämställdhet blir verklighet i och
utanför Europa

52,9
Med tillförlitlig expertis och kunskap och ett omfattande onlinebibliotek med en stor samling publikationer och resurser är EIGE på väg att uppfylla sitt uppdrag att bli EU:s kunskapscentrum om
jämställdhet.

Varför jämställdhet?
Att öka jämställdheten mellan kvinnor och
män är grundläggande för att kunna skapa
ett starkare, rättvisare och mer enat Europa.
De utmaningar vi möter i dag, från fattigdom
till arbetslöshet och till och med effekterna av

1,6

EIGE:s jämställdhetsindex visar att med en total poäng
av 52,9 av 100 är EU endast halvvägs mot fullständig
jämställdhet.
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Översyn av genomförandet av
handlingsplanen från Peking i EU

EIGE’s reports examine diﬀerent areas of the BPfA, as requested by the presidencies of the Counci
Handlingsplanen från Peking är alltjämt en viktig
utsträckning på det åtagande och den mobiliseof the
European
Union.
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Upscaling skills of women and men in precarious employment in the EU

Europeiska jämställdhetsinstitutet – EIGE i korthet 2017

EIGE stöder EU och enskilda medlemsstater i att
uppfylla detta åtagande genom att ta fram rapporter som ger inblick i utvecklingstrender samt
rekommendationer för ett mer välgrundat politiskt beslutsfattande.
I EIGE:s rapporter granskas olika områden av
handlingsplanen från Peking, enligt önskemål från
ordförandeskapen i Europeiska unionens råd. Det
finns 12 kritiska områden i handlingsplanen, som
alla kan utforskas i relaterad statistisk information i
EIGE:s databas för jämställdhetsstatistik.

Närmare en av fyra personer
i Europeiska unionen riskerar
fattigdom eller social utslagning
och över hälften av dessa är
kvinnor.
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Fattigdom, kön och andra
diskrimineringsgrunder än kön
Fattigdom är ett komplext fenomen med många
dimensioner och kan inte helt förstås utan jämställdhetsperspektivet. Kvinnor inom hela EU löper
större risk för fattigdom, huvudsakligen på grund
av den bristande jämställdhet på arbetsmarknaden de upplever under hela livet. I EIGE:s rapport
undersöks framstegen mellan 2007 och 2014 när
det gäller att minska fattigdomen i Europeiska
unionen. Rapportens intersektionella perspektiv
visar på fattigdomens olika sidor och faktorer som
förvärrar sårbarhet och skillnader mellan kvinnor
och män.

Höja kompetensen hos de
kvinnor och män som har
otrygga anställningar i EU
Globalisering och tekniska framsteg har lett till
betydande förändringar av arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna blir alltmer komplexa inom alla
sektorer och sysselsättningar, även i jobb med
låga kvalifikationer. I EIGE:s forskningsrapport
undersöks möjligheterna att höja kompetensen
bland kvinnor och män i EU. I forskningsrapporten
framhålls betydande skillnader mellan lågkvalificerade kvinnor och män när det gäller anställbarhet, situation på arbetsmarknaden och tillgång till
arbetsrelaterad utbildning.

I fattigdomsrapporten presenteras data om
de utmaningar som ensamstående föräldrar möter.
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Ett Europa fritt från könsrelaterat våld

Våld mot kvinnor är en av de mest genomgripande
kränkningarna av mänskliga rättigheter i vår tid och
en form av diskriminering som leder till eller troligen
leder till fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt lidande för kvinnor. Det förstärker den bristande jämställdheten och undergräver kvinnors värdighet och
integritet och drabbar familjer, grupper och samhällen allvarligt.
Trots problemets omfattning i EU saknas fortfarande information om våld mot kvinnor. EIGE bidrar
aktivt till EU:s viktiga arbete med att förebygga
och avskaffa könsbaserat våld genom att förbättra
tillgänglighet, kvalitet och jämförbarhet i fråga om
uppgifter om våld mot kvinnor. Genom forskning
och informationssamlande stöder EIGE EU:s institutioner och experter när det gäller att identifiera
bristerna i aktuella uppgifter och öka kunskaper och
förståelse på ett övergripande plan. EIGE:s undersökningar visar också att medlemsstaternas lagstiftningsåtgärder skiljer sig åt – lagen tillämpas på olika
sätt – och att det finns olika synsätt när det gäller

insamling av uppgifter om våld mot kvinnor i enskilda medlemsstater.

