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EIGE1 JAKO PRZYKŁAD DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ 
RÓWNE TRAKTOWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN W UE

Misja Instytutu:
 stać się europejskim centrum wiedzy w kwestii równości płci.

I. CHARAKTER I ROLA AGENCJI UE W DZIAŁALNOŚCI 
ORGANIZACJI

Jak zauważa M. Górka, „agencje UE są to wyodrębnione strukturalnie ciała, niebę-
dące formalnie częścią instytucji lub organów traktatowych, tworzone na podstawie ak-
tów prawa pochodnego, mające osobowość prawną, dysponujące własną administracją 
 i wyposażone we własne kompetencje oraz niezależne finansowo (tj. mające własny bu-
dżet), którym powierza się wykonywanie pewnych zadań objętych kompetencją Unii”2.  
Innymi słowy, funkcjonujące w  strukturze instytucjonalnej UE wyspecjalizowane agen-
cje stanowią odrębne podmioty prawne. Ich zadaniem jest natomiast przede wszystkim 
wspieranie zarówno samej organizacji, jak i zrzeszonych w niej państw, w zakresie realizacji 
zadań wynikających z unijnego prawodawstwa. Co jednak istotne – działalność agencji od-
bywać się musi z uwzględnieniem zasady równowagi instytucjonalnej, a zatem bez uszczu-
plenia bądź jakiegokolwiek ograniczenia uprawnień innych instytucji. 

Obecnie funkcjonuje ponad 40 agencji, które sklasyfikować można w następujący sposób:
•	 agencje zdecentralizowane – realizują zadania techniczne, naukowe i administracyj-

ne, pomagając tym samym instytucjom UE w kształtowaniu i wdrażaniu polityki. Ułatwiają 
też Unii współpracę z władzami krajowymi dzięki wykorzystaniu wiedzy technicznej i spe-
cjalistycznej obu stron.Ustanawiane są na czas nieokreślony, ich siedziby znajdują się nato-
miast w różnych krajach UE3.

* dr; adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego, WPiA, Uniwersytet Śląski.
1  Akronim pochodzi od: European Institute for Gender Equality. 
2  M. Górka, Instytucje i organy Unii Europejskiej, [w:] A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek (red.), Instytucje i po-
rządek prawny UE, Warszawa 2013, s. 95-96.
3  Obecnie (wrzesień 2014 r.) wskazać można następujące agencje zdecentralizowane: Agencja ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER), Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC),
Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO), Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pra-
cy (EU-OSHA), Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw 
Członkowskich (FRONTEX), Europejska Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systema-
mi Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), Europejski Urząd 
Wsparcia w  dziedzinie Azylu (EASO), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Eu-
ropejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Europejska Agencja Środowiska (EEA), Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA), Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFO-
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•	 agencje wykonawcze – pomagają Komisji Europejskiej w  zarządzaniu progra-
mami UE. Tworzone są na czas określony i muszą mieć siedzibę w tym samym miejscu  
co Komisja (w Brukseli lub Luksemburgu)4.

•	 agencje Euratomu – utworzone, aby umożliwić osiągnięcie celów określonych 
w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM), tzn. 
koordynację programów naukowo-badawczych państw członkowskich w zakresie pokojo-
wego wykorzystania energii jądrowej, udostępnienie zasobów wiedzy oraz infrastruktury 
i środków finansowych przeznaczonych na działania w tej dziedzinie, zapewnienie wystar-
czającej ilości energii jądrowej i bezpieczeństwa jej dostaw5.

•	 Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) – niezależny organ UE, którego 
zadanie polega na wspieraniu wysiłków krajów UE na rzecz opracowywania nowych tech-
nologii poprzez udostępnianie najlepszych rozwiązań w zakresie nauki, biznesu i edukacji. 
Jego siedziba mieści się na Węgrzech. Z powyższego wynika zatem, iż agencjom powierzo-
no bardzo szeroki wachlarz zadań, niemniej jednak wskazać można cechy, które stanowią 
fundament funkcjonowania zarówno wszystkich razem, jak i każdej z osobna. Bez wątpie-
nia istnienie agencji przyczynia się do pewnej decentralizacji i rozproszenia geograficzne-
go działań UE, dzięki czemu także zadania im powierzone niejako automatycznie cieszą 
się wyższą rangą. Pokłosiem ich działalności jest natomiast albo opracowanie naukowego 
bądź technicznego know-how w specyficznych dziedzinach, albo – integracja różnych grup 
interesów, mająca na celu osiągnięcie porozumienia na europejskim lub międzynarodo-
wym poziomie działania. 

Mimo że wśród agencji zaobserwować można duże zróżnicowanie (biorąc pod uwagę tak 
rozmiar ich działalności, jak i same cele), zwykle opierają się one na dość podobnej struktu-
rze organizacyjnej oraz zbliżonym modus operandi. Na czele każdej stoi bowiem kolegialny 
zarząd, do kompetencji którego należy ustalanie ogólnych wytycznych jej funkcjonowania, 
a także zatwierdzanie programów prac w odniesieniu do przyświecającej jej misji i prioryte-
tów politycznych oraz – co bardziej pragmatyczne – środków, którymi dysponuje. Organem 
wykonawczym jest natomiast – mianowany przez zarząd lub Radę6 – Dyrektor wykonawczy, 
odpowiedzialny za całokształt zadań agencji oraz prawidłową realizację programów jej prac. 

UND), Agencja Europejskiego GNSS (GSA), Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), Europej-
ski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EUNUiPPE), Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA), Europejska Agencja ds. Leków (EMA), Europejskie Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Euro-
pejskie Kolegium Policyjne (CEPOL), Europejski Urząd Policji (EUROPOL), Europejska Agencja Kolejowa (ERA), 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW), Europejska Fundacja Kształcenia (ETF), 
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Ze-
spół ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej (EUROJUST), Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europej-
skiej (CdT), Europejska Agencja Obrony (EDA), Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (EUISS) 
oraz Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (EUSC). Jest to najbardziej liczna grupa.
4  Do agencji wykonawczych zaliczyć należy: Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i  Sektora Audio-
wizualnego (EACEA), Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), Agencję Wy-
konawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), Consumers, Health and Food Executive Agency 
(CHAFEA), Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA) oraz Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjno-
ści i Sieci (INEA).
5  Tę wyspecjalizowaną działalność realizują: Agencja Dostaw Euratomu (ESA) oraz Europejskie Wspólne 
Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowe („Fusion for Energy”).
6  Radę UE (zrzeszającą ministrów państw członkowskich).
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Biorąc natomiast pod uwagę funkcjonalny aspekt klasyfikowania agencji, M. Górka 

wyróżnia następujące:
•	 agencje ukierunkowane na dostarczanie informacji i koordynowanie ich dystrybucji,
•	 agencje odpowiedzialne za przygotowanie kluczowych do wydania decyzji infor-

macji lub ekspertyz, same nieposiadające jednak decyzyjnych uprawnień,
•	 agencje świadczące określone usługi, uposażone w decyzyjne uprawnienia w celu 

wdrażania określonych polityk UE.
Podsumowując tę krótką charakterystykę, warto również podkreślić, że instytucje usta-

lające zakres kompetencji agencji nie dość, że powinny postępować w myśl zasady nemo 
plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet, to są w stanie delegować nań wyłącz-
nie ściśle określone uprawnienia o charakterze wykonawczym, które w dodatku nie mogą 
podlegać swobodnemu uznaniu. Co więcej, delegowanie nie może skutkować wyłączeniem 
wykonywanych uprawnień spod warunków i  procedur, którym podlegałyby one, będąc 
realizowane przez instytucję delegującą, ona sama zachowuje natomiast prawo do sprawo-
wania nadzoru nad trybem wykonywania delegowanych uprawnień7. Na tym tle cenne wy-
daje się uwypuklenie działalności Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
(EIGE) w kontekście celu, który przed nim postawiono: promowania (faktycznej) równości 
kobiet i mężczyzn.

