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Rodovo motivované násilie  
Úloha inštitútu EIGE
Inštitút EIGE poskytuje prístup k existujúcim 
štatistickým údajom a informáciám o rodovo 
motivovanom násilí s cieľom podporiť inštitúcie a 
odborníkov a odborníčky v oblasti prevencie a boja 
proti rodovo motivovanému násiliu v Európskej únii 
a za jej hranicami.

Rodovo motivované násilie je násilie, ktoré je 
namierené proti osobám na základe ich rodu. Je 
porušením základného práva na život, slobodu, 
bezpečnosť a dôstojnosť, rovnosť medzi ženami 
a mužmi, nediskrimináciu a telesnú a duševnú 
nedotknuteľnosť.

Uznesenie Európskeho parlamentu o odstránení 
násilia páchaného na ženách (z 26. novembra 2009), 
závery Rady EÚ o odstránení násilia páchaného na 
ženách (z 8. marca 2010), ako aj závery Rady o boji 
proti násiliu páchanému na ženách a poskytovaní 
podporných služieb pre obete domáceho násilia 
(zo 6. decembra 2012) upozorňujú na nedostatok 
dostupných a porovnateľných údajov v tejto oblasti 
v rámci EÚ.
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PRÁCA INŠTITÚTU EIGE 
V OBLASTI RODOVO 
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ADMINISTRATÍ NE 
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OBLASŤ NÁSILIA 
V INDEXE RODOVEJ 

ROVNOSTI: 
Na úrovni EÚ 

neexistujú dostupné 
porovnateľné 

a harmonizované 
údaje

Existuje naliehavá potreba po porovnateľných údajoch 
o rodovo motivovanom násilí vo všetkých 28 členských 
štátoch EÚ. Inštitút EIGE poskytuje prostredníctvom 
svojho Strediska pre zdroje a dokumentáciu prístup 
k výskumu, metódam, nástrojom a osvedčeným 
postupom v oblasti boja proti rodovo motivovanému 
násiliu.

Práca inštitútu EIGE v oblasti 
rodovo motivovaného násilia
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Vedeli ste, že (*):

 ¡ všetky členské štáty EÚ zabezpečujú 
vzdelávanie v oblasti riešenia domáceho násilia 
pre príslušníčky a príslušníkov policajných 
zborov, kvalita vzdelávania sa však medzi 
jednotlivými členskými štátmi EÚ výrazne líši;

 ¡ v období rokov 2007 – 2012 sa v EÚ-28 realizovalo 
okolo 140 kampaní na zvýšenie informovanosti;

 ¡ ako kľúčová súčasť podporných služieb sa čoraz 
častejšie uznáva práca s páchateľmi zameraná na 
bezpečnosť žien a prevenciu domáceho násilia.

Z VÝSKUMU INŠTITÚTU EIGE VYPLÝVA, že domáce 
násilie stále patrí k najrozšírenejším formám rodovo 
motivovaného násilia. Všetky členské štáty EÚ zaviedli 
opatrenia na prevenciu domáceho násilia a na boj proti 
nemu. Medzi členskými štátmi sú však v tejto oblasti 
stále veľké rozdiely.

Inštitút EIGE poskytuje:

 ¡ informácie o zdrojoch, kampaniach na zvyšovanie 
informovanosti, podporných službách a vzdelávaní 
v oblasti boja proti domácemu násiliu v celej EÚ-28;

 ¡ osvedčené postupy, metódy a nástroje týkajúce sa 
prevencie domáceho násilia a boj proti nemu.

Viac informácií sa uvádza v:

 ¡ štúdii inštitútu EIGE „Collection 
of methods, tools and good 
practices in the field of domestic 
violence (as described by 
area D of the Beijing Platform 
for Action)“ [Zbierka metód, 
nástrojov a osvedčených 
postupov v oblasti domáceho 
násilia (ako je opísané v oblasti D 
Pekinskej akčnej platformy];

 ¡ databáze metód a nástrojov 
v oblasti prevencie domáceho 
násilia.

AWARENESS-RAISING IN ADDRESSING DOMESTIC 
VIOLENCE

Awareness-raising is a fundamental component of 
primary prevention strategies aiming at:

 � changing attitudes, behaviours and beliefs that 
normalise and tolerate domestic violence among 
general public;

 � preventing men and women from becoming victims 
or perpetrators of abusive relationships; and

 � informing wider public and especially victims and 
perpetrators about the resources available to tackle 
the problem.