En av tre kvinnor i EU har
upplevt fysiskt eller sexuellt
våld, eller båda, efter att de
fyllt 15 år.

Kvinnlig könsstympning
EU fördömer kraftfullt kvinnlig könsstympning och
det lidande det orsakar kvinnor. Under 2017 kommer EIGE att använda sig av en metod som togs
fram 2014 och genomföra en undersökning som
ska ge en uppskattning av antalet kvinnor som
riskerar könsstympning i sex EU-länder: Belgien,
Grekland, Frankrike, Italien, Cypern och Malta. Undersökningens resultat ger medlemsstaterna viktig
information som behövs för att skydda flickor och
kvinnor från könsstympning och hindra att det sker.

Engagera hela EU för att få
slut på våldet mot kvinnor!
#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM

Europeiska jämställdhetsinstitutet – EIGE i korthet 2017
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EIGE i kampanj mot kvinnovåld.

Brottsofferdirektivet
När EIGE går igenom lagstiftning innebär det att
sätta på sig ”genusglasögonen” och anta ett genusperspektiv. EU-kommissionen tog initiativet till
brottsofferdirektivet i syfte att ge alla brottsoffer i
Europa samma tillgång till rättvisa och stöd. EIGE:s
fördjupade analys av alla 26 artiklar i direktivet
fungerar som ett stöd för medlemsstaterna i att genomföra direktivet på ett sätt som tar hänsyn till de
specifika behoven hos offren för könsbaserat våld.
Analysen är tillgänglig på nätet.

Att sätta ljuset på våld mot
kvinnor
Under 2017 kommer EIGE att stödja EU-kommissionen i att höja medvetenheten om den skakande verkligheten med våld mot kvinnor i Europa.

EIGE kommer att inrikta sig på att ge medlemsstaterna praktiska råd för att hjälpa dem att hantera
könsbaserat våld och skydda offren på bästa sätt.
Regelbundna uppdateringar sker via webbplatsen och på sociala medier.

Kommunikationskampanjer
– 16 dagar av aktivism
Kampanjen 16 dagar av aktivism mot könsbaserat
våld är en kampanj som genomförs varje år
från den 25 november (internationella dagen
för avskaffande av våld mot kvinnor) till den
10 december (internationella dagen för
mänskliga rättigheter). Under dessa 16 dagar
samarbetar EIGE med andra globala aktörer för
att höja medvetenheten om problemet genom
evenemang, aktiviteter och riktade budskap.
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Män och jämställdhet

Var passar männen in
i diskussionen om
jämställdhet?
Politik och kampanjer för jämställdhet har ofta
uppfattats som endast ”kvinnofrågor”. Verkligheten ser dock helt annorlunda ut. Även män
påverkas starkt av könsroller och upplever bristande jämlikhet i sitt dagliga liv. Det blir särskilt
tydligt på områden som utbildningsnivå och
livslängd. Ett mer jämställt samhälle skulle gynna alla, och det är anledningen till att det är så
viktigt att både kvinnor och män engagerar sig.

”Män och jämställdhet” är inte ett separat fokusområde för EIGE eftersom alla aspekter av
institutets arbete utformas utifrån ett genusperspektiv. Det innebär att erkänna att både kvinnor och män har olika utmaningar och förutsättningar som påverkar deras tillgång till resurser
och möjligheten att nå sin potential.

