
 

Index rodovej rovnosti 2022:  
Rodová rovnosť v ohrození, najviac zasiahnuté špecifické skupiny 

 

Z čerstvo zverejneného Indexu rodovej rovnosti 2022, ktorý hodnotí stav rodovej rovnosti v EÚ, 
vyplýva, že pokrok pokračuje slimačím tempom a od minuloročného zverejnenia sa zvýšil len 
o 0,6 bodu. Preto je priemerné skóre EÚ teraz 68,6 bodu zo 100 bodov, čo je len o 5,5 bodu viac ako 
v roku 2010. 

Vzhľadom na to, že Index rodovej rovnosti 2022 sa po prvýkrát zameriava najmä na údaje z prvého 
pandemického roku 2020, bodové hodnoty predstavujú silné varovné signály v podmienkach 
pretrvávajúcej neistoty a nepokojov. 

„Najpálčivejšie je, že tohtoročné hodnotenie zaznamenalo po prvýkrát od roku 2010 obrat s poklesom 
vo viacerých oblastiach,“ hovorí riaditeľka agentúry EIGE Carlien Scheeleová. 

„To si vyžaduje naliehavé podrobné skúmanie, pretože naše výsledky ukazujú, že najviac ohrozené sú 
špecifické skupiny ľudí, ktoré sa v čase krízy zvyčajne dostávajú do situácií, kedy sú zraniteľnejšie, v 
ktorých pretrváva výrazný rodový rozmer. Nemôžeme si dovoliť prestať mať na zreteli rodovú rovnosť,“ 
tvrdí. 

Európska komisárka pre rovnosť Helena Dalliová povedala: „Náš záväzok voči rodovej rovnosti musí 
byť naďalej stály. Po pandémii, ruskej agresii na Ukrajine a následnej hospodárskej kríze musia 
regionálne inštitúcie aj krajiny EÚ vo svojich rozpočtových a politických opatreniach k rodovej rovnosti 
pristupovať citlivo. Ženy v celej svojej rozmanitosti nesmú utrpieť stratu. 

Je veľmi dôležité, aby sme dosiahli pokrok v našich legislatívnych návrhoch, aby sa zlepšila rodová 
vyváženosť v správnych radách spoločností, aby sa dosiahla transparentnosť odmeňovania a aby sa 
skoncovalo s násilím páchaným na ženách a domácim násilím. Vyzývam všetky zainteresované strany, 
aby prispeli k rovnosti príležitostí, bezpečnosti a rovnakému postaveniu žien a mužov.“ 

Index rodovej rovnosti po prvýkrát od svojho vzniku zaznamenal pokles v hodnotení vo viacerých 
oblastiach hlavných domén indexu. Pokles bodového hodnotenia v oblasti účasti na pracovnom živote 
naznačuje, že je čoraz pravdepodobnejšie, že ženy strávia menej rokov svojho života v zamestnaní, čo 
zhoršuje vyhliadky na kariéru a dôchodok. V roku 2020 sa tiež zúčastňovalo na formálnych 
a neformálnych vzdelávacích aktivitách menej žien ako mužov. A keďže COVID-19 vytvoril 
bezprecedentný tlak na sektor zdravotníctva, objavil sa pokles rodovej rovnosti v oblasti zdravotného 
stavu a v prístupe k zdravotníckym službám. 

Nebyť pokroku v oblasti moci, index by zaznamenal celkový pokles bodového hodnotenia. Veľká časť 
tohto pokroku je spôsobená zvýšenou účasťou žien na hospodárskom a politickom rozhodovaní, čo 
zase súvisí so zavedením legislatívnych kvót v niekoľkých členských štátoch EÚ. To podčiarkuje význam 
politickej dohody, ktorú Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli v júni 2022 v súvislosti so smernicou 
o zlepšení rodovej vyváženosti v správnych radách podnikov. 

Zásadný význam má aj uvedomenie si vplyvu pandémie na špecifické skupiny ľudí. Napríklad staršie 
ženy a muži a ženy a muži so zdravotným postihnutím hlásili počas pandemického roka vyššie 
neuspokojené potreby lekárskych prehliadok. Mladé ženy tiež čelili zvýšenej miere nezamestnanosti v 



dôsledku ekonomických dôsledkov pandémie a ženy s migračnou históriou boli vystavené ešte 
vyššiemu riziku. 

Nárast celkových opatrovateľských povinností počas pandémie odhalil doplnkový online prieskum, 
ktorý sa zameral na kritické aspekty súvisiace s časom stráveným neplatenou starostlivosťou. Tento 
nárast však nebol rovnomerne rozdelený medzi ženy a mužov, čo existujúce rodové nerovnosti ešte 
viac prehĺbilo. Platí to najmä v prípade intenzívnej starostlivosti o deti, kde sa 40 % žien v porovnaní 
s 21 % mužov venuje starostlivosti o malé deti v bežný pracovný deň najmenej 4 hodiny. Rozdiely 
medzi mužmi a ženami v časovo náročných domácich prácach sa počas pandémie tiež zväčšili: 20 % 
žien v porovnaní s 12 % mužov vykonáva domáce práce aspoň 4 hodiny denne. 

Výsledky v jednotlivých krajinách sú tiež naďalej rôznorodé. Medzi krajiny s najlepšími výsledkami 
patria Švédsko, Dánsko a Holandsko, hoci vo Švédsku a Dánsku sa pokrok v oblasti rodovej rovnosti 
zastavil. Na druhej strane s pokrokom v oblasti rodovej rovnosti najviac zápasia Grécko, Maďarsko 
a Rumunsko. Pozitívnejšie je, že od posledného vydania indexu sa najvýraznejšie zvýšilo skóre v Litve, 
Belgicku, Chorvátsku a Holandsku. 

Index rodovej rovnosti 2022 

 

V tejto súvislosti EIGE po prvýkrát organizuje v Bruseli a online dvojdňové fórum o rodovej rovnosti. 
Jeho cieľom je v rámci série panelových diskusií, praktických workshopov a výmeny skúseností 
predostrieť najzávažnejšie problémy ovplyvňujúce rodovú rovnosť v EÚ. Vďaka tomu, že sa na podujatí 
stretne množstvo vysokých politických činiteľov, odborníkov z praxe a občianskej spoločnosti, budú 
identifikované záväzky a opatrenia na zrealizovanie troch krokov smerom dopredu (#3StepsForward), 
pričom následné fórum je naplánované na rok 2024. 

More information about the Gender Equality Index here.  
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