Awareness-raising campaigns are recognised as the 
most efficient and effective means of communicating 
information especially to the general public. They can 
meet all the above mentioned objectives, emphasizing 
the fact that domestic violence is not a private matter, but 
an unacceptable violation of human rights. Awareness 
raising is a two-way street, fostering communication 
and information exchange in order to improve mutual 
understanding as well as mobilising communities and 
the whole society to bring about the necessary change 
in attitudes and behaviour.

AWARENESS-RAISING IMPLEMENTATION ACROSS 
EUROPE

The results of the study show that public awareness 
campaigns are widespread in the EU-27 and Croatia. 
They are widely represented as a key tool in national 
action plans of most Member States (87.5%); and to a 
smaller extent also in regional action plans (37%). The 
importance of awareness-raising campaigns on domestic 
violence is also considered within legal provisions at 
both national and regional level in a quarter (25%) and a 
fifth (20%) of EU-27 and Croatia respectively. 

In addition, one fifth (20%) of the EU-27 and Croatia 
have identified good practice assessment criteria for 
domestic violence awareness-raising campaigns. 

During the study, 144 examples of implemented 
domestic violence awareness-raising campaigns were 
collected all over the EU-27 and Croatia.  Among those: 

 � 76% have a national coverage and 22% a regional 
one, while the remaining ones are transnational 
campaigns;

 � 52% are promoted by NGOs; 42% by governmental 
bodies or statutory agencies; and 6% by other 
actors like research institutes. Often, they are jointly 
conducted.  

Study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field of 
domestic violence (area D of Beijing Platform for Action)’

Awareness raising

ABOUT THE STUDY

The European Institute for Gender Equality – EIGE commissioned the study on ‘Collection of methods, tools and 
good practices in the field of domestic violence (as described by area D of Beijing Platform for Action)’ in order 
to identify, collect and systematise the resources and information on training in dealing with domestic violence, 
awareness-raising and victims support services; identify gaps and needs; and provide recommendations for 
further development. The study was carried out by IRS – Istituto per la Ricerca Sociale in partnership with the 
Gender Studies, Equality and Equal opportunities Interuniversity Observatory (G.I.O.) through a network of 
country experts in the 27 Member States and Croatia. More information and references about the study are 
available at: http://eige.europa.eu/content/activities/gender-based-violence.

SUPPORT SERVICES: METHODS AND TOOLS 

Support services dealing with domestic violence are 
specialised organisations or units within general services 
that provide help to the victims of violence, usually 
women and their children. They help them escape from 
violence; seek protection and justice; and recover from 
traumatic experiences. Options include: listening; advice; 
advocacy; shelter; self-help; counselling; protection 
and prosecution; and access to activism. They were 
initiated in the 1970s by women’s NGOs and are now 
internationally recognised as key resources for domestic 
violence victims.  These are now spread in almost all EU-
27 and Croatia. 

Since the end of the 1980s, the work with perpetrators 
‘rooted in women’s safety and domestic violence 
prevention’ has increasingly become recognised as 
a key component of support services. 

They both belong to tertiary prevention measures, 
aimed at avoiding further victimisation and lethal 
violence. 

VICTIM SUPPORT SERVICES: METHODS AND TOOLS 
PROVISION AND IMPLEMENTATION 

The results of the study indicate that 83% of EU-27 and 
Croatia included victim support service methods and 
tools in relation to domestic violence in their national 

action plans; and 42% in national legal provisions. 
Regarding both sources, they are present in almost 
all countries (96%) at both the programming and 
implementation levels. In almost three-quarters 
of EU-27 and Croatia (71%) national and/or local 
standards for victims’ support services are also 
available.

A total number of 254 examples of implemented victims’ 
service support methods and tools were collected all 
over the EU-27 and Croatia and will be available on 
EIGE’s website. Of these:

 � 61% have a national coverage, while 39% are 
implemented at the regional level;

 � 54% are promoted by NGOs, while 44% by 
governmental bodies or statutory agencies; and 
2% by other actors.  

About half (49%) of the collected methods and tools 
focus on victims: mostly women and children, but 
also families, couples, and victims and perpetrators 
separately. The majority of support services include 
counselling, mentoring or coaching  programmes; legal 
aid provisions; electronic devices for protection and 
other safety measures; employment tools and methods 
supporting the victims reenter labor market. 

About one-third (28%) of the collected methods and 
tools represents different models of direct services. 