Vita bandet-kampanjen
Som en del av det medvetandehöjande arbetet
bidrar EIGE till Vita bandet-kampanjen – en av
världens största kampanjer som leds av män –
som syftar till att öka medvetenheten och få slut

Sex saker du kan göra!
1. Lär dig om våld och hot som kvinnor utsätts för av män.

2. Protestera mot sexistiskt språk och

4. Var en förebild för pojkar. Visa att
”vara man” inte innebär att kontrollera eller härska över andra.

skämt på arbetsplatsen, i skolan
och i familjen.

5. Berätta för vänner och familj om

3. Fundera över hur dina egna atti-

6. Öka medvetenheten om våld mot

tyder och ditt eget uppträdande
kan bidra till problemet.

kvinnor på arbetsplatsen eller i
skolan.

kampanjen.
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”Som man är jag privilegierad. Jag kan fritt och
säkert säga och göra vad
jag vill. Jag bekämpar våld
mot kvinnor eftersom jag
också vill att min dotter
ska leva i en säker miljö.”

Chef på Social Platform

Europeiska
jämställdhetsinstitutet

Gå med i Vita bandet-kampanjen

på mäns våld mot kvinnor och flickor. Kampanjen syftar till att sprida ljus över hur omfattande
och allvarligt problemet är, och engagera män
i att bli förändringsaktörer. Genom att bära det
vita bandet och säga sin mening bland vänner,
kolleger och familjer visar männen att de tar ställning och att våld mot kvinnor inte kan tolereras.
EIGE har fått politiska ledare i hela EU att visa sitt
politiska åtagande för att höja medvetenheten
om det oacceptabla i våld mot kvinnor.

Vita bandet-löfte
”Jag är en av miljarder som anser
att kvinnor och män har samma värde, och det ska inte finnas
något utrymme för våld mot kvinnor i den här världen. Genom att
bära det vita bandet lovar jag att
aldrig begå, tolerera eller vara tyst
om våld mot kvinnor. Jag lovar att
arbeta för att få ett slut på det.”
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Jämställdhetsstatistik

Att samla in och utvärdera jämställdhetsstatistik är centralt i EIGE:s arbete. Statistiken erbjuder en mer omfattande och korrekt bild av
hur livet ser ut i Europa ur kvinnors och mäns
perspektiv. Den belyser befintliga brister men
tittar också på framsteg som görs. Genom att
samla in uppgifter och bygga upp en översikt
över jämställdhet inom EU och i medlemsstaterna har EIGE blivit en tillförlitlig resurs för beslutsfattare och experter som kan hitta information samlad på ett ställe.

Hur kan vi mäta jämställdhet?
Att förstå vidden av jämställdhet i Europa är en
komplex process. För att underlätta har EIGE
utvecklat ett unikt verktyg kallat Jämställdhetsindex. Det skär över traditionella statistikområden, exempelvis ekonomi och hälsa, och

JÄMSTÄLLDHE TSSTATISTIKEN VISAR BRISTANDE
JÄMSTÄLLDHE T

bryter ned informationen för att återspegla
verkligheten för både kvinnor och män. Jämställdhetsindexet bedömer skillnaden mellan
kvinnor och män (klyftan mellan könen) och
sätter poäng: 1 poäng innebär total avsaknad
av jämställdhet och 100 fullständig jämställdhet. Detta gör det möjligt att på ett tydligt och
meningsfullt sätt jämföra kvinnor och män i
EU:s alla medlemsstater.
De sex områden som EIGE:s index omfattar är
arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa.
Det finns också två separata underområden
för andra diskrimineringsgrunder än kön och
våld mot kvinnor. Alla dessa områden är nära
förbundna med EU:s politiska prioriteringar.
Indexet visar på enorma skillnader mellan
kvinnor och män när det gäller den tid som
ägnas åt att ta hand om barn och hushållsarbete liksom när det gäller makt och delaktighet i beslutsfattande.
Jämställdhetsindexet lanserades 2013 och visade då att totalt sett var EU endast halvvägs
mot jämställdhet. Under 2015 presenterade
EIGE den andra utgåvan av indexet som för
första gången möjliggjorde en jämförelse
över tid genom att ange poäng för 2005, 2010
och 2012.