II. EUROPEJSKI INSTYTUT DS. RÓWNOŚCI KOBIET I MĘŻCZYZN 
– KONTEKST FUNKCJONOWANIA, GENEZA, STRUKTURA 
ORGANIZACYJNA

Równość kobiet i  mężczyzn stanowi jedno z  praw podstawowych UE. Kategoria ta, 
wyraźnie umocowana w aspekcie formalnym, poparta w dodatku rozbudowaną praktyką, 
ma obecnie jeden nadrzędny cel: osiągnięcie wymiaru faktycznego. Równość faktyczna 
wymaga jednak permanentnych zabiegów ją wspierających, natomiast dalszy rozwój w tej 
dziedzinie ma niebagatelne znaczenie dla osiągania celów w zakresie wzrostu gospodarcze-
go i spójności społecznej, jakie wyznaczyła sobie UE. 

Pomysł utworzenia EIGE narodził się już w połowie lat 90. XX wieku8. Z projektem wniosku 
powołania struktury mającej stanowić swoiste „centrum wiedzy” nt. równości płci wystąpiła 
jednak – co nie stanowi zaskoczenia – ówczesna szwedzka minister ds. równości płci Margareta 
Winberg, podczas seminarium, które odbyło się w czerwcu 1999 r. w Sztokholmie. Przy oka-
zji szczytu nicejskiego (2000 r.) do zasygnalizowanej inicjatywy przychyliła się natomiast Rada 
Europejska, która expressis verbis poparła ustanowienie Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn. Z kolei w 2002 r., realizująca kolejną strategię ramową9 Komisja Europejska, 
wskazała, iż obszarem jego potencjalnej działalności, niezagospodarowanym dotychczas przez 
inne instytucje, powinny być w szczególności takie kwestie, jak: koordynacja i rozpowszech-

7  M. Górka, Instytucje i organy…, s. 96-97.
8  Co wiązać należy nieprzypadkowo z rozszerzeniem Wspólnot o Szwecję i Finlandię.
9  Mowa o strategii na lata 2001-2005, Towards a Community Framework Strategy on Gender Equality (2001-
2005). Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social 
Committee of Regions, Commission of the European Communities, Brusseles, 7.06.2000, COM (2000) 335 final, 
2000/0143 (CNS), treść Strategii dostępna na: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0335:FIN:EN:PDF [dostęp: 28.09.2014]. 
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nianie (ukierunkowanych na płeć) danych badawczych, tworzenie sieci, popularyzacja kwe-
stii równości płci w różnych aspektach. Pozytywne wyniki analizy nie przełożyły się jednak 
wówczas bezpośrednio na fakt utworzenia Instytutu, niemniej zagadnieniem zainteresowała 
się Komisja Praw Kobiet Parlamentu Europejskiego (FEMM). Zainspirowany jej działaniem 
Parlament, w rezolucji z marca 2004 r. wezwał do przyspieszenia realizacji działań prowadzą-
cych do ustanowienia Instytutu, a w czerwcu opublikował raport na temat roli przyszłej agencji. 
Na wiosennym szczycie Rady Europejskiej tego samego roku także Komisja zaprezentowała 
kolejny raport. Tym razem stwierdzono, iż odstępstwa od postulatu równości istnieją w wie-
lu dziedzinach polityki, sama nierówność jest natomiast zjawiskiem wielowymiarowym, które 
wymaga podjęcia konkretnych środków, m.in. w celu zwiększenia wysiłków dla realizacji za-
łożeń strategii lizbońskiej. Wobec powyższego, w czerwcu 2004 r. Rada Europejska wezwała 
Komisję do złożenia konkretnego wniosku. Decyzja ta umotywowana została konstatacją, iż 
postęp w zakresie eliminacji zjawiska dyskryminacji (zwłaszcza w obszarze zatrudnienia) na-
stępuje zbyt wolno, co determinuje konieczność zintensyfikowania wysiłków. W konsekwencji, 
w marcu 2005 r. Vladimír Špidla (ówczesny komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych 
i Równości Szans) formalnie zainicjował utworzenie Europejskiego Instytutu ds. Równości Ko-
biet i Mężczyzn, który byłby odpowiedzialny za gromadzenie, analizę oraz dystrybucję wiary-
godnych i porównywalnych danych nt. równości płci. Zdaniem Špidli Instytut miał być „silnym 
znakiem zaangażowania UE w promowanie równości”. EIGE formalnie powstał na mocy przy-
jętego przez Parlament Europejski i Radę rozporządzenia (WE) nr 1922/2006 z dnia 20 grudnia 
2006 r.10, choć na jego faktyczną działalność trzeba było zaczekać. Pierwszy roczny program 
prac został bowiem przyjęty dopiero z końcem kwietnia 2010 r. Także wówczas potwierdzono 
jego niezależność finansową i administracyjną. Oficjalna inauguracja miała natomiast miejsce 
16 czerwca 2010 r. 

Obecnie EIGE kwalifikowana jest jako agencja zdecentralizowana, ukierunkowana na 
wspieranie prac rządów państw członkowskich oraz instytucji unijnych (w tym zwłasz-
cza Komisji, której Parlament Europejski wraz z Radą przypisał kluczową rolę w zakresie 
promowania równości kobiet i  mężczyzn w  Unii Europejskiej). Mając na względzie za-
pewnienie efektu synergii, przy jednoczesnym unikaniu powielania działań, Instytut ściśle 
współpracuje także z innym agencjami UE z zakresu wymiaru sprawiedliwości i spraw we-
wnętrznych; są nimi: Frontex, eu-LISA, EASO, EMCDDA, CEPOL, Europol, FRA, Euro-
just. Swoją siedzibę w Wilnie dzieli natomiast z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej 
oraz Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego.

 W strukturze organizacyjnej Instytutu przewidziano: 
•	 Zarząd – odpowiedzialny za podejmowanie decyzji m.in. w odniesieniu do rocz-

nych i średnioterminowych programów prac EIGE oraz budżetu, którym dysponuje (nota 
bene na lata 2007–13 wynosił on 52,5 mln euro). Składa się on z osiemnastu przedstawicieli 
państw członkowskich i jednego przedstawiciela Komisji Europejskiej, mianowanych przez 
Radę. Funkcjonuje na zasadzie rotacji prezydencji. Każdy z przedstawicieli posiada swoje-
go zastępcę. Długość kadencji Zarządu wynosi 3 lata, na ten czas wybiera on też swojego 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego11.

10  Vide: Regulation (EC) No 1922/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on 
establishing a European Institute for Gender Equality, L 403/9, Dz. Urz. UE z 30.12.2006.
11  W trzeciej kadencji zarządu EIGE (czerwiec 2013 - maj 2016) funkcję przewodniczącej pełni Irlandka Pau-
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•	 Forum ekspertów – pełniące funkcję doradczą oraz wspierające pracę dyrektora. 
Istotą działalności Forum jest zapewnienie wiedzy specjalistycznej. W jego skład wcho-

dzą kompetentni reprezentanci (oraz ich zastępcy) podmiotów specjalizujących się w za-
gadnieniach równości płci z każdego państwa członkowskiego. Ponadto szeregi Forum zasila 
także: dwóch członków wyznaczonych przez Parlament Europejski, trzech członków miano-
wanych przez Komisję Europejską oraz przedstawiciele zainteresowanych stron, takich jak: 
organizacja pozarządowa, której uczestnictwo w działalności na rzecz walki z dyskrymina-
cją ze względu na płeć i wspierania równości płci jest uzasadnione (np. EWL – Europejskie 
Lobby Kobiet), organizacje pracodawców oraz organizacje pracowników (pod warunkiem 
jednak, że funkcjonują na poziomie wspólnotowym). Co godne uwagi, dla oddania za-
równo istoty samej agencji, jak też jej organu doradczego zarówno państwa członkowskie,  
jak i Komisja dążą do osiągnięcia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn także w jego 
strukturze. Kadencja Forum również wynosi 3 lata12. 

