
Dovolj je dovolj!

Končajmo nasilje 
nad ženskami!

Komisarka Věra Jourova je 13.  junija 2017 podpisala Istanbulsko konvencijo, kar 
je pomemben korak v boju proti nasilju nad ženskami v EU. Kljub temu napredku 
pa nasilje nad ženskami ostaja eden najbolj razširjenih in škodljivih pokazateljev 
razlik med spoloma v EU. V odziv na to grozljivo resničnost se Evropska komisija 
letos osredotoča na ukrepe za boj proti nasilju nad ženskami. Evropski inštitut za 
enakost spolov (EIGE) s ponosom podpira to pobudo s ključnimi raziskavami in 
strokovnim znanjem.

V tem tematskem glasilu je poudarjeno nedavno delo EIGE na področju nasilja 
nad ženskami – od vpogleda v novi trend spletnega nasilja do proučitve, koliko 
zakoni EU ščitijo žrtve trgovine z ljudmi. Upam, da lahko raziskave inštituta EIGE 
pomagajo zgraditi Evropo, v kateri lahko ženske in dekleta živijo brez travm zaradi 
nasilja in zlorab.

Virginija Langbakk
Direktorica Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE)

S ČIM SE INŠTITUT EIGE TRENUTNO UKVARJA?

Za odpravljanje nasilja so potrebni 
bolj primerljivi podatki

Odpravljanje nasilja nad ženskami je izziv, saj še nimamo 
zanesljivih in primerljivih podatkov, ki bi nosilcem odločanja 
pokazali, kako pogosto je tako nasilje. To pomeni tudi, da se 
preventivnim ukrepom in službam za podporo žrtvam pogosto 
namenja premalo finančnih sredstev. Inštitut EIGE se ukvarja 
s projektom, katerega cilj je policiji in pravosodnim organom po 
vsej EU pomagati izboljšati njihovo zbiranje podatkov. To nam 
bo pomagalo razumeti resnični obseg in vpliv nasilja, ki ga stori 
intimni partner. 

Več o tem si preberite tukaj.

Zadnje poročilo inštituta EIGE o  zbiranju administrativnih 
podatkov o  posilstvih, umorih žensk in nasilju intimnega 
partnerja v EU je na voljo tukaj. ©
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/data-collection
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/administrative-data-collection-rape-femicide-and-intimate-partner-violence-eu-member-states


Vsako leto vse več deklet in žensk postane žrtev trgovine z ljud-
mi za namene spolnega izkoriščanja. Direktiva EU o prepreče-
vanju trgovine z ljudmi določa ukrepe za zaščito žrtev, vendar 
kako učinkovita je? Inštitut EIGE bo direktivo analiziral z vidika 
žrtev nasilja na podlagi spola, npr. žensk, s katerimi se trguje 
zaradi spolnega izkoriščanja ali prisilne poroke. Več o  tem si 
preberite tukaj.

Indeks enakosti med spoloma za leto 2017: 
kaj je novega na področju nasilja?

Ali direktiva EU o preprečevanju 
trgovine z ljudmi ščiti žrtve nasilja?

Za tretjo izdajo indeksa enakosti med spoloma je inštitut EIGE 
razvil način za merjenje obsega nasilja nad ženskami v vsaki 
državi članici. Temelji na uporabi lestvice od 1 do 100 – višja 
ocena pomeni večjo razširjenost nasilja nad ženskami v državi. 
Več informacij o nasilju iz sedanjega indeksa je na voljo tukaj.

Učilnica ni varno zatočišče za mlade 
ženske in dekleta

Na področju izobraževanja je nasilje na podlagi spola v šolah 
eden od šestih izzivov, povezanih s spolom. Prihodnja študija 
inštituta EIGE poudarja potrebo po zanesljivih podatkih, 
ki upoštevajo razlike med spoloma, o  tem pojavu v  vseh 
državah članicah. Tri študije inštituta EIGE, osredotočene na 
izobraževanje, lahko najdete tukaj.