Europeiska jämställdhetsinstitutet – EIGE i korthet 2017
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Arbete
Deltagande
Segregation
Arbetskvalitet

Hälsa

Pengar

Ställning
Beteende
Tillträde

Ekonomiska resurser
Ekonomisk situation

Andra
diskrimineringsgrunder
än kön

Jämställdhetsindex

Kunskap

Makt

Uppnående
Segregation
Livslångt lärande

Politisk
Social
Ekonomisk

Våld

Tid
Ekonomisk verksamhet
Omsorgsverksamhet
Social verksamhet

Områden och underområden i den konceptuella ramen för jämställdhetsindexet.

Att främja jämställdhet i och
utanför Europa

Databasen för jämställdhetsstatistik
– att synliggöra det osynliga

2016 blev Serbien det första land utanför EU
som använde EIGE:s metod för att ta fram ett
eget jämställdhetsindex. Serbien har nu ett
analytiskt verktyg som är mycket användbart
för att övervaka nationella resultat och brister,
men också när det gäller anslutningsprocessen till EU, eftersom Serbien kan jämföra sig
med EU:s medlemsstater.

EIGE:s databas för jämställdhetsstatistik är ett
nav för all statistisk information om jämställdhet. Genom att informationen samlas i ett
användarvänligt verktyg kan du se bakom siffrorna och upptäcka viktiga trender, övervaka
framsteg och blottlägga bevisen på bristande
jämställdhet. Du kan söka utifrån nyckelord eller
navigera genom att använda statistik-”trädet”.
Databasen är också interaktiv och gör det möjligt att skapa egna visualiseringar eller exportera uppgifter för egen användning.
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EIGE:s jämställdhetsdatabas

För vem?
De goda nyheterna är att både EIGE:s jämställdhetsindex och databas för jämställdhetsstatistik
är tillgängliga på nätet och kan användas av alla.

Oavsett om du är en erfaren statistiker eller
bara intresserad av att kontrollera några uppgifter om jämställdhet är EIGE:s resurser enkla
att använda. Välkommen att ta en titt!

Europeiska jämställdhetsinstitutet – EIGE i korthet 2017
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Vad är jämställdhetsintegrering?

Att sätta jämställdhet i centrum
av beslutsfattandet
Är du osäker på om jämställdhet kan tillämpas
inom ditt arbetsområde? Sanningen är att bristande jämställdhet finns inom alla områden i
samhället och påverkar våra liv på många olika sätt. För att hantera problemen behöver vi
därför ta upp den bristande jämställdheten
inom många olika politikområden. Metoden

Plattform för
jämställdhetsintegrering

• Metoder och verktyg som erbjuder praktiska råd
om hur jämställdhetsperspektivet kan införlivas i
respektive fas av politiken/programcykeln, från
budgetarbete till revisionsarbete.

Vad har jämställdhet att göra med ...

BANK

Det har aldrig varit enklare att förstå jämställdhetsintegrering. EIGE:s onlineplattform för jämställdhetsintegrering erbjuder en rad resurser
för att identifiera och ta upp bristande jämställdhet inom alla områden i samhället, bland annat
följande:
• Information om många olika politikområden,
som presenterar aktuell bristande jämställdhet
inom respektive område och detaljer när det gäller nuvarande målsättningar och prioriteringar
inom EU och internationellt.

Europeiska
jämställdhetsinstitutet

idrott?

kallas ”jämställdhetsintegrering” och innefattar
integrering av både kvinnors och mäns behov
och intressen inom alla delar av den politiska
beslutsprocessen.

jordbruk?

energi?