•	 Dyrektora i pracowników – realizujących funkcje wykonawcze, przy czym dyrek-
tor jest prawnym przedstawicielem Instytutu, odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie 
programem prac i jego wdrażanie. Obecnie funkcję tę pełni Virginija Langbakk. 

III. ZAKRES KOMPETENCJI I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU

Wśród zadań Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w ujęciu gene-
ralnym wskazać należy m.in. na:

•	 gromadzenie i analizę porównywalnych danych na temat równości mężczyzn i kobiet,
•	 opracowywanie metod służących wspieraniu włączania problematyki równości 

kobiet i mężczyzn do wszystkich obszarów polityki,
•	 ułatwianie wymiany informacji nt. sprawdzonych rozwiązań i dialogu między za-

interesowanymi stronami, oraz
•	 szeroko rozumiane uwrażliwianie społeczeństwa na problematykę równości kobiet 

i mężczyzn13.
Każde z wymienionych zadań realizowane jest zarówno w oparciu o Średnioterminowy 

Program Działania (obecnie na lata 2013–201514), jak i „robocze” programy roczne (na tę 
chwilę jest to program na rok 201415), których założenia odzwierciedlają główne obszary 
zainteresowania agencji. W czwartym roku faktycznej działalności EIGE wyodrębnić moż-
na natomiast (aż) siedem płaszczyzn, którymi są: 

•	 wdrażanie standardów Pekińskiej Platformy Działania,
•	 Gender Equality Index,

line Moreau, natomiast stronę polską reprezentuje Monika Ksieniewicz z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Rów-
nego Traktowania działającego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
12  Obecnie (wrzesień 2014 r.) polskimi ekspertami w  ramach Forum są: prof. Magdalena Środa oraz  
(w zastępstwie) – dr Adam Bodnar, reprezentujący Uniwersytet Warszawski.
13  Na podstawie:  http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/eige/in-
dex_pl.htm [dostęp: 28.09.2014].
14  Szerzej: 2013-2015 Mid-Term Work Programme, Adopted 22 March 2013 http://eige.europa.eu/content/
document/2013-2015-mid-term-work-programme [dostęp: 28.09.2014].
15  Szerzej: EIGE Annual Work Programme 2014, http://eige.europa.eu/content/document/eige-annual-work-
programme-2014 [dostęp: 28.09.2014].
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•	 gender mainstreaming,
•	 gender stereotypes,
•	 przemoc na tle płciowym,
•	 gender training,
•	 Mężczyźni i Równość Płci.

1. EIGE a monitoring wdrażania standardów Pekińskiej Platformy Działania

Działalność w ramach pierwszego obszaru wynika z faktu, iż już w grudniu 1995 r. Rada 
Europejska uznała zobowiązanie UE do wdrażania postanowień Deklaracji Pekińskiej i Plat-
formy Działania, przyjętych podczas IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet16. Wobec 
powyższego, począwszy od 1999 r. zadaniem każdej prezydencji jest przedstawienie raportu 
dotyczącego realizacji jednego (z dwunastu) obszaru zainteresowania Platformy w państwach 
członkowskich. Rolą EIGE jest natomiast służyć wsparciem natury technicznej. 

Pierwszym opublikowanym w ramach wskazanego obszaru przez Instytut raportem była 
wydana w 2011 r. analiza z zakresu work-life balance17. Tłem natomiast konstatacja, iż pomi-
mo różnych polityk i działań na rzecz postępu równouprawnienia, promowanych i wdraża-
nych w państwach członkowskich UE, kobiety wciąż pozostają głównymi opiekunami dzieci 
i osób starszych. Dowiedziono, że kobiety w wieku od 25 do 44 lat, będąc trzy razy bardziej 
zaangażowane w powyższy proces niż mężczyźni, a także pracują znacznie dłużej. W konse-
kwencji, równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w ich przypadku jest moc-
no zachwiana. EIGE skoncentrował się zatem na temacie godzenia pracy i życia rodzinnego 
jako warunku równego uczestnictwa w rynku pracy (obszar F: Kobiety i Gospodarka). 

W 2012 r. Instytut opublikował natomiast raport poświęcony równości płci w kontekście 
zmian klimatu18. Na jego łamach skonstatowano, iż zmiana klimatu wywiera inny wpływ na 
kobiety, inny natomiast na mężczyzn, a w obliczu tego wyzwania mają oni także odmienne 
potrzeby, priorytety oraz możliwości. Ponieważ głos kobiet nie jest dostatecznie słyszalny, 
a co za tym idzie – także wzięty pod uwagę, w celu opracowania i utrzymania trwałego i sku-
tecznego reagowania na zmiany klimatu, podejście „wrażliwe na płeć” powinno być inte-
gralną częścią polityk i działań na wszystkich szczeblach. Raport (nota bene – jako pierwszy 
tego rodzaju dokument w całej UE) wskazuje ponadto na postępy poczynione przez państwa 
członkowskie w realizacji obszaru K: Kobiety i Środowisko Pekińskiej Platformy Działania. 

W tym samym roku Rada wydała ponadto konkluzje dotyczące zwalczania przemocy 
wobec kobiet i  świadczenia usług wsparcia dla ofiar przemocy w  rodzinie, które osadzo-
no na bazie przygotowanego przez EIGE raportu Wsparcie dla kobiet – ofiar przemocy19. 

16  IV Światowa Konferencja w  sprawie Kobiet zorganizowana pod egidą ONZ, która odbyła się w  Pekinie 
w dniach 4-15 września 1995 r. Uczestniczyło w niej 189 rządów oraz ponad 5 tys. przedstawicielek i przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych.
17  Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the area F: Women and the Economy, http://
eige.europa.eu/content/document/report-review-of-the-implementation-of-the-bpfa-in-the-area-f-women-
economy-reconciliation [dostęp: 28.09.2014].
18  Review of the Implementation in the EU of area K of the Beijing Platform for Action: Women and the Environ-
ment, http://eige.europa.eu/content/document/gender-equality-and-climate-change-report [dostęp: 28.09.2014]. 
19  Violence against Women Victim Support: Report, http://eige.europa.eu/content/document/violence-against-
women-victim-support-report [dostęp: 28.09.2014]. 
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Dokument ten oparty został na spostrzeżeniu, iż przemoc domowa wobec kobiet jest jed-
nym z  najbardziej rozpowszechnionych naruszeń praw człowieka przełomu XX i  XXI 
wieku, a  zarazem stanowi jeden z  największych globalnych problemów. Szacuje się, że 
w UE 9 na 10 ofiar przemocy ze strony partnera to kobieta. Fakt ten niesie ze sobą istot-
ne (negatywne) konsekwencje dla funkcjonowania rodziny, ale także całego społeczeństwa.  
UE zobowiązała się zwalczać przemoc wobec kobiet, co wyrażono m.in. w  Karcie kobiet 
(2010)20, wspomnianej strategii Komisji Europejskiej na rzecz równości kobiet i mężczyzn na 
lata 2010–15 oraz w programie sztokholmskim na lata 2010–1421. Niemniej jednak przemoc 
domowa wobec kobiet ma nadal cechy zjawiska o wymiarze powszechnym, lecz niedoszaco-
wanym zarazem. Zadaniem raportu jest wsparcie decydentów (oraz innych przedmiotowo 
właściwych instytucji) w ich wysiłkach na rzecz zwalczania i profilaktyki przemocy w rodzi-
nie, poprzez dostarczenie wiarygodnych i porównywalnych danych oraz – popartych nauko-
wymi badaniami – zaleceń, celem wzmocnienia skuteczności podejmowanych działań.