Nična toleranca do pohabljanja 
ženskih spolovil

Pohabljanje ženskih spolovil je grozljiva resničnost za mnoga 
dekleta, tudi v  EU. Vendar še vedno ne vemo, koliko jih je 
izpostavljenih tej obliki zlorabe. Da bi inštitut EIGE to ugotovil, 
tesno sodeluje s šestimi državami – Belgijo, Ciprom, Francijo, 
Grčijo, Italijo in Malto  –, da bi jim pomagal oceniti število 
ogroženih deklet. Namen študije je oblikovalcem politike 
pomagati obravnavati to prakso in jo končno odpraviti. 
Prejšnjo študijo inštituta EIGE, v kateri je bilo ocenjeno število 
ogroženih deklet na Irskem, Portugalskem in Švedskem, lahko 
preberete tukaj.
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eige-studies/victims-rights-directive
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/domain/violence
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/eige-takes-depth-look-gender-equality-classroom
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/female-genital-mutilation
http://audiovisual.europarl.europa.eu/AssetDetail.aspx?id=7ad475a8-40c7-4fef-94b5-a33100cae733&amp;amp;amp;amp;utm_source=newsletter&amp;amp;amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;amp;amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_a


PUBLIKACIJE

Spletno nasilje je vse večja grožnja, 
zlasti za ženske in dekleta

Ker lahko vse več ljudi 
preprosto dostopa do inter-
neta in družbenih medijev, 
spletno nasilje nad ženska-
mi in dekleti postaja vse bolj 
skrb vzbujajoče. Da bi bolje 
razumeli to nastajajočo obli-
ko nasilja, je inštitut EIGE ob-
javil informativno sporočilo 
o tej temi. Preberete ga lahko 
tukaj.

Koliko veste o nasilju nad ženskami 
v vaši državi?

Za vsako državo EU smo pripravili informativni bilten 
s ključnimi statističnimi podatki o nasilju nad ženskami ter 
informacijami o  veljavnih zakonih in službah za podporo 
žrtvam. Na voljo so tudi v nacionalnih jezikih. Najdete jih 
lahko tukaj.

Zapolnitev vrzeli v opredelitvah
Merjenje obsega nasilja nad ženskami v  EU ni lahka naloga, 
saj med državami ni skupno dogovorjenega pristopa. Za lažjo 
primerjavo podatkov je inštitut EIGE oblikoval opredelitve in 
kazalnike za merjenje obsega posilstev, umorov žensk in nasilja 
intimnega partnerja. Glosar z  opredelitvami lahko preberete 
tukaj.

Direktiva o pravicah žrtev z vidika 
spola

V EU bi morale imeti žrtve kaznivih dejanj enake pravice, 
zaščito, podporo in dostop do pravnega varstva, ne glede na to, 
kje ali kdo so. V analizi direktive o pravicah žrtev, ki jo je opravil 
inštitut EIGE, je proučeno, katere določbe koristijo žrtvam 
nasilja na podlagi spola in katere so lahko kontraproduktivne 
ali povzročijo nenamerne učinke. Analizo preberite tukaj.

Nasilje na podlagi spola: koliko stane?
Poleg tega da nasilje povzroča veliko psihološko in čustveno 
škodo, pomeni tudi veliko finančno breme za posameznike 
in družbo. Inštitut EIGE ocenjuje, da bi lahko nasilje na 
podlagi spola EU stalo do 226 milijard EUR na leto. Odgovor 
na vprašanje, koliko bi lahko nasilje nad ženskami stalo vašo 
državo, lahko najdete tukaj.

©
 R

aw
pi

xe
l.c

om
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m © PHENPHAYOM/Shutterstock.com

©
 g

21
5/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

©
 M

on
ke

y 
Bu

si
ne

ss
 Im

ag
es

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

©
 ig

or
st

ev
an

ov
ic

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

EIGE GLASILO 20173

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/cyber-violence-against-women-and-girls
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications?t=combating%20violence%20against%20women
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/analysis-victims-rights-directive-gender-perspective
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/estimating-costs-gender-based-violence-european-union-report
https://www.shutterstock.com/g/PHENPHAYOM?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/g215?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31


KAMPANJA BELI TRAK

Kampanja inštituta EIGE z naslovom Beli trak poteka po vsej 
EU in spodbuja moške, naj se zavzamejo za boj proti nasilju 
nad ženskami. Zelo smo veseli, da se je kampanji pridružilo 
več glavnih nosilcev odločanja, vključno s  predsednikom 
luksemburške vlade in predsednikom grškega parlamenta. 
Informacije o  tem, kako se pridružiti kampanji Beli trak 
inštituta EIGE, so na voljo tukaj.

Pripravili smo tudi vrsto video posnetkov za kampanjo. 
Ti vključujejo kratek animirani film, dokumentarni film, 
pogovore z  ambasadorji in ulične prizore, ki prikazujejo, 
kako se lahko izrečete proti nasilju. Video posnetke si lahko 
ogledate tukaj.

