Tehdään sukupuolten tasaarvosta totta
Miten voimme auttaa sinua työssäsi

Sukupuolitilastotietokanta
Euroopan parlamentin päätökset vaikuttavat yhtä lailla naisiin ja miehiin. Tarkkojen
sukupuolen mukaan jaoteltujen tietojen ja sukupuolisensitiivisten tietojen avulla voi
daan seurata toimintalinjojen vaikutusta, ja ne paljastavat, missä asioissa sukupuolten
välinen kuilu voidaan poistaa. Sukupuolitilastotietokantamme antaa sinulle kokonais
kuvan.
Euroopan parlamentin naisjäsenten osuus vuoden 2019 vaalien jälkeen
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Naisia ja miehiä päätöksenteossa koskevat tiedot päivitetään neljännesvuosittain, ja
niihin sisältyy politiikkaa, liiketoimintaa, kansalaisyhteiskuntaa, ympäristöä, koulutusta,
tiedettä ja tutkimusta, urheilua ja mediaa koskevia tilastoja.
Tietokantamme antaa oikean kuvan naisista ja miehistä Euroopan unionin eri politii
kanaloilla ja kaikista sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä strategioista.
Meillä on myös tietoa sukupuoleen perustuvasta väkivallasta EU:ssa.

Tämä esite on saatavilla verkkosivustollamme kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä: https://eige.europa.eu

Tasa-arvoindeksi
EIGE julkaisee vuosittain tasa-arvoindeksin, jossa tarkastellaan sukupuolten tasa-arvoa
EU:n jäsenvaltioissa ja seurataan kehitystä vuoden 2005 jälkeen. Verkkotyökalu auttaa
sinua tarkistamaan helposti, minkälainen tilanne on maassasi, ja vertailemaan kuutta
alaa: työtä, rahaa, tietoa, aikaa, valtaa ja terveyttä. Indeksi kuvastaa EU:n monimuotoi
suutta, ja siinä voidaan myös tarkastella, miten ikä, perhetyyppi, koulutus, syntymämaa
ja vammaisuus vaikuttavat sukupuolten epätasa-arvoon.

Valokuva: Vuosi 2017 tasa-arvoindeksissä

Vuoden 2019 indeksi julkaistaan 15. lokakuuta, ja siinä keskitytään erityisesti työ- ja yksi
tyiselämän tasapainoon. Siinä tarkastellaan vanhempainlomaa, omaishoitoa, elinikäistä
oppimista, joustavia työjärjestelyjä ja julkista infrastruktuuria kaikkialla EU:ssa.
Tämä esite on saatavilla verkkosivustollamme kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä:
https://eige.europa.eu

Euroopan tasa-arvoinstituutin tuki neuvoston
puheenjohtajavaltioille
EIGE valmistelee tutkimuksia kutakin
Euroopan unionin neuvoston kiertä
vää puheenjohtajuutta varten. Aiheesta
päättävät yhdessä puheenjohtajavaltio
ja Euroopan komissio.
Romanian puheenjohtajakauden vuo
den 2019 aikana tehdyssä selvityksessä
tarkasteltiin sukupuolten välistä palk
kaeroa EU:ssa ja todettiin, että naisten
elinikäiset ansiot ovat 40 prosenttia
pienemmät kuin miesten. Suomen
puheenjohtajuuskaudella EIGE laatii
perusteellisen selvityksen siitä, miten
jäsenvaltiot panevat täytäntöön Pekin
gin toimintaohjelman. Se on Yhdisty
neiden kansakuntien neljännen naisten
maailmankonferenssin hyväksymä pää
töslauselma, johon EU on sitoutunut.

Sukupuoleen perustuva
väkivalta
Kuinka paljon EU:n jäsenvaltiot joutu
vat maksamaan naisiin kohdistuvasta
väkivallasta? Naisten sukuelinten silpo
minen: ongelma EU:ssa? Onko verkko
väkivalta todellinen uhka? Vastauksia

näihin kysymyksiin ja moniin muihin
kysymyksiin, jotka liittyvät tutkimukseen
sukupuoleen perustuvasta väkivallasta,
on maakohtaisissa tiedoissa.

Tämä esite on saatavilla verkkosivustollamme kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä:
https://eige.europa.eu

Sukupuolten tasa-arvoon liittyvät resurssit
Verkkoresurssimme on suunniteltu sinua varten.

Tasa-arvon valtavirtaistamismenetelmät ja
-välineet
Menetelmiemme ja välineittemme avulla on kerätty sukupuo
len mukaan eriteltyjä tietoja, jotta niitä voitaisiin käyttää poliit
tisena tukena sukupuolten tasa-arvoa koskeville aloitteille.
Menetelmä- ja välineosiossa selitetään, mitä sukupuolten
tasa-arvon valtavirtaistaminen on ja miten sen avulla voidaan
rakentaa tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

Viestinnän
sukupuolisensitiiviset
välineet
Mitä yhteistä on ”lakimiehellä”, ”nais
puolisella poliisilla” ja sillä, että joku
”kättelee kuin nainen”? EIGEn sensitiivisen viestinnän välineis
tössä ne luokitellaan kaikki esimerkeiksi seksistisestä kielen
käytöstä: kaikki lakimiehet eivät ole miehiä, kukaan ei puhuisi
miespuolisesta poliisista, ja ”kättelee kuin nainen” koetaan
yleensä loukkauksena. Käytä sukupuolisensitiivistä viestintä
kirjastamme ja interaktiivista verkkotyökaluamme – niistä saat
ideoita puheita ja aineistoa varten, jotka on tarkoitettu kaikille
kansalaisille äänestäjistä parlamentin jäseniin.

Sanasto ja tesaurus
Mikä on sukupuolen ja sosiaalisen sukupuolen välinen ero? Mitä ovat sukupuolistereo
typiat? Sanastossamme ja tesauruksessamme on yli 400 hakusanaa 15 kielellä. Niiden
avulla voit käyttää oikeaa terminologiaa sukupuolten tasa-arvon alalla.

Kirjasto
Haluaisitko lisää tietoa sukupuolten tasa-arvosta? Tutkimusaineiston hakusanoja on yli
800 000 ja kirjastossa kerrotaan, mitä tutkimuksia on saatavilla ja mistä löydät ne.
Tämä esite on saatavilla verkkosivustollamme kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä: https://eige.europa.eu

Euroopan tasa-arvoinstituutti
Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) on Euroopan unionin erillisvirasto, joka on perus
tettu edistämään sukupuolten tasa-arvoa kaikkialla EU:ssa. Naisten ja miesten tasa-arvo
on EU:n perusarvo, ja EIGEn tehtävänä on tehdä siitä todellisuutta Euroopassa ja sen
ulkopuolella. Viraston tarkoituksena on kehittyä tasa-arvokysymysten eurooppalaiseksi
osaamiskeskukseksi, joka tukee sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista kaikissa
EU:n ja jäsenvaltioiden toimintalinjoissa sekä torjuu sukupuoleen perustuvaa syrjintää.
Euroopan tasa-arvoinstituutti, EIGE
Gedimino pr. 16.
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