Informacji na temat liczby kobiet na stanowiskach decyzyjnych w  kluczowych pu-
blicznych i prywatnych mediach (oraz strukturach koordynujących ich funkcjonowanie) 
w  państwach członkowskich UE dostarczył z  kolei raport opublikowany w  2013 roku22. 
Wskazuje on czy (i w jakim stopniu) same organizacje rozwinęły politykę równości płci 
m.in. poprzez monitorowanie mechanizmów i  konkretnych inicjatyw mających na celu 
wspieranie rozwoju karier kobiet. Dowodzi on również, że chociaż kobiety mają przewagę 
liczebną nad mężczyznami na etapie kształcenia na poziomie uniwersyteckim i podczas 
programów praktyk dziennikarskich, a liczba zatrudnionych kobiet w mediach systema-
tycznie wzrasta, to kultura organizacyjna środków masowego przekazu pozostaje w dużej 
mierze zmaskulinizowana. Kobiety są bowiem i tam wciąż niedostatecznie reprezentowane 
w procesie podejmowania decyzji. 

W bieżącym roku (2014)23 Instytut dokonał natomiast przeglądu realizacji standardów 
Pekińskiej Platformy Działania w  państwach członkowskich UE w  ujęciu holistycznym. 
W raporcie przedstawiono i porównano zarazem postępy państw członkowskich w dzie-
dzinie mechanizmów instytucjonalnych oraz uwzględniania problematyki płci od 2006 
r. (kiedy to opracowano pierwsze sprawozdanie dotyczące mechanizmów instytucjonal-
nych). Skonstatowano, iż do roku 2012 wszystkie państwa członkowskie ustanowiły orga-
ny rządowe, których zadaniem jest działalność na rzecz równości płci oraz organy zobo-
wiązane do promowania równego traktowania bez względu na płeć w różnych obszarach. 
Niezależnie jednak od pozytywnych tendencji w ustaleniach instytucjonalnych podjętych 
w ciągu ostatniej dekady, organy odpowiedzialne za równość płci są często marginalizowa-
ne w krajowych strukturach rządowych, a ponadto pozbawione odpowiedniego personelu, 

20  KOM (2010)78 wersja ostateczna, KOMUNIKAT KOMISJI, Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości 
między kobietami i mężczyznami: Karta Kobiet, treść dostępna na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU-
riServ.do?uri=COM:2010:0078:FIN:PL:HTML [dostęp: 28.09.2014].
21  Program sztokholmski – Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli, Bruksela, 3 marca 2010 r. 
(OR. en) 5731/10, dostęp: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%205731%202010%20INIT 
[dostęp 28.09.2014].
22  Advancing gender equality in decision-making in media organisations: Report http://eige.europa.eu/content/
document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report [dostęp: 28.09.2014].
23 Effectiveness of Institutional Mechanisms for the Advancement of Gender Equality http://eige.europa.eu/content/docu-
ment/effectiveness-of-institutional-mechanisms-for-the-advancement-of-gender-equality [dostęp: 28.09.2014].
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systemu szkolenia, zasobów danych oraz środków, a także doświadczeń kierownictwa poli-
tycznego, które powinno zapewnić im odpowiednie wsparcie24. W omawianym kontekście 
Instytut ma zatem przede wszystkim zapewnić Radzie i państwom sprawującym prezyden-
cję wsparcie natury technicznej, natomiast wszystkim pozostałym – także merytorycznej25. 

2. Gender Equality Index 

Drugim zagadnieniem, któremu poświęcono uwagę w ramach działalności Instytutu, jest 
Gender Equality Index26 – wskaźnik równości płci. Ma on na celu mobilizować kraje do zwra-
cania większej uwagi na kwestie równości płci, w tym na zbieranie danych w kwestiach „wraż-
liwych” na płeć, wspierając jednocześnie „pomiar” tejże równości płci na poziomie UE. Narzę-
dzie to wprowadzone zostało przez Komisję Europejską w Planie Działań na Rzecz Równości 
Kobiet i Mężczyzn na lata 2006–201027, a potrzeba kontynuacji jego zastosowania znalazła się 
w realizowanej obecnie Strategii (2010–2015). EIGE przypadło natomiast zadanie polegające 
na budowie wskaźnika, który odzwierciedlałby wieloaspektową rzeczywistość równości płci, 
będąc jednocześnie specjalnie dostosowanym do ram polityki UE. Stanowiło ono jedno z głów-
nych obszarów działania Instytutu realizowanych w ramach Średnioterminowego Planu Dzia-
łań na lata 2010–201228, natomiast w obecnym kształcie funkcjonuje od czerwca 2013 r. 

Gender Equality Index jest więc dziś unikalnym narzędziem pomiaru, syntetyzującym 
złożoność równości płci jako koncepcji wielowymiarowej, będąc jednocześnie przyjaznym 
do interpretacji dla użytkownika. Powstał on z połączenia kilku wskaźników równości płci 
w ramach jednej miary podsumowującej, na którą składa się sześć dziedzin podstawowych: 

 • praca29, 
 • pieniądze30, 

24  Warto w tym miejscu wskazać choćby na restytucję (po likwidacji w 2005 r. przez prawicowy rząd) urzędu 
polskiej pełnomocniczki ds. równego traktowania, organizacyjnie usytuowanej przy premierze (w randze se-
kretarza stanu). Obecnie, od sierpnia 2014 r., funkcję tę pełni Małgorzata Fuszara. 
25  Szerzej nt. monitoringu wdrażania standardów Pekińskiej Platformy Działania na: http://www.eige.europa.
eu/content/activities/beijing-platform-for-action [dostęp: 28.09.2014]. 
26  Wskaźnik ten stanowi kontynuację Projektu Gender Index Equal, realizowanego w  latach 2004-2007,  
por. http://www.undp.org.pl/Co-robimy/Zakonczone-dzialania/EQUAL-2004-2008/Projekt-Gender-Index-
-Indeks-Plci [dostęp: 28.09.2014].
27  Plan ten, nawiązując do „mapy drogowej” stworzonej przez roczne programy w ramach Strategii 2001-2005, 
nazywany bywa roboczo A roadmap for equality between women and men 2006-2010. Przyjęty został 1 marca 
2006 roku. Szerzej: Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Plan działań na rzecz równości kobiet i  mężczyzn 2006-
2010, KOM (2006) 92 wersja ostateczna, Bruksela 1.03.2006, treść komunikatu dostępna na:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:PL:HTML [dostęp: 28.09.2014].
28  EIGE Mid-term Work Programme (2010-2012) Adopted 29 April 2010, Final Version http://eige.europa.eu/
sites/default/files/Mid-term_Work_Programme%202010-2012_en.pdf [dostęp: 28.09.2014].
29  Obszar ten odnosi się do sytuacji kobiet i mężczyzn na europejskim rynku pracy. GEI ma tu na celu określić 
nierówności w zakresie udziału w rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia pełnoetatowego 
i czasu trwania życia zawodowego) oraz sektorowej segregacji i jakości pracy (biorąc pod uwagę czynniki takie 
jak: istnienie sektorów sfeminizowanych i zmaskulinizowanych, elastyczność czasu pracy, bezpieczeństwo i hi-
giena pracy oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji).
30  Wartość GEI ukazuje nierówności w dostępie do środków finansowych, co z kolei rzutuje na całokształt sy-
tuacji ekonomicznej kobiet i mężczyzn. W kategorii tej pod uwagę zostały wzięte zarówno zarobki obu płci, jak 
i całokształt przychodów, którymi dysponują. Wskaźnik ma także za zadanie zmierzyć potencjalną możliwość 
zagrożenia ubóstwem. 
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 • wiedza31, 
 • czas32, 
 • władza33 
 • i zdrowie34) 

oraz dwie domeny o charakterze satelitarnym: 
 • „przecinające się” (intersecting) nierówności35 
 • przemoc36. 

