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Is leor sin!
Cuirimis deireadh
leis an bhforéigean
in aghaidh na mban!
Nuair a chuir an Coimisinéir Věra Jourová a lámh le Coinbhinsiún Iostanbúl an
13 Meitheamh 2017, tugadh céim thábhachtach i dtreo an foréigean in aghaidh
na mban a chomhrac san Aontas Eorpach. D’ainneoin an dul chun cinn sin, áfach,
tá foréigean in aghaidh na mban ar cheann de na samplaí is forleithne agus is
dochraí den neamhionannas inscne san Aontas Eorpach. Mar fhreagairt don staid
mhillteanach sin, tá an Coimisiún Eorpach ag díriú i mbliana ar ghníomhartha
a bhfuil mar aidhm leo an foréigean in aghaidh na mban a chomhrac. Tá bród ar
an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE) as tacú leis an tionscnamh
seo ach taighde criticiúil agus saineolas a chur ar fáil.
Leagtar béim sa nuachtlitir théamach seo ar roinnt den obair a rinne EIGE le déanaí
ar an bhforéigean in aghaidh na mban a chomhrac. Áirítear léi léargas a thabhairt
ar threocht éiritheach an chibearfhoréigin agus iniúchadh a dhéanamh ar an
gcosaint a thugtar d’íospartaigh na gáinneála le dlíthe an Aontais Eorpaigh. Tá súil
agam go mbainfear leas as taighde EIGE chun Eoraip a thógáil ina mbeidh mná
agus cailíní in ann maireachtáil saor ó fhoréigean agus ó mhí-úsáid.
Virginija Langbakk
Stiúrthóir na hInstitiúide Eorpaí um Chomhionannas Inscne (EIGE)

CAD ATÁ AR BUN AG EIGE FAOI LÁTHAIR?

Is dúshlán é deireadh a chur leis an bhforéigean in aghaidh
na mban mar nach bhfuil againn go fóill na sonraí iontaofa
inchomparáide a theastaíonn chun a thaispeáint don lucht
déanta cinntí cé chomh coitianta atá sé. Fágann sé sin freisin
gur minic nach gcuirtear go leor cistithe ar fáil do bhearta
coisctheacha agus do sheirbhísí tacaíochta d’íospartaigh. Tá
EIGE ag obair ar thionscadal a bhfuil mar aidhm leis cabhrú
leis na seirbhísí póilíneachta agus ceartais ar fud an Aontais
Eorpaigh feabhas a chur ar an dóigh a mbailíonn siad sonraí.
Cabhróidh sé sin linn tuiscint a ghnóthú ar an bhfíormhéid
agus ar an tionchar atá ag baint le foréigean baile.
Léigh tuilleadh anseo.

© An tAontas Eorpach 2013 - Foinse: Parlaimint na hEorpa

Teastaíonn sonraí níos inchomparáide
chun dul i ngleic leis an bhforéigean

Léigh anseo an tuarascáil is déanaí ó EIGE ar an mbailiú sonraí
riaracháin faoin éigniú, an feimeamharú agus an foréigean
baile san Aontas Eorpach.
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Neamhfhulaingt ghlan leis an gciorrú
ball giniúna ban

© Lucian Coman/Shutterstock.com

Rud millteanach a fhulaingíonn líon ard cailíní is ea an ciorrú ball
giniúna ban. Cónaíonn roinnt de na cailíní sin san Aontas Eorpach.
Mar sin féin, ní eol dúinn fós cá mhéad cailín atá leochaileach
i leith an chineáil mhí-úsáide sin. Chun an méid sin a fháil amach,
tá EIGE ag obair go dlúth le sé thír agus é mar aidhm aige an líon
cailíní atá i mbaol a mheas. Is iad an Bheilg, an Chipir, an Fhrainc,
an Ghréig, an Iodáil agus Málta na sé thír sin. Is é aidhm an staidéir
cabhrú leis an lucht déanta beartas dul i ngleic leis an gcleachtas
sin agus deireadh a chur leis ar deireadh thiar. Léigh anseo an
tuarascáil roimhe ó EIGE ina ndéantar meastachán ar an líon
cailíní atá i mbaol in Éirinn, sa Phortaingéil agus sa tSualainn.

© Rawpixel.com/Shutterstock.com

Ní tearmann sábháilte do mhná óga
ná do chailíní é an seomra ranga
Tá an foréigean inscnebhunaithe i scoileanna ar cheann de shé
dhúshlán inscne atá le sonrú i réimse an oideachais. I staidéar
a fhoilseoidh EIGE ar ball, leagfar béim ar an ngá le sonraí atá
iontaofa agus íogair ó thaobh inscne de faoin bhfeiniméan sin
i ngach Ballstát. Léigh na trí staidéar ó EIGE ina ndírítear ar an
oideachas anseo.

