Kampen mod kønsbestemt vold
lider under mangel på data
Eksperter inden for indsamling af data fra de 28 EU lande, samlet i Vilnius til en
hørings om kønsbestemt vold, opfordrede de politiske beslutningstagere til at sikre
indsamling af harmoniserede og sammenlignelige data om kønsbestemt vold i EU28. "Det er nødvendigt at indsamle sammenlignelige, kønsopdelte data for at måle
effektiviteten af indsatsen for at bringe få stoppet kønsbestemt vold. Kønsbestemt vold
mod kvinder er stadig et skjult problem i EU. Manglen på pålidelige data og oplysninger
om forekomsten af vold gør det vanskeligt at sikre fremskridt med at bekæmpe vold
mod kvinder. En indsats fra de offentlige myndigheder er yderst påkrævet for at
afhjælpe denne mangel", siger Therese Murphy fra Det Europæiske Institut for
Ligestilling (EIGE), som arrangerede mødet.
Resultaterne af den første EU-undersøgelse i forbindelse med kortlægningen af den
nuværende situation og potentialet i forbindelse med administrative datakilder om
kønsbestemt vold, som EIGE har gennemført, viser, at målingen af kønsbestemt vold er
alvorligt vanskeliggjort af mangel på data. Der er ingen sammenlignelige, kønsopdelte
data på dette område på EU-plan. EIGE's undersøgelse har kortlagt og vurderet
administrative datakilder i EU-28 når det gælder deres kvalitet og sammenlignelighed og
peget på tiltag, der er nødvendige for at indsamle sammenlignelige data om kønsbestemt
vold i EU-28. Alle de hørte eksperter har fremhævet, at sammenlignelige og
harmoniserede data og en effektiv og struktureret koordinering mellem de aktører, der er
involveret i dataindsamlingen, er af afgørende betydning for at måle og overvåge
initiativerne til at bekæmpe kønsbestemt vold.
Der mangler 25 000 krisecenterpladser
EIGE's rapport "Violence against Women. Victim Support" (Vold mod kvinder. Støtte til
ofre) viser også, at specialiserede tjenester som f.eks. krisecentre, rådgivningstjenester
eller hotlines er ulige fordelt i og blandt EU-medlemsstaterne. Mange af dem oplever
kapacitets- og finansieringsproblemer. Ifølge EIGE's rapport mangler der over 25 000
krisecenterpladser i EU.
Krav om ændringer
EU-institutionerne arbejder for, at der i EU ikke begås vold mod nogen. For at opnå dette
skal indsamlingen af data vedrørende kønsbestemt vold i Europa forbedres. Vi håber, at
EIGE's nye undersøgelse og de nye værktøjer, der er udarbejdet af EIGE, vil kunne bidrage
til dette. Det drejer sig om et kortlægningsværktøj til at konsultere og undersøge den
potentielle brug af næsten 150 primære administrative kilder og 100 statistiske produkter,
der indeholder administrative data om kønsbestemt vold på EU-plan.
Om undersøgelsen: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrativedata-sources/about

Kortlægningsværktøj til at konsultere den aktuelle status i forbindelse med de primære
administrative kilder og statistiske produkter, der indeholder data om kønsbestemt vold
på EU-plan: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-datasources
Statistiske produkter vedrørende kønsbestemt vold i de 28 EU-medlemsstater:
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-datasources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product
Følg EIGE på Twitter: @eurogender