Mierzy on rozbieżności w traktowaniu płci, lokując wyniki państw pomiędzy 1 (co ozna-
cza całkowitą nierówność) a 100 (tożsamym z pełną równością)37. W założeniu indeks nie po-
winien zatem jedynie szeregować państw w rankingu, lecz przede wszystkim określać zakres 
(nie)równości i ewentualny dystans do osiągnięcia pełnej równości płci w społeczeństwie. 
Zbyt niska wartość indeksu powinna jednocześnie stymulować badania nad przyczynami 
nierówności oraz wypracowanie polityki, także tej unijnej, ukierunkowanej na jej redukcję38. 

Wskaźnik na poziomie UE (który obecnie wynosi 54) dowodzi jednak, że koncepcja 
równości płci, pomimo podejmowanych dotychczas wielu (w dodatku komplementarnych 
względem siebie) działań, wciąż pozostaje daleka od rzeczywistości, zwłaszcza w obszarach 
takich jak władza (gdzie GI wynosi 38), czas (38,8) i przemoc (brak danych).

3. Wdrażanie koncepcji gender mainstreaming

Na wstępie warto podkreślić, iż koncepcja gender mainstreaming nie stanowi celu sa-
mego w sobie, lecz jest strategią ukierunkowaną na osiągnięcie faktycznej równości kobiet 

31  GEI pozwala tu pokazać różnice między kobietami i mężczyznami w zakresie posiadanego (wyższego) wy-
kształcenia oraz tendencji w zakresie „kobiecych” i „męskich” dziedzin i dyscyplin naukowych. Odnosi się on 
także do problematyki kształcenia ustawicznego.
32  Kategoria ta skupia się na osobistym zaangażowaniu kobiet i mężczyzn w działalność nieprzynoszącą dochodu. 
GEI ma tu za zadanie wskazać istniejące pomiędzy kobietami i mężczyznami nierówności w zakresie czynności 
związanych z szeroko rozumianą opieką (zarówno nad dziećmi, jak i w odniesieniu do czasu przeznaczonego na 
czynności związane z prowadzeniem domu) oraz aktywnością społeczną sensu largo (gdzie pod uwagę brane są 
obszary takie, jak: sport, kultura, czas wolny, wolontariat i działalność o charakterze charytatywnym).
33  GEI w obszarze władzy mierzy różnice między reprezentacją kobiet i mężczyzn na płaszczyźnie politycznej 
oraz ekonomicznej. Udział i faktyczna możliwość podejmowania decyzji szacowane są w odniesieniu do sfery 
rządowej, parlamentarnej oraz samorządowej, a także członkowstwa w zarządach spółek i banków centralnych.
34  Wartość GEI stanowi wyznacznik różnic między kobietami i mężczyznami w zakresie stanu zdrowia oraz 
dostępu do systemu opieki zdrowotnej. Mierzy on nie tylko zdeterminowane płcią różnice samooceny zdrowia, 
długości życia oraz długości życia ciesząc się dobrym zdrowiem, ale także wskazuje na rozbieżności w zakresie 
niezaspokojonych potrzeb medycznych oraz dentystycznych obu płci.
35  Kategoria ta została stworzona ze względu na fakt, iż kobiety i mężczyźni nie tworzą jednorodnych grup, 
a wpływ na realizację równości płci mogą mieć także takie kwestie, jak: inny kraj urodzenia (zaawansowany) 
wiek osób pracujących, czy bycie samotnym rodzicem lub opiekunem. Wynik tego obszaru nie jest jednak 
brany pod uwagę do obliczenia wskaźnika końcowego.
36  Obecnie w ujęciu koncepcyjnym kategoria ta koncentrować się ma na postawach, normach i stereotypach, które 
stworzyły podwaliny pod powolny postęp w zakresie osiągnięcia stanu równości płci. Podkreślenia wymaga jednak 
fakt, iż przemoc – jako obszar „krytyczny” w dziedzinie równości płci – wymaga pomiaru w trybie pilnym. Ze wzglę-
du na faktyczny brak możliwości pomiaru w zakresie tej kategorii, ona także nie stanowi o finalnej wartości GEI.
37  Dla przykładu: powyżej 73. wynosi on w takich państwach jak Dania, Finlandia czy Szwecja, poniżej 40. – 
Bułgaria i Rumunia, Polska natomiast uzyskała wskaźnik 44, czyli 10 punktów poniżej unijnej średniej.
38  Zbliżonym pod względem metodologicznym wskaźnikiem posługuje się Światowe Forum Ekonomiczne. 
Por. np. The Global Gender Gap Report 2014, World Economic Forum, Switzerland 2014. Global Gender Gap 
Index 2014 http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014 [dostęp: 2.11.2014].
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i mężczyzn poprzez włączanie zagadnień płci do wszystkich polityk i programów UE oraz 
zrzeszonych w niej państw. 

Perspektywa płci po raz pierwszy określona została przez Komisję Europejską w Ko-
munikacie z 1996 r. (COM (96) 67 wersja ostateczna) jako uwzględnienie (już) na etapie 
planowania potencjalnych rezultatów określających sytuację kobiet i mężczyzn. Zaznaczo-
no ponadto, że systematyczne uwzględnianie różnic pomiędzy warunkami, sytuacją i po-
trzebami obu płci we wszystkich politykach i działaniach Wspólnoty jest podstawową ce-
chą przyjętej przez Komisję zasady „głównego nurtu”. Oznacza to zatem nie tylko większe 
„otwarcie” unijnych programów oraz zasobów na kobiety, lecz przede wszystkim równole-
głe uruchomienie instrumentów prawnych, zasobów finansowych oraz możliwości anali-
tycznych i organizacyjnych UE, mających na celu wprowadzenie we wszystkich obszarach 
jej działalności zrównoważonych relacji między obiema płciami39. 

Przy okazji słuszne wydaje się przytoczenie definicji pochodzącej od Rady Europy, czyli 
organizacji, której standardy w zakresie ochrony praw człowieka UE respektowała od począt-
ków istnienia. W raporcie z maja 1998 r. wskazano bowiem, iż gender mainstreaming ozna-
cza (re)organizację, poprawę, rozwój i (taką) ocenę procesów politycznych, aby perspektywa 
równości płci została w sposób naturalny włączona do wszystkich obszarów ich realizacji, na 
wszystkich poziomach i etapach oraz przez wszystkich uczestników je kształtujących40.

Należy jednak zaznaczyć, iż strategia gender mainstreaming nie ma na celu zastąpić 
działań pozytywnych dla kobiet. W obliczu nierówności płci w Unii Europejskiej zasto-
sowanie ma bowiem tzw. podejście dwutorowe: materializacja koncepcji gender main-
streaming połączona z konkretnymi inicjatywami wzmacniającymi pozycję kobiet. Takie 
ujęcie z jednej strony stanowić ma remedium na dotychczasowe przejawy dyskryminacji, 
z drugiej natomiast – powinno ułatwić wyrównanie istniejących dysproporcji. 

