Padarīsim dzimumu
līdztiesību par realitāti
Uzziniet, kā mēs varam palīdzēt jūsu darbā

Dzimumu statistikas datubāze
Eiropas Parlamenta lēmumi vienlīdz ietekmē sievietes un vīriešus. Precīzi pēc dzimuma
iedalītie dati un dati, kuros ņemti vērā dzimumu līdztiesības aspekti, palīdz sekot politikas ietekmei un atklāj, kur iespējams darīt vairāk, lai novērstu konstatēto dzimumu
nevienlīdzību. Dzimumu statistikas datubāzē jūs varat redzēt kopainu.
Sieviešu īpatsvars Eiropas Parlamentā pēc 2019. gada vēlēšanām
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Mūsu dati par sievietēm un vīriešiem ietekmīgos amatos tiek atjaunināti katru ceturksni,
un tie ietver statistiku par politiku, uzņēmējdarbību, pilsonisko sabiedrību, vidi, izglītību,
zinātni un pētniecību, sportu un plašsaziņas līdzekļiem.
Mūsu datubāze sniedz precīzu ainu par sievietēm un vīriešiem Eiropas Savienības politikas jomās un visās ar dzimumu līdztiesību saistītajās stratēģijās.
Mums ir arī dati saistībā ar dzimumu saistītu vardarbību ES.

Šī brošūra mūsu tīmekļa vietnē ir pieejama visās 24 ES valodās: https://eige.europa.eu

Dzimumu līdztiesības indekss
Katru gadu Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) publicē dzimumu līdztiesības
indeksu, kas atspoguļo dzimumu līdztiesības situāciju ES dalībvalstīs un uzrauga attīstību kopš 2005. gada. Mūsu tiešsaistes rīks palīdz viegli pārbaudīt, kur reitingā atrodas
jūsu valsts, un tajā tiek salīdzinātas sešas jomas: darbs, nauda, zināšanas, laiks, vara un
veselība. Šis indekss atspoguļo ES daudzveidību, un jūs varat aplūkot atšķirīgo vecuma,
ģimenes modeļa, izglītības, dzimšanas valsts un invaliditātes ietekmi uz dzimumu
nevienlīdzību.

Attēls: Punktu skaits 2017. gada dzimumu līdztiesības indeksā

2019. gada izdevums tiks publicēts 15. oktobrī, un tajā īpaša uzmanība pievērsta darba
un privātās dzīves līdzsvaram. Tajā aplūkos bērna kopšanas atvaļinājumu, neoficiālo
aprūpi, mūžizglītību, elastīgu darba režīmu un publisko infrastruktūru visā ES.
Šī brošūra mūsu tīmekļa vietnē ir pieejama visās 24 ES valodās: https://eige.europa.eu

EIGE atbalsts Padomes prezidentūrām
EIGE sagatavo pētījumus par katru rotējošo prezidentūru Eiropas Savienības
Padomē. Par šo tematu kopīgi lemj prezidējošā ES dalībvalsts un Eiropas Komisija.
2019. gada pētījuma ziņojumā Rumānijas prezidentūrai ir aplūkota atšķirība
sieviešu un vīriešu darba samaksā ES
un konstatēts, ka sieviešu ieņēmumi
dzīves laikā ir par 40 % mazāki nekā
vīriešiem. Somijas prezidentūras laikā
EIGE sagatavos pilnīgu pārskatu par to,
kā dalībvalstis īsteno Pekinas Rīcības
platformu — rezolūciju, ko pieņēmusi
Apvienoto Nāciju Organizācijas Ceturtā
pasaules konvencija par sieviešu stāvokli
un ES starptautisko apņemšanos.

Ar dzimumu saistīta
vardarbība
Cik daudz ES dalībvalstis maksā, lai
novērstu vardarbību pret sievietēm? Vai
sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir
problēma ES? Vai kibervardarbība ir reāls
drauds? Atbildes uz šiem un daudziem

citiem jautājumiem atradīsiet mūsu pētījumos par ar dzimumu saistītu vardarbību, no kuriem daudzi attiecināmi uz
konkrētām valstīm.

Šī brošūra mūsu tīmekļa vietnē ir pieejama visās 24 ES valodās: https://eige.europa.eu

Dzimumu līdztiesības resursi
Mūsu tiešsaistes resursi ir paredzēti jūsu lietošanai.

Integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai metodes
un rīki
Apkopojot pa dzimumiem sadalītus datus, lai veidotu politisku
atbalstu dzimumu līdztiesības iniciatīvām, mūsu metodēs un
rīku sadaļā ir izskaidrots, kāda ir integrēta pieeja dzimumu
līdztiesībai un kā tā var palīdzēt veidot vienlīdzīgāku sabiedrību.

Komunikācijas instrumentu
kopums, kurā ņemts vērā
dzimums
Kas kopīgs vārdiem “policists”, “sieviete juriste” un “sievišķīgs rokasspiediens”? Saskaņā ar EIGE dzimuma sensitīvās komunikācijas
instrumentu kopumu tie ir dzimumdiskriminējošas valodas
piemēri, jo ne visi policisti ir vīrieši, neviens nelietos vārdu salikumu “vīrietis advokāts” un “sievišķīgs rokasspiediens” parasti
skan aizskaroši. Izmantojiet mūsu saziņas bukletu, kurā ņemts
vērā dzimumu aspekts, un interaktīvu tiešsaistes rīku ar mērķi
palīdzēt sagatavot runas un materiālus, lai ar cieņu izturētos
gan pret vēlētājiem, gan kolēģiem parlamentā.

Glosārijs un tēzaurs
Kāda ir atšķirība starp dzimumu un dzimti? Kas ir dzimumu stereotips? Ar vairāk nekā
400 ierakstiem 15 valodās mūsu glosārijs un tēzaurs palīdzēs jums izmantot pareizo terminoloģiju, kad runa ir par dzimumu līdztiesību.

Bibliotēka
Ir vajadzība nedaudz vairāk iedziļināties dzimumu līdztiesības jautājumā? Ar vairāk nekā
800 000 ierakstu mūsu bibliotēka jums dos norādes, kādi pētījumi ir pieejami un kur tos
atrast.
Šī brošūra mūsu tīmekļa vietnē ir pieejama visās 24 ES valodās: https://eige.europa.eu

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir neatkarīga Eiropas Savienības struktūra,
kas izveidota ar mērķi stiprināt dzimumu līdztiesības veicināšanu ES. Sieviešu un vīriešu
līdztiesība ir ES pamatvērtība, un EIGE uzdevums ir padarīt to par realitāti gan Eiropā,
gan ārpus tās. Tas nozīmē kļūt par Eiropas zināšanu centru dzimumu līdztiesības jautājumos, atbalstīt integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai visās ES un dalībvalstu politikas
jomās un apkarot diskrimināciju dzimuma dēļ.
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