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Să transformăm egalitatea
de gen în realitate
Aflați cum vă putem ajuta în activitatea dumneavoastră

Baza de date cu statistici de gen
Femeile și bărbații sunt afectați în egală măsură de deciziile Parlamentului European.
Datele exacte defalcate în funcție de sex și care iau în considerare dimensiunea de gen
contribuie la urmărirea impactului politicilor și dezvăluie unde se pot face mai multe
pentru a elimina disparitățile de gen care au fost identificate. Puteți vedea imaginea
completă cu ajutorul bazei noastre de date cu statistici de gen.
Procentul de femei care sunt deputate în Parlamentul European în urma alegerilor din 2019
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Datele noastre cu privire la femei și bărbați în funcții de decizie sunt actualizate trimestrial și includ statistici din politică, mediul de afaceri, societatea civilă, mediul înconjurător, educație, știință și cercetare, sport și mass-media.
Baza noastră de date oferă o imagine exactă a femeilor și bărbaților în domeniile de
politică ale Uniunii Europene și a tuturor strategiilor legate de egalitatea de gen.
Avem și date privind violența pe criterii de gen în UE.

Această broșură este disponibilă în toate cele 24 de limbi ale UE pe site-ul nostru: https://eige.europa.eu

Indicele egalității de gen
În fiecare an, EIGE publică Indicele egalității de gen, care analizează situația egalității
de gen în statele membre ale UE și monitorizează evoluția sa începând cu anul 2005.
Instrumentul nostru online vă ajută să verificați cu ușurință care este poziția țării dumneavoastră și să comparați cele șase domenii: activitate profesională, bani, nivel de
cunoștințe, timp, putere și sănătate. Indicele reflectă diversitatea UE și puteți observa
impactul diferit pe care îl au vârsta, tipul de familie, educația, țara natală și handicapurile
asupra inegalității de gen.

Imagine: Punctajele din indicele egalității de gen pe 2017

Ediția din 2019 va fi publicată la 15 octombrie și va acorda o atenție deosebită echilibrului
dintre viața profesională și cea privată. Aceasta va examina concediul pentru creșterea
copilului, îngrijirea informală, învățarea pe tot parcursul vieții, formulele flexibile de lucru
și infrastructura publică în întreaga UE.
Această broșură este disponibilă în toate cele 24 de limbi ale UE pe site-ul nostru:
https://eige.europa.eu

Sprijinul EIGE acordat președințiilor Consiliului
EIGE pregătește activitatea de cercetare
pentru fiecare președinție prin rotație
a Consiliului Uniunii Europene. Subiectul
cercetării este decis în comun de statul
membru al UE care asigură președinția
și de Comisia Europeană.
Nota de cercetare pentru președinția
română din 2019 a analizat diferența
de remunerare dintre femei și bărbați
la nivelul UE și a constatat că veniturile
realizate pe tot parcursul vieții de femei
sunt cu 40 % mai mici decât cele realizate
de bărbați. Pentru președinția finlandeză, EIGE va pregăti o analiză completă
a modului în care statele membre pun
în aplicare Platforma de acțiune de la
Beijing – o rezoluție adoptată de cea
de-a patra Conferință mondială a Organizației Națiunilor Unite privind femeile
și un angajament internațional al UE.

Violența pe criterii de gen
Cât de mult cheltuie statele membre ale
UE pentru a combate violența împotriva
femeilor? Mutilarea genitală a femeilor
reprezintă o problemă în UE? Violența
cibernetică este o amenințare reală?

Veți găsi răspunsuri la aceste întrebări
și la multe altele în cercetarea noastră
privind violența pe criterii de gen, care
conține multe informații specifice fiecărei țări.

Această broșură este disponibilă în toate cele 24 de limbi ale UE pe site-ul nostru:
https://eige.europa.eu

Resurse privind egalitatea de gen
Resursele noastre online sunt concepute pentru a fi utilizate de dumneavoastră.

Metode și instrumente pentru integrarea
dimensiunii de gen
De la colectarea de date defalcate pe sexe la crearea de sprijin politic pentru inițiativele privind egalitatea de gen, secțiunea
noastră privind metodele și instrumentele explică ce înseamnă
integrarea dimensiunii de gen și cum poate aceasta contribui la
construirea unei societăți mai echitabile.

Set de instrumente de
comunicare care iau în
considerare dimensiunea de gen
Ce au în comun „o femeie de serviciu”,
„o femeie pilot” și „un fustangiu ”? După
cum ne arată setul de instrumente de comunicare care iau în
considerare dimensiunea de gen al EIGE, acestea sunt exemple
de limbaj sexist: personalul de serviciu nu este alcătuit numai
din femei, nu s-ar face niciodată referire la „un bărbat pilot”, iar
„un fustangiu” are un sens peiorativ. Utilizați broșura noastră de
comunicare și instrumentul nostru interactiv online care iau în
considerare dimensiunea de gen pentru a vă ajuta la crearea de
discursuri și materiale care să se adreseze respectuos tuturor
cetățenilor, de la alegători până la colegii parlamentari.

Glosar și tezaur lingvistic
Care este diferența dintre sex și gen? Ce sunt stereotipurile de gen? Cu peste 400 de
intrări în 15 limbi, glosarul și tezaurul nostru vă vor ajuta să utilizați terminologia corectă
în ceea ce privește egalitatea de gen.

Bibliotecă
Doriți să aflați mai multe despre un aspect al egalității de gen? Cu peste 800 000 de
titluri, biblioteca noastră vă oferă informații cu privire la cercetările disponibile și unde
se găsesc acestea.
Această broșură este disponibilă în toate cele 24 de limbi ale UE pe site-ul nostru: https://eige.europa.eu

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între
Femei și Bărbați
Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) este un organism autonom al Uniunii Europene, înființat pentru a consolida egalitatea de gen în UE.
Egalitatea între femei și bărbați reprezintă o valoare fundamentală a UE, iar sarcina EIGE
este de a face din aceasta o realitate în Europa și dincolo de granițele ei. Aceasta implică
transformarea sa într-un centru european de cunoaștere în materie de egalitate de gen,
sprijinirea integrării dimensiunii de gen în toate politicile UE și ale statelor membre, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex.
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