Działalność EIGE ukierunkowana na wzmocnienie i promocję równości płci na grun-
cie krajowych oraz unijnych polityk41 w  ramach obszaru gender mainstreaming opiera się 
m.in. na stworzeniu platformy dla wymiany dobrych praktyk, określeniu zasad przewod-
nich jakości kształcenia, stworzeniu bazy tematycznej szkoleń podejmujących kwestię płci 
w UE oraz udostępnieniu (za pomocą witryny EIGE) bazy danych o trenerach i instytucjach 
szkoleniowych w Europie42. Narzędzia, którymi posługuje się Instytut, stanowią zatem przede 
wszystkim: statystyki, badania i prognozy, analizy kosztów i korzyści, listy kontrolne, wytycz-

39  Szerzej: Communication from The Commission: Incorporating Equal Opportunities for Women and Men 
into All Community Policies and Activities, Brussels, 21.02.1996, COM(96) 67 final, http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51996DC0067&from=EN [dostęp: 28.09.2014]. 
40  Gender Mainstreaming – Conceptual framework, methodology and presentation of the good practices. Final 
Report of Activities of the Group of the Specialists on Mainstreaming, Section on Equality between Woman and 
Men, Directorate of Human Rights, Strasbourg, May 1998. http://www.gendermainstreaming-planungstool.
at/_lccms_/downloadarchive/00003/Europarat.pdf [dostęp: 28.09.2014]. 
41  Czemu służyć miała m.in. zorganizowana w 2011 r. w Brukseli międzynarodowa konferencja o tematyce 
„Dobre praktyki w Gender Mainstreaming: w kierunku skutecznego szkolenia płci”. Skierowana była ona do 
szerokiego grona odbiorców, wśród których znalazły się instytucje, praktycy oraz użytkownicy szkoleń poświę-
conych problematyce równościowej zarówno na poziomie krajowym, jak i na szczeblu europejskim, a także 
międzynarodowym. Z kolei w 2012 r. w Wilnie zorganizowano konferencję poświęconą „Pogłębionemu szko-
leniu na rzecz wzmacniania efektywności gender mainstreaming”, która miała na celu stworzenie platformy dla 
networkingu oraz bezpośredniej wymiany informacji i dobrych praktyk między instytucjami UE, państwami 
członkowskimi, trenerami równości płci oraz badaczami zjawiska.
42  Baza danych zawierać ma dane nt. trenerów oraz instytucji posiadających doświadczenie w prowadzeniu 
szkoleń na temat polityki równościowej dla instytucji europejskich i rządów państw członkowskich.
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ne i zakresy zadań, metody oceny wpływu płci, monitoring, szkolenia podnoszące świado-
mość, działania następcze, instrukcje i podręczniki oraz inne materiały edukacyjne do użytku 
w szkołach, dane na temat grup roboczych i zespołów ekspertów, katalogi, bazy danych, sche-
maty organizacyjne, a także wskaźniki udziału obu płci w procesie podejmowania decyzji.

4. Gender stereotypes

Clou działalności EIGE w  obszarze (eliminacji) stereotypów opartych na płci wy-
wiedzione zostało z  raportu Parlamentu Europejskiego z  2012 r.43, w  którym pojawiła 
się konstatacja, iż stereotypy oparte na płci nadal wywierają silny wpływ na tradycyjny 
podział ról między kobietami i mężczyznami, zarówno tymi wykonywanymi prywatnie, 
zawodowo, jak i w szeroko pojmowanym społeczeństwie. Kobietom wciąż bowiem, nie-
jako automatycznie, przypisuje się prowadzenie domu i opiekę nad dziećmi, podczas gdy 
mężczyźni przedstawiani są jako ci mający na utrzymanie domu zarobić i  ochronić go.  
Co istotne, stereotypy związane z  płcią cechuje daleko idący (często także szkodliwy) 
wpływ społeczny. Ich „osadzenie” w  społecznej mentalności niejednokrotnie ogranicza 
wolność wyboru zarówno kobiet, jak i mężczyzn, bądź wiedzie wprost do dyskryminacji. 

Ze względu na powyższe konsekwencje podjęto decyzję, iż problemem tym zająć się 
powinno jak najwięcej podmiotów, usytuowanych ponadto na różnych poziomach funk-
cjonowania. W celu rozbudowania wiedzy na temat wpływu stereotypów, w ramach dzia-
łalności EIGE w 2011 r. rozpoczęto prace nad zebraniem wypowiedzi dotyczących postrze-
gania płci w państwach członkowskich UE. Co szczególnie cenne, w badaniu analizowano 
obecność i skutki funkcjonowania stereotypów płci na podstawie wywiadów ze „zwykły-
mi” ludźmi, a historie „z życia wzięte”, oparte w dodatku na doświadczeniach całej Europy, 
zebrane zostały w podsumowujący badanie kompleksowy raport44. Zgromadzone analizy 
dopełnia ponadto dostępna on-line baza materiałów, umożliwiająca zainteresowanym oso-
bom prowadzenie dalszych badań jakościowych45. 

5. Gender training

Jak dowiedziono, zadaniem EIGE jest wspieranie instytucji zarówno na poziomie kra-
jowym, jak i UE w ich wysiłkach na rzecz wielopłaszczyznowego promowania równości 
płci. W tym kontekście gender training, w szczególności poprzez upowszechnianie zaso-
bów takich jak podręczniki, narzędzia, wskazówki etc., popartych w  dodatku dobrymi 
praktykami, stanowi dla Instytutu obszar priorytetowy. 

To stosowane zarówno przez instytucje UE, jak i  państwa członkowskie narzędzie 
edukacyjne ukierunkowane jest na rozwój kompetencji z  zakresu gender mainstreaming 
podmiotów zaangażowanych w  tworzenie polityki na wszystkich szczeblach zarządza-

43  REPORT 6  December 2012, on eliminating gender stereotypes in the EU, 2012/2116(INI), Committee on 
Women’s Rights and Gender Equality, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+REPORT+A7-2012-0401+0+DOC+XML+V0//EN [dostęp: 28.09.2014]. 
44  Study of collected narratives on gender perceptions in the 27 EU Member States, Synthesis report: http://eige.
europa.eu/content/document/study-of-collected-narratives-on-gender-perceptions-in-the-27-eu-member-
states [dostęp: 28.09.2014]. 
45  Baza zawiera ponad 500 wypowiedzi ze wszystkich państw członkowskich UE. http://eige.europa.eu/con-
tent/gender-stereotypes-maxqda-database [dostęp: 28.09.2014].
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nia. Obejmuje ono zarówno kursy, mające na celu zwiększenie ogólnej świadomości  
(i „wrażliwości”) uczestników (w tym kadry zarządzającej), jak również skierowane do kon-
kretnej grupy podmiotów szkolenia, polegające na przekazywaniu wiedzy specjalistycznej, 
zwłaszcza z zakresu metod i technik wdrażania gender mainstreaming. 

W latach 2012–2013 Instytut realizował projekt na temat szkolenia kobiet i mężczyzn 
w Unii Europejskiej i Chorwacji. Poprzez gromadzenie i upowszechnianie informacji EIGE 
miał na celu wsparcie ponadnarodowego procesu uczenia i budowania kompetencji oraz 
świadomości dotyczącej problematyki równości płci. Cennym rezultatem okazała się tak-
że ogólnoeuropejska baza danych on-line z listą trenerów i organizacji szkoleniowych we 
wszystkich państwach członkowskich UE46, a także Centrum Dokumentacji udostępniające 
materiały szkoleniowe opracowane przez lub dla pracowników administracji publicznej47.  
Nie bez znaczenia pozostały ponadto identyfikacja dobrych praktyk w  zakresie gender 
training48, które stanowić mogą przykłady skutecznych sposobów rozwijania kompetencji 
oraz – charakterystyczny dla działań Instytutu – raport z badań pogłębionych49.

