Puudulikud andmed takistavad oluliselt soolpõhise
vägivalla vastast võitlust
Euroopa Liidu liikmesriikide eksperdid andmekogumises kohtusid Vilniuses
soopõhist vägivalda käsitleval koosolekul. Muuhulgas kutsuti poliitikakujundajaid
üles tagama, et Euroopa Liidus oleks kogutud ühtlustatud ja võrreldavad andmed
soopõhise vägivalla kohta.
„Võrreldavate ja sooliselt eristatud andmete kogumine on vajalik, et hinnata
soopõhise vägivalla lõpetamiseks tehtavate jõupingutuste tõhusust. Naistevastane
soopõhinevägivald on kogu ELis endiselt varjatud kuritegu. Usaldusväärsete andmete
puudumine vägivalla leviku kohta takistab edu saavutamist naistevastase vägivalla
vastu võitlemisel. Riigid peavad selle puuduse kõrvaldamiseks viivitamata tegutsema,”
märgib Therese Murphy kohtumise korraldanud Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse
Instituudist (EIGE).
Soolist vägivalda käsitlevate haldusandmete allikate hetkeseisu ja väljavaateid analüüsiva
esimese ELi uuringu tulemused näitavad, et puudulikud andmed takistavad oluliselt
soopõhise vägivalla leviku hindamist. Selles valdkonnas puuduvad liidu tasandil
võrreldavad ja sooliselt eristatud andmed. EIGE uuringus analüüsiti ja hinnati
haldusandmete allikate kvaliteeti ja võrreldavust Euroopa Liidus ning tehti kindlaks
meetmed, mida on vaja võtta võrreldavate andmete kogumiseks soopõhise vägivalla
kohta. Kõik eksperdid, kellega nõu peeti, juhtisid tähelepanu sellele, et soopõhise vägivalla
vastu võitlemise algatuste hindamiseks ja kontrollimiseks on äärmiselt olulised
võrreldavad ja ühtlustatud andmed ning andmeid koguvate isikute tegevuse tõhus ja
struktureeritud koordineerimine.
Puudu on 25 000 varjupaika
EIGE aruandest „Violence against Women. Victim Support” („Naistevastane vägivald.
Ohvriabi”) selgus ka, et sellised eriteenused nagu varjupaiga-, nõustamis- või
vihjeliiniteenused on nii ELi liikmesriikides kui ka nende vahel ebavõrdselt jaotunud ning
paljude puhul esineb jõudlus- ja rahastamisprobleeme. EIGE aruande kohaselt on ELis vaja
juurde luua üle 25 000 varjupaiga.
Üleskutse olukorra muutmiseks
ELi institutsioonid on võtnud kohustuse muuta Euroopa Liit vägivallavabaks kõigi isikute
jaoks. Selle saavutamiseks tuleb parandada andmete kogumist soolise vägivalla kohta
Euroopas. EIGE uus uuring ja EIGE väljatöötatud uued vahendid toetavad loodetavasti
olukorra muutmist. Kaardistamisvahendi eesmärk on uurida liidu tasandil soolist vägivalda
käsitlevaid haldusandmeid sisaldava ligikaudu 150 peamise haldusandmete allika ja 100
statistilise andmekogu kasutusvõimalusi.
Lisateave uuringu kohta: http://eige.europa.eu/gender-basedviolence/administrative-data-sources/about

Kaardistamisvahend, mis annab ülevaate soolist vägivalda käsitlevaid andmeid
sisaldavate peamiste haldusandmete allikate ja statistiliste andmekogude hetkeseisust
liidu tasandil: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-datasources
Liikmesriikide statistilised andmekogud soolise vägivalla kohta EL 28-s:
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-datasources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product
EIGE Twitteris: @eurogender