BANK

• Landspecifik information om var och en av de 28
EU-medlemsstaterna, med deras framsteg inom
jämställdhetsintegrering.

transporter?

BANK

• God praxis med exempel på hur man kan förbättra jämställdheten inom en rad olika områden.
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Jämställdhet inom forskning

Jämställdhet inom jordbruk och

landsbygdsutveckling
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Jämställdhet inom
ekonomi och finans

Equality in Academic and Research Organisations,
eller ”GEAR”. Verktyget ingår i EIGE:s bredare program om jämställdhetsintegrering och innehåller
information och vägledning för forskningsinstitutioner som vill åstadkomma en jämnare könsfördelning inom sin organisation.

Ekonomiska fördelar med
jämställdhet

Plattformen har först och främst utformats för
beslutsfattare, som kan använda onlineresurserna
för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina
politikområden. Det ger också intressanta insikter
i jämställdheten inom olika områden i samhället,
alltifrån fiske till transport och kultur. Nyttig läsning
för alla!

Växla upp
För att förbättra jämställdheten inom forskning
och innovation har Europeiska kommissionen
och Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
utvecklat ett nytt verktyg på nätet – Gender

Genom att fokusera på sociala och ekonomiska
fördelar med jämställdhet kan EIGE tillhandahålla
bevis för att kvinnors ekonomiska egenmakt skulle
förbättra den hållbara tillväxten och skapa ekonomiska fördelar för samhället som helhet.
EIGE:s undersökning om de ekonomiska fördelarna med jämställdhet i Europeiska unionen omfattar alla 28 medlemsstaterna och bygger på tidigare forskning för att utveckla en gedigen teoretisk
ram och en empirisk modell för att bedöma de
ekonomiska fördelarna med jämställdhet i EU.
EIGE kommer att bedöma de potentiella makroekonomiska effekterna av politik som drivs av
jämställdhet inom områden som utbildning,

Jämställdhet och energi

Jämställdhet och ungdomar
Jämställdhet på hälsoområdet
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Jämställdhet inom rättsväsendet
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På EIGE:s plattform för jämställdhetsintegrering redogörs för ojämställdheten på olika politiska områden.

vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, framtida arbetstillfällen, delaktighet på
arbetsmarknaden, lönegap och tidsanvändning
och fertilitet.
Gå in på EIGE:s webbplats under 2017 för att se
förväntade resultat som ger bevis för behovet av
att ifrågasätta bristande jämställdhet inom områden som utbildning, arbetsmarknad, ekonomiskt
och politiskt beslutsfattande och delning av obetalt vårdansvar, för att uppnå målsättningarna i

Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

Könsuppdelat synsätt på
budgetarbete
Jämställdhetsintegrering i budgetarbetet är en
strategi för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män genom inriktning på offentliga resurser. Det är ett verktyg som bidrar till att planera och genomföra budgetar som tar hänsyn

16

till de olika behoven hos kvinnor och män, flickor
och pojkar. Åtgärder och resurser planeras för att
bemöta dessa behov genom att fokusera på hur
en myndighets intäkter och kostnader kan påverka kvinnor och män olika, och ha betydelse för
deras socioekonomiska ställning och möjligheter.
Inom sitt kommande arbete med att integrera
jämställdheten i budgetarbetet kartlägger EIGE
initiativ för budgetering och god praxis i EU:s

Europeiska jämställdhetsinstitutet – EIGE i korthet 2017

medlemsstater och ska ta fram ett onlineverktyg
under 2017–2018, för att stödja jämställdhetsintegrering i budgetarbetet.
Verktyget blir tillgängligt på EIGE:s plattform för
jämställdhetsintegrering, en samling av kunskaper och resurser på nätet som erbjuder praktiska metoder för att integrera jämställdhetsperspektivet, varav en är jämställdhetsintegrering
av budgetarbetet.

