
Gendergelijkheid in de 
praktijk
Hoe kunnen we u daarbij helpen?



Database genderstatistieken
De besluiten van het Europees Parlement treffen vrouwen en mannen in gelijke 
mate. Door nauwkeurige, naar geslacht uitgesplitste en gendergevoelige gege
vens kunnen we de impact van beleid beter volgen en helderheid krijgen welke 
verschillen we nog moeten wegwerken. U vindt het volledige plaatje in onze data
base genderstatistieken.

0 %

90 %

100 %

Aandeel van vrouwelijke leden van het Europees Parlement na de verkiezingen van 2019

Aandeel EU-28, 40,4 %

Vrouwen EU-28

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

SE FI FR LV LU MT NL AT SI ES UK IE PT DK IT BE HU DE HR PL CZ EE BG LT EL RO SK CY

0,
0 

%

15
,4

 %

21
,9

 %

23
,8

 %

27
,3

 %

29
,4

 %

33
,3

 %

33
,3

 %

35
,3

 %

36
,4

 %

36
,5

 %

38
,1

 %

38
,1

 %

41
,1

 %

41
,7

 %

42
,9

 %

45
,5

 %

46
,6

 %

47
,1

 %

50
,0

 %

50
,0

 %

50
,0

 %

50
,0

 %

50
,0

 %

50
,0

 %

50
,0

 %

53
,8

 %

55
,0

 %

Onze statistische gegevens over vrouwen en mannen in besluitvormingsposities 
worden elk kwartaal bijgewerkt en betreffen politiek, bedrijfsleven, burgermaat
schappij, milieu, onderwijs, wetenschap en onderzoek, sport en de media.

Onze database geeft een accuraat beeld voor vrouwen en mannen op alle beleids
terreinen van de Europese Unie en in alle gendergelijkheidsgerelateerde strate
gieën.

Wij hebben ook gegevens over gendergerelateerd geweld in de EU.

Deze folder vindt u in 24 EUtalen op onze website: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


De gendergelijkheidsindex
EIGE publiceert ieder jaar de gendergelijkheidsindex, waarin de gelijkheidssituatie 
van vrouwen en mannen in de EUlidstaten wordt onderzocht en de ontwikkelingen 
sinds 2005 worden gevolgd. Met onze onlinetool kunt u gemakkelijk de situatie in 
uw land controleren en de gegevens op zes terreinen vergelijken: werk, geld, ken
nis, tijd, macht en gezondheid. De index weerspiegelt de diversiteit van de EU en 
u kunt kijken naar de invloed van leeftijd, gezinstype, onderwijs, geboorteland en 
handicaps op genderongelijkheid.

Foto: Resultaten 2017 in de gendergelijkheidsindex

De editie 2019 wordt op 15 oktober gepubliceerd. Bijzondere aandacht zal daarbij 
uitgaan naar het evenwicht tussen werk en privéleven: ouderschapsverlof, mantel
zorg, een leven lang leren, flexibele werkregelingen en openbare infrastructuur in 
de hele EU.

Deze folder vindt u in 24 EUtalen op onze website: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Steun van EIGE aan de raadsvoorzitterschappen
EIGE bereidt voor ieder voorzitter
schap van de Raad van de Europese 
Unie onderzoek voor. Het thema 
wordt samen met de lidstaat die het 
voorzitterschap waarneemt en met de 
Europese Commissie vastgesteld.

De onderzoeksnota 2019 voor het 
Roemeense voorzitterschap betrof de 
salariskloof tussen mannen en vrou
wen in de EU. Vastgesteld werd dat 
vrouwen over hun hele leven uitein
delijk 40 % minder inkomen hebben 
dan mannen. Voor het Finse voorzit
terschap zal EIGE een volledig over
zicht opstellen van de wijze waarop 
de lidstaten het actieprogramma van 
Peking — een resolutie van de vierde 
Wereldvrouwenconferentie van de 
Verenigde Naties en een internatio
nale toezegging van de EU — ten uit
voer brengen.

Gendergerelateerd geweld
Hoeveel betalen EUlidstaten voor de 
bestrijding van geweld tegen vrou
wen? Is vrouwelijke genitale vermin
king een probleem binnen de EU? 
Vormt cybergeweld een werkelijke 

bedreiging? U vindt antwoord op deze 
en nog vele andere vragen in ons 
onderzoek naar gendergerelateerd 
geweld. Vaak treft u landenspecifieke 
informatie aan.

Deze folder vindt u in 24 EUtalen op onze website: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Gendergelijkheidsbronnen
U mag zonder meer gebruikmaken van onze onlinehulpmiddelen.

Methoden en tools voor gendermainstreaming
Van het verzamelen van naar geslacht uitgesplitste gege
vens tot het verkrijgen van politieke steun voor gender
gelijkheidsinitiatieven: ons onderdeel Methoden en Tools 
licht toe wat gendermainstreaming is en hoe dit kan bijdra
gen tot een meer gelijke samenleving.

Toolkit “gendergevoelige 
communicatie”
Wat hebben “politieman”, “secre
taresse” en een “verwijfde hand
druk” gemeenschappelijk? Onze 
toolkit “gendergevoelige commu

nicatie” toont aan dat dit seksistisch taalgebruik is: niet alle 
politieagenten zijn mannen, een secretaresse heeft een 
lagere status dan een secretaris en een verwijfde hand
druk is niet bepaald een compliment. Raadpleeg onze gen
dergevoelige communicatiebrochure en interactieve tool 
voor het schrijven van respectvolle speeches en teksten 
aan uw kiezers en uw collegaparlementsleden.

Woordenlijst en thesaurus
Wat is het verschil tussen geslacht en gender? Wat zijn genderstereotypen? Onze 
woordenlijst en thesaurus bevat ruim 400 trefwoorden in 15 talen. Hiermee kunt 
u de juiste termen voor gendergelijkheid vinden.

Bibliotheek
Moet u wat verder graven in het thema gendergelijkheid? Onze bibliotheek met 
ruim 800 000 titels kan u aangeven welk onderzoekswerk beschikbaar is en waar 
u dit kunt vinden.

Deze folder vindt u in 24 EUtalen op onze website: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Europees Instituut voor gendergelijkheid
Het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) is een autonoom orgaan van de 
Europese Unie dat tot doel heeft gendergelijkheid in de hele EU te bevorderen. Gelijk
heid tussen vrouwen en mannen is een fundamentele waarde van de EU en EIGE heeft 
tot taak deze waarde in Europa en daarbuiten tot werkelijkheid te brengen. Daartoe 
moet zij een Europees kenniscentrum voor thema’s op dit gebied worden, gender
mainstreaming steunen in alle beleidsmaatregelen van de EU en haar lidstaten en dis
criminatie op grond van geslacht bestrijden.

Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

Gedimino pr. 16
LT01103 Vilnius

LITOUWEN
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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