6. Przemoc na tle płciowym

Charakterystykę działalności EIGE w ramach szóstego obszaru działania warto poprze-
dzić konstatacją, iż przemoc na tle płciowym (Gender-based Violence, GBV) stanowi – jak 
wspomniano – poważne naruszenie fundamentalnych praw takich, jak: prawo do życia, wol-
ności, bezpieczeństwa, godności, równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz inte-
gralności fizycznej i psychicznej, nosząc miano jednego z najbardziej rozpowszechnionych 
naruszeń praw człowieka w obecnych czasach. Przemoc na tle płciowym krzywdzi kobiety, 
rodziny, społeczności i całe społeczeństwa. W celu jej przeciwdziałania EIGE chce zapewnić 
dostęp do istniejących danych statystycznych i informacji, mogących stanowić potencjalne 
wsparcie dla instytucji i ekspertów parających się dążeniem do likwidacji zjawiska. 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w  sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet  
(z 26 listopada 2009 r.)50, konkluzje Rady UE, dotyczące zwalczania przemocy wobec ko-
biet (z 8 marca 2010 r.)51, a także konkluzje Rady w sprawie zwalczania przemocy wobec 
kobiet i świadczenie usług wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (z 6 grudnia 2012 r.)52 
podkreślają brak dostępnych i porównywalnych danych w tym zakresie, które obejmowa-

46  Zob. http://eige.europa.eu/content/gender-trainers-database [dostęp: 28.09.2014].
47  Zob. http://eige.europa.eu/resources/gender-training [dostęp: 28.09.2014].
48  Zob. http://eige.europa.eu/good-practices/gender-training [dostęp: 28.09.2014].
49  Gender Training in the European Union: Mapping, Research and Stakeholders’ Engagement, Synthesis Report, 
http://eige.europa.eu/content/document/mapping-gender-training-in-the-european-union-and-croatia-syn-
thesis-report [dostęp: 28.09.2014].
50  European Parliament resolution of 26 November 2009 on the elimination of violence against women, P7_
TA(2009)0098, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-
0098+0+DOC+XML+V0//EN [dostęp: 28.09.2014].
51  Council conclusions on the Eradication of Violence Against Women in the European Union, 3000th EMPLOY-
MENT and SOCIAL POLICY Council meeting Brussels, 8 March 2010, http://www.consilium.europa.eu/ued-
ocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/113226.pdf [dostęp: 28.09.2014].
52  Council conclusions on Combating Violence Against Women, and the Provision of Support Services for Victims 
of Domestic Violence 3206th EMPLOYMENT, SOCIAL POLICY, HEALTH and CONSUMER AFFAIRS, Coun-
cil meeting, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134081.pdf [dostęp: 
28.09.2014].
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łyby wszystkich członków UE. Istnieje zatem – jak zasygnalizowano przy obszarze Gen-
der Equality Index – pilna potrzeba ich zgromadzenia. Będąc swoistym „centrum wiedzy” 
EIGE zapewnić ma bowiem dostęp do badań, metod, narzędzi i dobrych praktyk. To z ko-
lei ma wspomóc zwalczanie zjawiska, które przyjąć może postać:

•	 przemocy domowej – badania EIGE ukazują, że jest ona jedną z najbardziej roz-
powszechnionych form przemocy związanej z płcią. Wszystkie państwa członkowskie UE 
wprowadziły środki w celu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, lecz nadal ist-
nieją dostrzegalne różnice pomiędzy funkcjonującymi standardami. Rolą EIGE jest zapew-
nienie informacji na temat środków, kampanii uświadamiających, usług wsparcia i szkoleń 
w zakresie przeciwdziałania zjawisku w całej UE, a także dostępnych dobrych praktyk, me-
tod i narzędzi w zakresie jej profilaktyki i eliminacji. 

•	 okaleczania żeńskich narządów płciowych (female genital mutilation – FGM) – 
stanowiącego poważne naruszenie praw człowieka kobiet i dziewcząt, któremu UE w ostat-
nich latach poświęciła wiele uwagi. W czerwcu 2012 r. Parlament Europejski przyjął rezo-
lucję w sprawie zakończenia okaleczania żeńskich narządów płciowych53, a w listopadzie 
2013 r. Komisja Europejska wydała komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady, w jaki 
sposób zwalczać rzeczony proceder54. Zainspirowany inicjatywą Komisji Instytut podjął 
natomiast badania, mające na celu oszacować liczbę kobiet i dziewcząt zagrożonych zja-
wiskiem FGM w wybranych państwach członkowskich UE. Badania zostaną zakończone 
w 2014 roku, a ich wyniki i zalecenia zaplanowano przedstawić do czerwca 2015 r. Dotych-
czas (w 2012 r.), na wniosek byłej komisarz Viviane Reding, Instytut opublikował jednak 
raport55 dookreślający obecną sytuację i  tendencje w zakresie FGM, mający wspomagać 
decydentów w ich wysiłkach na rzecz skutecznego wyeliminowania zjawiska. Co charakte-
rystyczne, prowadzone przez EIGE badania są pierwszymi tego rodzaju w całej UE.

•	 przemocy seksualnej – stanowiącej nadal jedną z  najbardziej brutalnych form 
przemocy związanej z płcią, będąc zarazem kwestią tabu. Badania dowodzą, iż zdecydowa-
na większość przestępstw seksualnych pozostaje nieujawniona, co podkreślono zarówno 
we wspomnianej Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2009 r., jak i kon-
kluzjach Rady z dnia 8 marca 2010 roku. Kobiety, które doświadczyły przemocy seksualnej, 
poddawane są wtórnej wiktymizacji w kontaktach z policją, prokuratorami, instytucjami 
wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia, m.in. ze względu na brak odpowiednich pro-
cedur i szkoleń na temat przemocy seksualnej dla profesjonalistów56. Dotychczasowe ba-
dania EIGE dowodzą znaczących różnic pomiędzy państwami członkowskimi, jeśli chodzi 

53  European Parliament resolution of 14 June 2012 on ending female genital mutilation (2012/2684(RSP)), http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-261 [dostęp: 
28.09.2014]. 
54  Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Towards the elimina-
tion of female genital mutilation, Brussels, 25.11.2013,COM(2013) 833 final http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/gender_based_violence/131125_fgm_communication_en.pdf [dostęp: 28.09.2014]. 
55  Szerzej: http://eige.europa.eu/content/document/female-genital-mutilation-in-the-european-union-and-
croatia-report [dostęp: 28.09.2014]. 
56  Zapobiec zjawisku podwójnej wiktymizacji ma także Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przyjęta w Istanbule, 11.V.2011, Council of Europe Treaty Series - 
No. 210, 
por.http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Po-
lish.pdf [dostęp: 28.09.2014]. 
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o gromadzenie danych, istniejących rozwiązań prawnych, planów działania oraz szkoleń 
z  zakresu przeciwdziałania przemocy seksualnej. Oficjalne źródła danych zazwyczaj nie 
dostarczają informacji na temat relacji między sprawcą i ofiarą przemocy seksualnej, co 
utrudnia   skuteczne jej zapobieganie i zwalczanie. W 2011 r. EIGE podjął się jednak pierw-
szych zakrojonych na szeroką skalę badań, które skoncentrowały się na formach przemocy 
seksualnej, takich jak: gwałt, gwałt małżeński, seksualne nadużycie, napaść, przymus sek-
sualny i molestowanie seksualne poza miejscem pracy. W ich rezultacie opracowano bazę 
danych poświęconą zjawiskom przemocy seksualnej57.

Ponadto w obszarze tym zidentyfikowano źródła danych nt. środków i metod profilak-
tyki przemocy, mające służyć jej ofiarom, zdefiniowano różne rodzaje GBV w państwach 
członkowskich UE w oparciu o terminologię zawartą w prawodawstwie krajowym, a także 
wskazano przykłady literatury fachowej.

