Muudame soolise
võrdõiguslikkuse reaalsuseks
Kuidas saame teid aidata

Soopõhise statistika andmebaas
Euroopa Parlamendi otsused mõjutavad naisi ja mehi võrdselt. Täpsed sooliselt
osandatud ja sootundlikud andmed aitavad jälgida poliitikate mõju ja näitavad
valdkondi, kus saab teha rohkem, et vähendada soolist ebavõrdsust. Täielik ülevaade on meie soolise võrdõiguslikkuse statistika andmebaasis.
Euroopa Parlamendi naisliikmete osakaal pärast 2019. aasta valimisi
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Uuendame oma andmeid juhtivatel ametikohtadel olevate naiste ja meeste kohta
kord kvartalis. See hõlmab poliitika, äri, kodanikuühiskonna, keskkonna, hariduse,
teaduse ja teadusuuringute, spordi ja meedia valdkonna statistikat.
Meie andmebaas annab täpse ülevaate naistest ja meestest Euroopa Liidu poliitikavaldkondades ning kõigist soolise võrdõiguslikkusega seotud strateegiatest.
Meil on ka andmed soolise vägivalla kohta ELis.

See teabeleht on olemas 24 ELi keeles meie veebilehel https://eige.europa.eu

Soolise võrdõiguslikkuse indeks
Igal aastal avaldab EIGE soolise võrdõiguslikkuse indeksi, millega hinnatakse
soolise võrdõiguslikkuse olukorda ELi liikmesriikides ja jälgitakse arenguid alates
2005. aastast. Saate meie veebivahendiga lihtsalt kontrollida oma riigi olukorda
ning võrrelda kuut põhivaldkonda: töö, raha, teadmised, arv, võim ja tervis. Indeks
kajastab ELi mitmekesisust ja näitab vanuse, perekonnatüübi, hariduse, sünniriigi
ning puude mõju soolisele ebavõrdsusele.

Foto: soolise võrdõiguslikkuse indeksi 2017. aasta tulemused

2019. aasta indeks avaldatakse 15. oktoobril ning selles pööratakse erilist tähelepanu töö- ja eraelu tasakaalule. Käsitletakse vanemapuhkust, mitteametlikku hooldust, elukestvat õpet, paindlikku töökorraldust ja avalikku taristut kogu ELis.
See teabeleht on olemas 24 ELi keeles meie veebilehel https://eige.europa.eu

EIGE toetus nõukogu eesistujariikidele
EIGE valmistab Euroopa Liidu Nõukogu iga roteeruva eesistujariigi jaoks
ette teadusuuringud. Teema otsustavad ühiselt eesistujariik ja Euroopa
Komisjon.
2019. aasta Rumeenia eesistumise
teadusuuring käsitles palgaerinevust
ELis ja leidis, et naistel on elu jooksul saadud sissetulek 40 % väiksem
kui meestel. Soome eesistumise ajal
koostab EIGE täieliku ülevaate, kuidas
liikmesriigid on täitnud Pekingi tegevusprogrammi – ÜRO neljanda naiste
maailmakonverentsi
vastuvõetud
resolutsiooni, mis on ELi rahvusvaheline kohustus.

Sooline vägivald
Kui palju maksab ELi liikmesriikides
võitlus naistevastase vägivalla vastu?
Kas naiste suguelundite moonutamine on ELis probleem? Kas kübervägivald on tõeline oht? Soolise vägivalla

uuringutes oleme vastanud nendele
ja paljudele muudele küsimustele,
sageli koos riigiomase teabega.

See teabeleht on olemas 24 ELi keeles meie veebilehel https://eige.europa.eu

Soolise võrdõiguslikkuse vahendid
Meie veebipõhised materjalid on kasutamiseks kõigile.

Soolõime meetodid ja vahendid
Meie meetodite ja vahendite jaotis selgitab alates sooliselt
osandatud andmete kogumisest kuni soolise võrdõiguslikkuse algatustele poliitilise toetuse kogumiseni, mida
tähendab soolõime ja kuidas saab see aidata luua võrdsemat ühiskonda.

Sootundliku suhtluse
töövahend
Mis on ühist väljenditel „meespolitseinik“, „naisadvokaat“ ja „naiselik käepigistus“? Nagu on näha
EIGE sootundliku suhtluse teabevahetuse töövahendist, on need kõik seksistliku keelekasutuse näited: kõik politseinikud ei ole mehed, kunagi
ei räägita „meesadvokaadist“ ja „naiselik käepigistus“ on
tavaliselt solvang. Meie sootundliku suhtluse brošüüriga ja
interaktiivse veebipõhise vahendiga saate koostada kõnesid ja materjale, mis kõnetavad austavalt kõiki, valijatest
kuni kolleegidest parlamendiliikmeteni.

Sõnastik ja tesaurus
Kuidas erinevad bioloogiline sugu ja soolisus? Mis on soolised stereotüübid? Meie
15 keeles ja üle 400 kirjega sõnastikust ja tesaurusest leiate õiged soolise võrdõiguslikkuse terminid.

Raamatukogu
Kas teil on vaja uurida põhjalikumalt soolise võrdõiguslikkuse teatud küsimust?
Meie raamatukogus on üle 800 000 nimetuse, seega saate teada, mis teadusuuringuid on tehtud ja kuidas neid leida.
See teabeleht on olemas 24 ELi keeles meie veebilehel https://eige.europa.eu

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) on Euroopa Liidu sõltumatu asutus,
mis asutati eesmärgiga tõhustada soolist võrdõiguslikkust ELis. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on üks ELi põhiväärtusi ning EIGE ülesanne on muuta see reaalsuseks nii
Euroopas kui ka mujal. See hõlmab saamist Euroopa teadmuskeskuseks soolise võrdõiguslikkuse küsimustes, soolõime toetamist kõigis ELi ja liikmesriikide poliitikavaldkondades ning võitlust soolise diskrimineerimise vastu.
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LEEDU
Tel +370 52157444
eige.sec@eige.europa.eu
http://www.eige.europa.eu

www.twitter.com/eurogender
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