

Váltsuk valóra a nemek
közötti egyenlőséget!
Ismerje meg, hogyan segíthetjük az Ön munkáját

A genderstatisztikai adatbázis
Az Európai Parlament döntései egyaránt érintik a nőket és a férfiakat. A helytálló, nemek
szerint lebontott és a nemek közötti egyenlőséget előtérbe helyező adatok segítenek
a szakpolitikák hatásának nyomon követésében, és arra is fényt derítenek, hol lehet
többet tenni a nemek közötti különbségek felszámolása érdekében. Ehhez nyújt átfogó
képet genderstatisztikai adatbázisunk.
Az Európai Parlament női tagjainak aránya a 2019. évi választások után
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A döntéshozó pozíciókban lévő nőkre és férfiakra vonatkozó adatok negyedévente frissülnek, és a politika, az üzleti élet, a civil társadalom, a környezetvédelem, az oktatás,
a tudomány és kutatás, a sport és a sajtó statisztikáira is kiterjednek.
Adatbázisunk pontos képet nyújt a nők és a férfiak számára az Európai Unió szakpolitikai területeiről és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos valamennyi stratégiáról.
A nemi alapú erőszakról is rendelkezünk európai uniós adatokkal.

Az EU 24 hivatalos nyelvén elkészült kiadvány megtalálható honlapunkon: https://eige.europa.eu

A nemek közötti egyenlőség mutatója
Az EIGE minden évben közzéteszi a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó mutatót,
amely megvizsgálja a nemek közötti egyenlőség helyzetét az európai uniós tagállamokban, és 2005 óta követi nyomon a fejleményeket. Online eszközünk segít abban,
hogy könnyen ellenőrizni tudja, az Ön országa hol tart, és összehasonlítási alapot nyújt
a munka, a pénz, a tudás, az idő, a hatalom és az egészség hat területe szempontjából.
A mutató az EU sokszínűségét tükrözi, és áttekinti az életkor, a család típusa, az oktatás,
a születési ország és a fogyatékosság különböző hatásait a nemek közötti egyenlőtlenség tekintetében.

Fénykép: A 2017. évi pontszámok a nemek közötti egyenlőség mutatójában

A 2019. évi kiadás október 15-én jelenik meg, középpontjában a munka és a magánélet
közötti egyensúly áll. A kiadvány EU-szerte vizsgálja a szülői szabadságot, az informális
gondozást, az egész életen át tartó tanulást, a rugalmas munkarendet és az állami infrastruktúrát.

Az EU 24 hivatalos nyelvén elkészült kiadvány megtalálható honlapunkon: https://eige.europa.eu

Az EIGE által a Tanács elnökségének nyújtott
támogatás
Az EIGE az Európai Unió Tanácsának
soros elnökségei számára kutatásokat
végez. A témát az elnökséget betöltő
EU-tagállam és az Európai Bizottság
közösen határozza meg.
A román elnökség számára készített
2019. évi kutatási feljegyzés az EU-ban
a nemek közötti bérszakadék problémáját vizsgálta, és megállapította, hogy
a nők egész életre kivetített összbevétele
40%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké.
A finn elnökség számára az EIGE teljes
körű felülvizsgálatot fog elvégezni arra
vonatkozóan, hogy a tagállamok hogyan
hajtják végre a Pekingi Cselekvési Platformot – az ENSZ Negyedik Világkonferenciája által elfogadott állásfoglalást
a nők helyzetéről, valamint az EU nemzetközi kötelezettségvállalását.

Nemi alapú erőszak
Mennyibe kerül az uniós tagállamok számára a nők elleni erőszak problémájának
a kezelése? A női nemi szervek megcsonkítása valós probléma az EU-ban? Valódi
fenyegetés-e a kibererőszak? Ezekre

és a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos kutatásainkhoz kapcsolódó számos
egyéb kérdésre ad választ a kiadvány,
többek közt országspecifikus információkkal.

Az EU 24 hivatalos nyelvén elkészült kiadvány megtalálható honlapunkon: https://eige.europa.eu

A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos erőforrások
Online forrásaink arra szolgálnak, hogy Önök igénybe vegyék őket.

A nemek közötti esélyegyenlőség általános
érvényesítésének módszerei és eszközei
Nemek szerinti lebontott adatok gyűjtésétől a nemek közötti
egyenlőségre irányuló kezdeményezések szakpolitikai támogatásának kiépítéséig, a módszereink és eszközeink szakaszban kifejtjük, hogy mit jelent a nemek közötti egyenlőség
érvényesítése, és ez hogyan segítheti elő egy egyenlőbb társadalom kialakítását.

A nemek közötti egyenlőséget
figyelembe vevő
kommunikációs eszköztár
Mi a közös a „rendőrök”, az „ügyvédnő” és a „lányos kézfogás” kifejezésekben”? Mivel az EIGE a nemek közötti egyenlőséget
figyelembe vevő kommunikációs eszköztára a szexista nyelvezet példáit mutatja be: nem minden rendőrtiszt férfi, általában
nem mondjuk, hogy „ügyvédférfi” és a „lányos kézfogás” általában sértés. A nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő
kommunikációs füzet és interaktív online eszköz segítségével
olyan beszédeket és anyagokat hozhat létre, amelyek mindenkit tiszteletben tartanak, a szavazóktól a parlamenti képviselőtársakig.

Glosszárium és kifejezéstár
Mi a különbség a nem és a társadalmi nem között? Mik a társadalmi nemi sztereotípiák?
A glosszáriumunkban és kifejezéstárunkban található több mint 400 bejegyzés 15 nyelven segít abban, hogy a nemek közötti egyenlőség tekintetében a megfelelő terminológiát használjuk.

Könyvtár
Mélyebben szeretne utánajárni a nemek közötti egyenlőség kérdésének? Több mint 800
ezer bejegyzett dokumentummal várja könyvtárunk, hogy tájékoztathassa Önt arról,
hogy milyen kutatások állnak rendelkezésre, és hol találhatja meg őket.
Az EU 24 hivatalos nyelvén elkészült kiadvány megtalálható honlapunkon: https://eige.europa.eu

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) az Európai Unió független szerve,
amelynek célja a nemek közötti egyenlőség megerősítése. A nők és férfiak közötti
egyenlőség az EU egyik alapvető értéke, és az EIGE feladata, hogy ez a tény Európában és azon kívül is valósággá válhasson. Ennek értelmében az intézet a nemek közötti
egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó európai tudásközponttá válik, amely
támogatja a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését valamennyi európai
uniós és tagállami szakpolitikában, valamint küzd a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés ellen.
A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LITVÁNIA
Tel.: +370 52157444
eige.sec@eige.europa.eu
http://www.eige.europa.eu
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