Study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field of 
domestic violence (area D of Beijing Platform for Action)’

Support services 

ABOUT THE STUDY

The European Institute for Gender Equality – EIGE commissioned the study on ‘Collection of methods, tools and 
good practices in the field of domestic violence (as described by area D of Beijing Platform for Action)’ in order 
to identify, collect and systematise the resources and information on training in dealing with domestic violence, 
awareness-raising and victims support services; identify gaps and needs; and provide recommendations for 
further development. The study was carried out by IRS – Istituto per la Ricerca Sociale in partnership with the 
Gender Studies, Equality and Equal opportunities Interuniversity Observatory (G.I.O.) through a network of 
country experts in the 27 Member States and Croatia. More information and references about the study are 
available at: http://eige.europa.eu/content/activities/gender-based-violence.

TRAINING ON PREVENTION OF DOMESTIC 
VIOLENCE

Training is a powerful tool in changing common beliefs 
that are shaped by stereotypes. It is equally effective in 
shaping institutional cultures and practices that have 
proved inappropriate to respond to new challenges.

The eradication of domestic violence is one example 
of those emerging challenges. 

Training in approaching and addressing domestic 
violence is widely recognised as a key component of 
prevention strategies. It can contribute to primary and 
secondary prevention strategies targeting general 
public or specific groups at risk of becoming victims or 
perpetrators of domestic violence. It is a fundamental 
feature of tertiary prevention strategies especially in 
relation to the staff of voluntary and statutory agencies 
contacted by both victims and/or perpetrators. 
Domestic violence is in fact a  multi-dimensional 
problem which needs integrated and coordinated 
responses at all levels. 

Training in approaching and addressing domestic 
violence can be used in different contexts and for 
different purposes, responding to multiple needs and 
objectives: 

 � to inform and transfer knowledge on most up-to-date 
research results on the prevalence and seriousness of 
domestic violence that demonstrates its gendered 
dimension; its effects and consequences on victims’ 
health, well-being and citizen status. In doing so, it is 
also instrumental in showing that domestic violence 
constitutes a human rights violation and a major 
public problem;

 � to present available methods and tools that help 
detect domestic violence at the first contact 
with women and men asking for help without 
disclosing their status of being either domestic 
violence victims or perpetrators;

 � to explain domestic violence patterns and dynamics 
and the whole range of victims’ needs and requests, 
thus helping approach them in a  respectful and 
sensitive way, paying attention to diversity;

 � to present available methods and tools to assess 
risk of lethal or escalating domestic violence;

 � to enhance skills and capacities to respond appropri-
ately in different settings considering the paramount 
objectives of victims’ safety, and empowerment as 
well as the need to challenge perpetrators’ use of 
violence, thus providing opportunities for change. 

Study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field 
of domestic violence (area D of Beijing Platform for Action)’

Training

ABOUT THE STUDY

The European Institute for Gender Equality – EIGE commissioned the study on ‘Collection of methods, tools 
and good practices in the field of domestic violence (as described by area D of Beijing Platform for Action)’ in 
order to identify, collect and systematise the resources and information on training in dealing with domestic 
violence, awareness-raising and victims support services; identify gaps and needs; and provide recommendations 
for further development. The study was carried out by IRS – Istituto per la Ricerca Sociale in partnership with 
the Gender Studies, Equality and Equal opportunities Interuniversity Observatory (G.I.O.) through a network 
of country experts in the 27 Member States and Croatia. More information and references about the study are 
available at: http://eige.europa.eu/content/activities/gender-based-violence.

(*) Údaje boli zhromaždené ešte predtým, ako sa Chorvátsko stalo členom 
Európskej únie.
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Podpora pre ženy, ktoré sú 
obeťami domáceho násilia
Z VÝSKUMU INŠTITÚTU EIGE VYPLÝVA, že v EÚ-28 sa 
obetiam násilia neposkytuje účinná podpora. Nedostatok 
špecializovaných služieb pre ženy, ktoré sú obeťami 
násilia a absencia povinného rodovo citlivého vzdelávania 
pre osoby poskytujúce profesionálnu podporu obetiam a 
páchateľom predstavujú len niektoré z dôvodov.

Inštitút EIGE poskytuje:

 ¡ prvý úplný súbor porovnateľných a spoľahlivých 
údajov o podporných službách pre ženy, ktoré sú 
obeťami násilia vo všetkých členských štátoch EÚ;

 ¡ podrobný prehľad rozsahu, miery, skutočného 
využívania a kvality týchto služieb;

 ¡ odporúčania týkajúce sa zlepšenia služieb pre 
ženy, ktoré sú obeťami násilia, zhromažďovanie 
údajov, legislatívne a politické opatrenia.