DOBRE PRAKSE

Pohabljanje ženskih spolovil
Kar zadeva pohabljanje ženskih spolovil, je ena izmed ovir ta, da ni skupne metode za zbiranje 
podatkov o tem pojavu. Inštitut EIGE je opredelil vrsto dobrih praks v zvezi s tem, kako uporabljati 
informacije, ki jih zberejo policija, pravosodni organi in zdravstvene službe, za ocenjevanje 
razširjenosti pohabljanja ženskih spolovil. Več o tem si preberite tukaj.

Zbiranje administrativnih podatkov
Pridobivanje točnejših in bolj primerljivih podatkov o nasilju nad ženskami je velik izziv za vse 
države članice. Inštitut EIGE je izbral 12  dobrih praks, ki lahko nacionalnim organom, kot so 
policija, pravosodni organi in zdravstvene službe, pomagajo izboljšati zbiranje podatkov ter tako 
prispevajo k zanesljivejšemu merjenju obsega nasilja. Te prakse lahko najdete tukaj.

Pomemben del 
prizadevanj inštituta 

EIGE je podpora državam 
EU pri reševanju podobnih 

izzivov. To podporo zagotavlja 
z iskanjem in deljenjem 

uspešno dokazanih 
dobrih praks, ki lahko 

pomagajo.
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/white-ribbon
https://www.youtube.com/watch?v=ox4eiSAQJPU&amp;amp;amp;amp;list=PLClktnSjN2pphlwlK5i7hmDeVRhXyCdhu
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/good-practices?topic%5b%5d=631
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices?topic%5b%5d=1476


Glosar in tezaver
Ali ste vedeli, da glosar in tezaver inštituta EIGE vsebujeta 
razlage številnih pojmov v zvezi z nasiljem na podlagi spola? 
Ti vključujejo na primer nasilje, ki ga stori intimni partner, 
ekonomsko nasilje in spolno nasilje. Več opredelitev lahko 
najdete tukaj.

VIRI IN KAMPANJE

Zbirka statističnih podatkov po spolu
Če iščete podatke o nasilju nad ženskami, si lahko poma-
gate z zbirko statističnih podatkov po spolu inštituta EIGE. 
Zbirka vsebuje administrativne podatke policije in pravo-
sodnih sektorjev o posilstvih, spolnih napadih in nasilju inti-
mnega partnerja. Podatke za vsako državo si lahko naložite 
s te spletne strani.

Center za vire in dokumentacijo
Če potrebujete gradivo o nasilju na podlagi spola, vam ga 
ni treba več iskati. Spletna knjižnica inštituta EIGE vsebuje 
več kot 10 000 virov o tej temi, vključno s knjigami, članki in 
dokumenti politike. Več področij lahko poiščete tukaj.
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http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/search?t=VIOLENCE
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_gbv_prev_form_ipv_admin__gbv_nat_admin__ipv
http://eige.europa.eu/rdc/search?t=gender-based+violence
https://www.shutterstock.com/g/Rawpixel.com?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/Rawpixel.com?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/Stock-Asso?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31


Ali vam je to glasilo posredoval prijatelj? 
Naslednjega lahko dobite neposredno na svoj elektronski naslov.

NAROČITE SE TUKAJ.

Za več informacij obiščite spletišče www.eige.europa.eu,
pišite nam na elektronski naslov eige.sec@eige.europa.eu 

ali nas pokličite na številko +370 52157400.

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je središče znanja Evropske unije o enakosti 
med spoloma. EIGE pomaga odgovornim politikom in vsem pristojnim institucijam v 
njihovih prizadevanjih, da bi postala enakost med ženskami in moškimi resničnost za 
vse Evropejce, tako da jim daje na voljo specifično strokovno znanje ter primerljive in 

zanesljive podatke o enakosti med spoloma v Evropi.

Print ISBN 978-92-9470-253-1 doi:10.2839/128102 MH-02-17-955-SL-C
PDF ISBN 978-92-9470-263-0 doi:10.2839/153515 MH-02-17-955-SL-N

http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
https://www.facebook.com/eige.europa.eu
https://twitter.com/eurogender
https://www.youtube.com/user/eurogender
https://www.linkedin.com/company/european-institute-for-gender-equality
http://eurogender.eige.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
mailto:eige.sec@eige.europa.eu

