Европейски институт
за равенство между половете

Да превърнем равенството
между половете в реалност
Научете как можем да ви помогнем в работата ви

База със статистически данни по пол
Решенията на Европейския парламент засягат в еднаква степен жените и мъжете. Точните данни, разбити по полов признак, и чувствителните към аспектите на пола данни
спомагат за проследяване на въздействието на политиките и разкриват къде може да
се направи повече за преодоляване на установените различия между половете. Вижте
цялостната картина в нашата база данни със статистическа информация за половете .
Дял на жените членове на Европейския парламент след изборите през 2019 г.
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Нашите данни за жените и мъжете на ръководни постове се актуализират на всяко тримесечие и включват статистически данни от секторите на политиката, бизнеса, гражданското общество, околната среда, образованието, науката и научните изследвания,
спорта и медиите.
Базата данни дава точна представа за жените и мъжете в областите на политиката на
Европейския съюз и всички стратегии, свързани с равенството между половете.
Разполагаме и с данни за насилието, основано на пола, в ЕС.

Брошурата е достъпна на 24 езика на ЕС на нашия уебсайт: https://eige.europa.eu

Индексът за равенство между половете
Всяка година EIGE публикува индекса за равенство между половете, който разглежда
положението с равенството между половете в държавите — членки на ЕС, и наблюдава
развитието от 2005 г. насам. Нашият онлайн инструмент ви помага лесно да проверите
къде се намира вашата страна и да сравните шестте области — работа, пари, знания,
време, власт и здраве. Индексът отразява многообразието на ЕС и дава представа за
различните въздействия, които възрастта, видът на семейството, образованието, държавата на раждане и уврежданията оказват върху неравенството между половете.

Снимка: Резултати от 2017 г. на индекса за равенство между половете

Изданието за 2019 г. ще бъде публикувано на 15 октомври и ще постави специален
акцент върху равновесието между професионалния и личния живот. Концентрираме се
върху отпуска за отглеждане на дете, неформалните грижи, ученето през целия живот,
гъвкавата организация на работата и публичната инфраструктура в ЕС.

Брошурата е достъпна на 24 езика на ЕС на нашия уебсайт: https://eige.europa.eu

Подкрепа на EIGE за председателствата на Съвета
EIGE подготвя проучвания за всяко ротационно председателство на Съвета на
Европейския съюз. Темата се избира
съвместно от председателстващата държава — членка на ЕС, и от Европейската
комисия.
В изследването за румънското председателство от 2019 г. се разглежда разликата
в заплащането на жените и мъжете в ЕС
и се установява, че доходите на жените
през целия живот са с 40 % по-ниски от
тези на мъжете. За финландското председателство EIGE ще подготви пълен
преглед на начина, по който държавите
членки изпълняват Пекинската платформа за действие — резолюция, приета
от Четвъртата световна конференция на
ООН за жените и международния ангажимент на ЕС.

Насилие, основано на
пола
Колко плащат държавите членки на ЕС
за борба с насилието срещу жени? Гениталното осакатяване на жени: проблем
за ЕС? Насилието в киберпространството
представлява ли реална заплаха? Ще

намерите отговори на тези и на много
други въпроси в нашите проучвания
относно насилието, основаващо се
на пола, много от тях със специфична
информация за отделните държави.

Брошурата е достъпна на 24 езика на ЕС на нашия уебсайт: https://eige.europa.eu

Ресурси, свързани с равенството между половете
Нашите онлайн ресурси са разработени, за да ги използвате.

Методи и инструменти за интегриране на
принципа на равенство между половете
От събирането на разбити по полов признак данни до изграждането на политическа подкрепа за инициативи за равенство
между половете, в раздел „Методи и инструменти“ се обяснява
какво представлява интегрирането на принципа на равенство
между половете и как той може да спомогне за изграждането
на по-равноправно общество.

Набор от инструменти за
комуникация, съобразена
с равенството между половете
Какво е общото между „женчо“, „жена
адвокат“ и „шофира като жена“? Както
показва инструментариумът на EIGE за комуникация, съобразена с равенството между половете, това са примери за сексистки език: не всички полицейски служители са мъже, не
бихме казали „мъж адвокат“, а изразът „шофира като жена“
обикновено е обида. Използвайте брошурата ни за съобразена с равенството между половете комуникация и интерактивния ни онлайн инструмент, за да ви помогнат да създавате
речи и материали, които се отнасят с уважение към всички, от
гласоподавателите до колегите ви членове на Парламента.

Терминологичен и тематичен речник
Каква е разликата между пол и полова идентичност? Какво представляват стереотипните понятия за половете? С повече от 400 термина на 15 езика нашите речници ще ви
помогнат да използвате правилната терминология, когато става въпрос за равенство
между половете.

Библиотека
Търсите по-задълбочена информация по темата за равенството между половете? Библиотеката ни съдържа над 800 000 статии, които ще ви насочат към наличните изследвания и къде да ги намерите.
Брошурата е достъпна на 24 езика на ЕС на нашия уебсайт: https://eige.europa.eu

Европейски институт за равенство между
половете
Европейският институт за равенство между половете (ЕІGE) е независим орган на Европейския съюз, създаден с цел да допринася за насърчаването на равенството между
половете. Равенството между жените и мъжете е основна ценност на ЕС и задачата на
EIGE е да го превърне в реалност в Европа и извън нея. Това включва превръщането на
института в европейски център на знания по въпросите на равенството между половете, подпомагане на интегрирането на принципа на равенство между половете във
всички политики на ЕС и на държавите членки, както и борба с дискриминацията, основана на пола.
Европейски институт за равенство между половете, EIGE
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LITHUANIA
тел. +370 52157444
eige.sec@eige.europa.eu
http://www.eige.europa.eu

www.twitter.com/eurogender
www.facebook.com/eige.europa.eu
www.youtube.com/eurogender
http://eurogender.eige.europa.eu
https://www.linkedin.com/company/eige/
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