Premeňme rodovú rovnosť
na realitu
Zistite, ako vám môžeme pomôcť vo vašej práci

Databáza rodových štatistík
Rozhodnutia Európskeho parlamentu sa rovnako vzťahujú na mužov aj ženy. Presné
údaje rozčlenené podľa pohlavia a údaje zohľadňujúce rodové aspekty uľahčujú sledovanie vplyvov politík a poukazujú na to, v ktorých oblastiach je potrebné urobiť viac na
odstránenie zistených rodových rozdielov. Ucelený obraz o tejto situácii získate vďaka
našej databáze rodových štatistík.
Podiel žien v Európskom parlamente po voľbách v roku 2019
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Naše údaje o ženách a mužoch na rozhodovacích pozíciách sú štvrťročne aktualizované
a zahŕňajú štatistiky z politiky, obchodu, občianskej spoločnosti, zo životného prostredia, vzdelávania, z vedy a výskumu, zo športu a z médií.
Naša databáza poskytuje presný obraz o zastúpení žien a mužov v jednotlivých oblastiach politiky EÚ a vo všetkých stratégiách týkajúcich sa rodovej rovnosti.
Disponujeme aj údajmi o rodovo motivovanom násilí v EÚ.

Tento leták je k dispozícii vo všetkých 24 jazykoch EÚ na našom webovom sídle: https://eige.europa.eu

Index rodovej rovnosti
Inštitút EIGE každý rok uverejňuje index rodovej rovnosti, ktorý už od roku 2005 skúma
situáciu v oblasti rodovej rovnosti a monitoruje vývoj v členských štátoch EÚ. Náš online
nástroj vám umožňuje ľahko zistiť, aká je v tomto ohľade situácia vo vašej krajine a zároveň si pozrieť porovnanie v šiestich oblastiach, ktorými sú práca, peniaze, znalosti, čas,
moc a zdravie. V indexe je premietnutá rozmanitosť EÚ a na základe neho môžete zistiť, aký vplyv majú vek, typ rodiny, vzdelanie, krajina narodenia a zdravotné postihnutia
na rodovú rovnosť .

Fotografia: Výsledky indexu rodovej rovnosti za rok 2017

Vydanie za rok 2019 sa uverejní 15. októbra a osobitná pozornosť sa v ňom bude venovať
rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. Bude sa v ňom skúmať problematika rodičovskej dovolenky, neformálnej starostlivosti, celoživotného vzdelávania, pružných foriem organizácie práce a verejnej infraštruktúry na území EÚ.
Tento leták je k dispozícii vo všetkých 24 jazykoch EÚ na našom webovom sídle:
https://eige.europa.eu

Podpora predsedníctvam Rady od inštitútu EIGE
Inštitút EIGE pripravuje výskum pre
každé rotujúce predsedníctvo Rady
Európskej únie. O téme výskumu rozhoduje predsedajúci členský štát spoločne
s Európskou komisiou.
Vo výskumnej štúdii z roku 2019 pre
rumunské predsedníctvo sa pozoroval rozdiel v odmeňovaní žien a mužov
v EÚ a preukázalo sa, že príjmy žien sú
počas ich života o 40 % nižšie ako príjmy
mužov. Pre fínske predsedníctvo inštitút
EIGE vypracuje celkový prehľad toho, ako
členské štáty implementujú Pekinskú
akčnú platformu, čiže rezolúciu prijatú
IV. svetovou konferenciou Organizácie Spojených národov o ženách, ako aj
medzinárodný záväzok EÚ .

Rodovo motivované
násilie
Koľko prostriedkov venujú členské štáty
EÚ na riešenie problematiky násilia voči
ženám? Je problémom v EÚ mrzačenie ženských pohlavných orgánov? Je
kybernetické násilie reálnou hrozbou?

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie
otázky nájdete v našom výskume o násilí
založenom na rodovej príslušnosti, ktorý
ponúka i mnoho informácií špecifických
pre jednotlivé krajiny.

Tento leták je k dispozícii vo všetkých 24 jazykoch EÚ na našom webovom sídle:
https://eige.europa.eu

Zdroje rodovej rovnosti
Naše online zdroje slúžia na to, aby ste ich mohli využívať .

Metódy a nástroje uplatňovania hľadiska rodovej
rovnosti
V časti venovanej našim nástrojom a metódam sa vysvetľuje,
čo uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti znamená a ako môže
pomôcť pri formovaní rovnoprávnejšej spoločnosti. Nachádzajú
sa tu i ďalšie informácie, od zhromažďovania údajov rozčlenených podľa pohlavia až po budovanie politickej podpory pre iniciatívy zamerané na rodovú rovnosť.

Súbor nástrojov pre komunikáciu
zohľadňujúcu rodové hľadisko
Čo majú spoločné „policeman“ (dosl.
preklad: policajt-muž), „female lawyer“
(dosl. preklad: ženský právnik) a „ladylike handshake“ (dosl. preklad: podať ruku ako žena)? V súbore nástrojov inštitútu EIGE
pre komunikáciu zohľadňujúcu rodové hľadisko sa poukazuje
na to, že všetky tri pojmy sú príkladmi sexistického jazyka: nie
všetci policajti sú muži, nikdy by sme nepovedali „mužský právnik“ (male lawyer)“ a „podať ruku ako žena“ sa zvyčajne považuje
za urážku. Pomocou našej brožúrky pre komunikáciu zohľadňujúcu rodové hľadisko a interaktívneho nástroja online si môžete
pripraviť prejavy a materiály, ktoré budú každého oslovovať
s úctou, a to od voličov až po kolegov v Parlamente.

Glosár a tezaurus
Aký je rozdiel medzi pohlavím a rodom? Čo sú rodové stereotypy? Náš glosár a tezaurus
vám vďaka viac ako 400 záznamom v 15 jazykoch pomôže pri výbere správnej terminológie z hľadiska rodovej rovnosti.

Knižnica
Potrebujete sa dozvedieť viac o nejakej problematike z oblasti rodovej rovnosti? Naša
knižnica s vyše 800 000 záznamami vám poskytne informácie o dostupných výskumných
prácach a o tom, kde ich môžete nájsť.
Tento leták je k dispozícii vo všetkých 24 jazykoch EÚ na našom webovom sídle: https://eige.europa.eu

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) je nezávislý orgán Európskej únie, ktorý bol
založený s cieľom posilniť rodovú rovnosť na celom území EÚ. Rovnosť žien a mužov
je základnou hodnotou EÚ a úlohou inštitútu EIGE je premeniť ju na realitu v Európe
i mimo nej. V rámci tohoto úsilia inštitút EIGE plní, okrem iného, v otázkach súvisiacich
s rodovou rovnosťou úlohu európskeho znalostného centra, podporuje uplatňovanie
hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách EÚ a politikách členských štátov a bojuje
proti diskriminácii z dôvodu pohlavia.
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, EIGE
Gedimino pr. 16
01103 Vilnius
LITVA
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/
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