Vedeli ste, že (*):

 ¡ len 13 členských štátov EÚ plánuje právne 
podložené štátne financovanie špecializovaných 
služieb pre ženy, ktoré sú obeťami násilia;

 ¡ len 6 členských štátov má linky pomoci pre ženy 
– obete násilia, ktoré sú k dispozícii 24 hodín a sú 
úplne bezplatné;

 ¡ len 8 členských štátoch má k dispozícii vo 
všetkých regiónoch azylové domy pre ženy, 
ktoré sú obeťami násilia.

Viac informácií sa uvádza v:

správe inštitútu EIGE „Review of the Implementation 
of the Beijing Platform for Action in the EU Member 
States„ “„Violence against Women – Victim Support“ 
(Preskúmanie vykonávania Pekinskej akčnej platformy 
v členských štátoch EÚ: Násilie páchané na ženách – 
Podpora obetí).

Z tejto správy sa vychádzalo pri príprave záverov 
Rady (EPSCO) o boji proti násiliu páchanému na 
ženách a poskytovaní podporných služieb pre obete 
domáceho násilia, ktoré boli prijaté v roku 2012.

 ¡ Hlavné zistenia správy (k dispozícii v angličtine, 
francúzštine, nemčine a gréčtine);

 ¡ Informačné letáky (v angličtine).

Report
Review of the Implementation of the Beijing 
Platform for Action in the EU Member States: 

Violence against Women –  
Victim Support 

Main  
findings

Review of the implementation of the Beijing  
Platform for Action in the EU Member States:

Violence against women — 
Victim support

(*) Údaje boli zhromaždené ešte predtým, ako sa Chorvátsko stalo členom 
Európskej únie. Všetky materiály sú k dispozícii na http://eige.europa.eu

http://eige.europa.eu
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Z VÝSKUMU INŠTITÚTU EIGE VYPLÝVAJÚ značné 
rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide 
o zhromažďovanie údajov, právne riešenia, akčné 
plány a materiály a vzdelávanie, ktoré sú k dispozícii 
v oblasti sexuálneho násilia. Vo všeobecnosti 
oficiálne zdroje údajov zväčša neposkytujú 
informácie o vzťahu medzi páchateľom a obeťou 
sexuálneho násilia a štatistiky kriminality nie sú 
členené podľa pohlavia alebo rozdelené podľa 
typov sexuálneho násilia, čo veľmi sťažuje účinnú 
prevenciu a odstránenie sexuálneho násilia.

Inštitút EIGE poskytuje:

 ¡ prvú celoeurópsku databázu zdrojov týkajúcich 
sa boja proti sexuálnemu násiliu vrátane:

 � kontaktov na organizácie občianskej spoločnosti 
a ich zdroje týkajúce sa sexuálneho násilia;

 � zoznamu medzinárodných a národných štúdií 
zameraných na rôzne aspekty sexuálneho násilia;

 � príkladov kampaní na zvyšovanie 
informovanosti;

 � subjektov zapojených do boja proti sexuálnemu 
násiliu v celej EÚ;

 � materiálov a informácií pre obete sexuálneho 
násilia;

 � usmernení, príručiek a vzdelávacích programov 
pre profesionálov a protokolov pre intervencie 
pre rôzne profesionálne subjekty;

 ¡ odporúčaní na posúdenie a prehodnotenie 
stavu existujúcich údajov a zdrojov týkajúcich sa 
sexuálneho násilia páchaného na ženách v EÚ.

Vedeli ste, že (*):

 ¡ len 7 členských štátov vypracovalo protokoly 
týkajúce sa sexuálneho násilia pre svoju 
políciu a len 10 protokolov pre forenzné 
vyšetrovateľky a všetrovateľov alebo 
zdravotnícky personál;

 ¡ len 10 členských štátov organizovalo kampane 
zamerané proti sexuálnemu násiliu;

 ¡ 17 členských štátov vypracovalo materiály pre 
obete sexuálneho násilia.

violence against women in the EU

Viac informácií sa uvádza v:

 ¡ štúdii inštitútu EIGE „Study 
to identify and map 
existing data and resources 
on sexual violence 
against women in the EU“ 
(Štúdia na identifikáciu a 
mapovanie existujúcich 
údajov a zdrojov týkajúcich 
sa sexuálneho násilia 
páchaného na ženách 
v EÚ);

Sexuálne násilie

(*) Údaje boli zhromaždené ešte predtým, ako sa Chorvátsko stalo členom 
Európskej únie.

