Tietoaukot sukupuoleen perustuvan väkivallan
torjunnan suurena esteenä
EU:n 28 jäsenvaltion tiedonkeruun asiantuntijat kokoontuivat Vilnaan sukupuoleen
perustuvaa väkivaltaa käsittelevään kuulemiskokoukseen. He kehottivat
päätöksentekijöitä varmistamaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevien
yhtenäisten ja vertailukelpoisten tietojen keräämisen EU:n 28 jäsenvaltiossa.
”Vertailukelpoisten ja sukupuolen mukaan eriytettyjen tietojen kerääminen on
välttämätöntä, jos halutaan mitata sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettamiseen
tähtäävien toimenpiteiden tehokkuutta. Naisiin kohdistuva sukupuoleen perustuva
väkivalta on edelleen piilorikollisuutta koko EU:ssa. Väkivallan yleisyyttä koskevien
luotettavien tilastojen ja tietojen puute estää edistymisen naisiin kohdistuvan
väkivallan torjumisessa. Hallitusten on käsiteltävä tätä puutetta kiireellisesti”, toteaa
Therese Murphy Euroopan tasa-arvoinstituutista (EIGE), joka järjesti kokouksen.
Tulokset EIGE:n tekemästä ensimmäisestä EU:n laajuisesta tutkimuksesta, jossa
kartoitettiin sukupuoleen perustuvan väkivallan nykyistä tilannetta ja mahdollisia sitä
koskevia hallinnollisia tietolähteitä, osoittavat, että tietoaukot haittaavat vakavasti
sukupuoleen perustuvan väkivallan mittaamista. EU:n tasolla ei ole tästä asiasta
vertailukelpoisia ja sukupuolen mukaan eriytettyjä tietoja. EIGE:n tutkimuksessa on
kartoitettu ja arvioitu hallinnollisia tietolähteitä EU:n 28 jäsenvaltiossa niiden laadun ja
vertailukelpoisuuden kannalta ja määritetty toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevien vertailukelpoisten tietojen keräämiseksi
EU:n 28 jäsenvaltiossa. Kaikki kuulemiseen osallistuneet asiantuntijat korostivat, että
vertailukelpoiset ja yhtenäiset tiedot ja tiedonkeruuseen osallistuvien toimijoiden tehokas
ja säännöllinen yhteistyö ovat olennaisen tärkeitä sukupuoleen perustuvan väkivallan
torjuntaa koskevien aloitteiden mittaamisessa ja seurannassa.
25 000 turvakotipaikkaa liian vähän
EIGE:n raportista ”Violence against Women. Victim Support” kävi myös ilmi, että
erikoispalvelut, kuten turvakodit, neuvontapalvelut ja auttavat puhelimet, ovat
jakautuneet epätasaisesti jäsenvaltioissa ja niiden välillä ja että monilla niistä on
kapasiteetti- ja rahoitusongelmia. EIGE:n raportin mukaan EU:sta puuttuu yli 25 000
turvakotipaikkaa.
Muutoskehotus
EU:n toimielimet ovat sitoutuneet EU:n tekemiseen väkivallattomaksi kaikille. Tämän
aikaansaamiseksi on parannettava tiedonkeruuta sukupuoleen perustuvasta väkivallasta.
Toivomme, että EIGE:n uusi tutkimus ja EIGE:n kehittämät uudet työkalut tukevat tämän
muutoksen toteuttamista. Kyse on kartoitustyökalusta, jolla seurataan ja tutkitaan
mahdollisuutta käyttää EU:n tasolla lähes 150 tärkeintä hallinnollista lähdettä ja sataa
tilastotuotetta, jotka sisältävät sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevia hallinnollisia
tietoja.

Tietoa tutkimuksesta: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrativedata-sources/about
Kartoitustyökalu, jolla seurataan EU:n tasolla tärkeimpien sukupuoleen perustuvaa
väkivaltaa koskevaa tietoa sisältävien hallinnollisten lähteiden ja tilastotuotteiden nykyistä
tilaa: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources
Sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevat tilastotuotteet EU:n 28 jäsenvaltiossa:
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-datasources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product
Seuraa EIGE:tä Twitterissä: @eurogender

