
Индекс за равенството между половете за 2022 г.:  

Равенството между половете е под заплаха, най-тежко са 

засегнати конкретни групи 

 

Новосъздаденият индекс за равенство между половете за 2022 г., който измерва състоянието 

на равенството между половете в ЕС, показва, че напредъкът продължава с много бавно темпо, 

като увеличението е едва 0,6 пункта спрямо миналогодишното издание. В резултат на това 

средният резултат за ЕС понастоящем е 68,6 от 100 точки, което е само с 5,5 пункта по-високо, 

отколкото през 2010 г. 

Като се има предвид, че индексът за равенство между половете за 2022 г. е съсредоточен за 

първи път основно върху данните от първата година на пандемията от 2020 г., резултатите 

показват силни предупредителни признаци на фона на продължаващата несигурност и 

сътресения. 

„Това, което е най-неотложно, е, че тазгодишният резултат претърпя обрат с намаления 

в няколко области за първи път от 2010 г. насам“, заявява директорът на EIGE Карлиен Шееле. 

„Това трябва спешно да се овладее, тъй като резултатите ни показват, че конкретни групи 

хора, които обикновено са в по-уязвимо положение по време на кризи, са изложени на най-

голям риск, когато продължават да съществуват силно обусловени от пола измерения. Не 

можем да си позволим да загубим поглед върху равенството между половете“, твърди тя. 

Европейският комисар по въпросите на равенството Хелена Дали заяви: „Нашият ангажимент 

за равенство между половете трябва да остане непоколебим. След пандемията, руската 

агресия в Украйна и произтичащата от нея икономическа криза, както регионалните 

институции, така и държавите от ЕС, трябва да бъдат чувствителни към равенството 

между половете в своите бюджетни и политически мерки. В цялото им многообразие 

жените не трябва да бъдат губещи. 

От решаващо значение е да постигнем напредък по законодателните ни предложения, да 

подобрим баланса между половете в управителните съвети, да имаме прозрачност в 

заплащането и да сложим край на насилието над жени и домашното насилие. Призовавам 

всички заинтересовани страни да дадат своя принос за равни възможности, безопасност и 

равнопоставеност между жените и мъжете.“ 

За първи път от създаването си индексът за равенство между половете отчита спад в резултатите 

в няколко сфери на основните области на индекса. Намаляването на резултатите за участие в 

работа показва, че е все по-вероятно жените да прекарат по-малко години от живота си в 

трудова заетост, което възпрепятства перспективите за професионално развитие и пенсии. 

Освен това през 2020 г. в дейностите за формално и неформално образование са участвали по-

малко жени, отколкото мъже. И тъй като COVID-19 създаде безпрецедентен натиск върху 

здравния сектор, се появи намаляване на равенството между половете по отношение на 

здравния статус и достъпа до здравни услуги. 

Ако не беше постигнат напредък в областта на властта, индексът щеше да отчете общо 

намаление на резултатите. Голяма част от този напредък се дължи на засиленото участие на 

жените в процеса на вземане на икономически и политически решения, което от своя страна е 

свързано с въвеждането на законоустановени квоти в няколко държави — членки на ЕС. Това 



подчертава значението на политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент 

и Съвета на ЕС по директивата за подобряване на баланса между половете в управителните 

съвети на дружествата през юни 2022 г. 

Оценката на въздействието на пандемията върху конкретни групи хора също е от решаващо 

значение. Например по-възрастните жени и мъже, както и жените и мъжете с увреждания, 

съобщават за по-високи неудовлетворени потребности от медицински прегледи през годината 

на пандемията. Освен това в икономическите последици от пандемията младите жени бяха 

изправени пред по-високи равнища на безработица, а жените с мигрантски произход бяха 

изложени на още по-висок риск. 

Покачване на общите отговорности за полагане на грижи по време на пандемията беше 

разкрито чрез допълнително онлайн проучване, съсредоточено върху критични аспекти, 

свързани с времето, прекарано в неплатени грижи. Увеличението обаче не беше равномерно 

разпределено между жените и мъжете, което задълбочи съществуващите неравенства между 

половете. Това е особено вярно за високоинтензивните грижи за деца, при които 40 % от 

жените, в сравнение с 21 % от мъжете, прекарват поне 4 часа в типичен работен ден за грижи за 

малки деца. Разликата между половете по отношение на натоварените с интензивна 

домакинска работа също се увеличи по време на пандемията, като 20 % от жените, в сравнение 

с 12 % от мъжете, извършват домакинска работа в продължение на най-малко 4 часа дневно. 

Резултатите по държави също продължават да представят разнородна картина. Сред държавите 

с най-добри резултати са Швеция, Дания и Нидерландия, въпреки че напредъкът по отношение 

на равенството между половете е в застой в Швеция и Дания. Същевременно Гърция, Унгария и 

Румъния изпитват най-много трудности за постигане на напредък в областта на равенството 

между половете. Нещо положително е, че след последното издание най-значителното 

увеличение на резултатите от индекса е установено в Литва, Белгия, Хърватия и Нидерландия. 
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В този контекст EIGE организира за първи път онлайн двудневен форум за равенство между 

половете в Брюксел. Целта е най-важните въпроси, засягащи равенството между половете в ЕС, 

да бъдат поставени на масата за обсъждане в поредица от тематични дискусии, практически 

семинари и сесии за обмен на опит. С участието на високопоставени лица, отговорни за 

вземането на политически решения, практикуващи специалисти и гражданското общество, 

които ще обединят усилията си, ще бъдат определени ангажименти и действия за изпълнение 

на #3StepsForward, като за 2024 г. ще бъде планиран форум за последващи действия. 

 

More information about the Gender Equality Index here.  
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