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Databasen over kønsrelaterede statistikker
Både kvinder og mænd påvirkes af Europa-Parlamentets beslutninger. Præcise køns-
opdelte og kønssensitive data hjælper med at følge, hvordan politikker virker, og viser, 
hvor der kan gøres mere for at få afhjulpet de identificerede kønsskævheder. Du kan få 
det samlede billede med vores database for ligestillingsstatistik.
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Vores data om kvinder og mænd i beslutningstagende stillinger opdateres hvert kvar-
tal og omfatter statistiske data fra politik, erhvervsliv, civilsamfund, miljø, uddannelse, 
videnskab og forskning samt sport og medier.

Vores database giver et præcist billede for kvinder og mænd inden for EU’s politikområ-
der og alle ligestillingsrelaterede strategier.

Vi har også data om kønsbestemt vold i EU.

Denne brochure findes på alle 24 EU-sprog på vores websted: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Ligestillingsindekset
EIGE offentliggør hvert år ligestillingsindekset, som viser ligestillingssituationen i EU’s 
medlemsstater, og som har overvåget udviklingen siden 2005. Med vores onlineværktøj 
kan du let se, hvordan situationen er i dit land, og sammenligne inden for følgende seks 
områder: arbejde, penge, viden, tid, magt og sundhed. Indekset afspejler EU’s mangfol-
dighed, og du vil kunne se, hvilken indflydelse alder, familietype, uddannelse, fødeland 
og handicap har på de kønsbestemte uligheder.

Point i ligestillingsindekset for 2017

2019-udgaven frigives den 15. oktober og vil have særligt fokus på balancen mellem 
arbejdsliv og privatliv. Den vil omhandle forældreorlov, uformel pasning, livslang læring, 
fleksible arbejdsordninger og offentlig infrastruktur i hele EU.

Denne brochure findes på alle 24 EU-sprog på vores websted: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


EIGE’s støtte til Rådets formandskaber
EIGE udfører forskningsarbejde for 
hvert af de skiftende formandskaber for 
Rådet for Den Europæiske Union. Emnet 
fastlægges i fællesskab af den EU-med-
lemsstat, der har formandskabet, og 
Europa-Kommissionen.

I forskningsnotatet fra 2019 til det 
rumænske formandskab undersøgtes 
lønforskellen mellem kønnene i EU, og 
det blev konstateret, at kvinders livstid-
sindkomst er 40 % lavere end mænds. 
For det finske formandskab vil EIGE 
udarbejde en fuldstændig gennemgang 
af, hvordan medlemsstaterne gennem-
fører Beijing-handlingsplanen — en 
resolution, der er vedtaget på FN’s fjerde 
verdenskonference om kvinder, og som 
forpligter EU internationalt.

Kønsbestemt vold
Hvor meget betaler EU’s medlemssta-
ter til at bekæmpe vold mod kvinder? Er 
kønslemlæstelse af kvinder et problem 
i EU? Er cybervold en reel trussel? Disse 

og mange andre spørgsmål får du svar 
på i vores forskning om kønsbestemt 
vold, og for en stor del med landespeci-
fikke oplysninger.

Denne brochure findes på alle 24 EU-sprog på vores websted: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Ligestillingsressourcer
Vores onlineressourcer er udformet, så du kan bruge dem.

Metoder og værktøjer til integrering af 
ligestillingsaspektet
Hvad enten det gælder indsamling af kønsopdelte data eller 
at skabe politisk opbakning til ligestillingsfremmende tiltag, 
forklarer vores metode- og værktøjsafsnit, hvad integration af 
ligestillingsaspektet indebærer, og hvordan det kan være med 
til at opbygge et mere lige samfund.

Ligestillingsorienteret 
værktøjssæt til kommunikation
Hvad er fælles for »politimand«, 
»kvindelig jurist« og »damet hånd-
tryk«? Som det nævnes i EIGE’s værk-
tøj til kommunikation, der tager 

hensyn til kønsaspektet, er de allesammen eksempler på sexi-
stisk sprogbrug: Ikke alle politimænd er mænd, ingen ville sige 
en »mandlig advokat«, og et »damet« håndtryk opfattes sæd-
vanligvis som fornærmende. Brug vores kønssensitive kommu-
nikationsbrochure og interaktive onlineværktøj til at hjælpe dig 
med at formulere taler og materiale, der henvender sig til alle 
med respekt — lige fra vælgere til dine kolleger i Parlamentet.

Ordliste og tesaurus
Hvad er på engelsk forskellen mellem »sex« og »gender«? Hvad er kønsstereotyper? 
Vores ordliste og tesaurus indeholder over 400 opslag på 15 sprog og vil hjælpe dig til at 
bruge den rigtige terminologi i forbindelse med ligestilling mellem kønnene.

Bibliotek
Har du brug for at gå lidt mere i dybden med ligestillingsproblematikken? Vores biblio-
tek kan med en materialebestand på over 800 000 fortælle dig, hvilken forskning der er 
tilgængelig, og hvor du finder den.

Denne brochure findes på alle 24 EU-sprog på vores websted: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd 
og Kvinder
Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) er et uafhæn-
gigt organ under Den Europæiske Union, som blev oprettet for at styrke ligestillingen 
i EU. Ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundværdi i EU, og EIGE’s opgave er 
at sørge for, at den bliver en realitet både i og uden for EU. Dette omfatter bl.a. at være 
et europæisk videnscenter for ligestillingsspørgsmål, støtte integration af ligestillings-
aspektet i alle EU’s og medlemsstaternes politikker og bekæmpe kønsbestemt forskels-
behandling.

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
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Tlf. +370 52157444

eige.sec@eige.europa.eu
http://www.eige.europa.eu
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