Τα κενά δεδομένων τροχοπέδη στην καταπολέμηση της
βίας με βάση το φύλο
Εμπειρογνώμονες στον τομέα της συλλογής δεδομένων από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ,
οι οποίοι/ες βρέθηκαν στο Βίλνιους για μια συνάντηση διαβούλευσης με θέμα τη βία
με βάση το φύλο, καλούν τους/τις υπεύθυνους/ες χάραξης πολιτικής να διασφαλίσουν
τη συλλογή εναρμονισμένων και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τη βία με βάση
το φύλο στην ΕΕ των 28. «Η συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων ανά φύλο είναι αναγκαία
για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μας για εξάλειψη της βίας με
βάση το φύλο. Η βία με βάση το φύλο που στρέφεται κατά των γυναικών αποτελεί ακόμη
και σήμερα ένα συγκεκαλυμμένο έγκλημα στην ΕΕ. Η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων και
πληροφοριών σχετικά με τη συχνότητα εκδήλωσης φαινομένων βίας αποτελεί τροχοπέδη
στην επίτευξη προόδου για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Είναι
επιτακτική ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες από τις κυβερνήσεις για την
αντιμετώπιση αυτού του ελλείμματος», λέει η Therese Murphy του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), που ήταν και ο διοργανωτής της
συνάντησης.
Τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης σε επίπεδο ΕΕ για τη χαρτογράφηση της τρέχουσας
κατάστασης και των δυνατοτήτων των διοικητικών πηγών δεδομένων σε σχέση με τη βία με
βάση το φύλο, η οποία διενεργήθηκε από το EIGE, δείχνουν ότι η μέτρηση της βίας με βάση
το φύλο συναντά σημαντικά εμπόδια λόγω των κενών δεδομένων. Δεν υπάρχουν
συγκρίσιμα δεδομένα ανά φύλο στον τομέα αυτό σε επίπεδο ΕΕ. Η μελέτη του EIGE
χαρτογράφησε και αξιολόγησε τις διοικητικές πηγές δεδομένων στην Ευρώπη των 28 ως
προς την ποιότητα και τη συγκρισιμότητά τους και προσδιόρισε τα αναγκαία βήματα για τη
συγκέντρωση συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τη βία με βάση το φύλο στην Ευρώπη των
28. Όλοι/ες οι μετέχοντες/ουσες στη διαβούλευση εμπειρογνώμονες υπογράμμισαν ότι τα
συγκρίσιμα και εναρμονισμένα δεδομένα και ο αποτελεσματικός και δομημένος
συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων είναι κρίσιμης σημασίας για τη μέτρηση και
την παρακολούθηση των πρωτοβουλιών καταπολέμησης της βίας με βάση το φύλο.
Έλλειμμα 25.000 ξενώνων φιλοξενίας
Η έκθεση του EIGE «Βία κατά των γυναικών - Υποστήριξη των θυμάτων» αποκάλυψε επίσης
ότι εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως οι ξενώνες φιλοξενίας, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και
οι ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές είναι άνισα κατανεμημένες στο εσωτερικό και μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ και ότι πολλές από αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα κορεσμού και
δυσκολίες στη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με την έκθεση του EIGE, υπάρχει ένα έλλειμμα
τουλάχιστον 25.000 θέσεων στους ξενώνες φιλοξενίας στην ΕΕ.
Έκκληση για αλλαγή
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένα στην εξάλειψη της βίας, όποιος/α και
αν είναι ο/η αποδέκτης της, στην ΕΕ. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να βελτιωθεί η
συλλογή δεδομένων που αφορούν τη βία με βάση το φύλο στην Ευρώπη. Προσδοκούμε ότι
η νέα μελέτη και τα νέα εργαλεία που ανέπτυξε το EIGE θα συμβάλουν σε αυτή την αλλαγή.

Πρόκειται για ένα εργαλείο χαρτογράφησης για τη συμβουλή και διερεύνηση της πιθανής
χρήσης σχεδόν 150 βασικών διοικητικών πηγών και 100 στατιστικών προϊόντων που
περιέχουν διοικητικά δεδομένα σχετικά με τη βία με βάση το φύλο σε επίπεδο ΕΕ.
Σχετικά με τη μελέτη: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrativedata-sources/about
Εργαλείο χαρτογράφησης για να συμβουλεύεστε την τρέχουσα κατάσταση των βασικών
διοικητικών πηγών και στατιστικών προϊόντων που περιέχουν δεδομένα για τη βία με
βάση το φύλο σε επίπεδο ΕΕ: http://eige.europa.eu/gender-basedviolence/administrative-data-sources
Στατιστικά προϊόντα για τη βία με βάση το φύλο στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ:
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-datasources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product
Ακολουθήστε το EIGE στο Twitter: @eurogender