An tInnéacs Comhionannais Inscne
2017: cad atá nua i réimse an
fhoréigin?

Gach bliain, bítear ag méadú ar an líon cailíní agus ban a ndéantar
gáinneáil orthu le haghaidh teacht i dtír gnéasach. Is i dTreoir
Frithgháinneála an Aontais Eorpaigh a leagtar bearta amach
chun íospartaigh a chosaint. Cé chomh héifeachtach agus atá
sí, áfach? Tá EIGE chun anailís a dhéanamh ar an treoir ó thaobh
thuairimí íospartaigh an fhoréigin inscnebhunaithe de, e.g. mná
a ndearnadh gáinneáil orthu le haghaidh teacht i dtír gnéasach
nó pósadh éigeantais. Léigh tuilleadh anseo.

Agus an tríú heagrán den Innéacs Comhionannais Inscne
á ullmhú aige, d’fhorbair EIGE bealach le haghaidh
leitheadúlacht an fhoréigin in aghaidh na mban i ngach Ballstát
a thomhas. Baintear úsáid ann as scála ó 1 go 100. Dá mhéad
an scór, is amhlaidh is tromchúisí feiniméan an fhoréigin
in aghaidh na mban sa tír sin. Léigh tuilleadh faisnéise faoi
fhoréigean ónár nInnéacs reatha anseo.
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An dtugtar cosaint d’íospartaigh an
fhoréigin le treoir frithgháinneála an
Aontais Eorpaigh?
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FOILSEACHÁIN
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Bagairt atá ag méadú is ea an
cibearfhoréigean, go háirithe do
mhná agus do chailíní
De réir mar a bhíonn ag méadú
ar an líon daoine a fhéadann
rochtain réidh a fháil ar an
Idirlíon agus ar na meáin
shóisialta, is ábhar imní atá
ag fás é an cibearfhoréigean
in aghaidh na mban agus
na gcailíní. Chun tuiscint
níos fearr a chur ar fáil ar an
gcineál éiritheach foréigin sin,
d’fhoilsigh EIGE nóta faisnéise
ar an topaic. Léigh anseo é.
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Na bearnaí i sainmhínithe a laghdú
Níl sé furasta an foréigean in aghaidh na mban san Aontas Eorpach
a thomhas mar nach ann do chur chuige atá comhaontaithe go
coiteann i measc tíortha. Chun inchomparáideacht na sonraí
a mhéadú, d’fhorbair EIGE sainmhínithe agus táscairí chun an
t-éigniú, an feimeamharú agus an foréigean baile a thomhas.
Léigh an ghluais sainmhínithe anseo.

D’ullmhaíomar bileog eolais do gach tír den Aontas
Eorpach. Tugtar príomhstaitisticí inti faoin bhforéigean in
aghaidh na mban. Chomh maith leis sin, tugtar faisnéis
inti faoi na dlíthe reatha atá i bhfeidhm agus faoi sheirbhísí
d’íospartaigh. Tá siad ar fáil sna teangacha náisiúnta freisin.
Léigh anseo iad.

An treoir maidir le cearta íospartach
ó thaobh peirspictíocht inscne de

Ba cheart d’íospartaigh na coireachta san Aontas Eorpach na
cearta céanna, an chosaint chéanna, an tacaíocht chéanna agus
an rochtain chéanna ar cheartas a bheith acu, beag beann ar an
áit a bhfuil siad agus ar cé atá iontu. Déantar iniúchadh in anailís
EIGE ar an Treoir maidir le cearta íospartach ar cé na forálacha
a théann chun tairbhe d’íospartaigh an fhoréigin inscnebhunaithe.
Déantar iniúchadh inti freisin ar na forálacha a fhéadann níos
mó dochair ná maitheas a dhéanamh nó a fhéadann éifeachtaí
neamhbheartaithe a bheith acu. Léigh an anailís anseo.
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Cén t-eolas atá agat ar an bhforéigean
in aghaidh na mban i do thír féin?

An foréigean inscnebhunaithe: cén
costas atá ag baint leis?
Mar aon le mórdhamáiste síceolaíoch agus mothúchánach
a dhéanamh, leagann an foréigean ualach ollmhór airgeadais
ar an duine aonair agus ar an tsochaí araon. Measann EIGE go
bhféadfadh costas suas le EUR 226 billiún sa bhliain a bheith
ag baint leis an bhforéigean inscnebhunaithe san Aontas
Eorpach. Faigh amach anseo an costas a d’fhéadfadh a bheith
ag baint leis an bhforéigean in aghaidh na mban i do thír féin.
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DEA-CHLEACHTAIS

Gné
thábhachtach
d’obair EIGE is ea tacaíocht
a thabhairt do thíortha den
Aontas Eorpach dul i ngleic le
dúshláin a bhaineann lena chuid
oibre. Déanaimid é sin trí mhodhanna
cruthaithe a d’fhéadfadh cabhrú
leo a shainaithint agus
trí na modhanna sin
a chomhroinnt leo.