 ¡ prvej celoeurópskej databáze zdrojov týkajúcich sa 
sexuálneho násilia;

 ¡ databáze kriminálnych štatistických údajov 
o sexuálnom násilí.

http://eige.europa.eu


Mrzačenie ženských pohlavných orgánov

Viac informácií sa uvádza v:

 ¡ štúdii inštitútu EIGE „Study to map the current 
situation and trends of female genital mutilation 
in 27 EU Member States and Croatia“ (Štúdia 
na mapovanie súčasnej situácie a trendov 
v oblasti mrzačenia ženských pohlavných orgánov 
v 27 členských štátoch EÚ a Chorvátsku), ktorá bola 
vypracovaná na základe zadania podpredsedníčky 
Európskej komisie Viviane Redingovej;

 ¡ prehľadoch o jednotlivých krajinách Country 
factsheets k dispozícii vo všetkých jazykoch;

 ¡ databázach zdrojov, osvedčených postupov, 
metód a nástrojov na predchádzanie a 
odstránenie mrzačenia ženských pohlavných 
orgánov vrátane kampaní na prevenciu, 
politických opatrení, usmernení a vzdelávacích 
materiálov pre odborný personál zaoberajúci sa 
problematikou mrzačenia ženských pohlavných 
orgánov;

 ¡ správach jednotlivých krajín.

son foyer, un juge peut ordonner son placement dans une 
institution publique, dans une famille d’accueil ou sous la 
responsabilité d’associations agréées. La loi sur les violences 
au sein du couple ou commises contre les mineurs (nº 2006-
399) vise à assurer la prévention et la répression des violences 
perpétrées contre les enfants. Les auteurs de violences contre 
des enfants peuvent être éloignés de leur domicile et se voir 
interdire tout contact avec leurs victimes.

La loi nº 2007-293 réformant la protection de l’enfance 
a remplacé la notion de mauvais traitements psychologiques 
ou physiques de mineurs par celle, plus inclusive, de mineurs 
«en danger». De plus, cette loi prévoit des mesures de protec-
tion dans le cadre d’un projet de collaboration qui inclut les 
parents, auxquels il impose des mesures éducatives. Ces deux 
dispositifs étendent les mesures de protection aux migrantes 
mineures en situation illégale.

CADRE JURIDIQUE

Conventions internationales et européennes

La France a ratifié plusieurs conventions qui condamnent les mutila-
tions génitales féminines (MGF), notamment la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme (DUDH), la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW), la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (CAT), la Convention relative 
aux droits de l’enfant (CNUDE), la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne (2010/C 83/02). La 
France a également signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique (STCE nº 210).

Législation pénale

En France, les MGF peuvent être traitées comme un crime, conformé-
ment aux dispositions générales du Code pénal. Les articles 221-2, 
222-3 et 222-5, en particulier, qui concernent les actes de torture et de 
barbarie, peuvent être utilisés. Les articles 222-9 et 222-10, qui visent 
les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne entraînant une 
mutilation ou une infirmité permanente, peuvent s’appliquer aux MGF. 
Le fait de commettre cette infraction sur une personne mineure est 
considéré comme une circonstance aggravante qui alourdit la peine 
encourue. Le principe d’extraterritorialité est applicable, les MGF étant 
punissables même si elles sont commises en dehors du pays. 

Législation relative à la protection de l’enfance

En France, la législation générale relative à la protection de l’enfance 
peut s’appliquer aux cas de MGF. Les mesures de protection sociale 
des personnes âgées de moins de 18 ans sont prévues à l’article 375 
du Code civil: dans les cas où des mauvais traitements 
psychologiques ou physiques sont imposés à un enfant au sein de 

Situation actuelle 
de la mutilation génitale féminine en FRANCE

Estimation du nombre de 
femmes victimes de MGF en 
France: 61 000

Afin de contribuer à l’identification des lacunes présentes dans les données recueillies et de les combler, et pour soutenir 
l’élaboration de stratégies de lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF), l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes a commandé l’étude Study to map the current situation and trends of female genital mutilation in 
27 EU Member States and Croatia (Étude de la situation actuelle et des tendances des mutilations génitales féminines dans 
27 États membres de l’UE et en Croatie). Cette étude a été engagée à la demande de Viviane Reding, vice-présidente de la 
Commission européenne. Elle a été réalisée par l’ICRH (International Centre for Reproductive Health - Centre international de 
santé reproductive) de l’université de Gand et Yellow Window Management Consultants (une division d’EADC).

