De aandachtsgebieden voor domein H over
“institutionele mechanismen ter verbetering
van de positie van vrouwen” zijn belangrijke
onderdelen van het Actieprogramma van
Peking (Beijing Platform for Action – BpfA).
Om gendergelijkheid op de voorgrond te
brengen, benadrukte de Raad in 2009 de
noodzaak om de status van de nationale
instanties voor de bevordering van gender-gelijkheid te versterken. De belangrijkste bevindingen van het verslag van EIGE
over institutionele mechanismen waren dat
alle lidstaten tegen 2012 overheidsorganen
voor gendergelijkheid en instanties voor de
bevordering van gelijke behandeling op verschillende gronden hadden opgericht.
Via deze folder maakt u kennis met de studies
en onderzoeken van EIGE, evenalsde uitgebreide verzameling van informatiebronnen in
het Bronnen- en documentatiecentrum.

“Institutionele mechanismen voor gendergelijkheid
worden doorgaans beschouwd als de centrale
beleidscoördinerende eenheden binnen een nationale,
federale, regionale of lokale overheid.”
Raad van de Europese Unie, 2006.

Documentatiecentrum
en bibliotheek
De zoekapplicatie van het
Bronnen- en documentatiecentrum verleent u
toegang tot meer dan
45.000 referenties op
het gebied van institutionele mechanismen
voor gendergelijkheid
in de EU-28, waaronder
beleidsdocumenten, grijze
literatuur, onlinebronnen,
boeken, artikelen en databanken.

EuroGender
Het Europees netwerk
voor gendergelijkheid is
een gemeenschappelijke
online-omgeving om te
debatteren en kennis op
het gebied van gendergelijkheid en institutionele
mechanismen te delen
met beleidsmakers, professionals en deskundigen
uit alle EU-lidstaten.

Mocht u op zijn naar:
• meer dan 45.000 bronnen over institutionele mechanismen voor gendergelijkheid,
bijvoorbeeld over:
- gendermainstreaming;
- genderquota en genderbegroting;
- de loonkloof tussen vrouwen en mannen;
- de politieke participatie van vrouwen;
- genderopleiding;
- genderdiversiteit;
• een centraal Europees referentiepunt
voor kennis op het gebied van gendergelijkheid in de EU-28 landen;
• regelmatig bijgewerkte bronnen;
• en, bronnen in meerdere talen;

Kenniscentrum
Het Kenniscentrum bevat publicaties en databases die door
EIGE zijn opgesteld:

dan kunt u dit vinden bij het RDC
van EIGE!

• het verslag van EIGE “Doeltreﬀendheid van institutionele mechanismen voor het
bevorderen van gendergelijkheid” (Eﬀectiveness of Institutional Mechanisms for
the Advancement of Gender
Equality);
• en, een resource kit over institutionele mechanismen voor
de bevordering van gendergelijkheid.
Lees het verslag, de belangrijkste bevindingen en krijg toegang tot de databanken via het
RDC van EIGE!

Op de website van het RDC van
EIGE: http://eige.europa.eu/rdc
heeft u toegang tot meer dan
400.000 bronnen met betrekking
tot gendergelijkheid in de EU!

Partners:
De toegang tot alle bronnen op het gebied van gendergelijkheid wordt aangeboden in samenwerking met
vooraanstaande Europese documentatie- en informatiecentra die gespecialiseerd zijn in gendergelijkheid:

Uw portaal voor kennis
over gendergelijkheid

Cid-femmes et genre – Informatie- en
documentatiecentrum voor vrouwenen genderkwesties in Luxemburg

Ariadne – Documentatiecentrum
voor vrouwenstudies van de Oostenrijkse nationale bibliotheek

Het documentatiecentrum van het
Europees Vakbondsinstituut

Atria – Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis in
Amsterdam

De genderbibliotheek van het centrum
voor transdisciplinaire genderstudies
van de Humboldtuniversiteit in Berlijn

Biblioteca delle Donne – De Italiaanse
vrouwenbibliotheek in Bologna

KVINFO – Het Deens centrum voor
onderzoek naar en informatie over
gender, gelijkheid en diversiteit

De bibliotheek voor gender en
gelijkheid en het historisch archief
van het Griekse algemeen secretariaat
voor gendergelijkheid in Athene

KvinnSam – De nationale bronnenbibliotheek voor genderstudies van
de Universiteit van Gotenburg
Het Bronnen- en documentatiecentrum van het Europees Instituut
voor gendergelijkheid (EIGE)

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) is een autonoom orgaan van de Europese Unie,
opgericht om bij te dragen tot en het versterken van de bevordering van gendergelijkheid. Hieronder vallen
de integratie van de genderdimensie in alle EU-beleidsvormen en de daaruit voortvloeiende nationale
beleidsvormen, en de strijd tegen discriminatie op grond van geslacht, evenals EU-burgers bewuster
maken van gendergelijkheid. Nadere informatie is te vinden op de website van EIGE (eige.europa.eu).
Contactgegevens
Europees Instituut voor gendergelijkheid
(EIGE)
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LITOUWEN
+370 5 215 7444

E-mail: eige.sec@eige.europa.eu
http://www.eige.europa.eu
http://www.twitter.com/eurogender
http://www.facebook.com/eige.europa.eu
http://www.youtube.com/eurogender
http://www.eurogender.eige.europa.eu

Om een kleinschalig gendergerelateerd evenement te organiseren in het toegangspunt van
het RDC van EIGE kan u dit onlineformulier invullen: http://eige.europa.eu/rdc-entry-point-event
en stuurt u een e-mail naar: rdc.info@eige.europa.eu
Om onze gespecialiseerde bibliotheek in Vilnius te bezoeken kan u een afspraak maken via:
rdc@eige.europa.eu
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Bronnen- en
documentatiecentrum

Amazone – Resource centrum
voor de gelijkheid van vrouwen
en mannen in Brussel

Institutionele
mechanismen voor
gendergelijkheid

