Se till att jämställdhet blir
verklighet
Ta reda på hur vi kan hjälpa dig i ditt arbete

Databasen för jämställdhetsstatistik
Kvinnor och män påverkas lika mycket av beslut i Europaparlamentet. Tillförlitliga
könsuppdelade och könsspecifika data gör att det blir lättare att se politikens konsekvenser och på vilka områden man kan göra mer för att överbrygga de klyftor
mellan könen som har identifierats. Se den fullständiga bilden med hjälp av vår
databas för jämställdhetsstatistik.
Andelen kvinnliga ledamöter i Europaparlamentet efter valet 2019
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Våra uppgifter om kvinnor och män i beslutsfattande ställning uppdateras kvartalsvis och omfattar statistik från politik, näringsliv, civilsamhälle, miljö, utbildning,
vetenskap och forskning, idrott och media.
Vår databas ger en korrekt bild av kvinnor och män i Europeiska unionens politikområden och alla jämställdhetsrelaterade strategier.
Vi har också uppgifter om könsrelaterat våld i EU.

Broschyren finns på alla 24 EU-språk på vår webbplats: https://eige.europa.eu

Jämställdhetsindexet
EIGE publicerar varje år jämställdhetsindexet som granskar jämställdhetssituationen i EU:s medlemsstater och övervakar utvecklingen sedan 2005. Vårt webbverktyg hjälper dig att enkelt se var ditt land står och jämföra de sex områdena arbete,
pengar, kunskap, tid, makt och hälsa. Indexet återspeglar mångfalden i EU och man
kan se vilka olika effekter som ålder, familjetyp, utbildning, födelseland och funktionshinder har på bristande jämställdhet.

Jämställdhetsindexets siffror 2017

2019 års upplaga kommer att publiceras den 15 oktober och kommer att vara särskilt inriktad på balansen mellan arbetsliv och privatliv. Den kommer att behandla
föräldraledighet, informell vård, livslångt lärande, flexibla arbetsformer och offentlig infrastruktur i hela EU.
Broschyren finns på alla 24 EU-språk på vår webbplats: https://eige.europa.eu

EIGE:s stöd till rådets ordförandeskap
EIGE förbereder forskning för varje
roterande ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Ämnesområdet
beslutas gemensamt av den EU-medlemsstat som innehar ordförandeskapet och EU-kommissionen.
I 2019 års forskningsrapport för det
rumänska ordförandeskapet granskades löneklyftan mellan kvinnor
och män i EU och det konstaterades
att kvinnors livsinkomst är 40 procent
lägre än männens. För Finlands ordförandeskap kommer EIGE att förbereda
en fullständig granskning av hur medlemsstaterna genomför handlingsplanen från Peking – en resolution som
antogs av FN:s fjärde kvinnokonferens
och som är ett internationellt åtagande från EU.

Könsrelaterat våld
Hur mycket betalar EU-länderna för
att hantera våld mot kvinnor? Är könsstympning av kvinnor ett problem
i EU? Utgör cybervåld ett verkligt hot?

Du hittar svar på dessa och många
andra frågor i vår forskning om könsbaserat våld, i stor utsträckning med
landsspecifik information.

Broschyren finns på alla 24 EU-språk på vår webbplats: https://eige.europa.eu

Jämställdhetsresurser
Våra resurser på nätet är utformade för att du ska kunna använda dem.

Metoder och verktyg för jämställdhetsintegrering
I vår avdelning med metoder och verktyg förklaras vad jämställdhetsintegrering är och hur det kan bidra till att skapa
ett mer jämställt samhälle. Där kan du läsa om allt från att
samla in könsuppdelade uppgifter till att skapa politiskt
stöd för jämställdhetsinitiativ.

Verktygslåda för
könsmedveten kommunikation
Vad har ”polisman”, ”kvinnlig jurist”
och ”frökenaktig” gemensamt?
EIGE:s verktygslåda för könsmedveten kommunikation visar att de alla är exempel på sexistiskt
språk: alla poliser är inte män, man skulle aldrig hänvisa
till en ”manlig jurist” och ”frökenaktig” används oftast nedsättande. Använd vår broschyr om könsmedveten kommunikation och vårt interaktiva verktyg som hjälper dig att
utforma tal och material som med respekt vänder sig till
alla, alltifrån väljare till andra parlamentsledamöter.

Ordlista och lexikon
Vad är skillnaden mellan ”kön” och ”genus”? Vad är könsstereotyper? Vår ordlista
och vårt lexikon har fler än 400 poster på 15 språk och kan hjälpa dig att använda
rätt terminologi när det gäller jämställdhet.

Bibliotek
Behöver du gräva lite djupare i en jämställdhetsfråga? I vårt bibliotek med över
800 000 titlar kan du se vilken forskning som finns tillgänglig och var du hittar den.

Broschyren finns på alla 24 EU-språk på vår webbplats: https://eige.europa.eu

Europeiska jämställdhetsinstitutet
Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) är ett självständigt EU-organ som inrättats för
att stärka jämställdheten i hela EU. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett grundläggande värde för EU och EIGE:s uppgift är att göra detta till en realitet i och utanför
Europa. Detta inbegriper att bli ett europeiskt kunskapscentrum för jämställdhetsfrågor, stödja jämställdhetsintegrering i all EU-politik och nationell politik samt bekämpa
diskriminering på grund av kön.
Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LITAUEN
Tfn +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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