L’étude documentaire effectuée dans les 27 États membres de l’UE et les recherches approfondies entreprises dans neuf 
d’entre eux ont permis de réunir le premier recueil d’informations et de données sur le cadre juridique et politique, les acteurs 
ainsi que les outils et les méthodes employés pour combattre les MGF dans l’UE. Les approches nationales, diverses, visant 
à résoudre le problème des MGF à l’échelle de l’UE ont été analysées et comparées afin d’identifier les pratiques possédant un 
potentiel de prévention, de protection, de poursuites, de prestation de services, de partenariat et de prévalence.

Des informations et des références supplémentaires relatives à cette étude sont disponibles à l’adresse www.eige.europa.eu

À propos de l’étude

Female genital mutilation in the  
European Union and Croatia Report

Z VÝSKUMU INŠTITÚTU EIGE VYPLÝVA, že na účinný 
boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov EÚ 
potrebuje komplexnú stratégiu vychádzajúcu z rodovo cit-
livého prístupu založeného na ľudských právach, ktorým sa 
posilní postavenie dievčat a žien, aby sa mohli ujať kontroly 
nad svojím životom a ktorým sa ustanoví rovnováha medzi 
štátnymi opatreniami ochrany, prevencie a trestného stíha-
nia. Rovnako potrebné je okrem toho zabezpečiť aj zlepše-
nie zhromažďovania údajov a zintenzívnenia snáh o zmenu 
správania komunít praktizujúcich mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov, subjektov prijímajúcich rozhodnutia 
a zainteresovaných strán v krajinách pôvodu.

Inštitút EIGE poskytuje:

 ¡ prvý celoeurópsky prehľad situácie a trendov v oblasti 
mrzačenia ženských pohlavných orgánov;

 ¡ dôkladnú analýzu zistených údajov, monitorovacie inicia-
tívy, legislatívne a politické opatrenia, podporné služby, 
koordináciu a medzisektorovú spoluprácu v tejto oblasti;

 ¡ osvedčené postupy, metódy a nástroje na 
predchádzanie mrzačenia ženských pohlavných 
orgánov a na boj proti nemu;

 ¡ informácie o usmerneniach a vzdelávacích materiáloch 
pre profesionálov, ktorí sa zaoberajú problematikou 
mrzačenia ženských pohlavných orgánov;

 ¡ informácie o zdrojoch, v ktorých sú zhrnuté 
právne predpisy, politiky a akčné plány týkajúce sa 
problematiky mrzačenia ženských pohlavných orgánov 
na vnútroštátnej a regionálnej úrovni;

 ¡ odporúčania, ako ochrániť dievčatá, ženy a európsku 
spoločnosť pred mrzačením ženských pohlavných 
orgánov.



Všetky materiály sú k dispozícii na http://eige.europa.eu

Vedeli ste, že (*):

 ¡ len 8 členských štátov EÚ má štúdie o prevalencii 
mrzačenia ženských pohlavných orgánov;

 ¡ len 10 členských štátov EÚ má osobitné 
ustanovenia trestného zákona týkajúce sa 
mrzačenia ženských pohlavných orgánov;

 ¡ len v 7 členských štátoch nemocničné 
a lekárske záznamy obsahujú informácie 
o mrzačení ženských pohlavných orgánov.

(*) Údaje boli zhromaždené ešte predtým, ako sa Chorvátsko stalo členom 
Európskej únie.

violence never contains love

© Regionálne informačné centrum OSN (UNRIC) pre západnú 
Európu, Európska propagačná súťaž 2011 „NIE násiliu proti ženám, 
Marta Lopez
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Mapovanie administratívnych zdrojov údajov o rodovo 
motivovanom násilí páchanom na ženách v EÚ
Z VÝSKUMU VYPLÝVA, že administratívne zdroje 
údajov môžu byť užitočné v prípade zhromažďovania 
porovnateľných údajov o rodovo motivovanom násilí, 
aj keď na úrovni EÚ a aj na úrovni členských štátov je 
potrebné riešiť významné výzvy. Vo väčšine členských 
štátov neexistujú ani porovnateľné údaje rozdelené podľa 
pohlavia, ani špecifické mechanizmy na koordinovanie 
zhromažďovania údajov o rodovo motivovanom násilí.

Tieto formy rodovo motivovaného násilia sú 
podrobnejšie obsiahnuté v administratívnych 
zdrojoch údajov: násilie zo strany intímneho partnera, 
znásilnenie a sexuálny útok. Polícia a súdnictvo patria 
k sektorom s najširším pokrytím, pokiaľ ide o údaje. 
Inštitút EIGE poskytuje prehľad právneho a politického 
rámca, na ktorom sú založené administratívne údaje 
na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov.