2017

An ciorrú ball giniúna ban
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Ceann de na bacainní atá le sárú maidir leis an gciorrú ball giniúna ban is ea nach ann d’aon
mhodh coiteann chun sonraí a bhailiú faoin líon na gcailíní atá I mbaol a mheas. Shainaithin EIGE
sraith dea-chleachtas maidir le conas faisnéis arna bailiú ag seirbhísí póilíneachta, ceartais agus
sláinte a úsáid chun riosca chiorraithe ball giniúna ban a mheas. Léigh tuilleadh anseo.

Bailiú sonraí riaracháin
Mórdhúshlán do na Ballstáit uile is ea léargas níos cruinne agus níos inchomparáide a fháil ar an
bhforéigean in aghaidh na mban. Roghnaigh EIGE 12 dhea-chleachtas is féidir le comhlachtaí
náisiúnta — seirbhísí póilíneachta, ceartais agus sláinte ina measc — a úsáid chun feabhas
a chur ar an dóigh a mbailíonn siad sonraí agus, ar deireadh, chun cabhrú leo an foréigean
a thomhas ar bhealach níos cruinne. Léigh anseo iad.

FEACHTAS AN RIBÍN BHÁIN
Agus é á reáchtáil ag EIGE ar fud an Aontais Eorpaigh ar fad,
tugann Feachtas an Ribín Bháin spreagadh d’fhir dul go
dubh i gcoinne an fhoréigin in aghaidh na mban. Tá lúcháir
orainn gur chinn roinnt mórchinnteoirí páirt a ghlacadh san
fheachtas, lena n-áirítear Príomh-Aire Lucsamburg agus
Uachtarán na Parlaiminte Heilléanaí. Faigh amach conas is
féidir leat páirt a ghlacadh i bhFeachtas an Ribín Bháin de
chuid EIGE anseo.

Chuireamar sraith físeán le chéile don fheachtas freisin.
Áirítear leo sin gearrbheochan, clár faisnéise, agallaimh le
hambasadóirí agus radhairc shráide ina dtaispeántar duit
conas is féidir leat labhairt amach in aghaidh an fhoréigin.
Amharc ar na físeáin anseo.
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ACMHAINNÍ AGUS FEACHTAIS

Bunachar Sonraí Staitisticí Inscne
© Rawpixel.com/Shutterstock.com

Má tá tú ag lorg sonraí faoin bhforéigean in aghaidh na
mban, ba cheart duit triail a bhaint as bunachar sonraí
staitisticí inscne EIGE. Soláthraítear ann sonraí riaracháin
ó na hearnálacha póilíneachta agus ceartais faoin éigniú,
faoin ionsaí gnéasach agus faoin bhforéigean baile. Is féidir
leat sonraí do gach tír a íoslódáil anseo.

Gluais agus Teasáras
© Rawpixel.com/Shutterstock.com

Arbh eol duit go dtugtar i nGluais agus Teasáras EIGE míniú
ar chuid mhór téarmaí a bhaineann leis an bhforéigean
inscnebhunaithe? I measc na dtéarmaí sin, mar shampla,
tá an foréigean baile, an foréigean eacnamaíoch agus an
foréigean gnéasach. Faigh tuilleadh sainmhínithe anseo.

© Stock-Asso/Shutterstock.com

An Lárionad Acmhainní agus
Doiciméad
Má theastaíonn ábhair ar an bhforéigean inscnebhunaithe
uait, ní gá duit ach cuairt a thabhairt ar an lárionad! Is é atá
i leabharlann ar líne EIGE níos mó ná 10,000 acmhainn ar an
topaic, lena n-áirítear leabhair, ailt agus doiciméid bheartais.
Cuardaigh tuilleadh réimsí anseo.

An bhfuair tú an nuachtlitir seo ó chara de do chuid?
Is féidir leat an chéad cheann eile a fháil go díreach i do bhosca isteach!

CLÁRAIGH DON NUACHTLITIR ANSEO

Is é an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE) lárionad faisnéise de
chuid an Aontais Eorpaigh a bunaíodh chun cur le cur chun cinn comhionannas
inscne. Tacaíonn EIGE le lucht déanta beartas agus le hinstitiúidí ábhartha lena
n-iarrachtaí chun comhionannas idir mná agus fir a bhaint amach do shaoránaigh
uile an Aontais le saineolas áirithe agus sonraí inchomparáide iontaofa maidir le
comhionannas inscne san Eoraip a chur ar fáil.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt ar www.eige.europa.eu,
seol ríomhphost chuig eige.sec@eige.europa.eu
nó cuir glao ar +370 5 215 7400.
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