7. Mężczyźni i Równouprawnienie 

Wreszcie, w działaniach na rzecz faktycznej równości płci nie sposób pominąć roli sa-
mych mężczyzn. Znaczenie ich zaangażowania było wielokrotnie podkreślane przez eksper-
tów zajmujących się omawianą problematyką. Zagadnienie to jawi się szczególnie interesu-
jącym z dwóch powodów: z jednej strony udział mężczyzn daje możliwość zidentyfikowania 
swoistej „właściwości przyczyny”, z drugiej natomiast – ukazuje charakterystyczne z kolei dla 
mężczyzn problemy o charakterze gender-specific (jak np. niższa długość życia, skłonność do 
ryzykownych zachowań, problemy zdrowotne, stosunek do ojcostwa, urlopu rodzicielskiego, 
a także stereotypów związanych z płcią). Włączenie perspektywy mężczyzn w prace badaw-
cze i konsultacje zaowocowało tym, że działalność Instytutu cechuje wyraźnie horyzontalne 
podejście, czego potwierdzeniem może być raport poświęcony zaangażowaniu mężczyzn 
w inicjatywy na rzecz równości płci w UE58. Dzięki temu, oprócz wskazania całej puli zagad-
nień skoncentrowanych wokół kobiet, zawiera on również przegląd przedsięwzięć europej-
skich na rzecz równości płci podejmowanych przez mężczyzn i dla mężczyzn.

 W ramach działania, co stanowi differentia specifica Instytutu, funkcjonuje także baza 
danych „Mężczyźni i Równouprawnienie”, która ma zapewnić łatwy dostęp do informacji 
o osobach, organizacjach, instytucjach i ich inicjatywach podejmowanych w całej UE59. 

Na zakończenie warto także podkreślić, że mężczyźni w  ramach EIGE dołączyli do 
kampanii Białej Wstążki, która stanowi największe na świecie przedsięwzięcie na rzecz 
walki z przemocą wobec kobiet. Mężczyzna, który podpisze zobowiązania białej wstążki, 
deklaruje, że nigdy nie popełni, nie zaakceptuje lub przynajmniej nie pominie milczeniem 
tematu przemocy wobec kobiet. Uczynił to m.in. obecny Przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego Martin Schultz, zostając jednym z jej ambasadorów.

57  Zob. http://eige.europa.eu/content/sexual-violence [dostęp: 28.09.2014].
58  The involvement of men in gender equality initiatives in the European Union – study report, http://eige.eu-
ropa.eu/content/document/the-involvement-of-men-in-gender-equality-initiatives-in-the-european-union 
[dostęp: 28.09.2014].
59  Zob. http://eige.europa.eu/internal/csr/search [dostęp: 28.09.2014]. 
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III. UWAGI KOŃCOWE

Mimo że Instytut stosunkowo niedawno rozpoczął swą działalność, to prace w obsza-
rach priorytetowych przebiegają w sposób spójny, ciągły, i co najważniejsze – efektywny. 
EIGE sformułował podstawowe założenia służące gromadzeniu danych, informacji i sta-
tystyk w dziedzinie równości płci, natomiast jednym z głównych zadań na przyszłość (w 
celu zapewnienia obiektywności, porównywalności i wiarygodności powyższych) uczynił 
przegląd, aktualizację oraz poprawę – przyjętych przez Radę w Pekinie – wskaźników okre-
ślających sytuację płci. Jego aktywność oparta jest na średnioterminowych i rocznych pro-
gramach działania. Instytut opowiada się ponadto za systematycznym podejściem do stra-
tegii map równości płci w odniesieniu do polityki gender mainstreaming oraz weryfikacją 
podejmowanych w jej ramach działań pod kątem ich skuteczności. Agencja stara się także 
na bieżąco identyfikować przeszkody, na jakie potencjalnie natknąć się mogą instytucje 
oraz organy UE, państwa członkowskie, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 
włączając perspektywę płci w „główny nurt”. W celu stworzenia skutecznego systemu gro-
madzenia, dokumentowania i wymiany doświadczeń w całej Europie EIGE uruchomił wie-
le baz danych on-line, które stanowią wykaz badań i najlepszych praktyk zarówno państw 
członkowskich, jak i  władz lokalnych w  odniesieniu do dwunastu obszarów Pekińskiej 
Platformy Działania60. Instytut jako stosunkowo niewielka agencja UE, w dodatku o dość 
ograniczonych zasobach kadrowych, był jednak w stanie przyciągać do współpracy cieszą-
ce się wybitnymi kompetencjami osoby z zewnątrz (vide: robocze grupy ekspertów). Po-
nadto podkreślić należy fakt, iż EIGE prowadzi stały dialog z Komisją oraz Parlamentem, 
właściwymi organami krajowymi, jak również organizacjami pozarządowymi, ośrodkami 
badawczymi i sieciami zaangażowanymi w kwestie równości płci w całej UE. Współpraca 
ta ma na celu stworzenie w kolejnych latach – w nawiązaniu do wizji i misji Instytutu – sil-
nego partnerstwa na rzecz równości płci w Europie.

Konkludując: działalność unijnej agencji koncentruje się wokół faktycznych aspektów 
równości płci i jest wyraźnie wielopłaszczyznowa. Dzięki temu ma szansę w perspektywie 
długofalowej przyczynić się w sposób istotny do likwidacji (bądź przynajmniej redukcji) 
licznych wciąż „gender gaps”. Z dotychczasowych analiz i aktywności wynika bowiem, że 
klucz do sukcesu utożsamiać należy po pierwsze z uświadomieniem, jakie korzyści polity-
ka równości niesie obu płciom (z perspektywy zarówno jednostek, jak i członków wspól-
not oraz społeczeństw sensu largo), po drugie natomiast – z  ich pełnym w tym zakresie 
współdziałaniem61. Natomiast metody i środki, którymi posługuje się Instytut (jak choćby 
fakty i liczby, z którymi trudno polemizować), powinny pomóc przekonać tych dotychczas 
(jeszcze) nieprzekonanych.

60  Zob. http://www.eige.europa.eu/content/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures [dostęp: 28.09.2014].
61  Widać zatem, że po raz kolejny historia zatacza swoiste koło, albowiem postawa taka przypisywana jest li-
beralnemu odłamowi myśli feministycznej, który wychodził z założenia, że należy przede wszystkim zwiększać 
świadomość i kształcić ku równości, lecz aby to osiągnąć, należy także postawić na współpracę obu płci (a nie 
na przeciwstawianie ich przeciwko sobie, jak to czynił odłam radykalny). Szerzej na temat powyższych działań 
m.in. w pracach Mary Woolstonecraft, Johna Stuarta Milla czy Betty Friedan.
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Streszczenie: Agencje UE zostały ustanowione po to, aby dostarczać specjalistycznej wiedzy, i  – 
poprzez stworzenie prawnego, technicznego bądź naukowego zaplecza – pomagać instytucjom UE 
w podejmowaniu właściwych decyzji. Artykuł podejmuje kwestię roli, jaką pełni jedna z nich (Eu-
ropejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn) w odniesieniu do realizacji koncepcji równego 
traktowania. Prezentuje on zarówno genezę i kontekst funkcjonowania EIGE, jak również charakte-
ryzuje płaszczyzny bieżącej działalności agencji, ze wskazaniem na konkretne jej rezultaty (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem raportów i baz danych), które w istotny sposób wesprzeć mogą UE oraz 
zrzeszone w niej państwa w wysiłkach na rzecz osiągnięcia faktycznego wymiaru równości płci.

Słowa kluczowe: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, agencje unijne, równość płci

EIGE AS AN EXAMPLE OF ACTIVITY SUPPORTING EQUAL TREATMENT OF WOMEN 
AND MEN IN THE EU

Summary: The EU agencies were set up to provide expertise and - by delivering legal, technical or 
scientific back-up - help the EU institutions  make the right decisions. The purpose of the article is 
to find out what kind of role plays one of the EU agencies (European Institute for Gender Equality) 
in relation to the idea of equal treatment. It presents both: the origins and context of the functioning 
of EIGE, as well as its areas of current activity, showing concrete results of its actions (in particular 
the reports and databases), which can significantly support the EU and Member States to achieve 
real gender equality dimension.

Key words: European Institute for Gender Equality, union agencies, gender equality