Online databáza administratívnych zdrojov údajov o rodovo motivovanom násilí v EÚ: 
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources

Inštitút EIGE poskytuje:

 ¡ prvý celoeurópsky prieskum a 
analýzu zdrojov administratívnych 
údajov o rodovo motivovanom násilí 
v EÚ-28 s dôrazom na dostupnosť, 
prístup, porovnateľnosti a kvalitu 
údajov;

 ¡ posúdenie uskutočniteľnosti 
zhromažďovania porovnateľných 
administratívnych údajov o rodovo 
motivovanom násilí na úrovni EÚ;

 ¡ oficiálne štatistiky o podiele 
distribúcie administratívnych zdrojov 
údajov v EÚ-28 podľa sektora.



Riaditeľka inštitútu EIGE Virginija Langbakk na podujatí pri príležitosti 
vydania správy týkajúcej sa administratívnych zdrojov údajov o rodovo 
motivovanom násilí v EÚ. Inštitút EIGE 25. novembra 2014.

Všetky materiály sú k dispozícii na http://eige.europa.eu

Viac informácií sa uvádza v:

 ¡ štúdii „Mapping Administrative Data Sources 
on Gender-based Violence against Women 
in the EU-28: Current Status and Potential 
for Collection of Comparable Data across the 
European Union“ (Mapovanie administratívnych 
zdrojov údajov o rodovo motivovanom násilí 
na ženách v EÚ: Súčasný stav a potenciál 
zhromažďovania porovnateľných údajov v rámci 
Európskej únie);

 ¡ online databáze zdrojov, odbornej literatúre, 
právnych predpisoch a administratívnych 
zdrojoch a štatistických výkazoch v EÚ;

 ¡ nástroji EÚ na mapovanie, usmerneniach a 
odporúčaniach pre zhromažďovanie relevantných, 
spoľahlivých a porovnateľných administratívnych 
údajov o rodovo motivovanom násilí v rámci EÚ-28.

Vedeli ste, že:

 ¡ rozdiely v právnych pojmoch a definíciách 
foriem rodovo motivovaného násilia 
v členských štátoch EÚ sú hlavnou prekážkou 
zhromažďovania údajov;

 ¡ polícia vo všetkých členských štátoch EÚ 
zhromažďuje informácie o incidentoch násilia 
zo strany intímneho partnera;

 ¡ na prípravu väčšiny oficiálnych štatistík 
o trestných činoch zahŕňajúcich rodovo 
motivované násilie v členských štátoch EÚ sa 
používajú údaje zo súdnictva.

http://eige.europa.eu


Odhad nákladov rodovo motivovaného 
násilia v EÚ

Inštitút EIGE poskytuje:

 ¡ podrobný prieskum a analýzu metodík, ktoré boli 
použité na odhad ekonomických nákladov rodovo 
motivovaného násilia a násilia zo strany intímneho 
partnera;

 ¡ odhad nákladov násilia zo strany intímneho 
partnera páchaného na ženách, rodovo 
motivovaného násilia páchaného na ženách, ako 
aj násilia zo strany intímneho partnera a rodovo 
motivovaného násilia páchaného na mužoch aj na 
ženách;

 ¡ prípadovú štúdiu týkajúcu sa nákladov rodovo 
motivovaného násilia a násilia zo strany intímneho 
partnera v Spojenom kráľovstve z roku 2012.

Z VÝSKUMU VYPLÝVA značne vysoký vplyv rodovo 
motivovaného násilia a násilia zo strany intímneho 
partnera na ekonomiky a spoločnosť. Na rodovo 
motivované násilie sa vzťahujú priame aj nepriame 
náklady. K priamym nákladom patria všetky náklady, 
ktoré priamo vynaloží obeť, napríklad náklady na 
zdravotnú starostlivosť a poskytovanie služieb. 
Nepriame náklady sa spájajú s vplyvom tejto 
skúsenosti na jednotlivé obete a ako to ovplyvní ich 
účasť v spoločnosti a ich budúce príjmy.

Požiadavky na odhad nákladov rodovo motivovaného 
násilia sú zložité a v oblasti rodovo motivovaného 
násilia chýbajú údaje. Z tohto dôvodu inštitút EIGE 
zadal vypracovanie štúdie, na základe ktorej by sa 
mohli navrhnúť metódy na určenie nákladov rodovo 
motivovaného násilia a násilia zo strany intímneho 
partnera páchaného na ženách a mužoch v EÚ-
28. V tejto štúdii sa vychádza z modelu Spojeného 
kráľovstva a proporcionálne k veľkosti populácie 
v danej krajine sa porovnáva so Spojeným kráľovstvom.