EIGE:s Study on the
Economic Benefits of
Gender Equality in the
European Union (studie
om de ekonomiska
fördelarna av
jämställdhet inom EU)
kartlägger och förstärker
politiskt relevanta
forskningsresultat
om jämställdhetens
bidrag till en modell
för smart och hållbar
tillväxt för alla i EU.
I undersökningen
utvecklas faktabasen
ytterligare kring samlade
ekonomiska resultat av
jämställdhet, och hur
ökad jämställdhet på
ett övergripande sätt
påverkar hållbarheten
i EU:s sociala och
ekonomiska modell.
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EIGE:s resurs- och
dokumentationscentrum
EIGE:s resurs- och dokumentationscentrum ger
snabb och enkel åtkomst till över 500 000 resurser
om jämställdhet i EU:s 28 medlemsstater: undersökningar, artiklar, böcker, policydokument, grå litteratur,
specialiserade databaser och mycket mer.
Utforska EIGE:s bibliotek (http://eige.europa.eu/rdc)
var du än befinner dig och sök i samlingarna om
jämställdhet från stora europeiska bibliotek! Vårt onlinebibliotek ger tillgång till resurser på alla officiella
EU-språk och växer hela tiden.
Vill du ha tillgång till EIGE:s särskilda samling om
jämställdhet?
• Kom och besök oss! Vi erbjuder ett öppet utrymme
där grupper kan träffas, samverka och engagera sig i
jämställdhetsfrågor.
• För mer detaljerad information eller fördjupad forskning kan du även besöka EIGE:s specialiserade bibliotek i Vilnius, Litauen. E-posta till rdc@eige.europa.eu
för att boka besök.

EuroGender
EIGE:s nätverk EuroGender är rätt ställe för allt utbyte
av information om jämställdhet på nätet! Medlemmar i EuroGender får insyn i EIGE:s arbete och möjligheter att löpande bidra till och engagera sig via
livediskussioner på nätet i olika ämnen. De får också
information om kommande evenemang och konferenser inom jämställdhet.

Ordlista och uppslagsbok om
jämställdhet
Vet du vad skillnaden är mellan ”könsbalans” och
”könsfördelning”? Varför inte kolla upp det i EIGE:s
nya ordlista och uppslagsbok? Där får alla i och utanför EU möjlighet att förstå jämställdhetsbegrepp på
samma sätt, och det är ett steg i riktning mot att få
slut på förvirringen kring nyckeltermer. Onlineverktyget bidrar också till ett större jämställdhetsperspektiv på språket och ifrågasätter termer som förstärker
könsstereotyper och bortser från könsskillnader. Här
finns ordboken och uppslagsboken om jämställdhet
på engelska: http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus.
Håll utkik efter översättningarna till andra EU-språk
och ett skrivverktyg med jämställdhetsperspektiv!
På EIGE:s webbplats finns en
ordlista och uppslagsbok om
jämställdhet som innehåller
över 400 korrekta och
uppdaterade definitioner ur ett
jämställdhetsperspektiv.
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Kontakta oss
Jämställdhet är till för alla, och det är anledningen till att EIGE alltid är intresserat av att dela med sig av
nyheter och nå en bredare publik. Håll dig uppdaterad med EIGE:s alla aktiviteter på nätet genom vår
webbplats och våra kanaler på sociala medier. Alla våra publikationer finns på vår webbplats, via resursoch dokumentationscentrum och i EU Bookshop.
Entrén till resurs- och dokumentationscentrumet ligger på bottenvåningen i våra kontor i Vilnius, på Vilniaus Gatvė 10. Resurs- och dokumentationscentrumet är öppet måndag till fredag, kl. 09.30–13.00 och kl.
13.30–18.00. Ytterligare information finns på: rdc.info@eige.europa.eu
Om du behöver mer ingående information, t.ex. i forskningssyfte, är du välkommen att besöka vårt specialbibliotek på fjärde våningen. Boka tid via rdc@eige.europa.eu
Prenumerera på EIGE:s nyhetsbrev:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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