
Pasistenkime, kad lyčių 
lygybė taptų tikrove
Sužinokite, kaip galime jums padėti darbe



Lyčių statistikos duomenų bazė
Europos Parlamento sprendimai turi tokį patį poveikį ir moterims, ir vyrams. Tiks
lūs, pagal lytį suskirstyti ir su lyčių lygybe susiję duomenys padeda stebėti poli
tikos poveikį ir parodo, kuriose srityse galima nuveikti daugiau siekiant pašalinti 
nustatytą lyčių nelygybę. Išsamų vaizdą padės susidaryti mūsų lyčių statistikos 
duomenų bazė.
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Moterų tarp Europos Parlamento narių dalis po 2019 m. rinkimų 

ES 28 duomenys, 40,4 %
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Mūsų duomenys apie moterų ir vyrų užimamas su sprendimų priėmimu susijusias 
pareigas atnaujinami kas ketvirtį. Čia pateikiama politikos, verslo, pilietinės visuo
menės, aplinkos, švietimo, mokslo ir mokslinių tyrimų, sporto ir žiniasklaidos sričių 
statistika.

Mūsų duomenų bazėje galima susidaryti tikslų vaizdą apie moterų ir vyrų padėtį 
įvairiose Europos Sąjungos politikos srityse ir visas lyčių lygybei skirtas strategijas.

Mes taip pat renkame duomenis apie smurtą lyties pagrindu Europos Sąjungoje.

Šį lankstinuką visomis 24 ES kalbomis rasite mūsų svetainėje https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Lyčių lygybės indeksas
EIGE kasmet skelbia lyčių lygybės indeksą, kuriame nagrinėjama lyčių lygybės 
padėtis ES valstybėse narėse ir stebimi pokyčiai nuo 2005 m. Naudodamiesi mūsų 
internetine priemone, galite lengvai sužinoti apie padėtį savo šalyje ir palyginti ją 
šešiose srityse – darbo, pinigų, žinių, laiko, galios ir sveikatos. Indeksas atspindi ES 
įvairovę. Galite sužinoti, kokį įvairų poveikį amžius, šeimos tipas, švietimas, gimimo 
šalis ir negalia turi lyčių nelygybei.

Nuotrauka. Lyčių Lygybės Indekso 2017 m. rezultatai

2019 m. leidimas bus paskelbtas spalio 15 d. Jame ypatingas dėmesys skiriamas 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai. Jame bus apžvelgiamos šios sritys: 
vaiko priežiūros atostogos, neinstitucinė slauga, mokymasis visą gyvenimą, lanks
čios darbo sąlygos ir viešoji infrastruktūra visoje ES.

Šį lankstinuką visomis 24 ES kalbomis rasite mūsų svetainėje https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


EIGE parama Tarybai pirmininkaujančioms 
valstybėms narėms
EIGE rengia mokslinius tyrimus kiek
vienai rotacijos tvarka Europos 
Sąjungos Tarybai pirmininkaujančiai 
valstybei narei. Dėl temos bendrai 
nusprendžia pirmininkaujanti ES vals
tybė narė ir Europos Komisija.

2019 m. pirmininkaujančiai Rumunijai 
parengtoje analitinėje išvadoje buvo 
nagrinėjami vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumai ES. Nustatyta, 
kad moterų viso gyvenimo pajamos 
yra 40 proc. mažesnės už vyrų. Pirmi
ninkaujančiai Suomijai EIGE parengs 
išsamią peržiūrą, kaip valstybės narės 
įgyvendina Pekino veiksmų plat
formą – Jungtinių Tautų ketvirtosios 
pasaulinės moterų klausimų ir ES 
tarptautinio įsipareigojimo konferen
cijos parengtą rezoliuciją.

Smurtas lyties pagrindu
Kiek ES valstybės narės investuoja 
siekdamos kovoti su smurtu prieš 
moteris? Ar moters lyties organų 
žalojimas ES yra aktuali problema? 
Ar kibernetinis smurtas kelia realią 

grėsmę? Atsakymus į šiuos ir daugelį 
kitų klausimų rasite mūsų tyrimuose, 
skirtuose smurto dėl lyties temai. 
Didelė dalis informacijos pateikiama 
pagal konkrečias šalis.

Šį lankstinuką visomis 24 ES kalbomis rasite mūsų svetainėje https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Lyčių lygybės informacija
Naudokitės mūsų jums parengtais elektroniniais ištekliais.

Lyčių aspekto integravimo metodai ir priemonės
Nuo duomenų, suskirstytų pagal lytį, rinkimo iki politi
nės paramos rengiant lyčių lygybės skatinimo iniciatyvas, 
mūsų metodų ir priemonių skiltyje paaiškinama, kas yra 
lyčių aspekto integravimas ir kaip tai gali padėti kurti lygia
teisiškesnę visuomenę.

Lyčiai atžvalgios 
komunikacijos priemonių 
rinkinys
Kas bendro tarp žodžių „stiprio
sios lyties atstovas“, „moteriškas 
sportas“ ir „vairuoti kaip moteris“? 

Kaip rodo lyčiai atžvalgios komunikacijos priemonių rinki
nys, visi šie žodžiai yra seksistinės kalbos pavyzdžiai: ne visi 
vyrai yra stiprūs, nėra vyriško ar moteriško sporto, o „vai
ruoti kaip moteris“ paprastai laikoma įžeidimu. Naudokitės 
mūsų lyčiai atžvalgios komunikacijos brošiūra ir interak
tyvia internetine priemone, padedančia kurti pranešimus 
ir medžiagą, kuria pagarbiai kreipiamasi į kiekvieną – nuo 
balsuotojų iki kolegų Parlamento narių.

Žodynas ir žinynas
Kuo skiriasi sąvokos „biologinė lytis“ (angl. „sex“) ir „socialinė lytis“ (angl. „gender“)? 
Kas yra lyčių stereotipai? Mūsų žodynas ir žinynas, kuriame pateikiama daugiau 
kaip 400 įrašų 15 kalbų, padės vartoti teisingą lyčių lygybės terminiją.

Biblioteka
Norite pasigilinti į kurį nors lyčių lygybės klausimą? Daugiau kaip 800 000 mūsų 
bibliotekos irašų rasite informacijos apie atliktus tyrimus ir kur juos rasti.

Šį lankstinuką visomis 24 ES kalbomis rasite mūsų svetainėje https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Europos lyčių lygybės institutas
Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) – tai savarankiška Europos Sąjungos agentūra, 
kurios tikslas – padėti užtikrinti lyčių lygybę Europos Sąjungoje. Moterų ir vyrų lygybė 
yra pagrindinė Europos Sąjungos vertybė. EIGE stengiasi, kad ji taptų tikrove Europoje 
ir už jos ribų. Be kita ko, Institutas siekia tapti Europos žinių lyčių lygybės klausimais 
centru, padedančiu integruoti lyčių aspektą į visų Europos Sąjungos ir jos valstybių narių 
sričių politiką, ir kovoti su diskriminacija lyties pagrindu.

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

Gedimino pr. 16.
LT01103 Vilnius

LIETUVA
Tel. +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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