Viac informácií sa 
uvádza v:

 ¡ štúdii „Estimating 
the costs of gender-
based violence in 
the European Union“ 
(Odhad nákladov 
rodovo motivovaného 
násilia v Európskej únii);

 ¡ internetových 
publikáciách 
inštitútu EIGE: 
http://eige.europa.eu/
content/publications.

Estimating the costs of  
gender-based violence in 

the European Union
Report



Všetky materiály sú k dispozícii na http://eige.europa.eu

Vedeli ste, že:

 ¡ tri hlavné typy nákladov sú: strata ekonomickej 
výkonnosti, osobný vplyv (fyzický a 
emocionálny) na obeť a poskytovanie služieb 
(ďalej rozdelené podľa kategórie služieb);

 ¡ náklady rodovo motivovaného násilia 
páchaného na ženách len v Spojenom 
kráľovstve predstavujú vyše 28 miliárd EUR 
ročne;

 ¡ verejné výdavky na špecializované služby 
na prevenciu a ochranu proti rodovo 
motivovanému násiliu predstavujú len 3 % 
celkových súčasných nákladov násilia zo strany 
intímneho partnera páchaného na ženách.

© Regionálne informačné centrum OSN (UNRIC) pre západnú Európu, 
Európska propagačná súťaž 2011 „NIE násiliu proti ženám“, Yves Carew

Každý rok od
25. novembra do 10. decembra
prebieha 16-dňová aktívna kampaň 
proti rodovo motivovanému násiliu

http://eige.europa.eu


Stredisko pre zdroje 
a dokumentáciu 
inštitútu EIGE
Stredisko pre zdroje a dokumentáciu inštitútu EIGE 
poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k výsledkom 
práce inštitútu EIGE a k vyše 440 000 zdrojom, 
politickým dokumentom, sivej literatúre, knihám, 
článkom a databázam v oblasti rodovej rovnosti a rodovo 
motivovaného násilia zo všetkých členských štátov EÚ. 
Materiály sú k dispozícii vo viacerých jazykoch vrátane 
holandského, anglického, španielskeho, talianskeho, 
francúzskeho, nemeckého a švédskeho.

http://eige.europa.eu/rdc

Online platforma EuroGender Strediska pre zdroje 
a dokumentáciu je online priestor na spoluprácu 
politikov, vedcov a odborníkov z EÚ-28 a inštitúcií EÚ 
zameraný na diskusie a výmenu skúseností v oblasti 
rodovej rovnosti a rodovo motivovaného násilia.

http://eurogender.eige.europa.eu

Násilie – oblasť v indexe 
rodovej rovnosti
Oblasť násilia je rozdelená do dvoch podoblastí: 
priame násilie týkajúce sa všetkých činností, ktoré 
môžu mať za následok fyzickú, sexuálnu alebo 
psychickú ujmu a nepriame násilie, v prípade ktorého 
sa skúmajú postoje, normy a stereotypy, ktoré 
podporujú rodovo motivované násilie.

Porovnateľné a harmonizované údaje na úrovni EÚ 
nie sú k dispozícii, a preto sa nedá vypočítať výsledok 
pre oblasť násilia. Toto sa označuje ako najväčší 
nedostatok v meraní rodovej rovnosti v EÚ a všetci 
politickí stratégovia na úrovni EÚ a členských štátov 
sú vyzvaní, aby zaistili zber porovnateľných údajov 
s cieľom zabezpečiť účinnú podporu snáh zameraných 
na ukončenie rodovo motivovaného násilia.

© Regionálne informačné centrum OSN (UNRIC) pre západnú Európu, 
Európska propagačná súťaž 2011 „NIE násiliu proti ženám“, Brune Buonomano
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Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) je nezávislý orgán Európskej únie, ktorý 
bol založený s cieľom prispievať k presadzovaniu rodovej rovnosti a posilňovať ju 
vrátane uplatňovania rodového hľadiska vo všetkých politikách EÚ a z nich vyplývajúcich 
vnútroštátnych politikách a prispievať k boju proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, ako aj 
zvyšovať povedomie o rodovej rovnosti medzi občanmi EÚ.

Navštívte naše webové sídlo a pripojte sa k nám na sociálnych médiách inštitútu EIGE 
a dozviete sa viac!

Kontaktné údaje:
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LITVA
Tel. +370 52157444
E-mail: eige.sec@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu

Pridajte sa k nám na
 http://www.twitter.com/eurogender
 http://www.facebook.com/eige.europa.eu

http://eurogender.eige.europa.eu
http://www.youtube.com/eurogender

© Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
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