Az adathiány nagymértékben hátráltatja a nemi alapú
erőszak elleni küzdelmet
A nemi alapú erőszakra vonatkozó összehangolt és összehasonlítható adatok uniós
szintű gyűjtésének biztosítására hívják fel a politikai döntéshozókat a témában
megrendezett konzultációs megbeszélés keretében az EU-28 Vilniusban összegyűlt
adatgyűjtési szakértői. „Összehasonlítható, nemek szerinti bontásban közölt adatokra
van szükség ahhoz, hogy a nemi alapú erőszak felszámolására irányuló erőfeszítéseink
hatékonysága mérhető legyen. A nőkkel szembeni nemi alapú erőszak még mindig
rejtett bűncselekmény az Európai Unióban. Az erőszakos cselekmények előfordulására
vonatkozó megbízható adatok és információk hiányában nehéz előrelépést tenni a
nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. A kormányoknak sürgősen cselekedniük
kell e hiányosság kiküszöbölése érdekében" – állítja a megbeszélést szervező Therese
Murphy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetétől (EIGE).
Az EIGE által a jelenlegi helyzet és a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos közigazgatási
adatforrásokban rejlő lehetőségek feltérképezéséről készített első uniós tanulmány azt
mutatja, hogy a nemi alapú erőszak mérését súlyosan hátráltatja az adathiány. Uniós
szinten nincsenek összevethető, nemek szerinti bontásban közölt adatok ezen a területen.
Az EIGE tanulmányában az Európai Unió 28 tagállamának közigazgatási adatforrásait
vizsgálta és értékelte minőségük és összehasonlíthatóságuk szempontjából, majd
meghatározta a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos összehasonlítható adatok EU-szerte
végzett gyűjtéséhez szükséges lépéseket. A konzultációban részt vevő valamennyi
szakértő hangsúlyozta, hogy a nemi alapú erőszak felszámolására irányuló
kezdeményezések méréséhez és nyomon követéséhez elengedhetetlenek az
összehasonlítható, összehangolt adatok és az adatgyűjtésben érintett szereplők közötti
hatékony, strukturált koordináció.
25 000 menedékhely hiányzik
Az EIGE „A nők elleni erőszak: áldozatsegítés” című jelentése arra is rámutatott, hogy a
tagállamok között és azokon belül is egyenlőtlenül oszlanak meg a szakszolgáltatások –
például menedékhelyek, tanácsadás és segélyvonalak –, továbbá számos tagállam
kapacitási és finanszírozási problémákkal küzd. Az EIGE jelentése szerint több mint 25 000
menedékhely hiányzik az Európai Unióban.
Szükség van változásra
Az uniós intézmények elkötelezettek amellett, hogy az Európai Uniót mindenki számára
erőszakmentessé tegyék. Ennek megvalósításához Európában javítani kell a nemi alapú
erőszakkal kapcsolatos adatgyűjtést. Reméljük, hogy az EIGE új tanulmánya és az általa
kifejlesztett új eszközök segítséget nyújtanak majd e változás elérésében. Ez egy
feltérképező eszköz, amely a nemi alapú erőszakra vonatkozó uniós szintű közigazgatási
adatokat tartalmazó mintegy 150 főbb közigazgatási forrás és 100 statisztikai termék
tanulmányozására és lehetséges felhasználásuk vizsgálatára szolgál.

A tanulmányról itt olvashat angol nyelven: http://eige.europa.eu/gender-basedviolence/administrative-data-sources/about
A nemi alapú erőszakkal kapcsolatos uniós szintű adatokat tartalmazó főbb közigazgatási
források és statisztikai termékek aktuális állapotának vizsgálatára szolgáló feltérképező
eszköz: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources
A nemi alapú erőszakra vonatkozó statisztikai termékek a 28 európai uniós
tagállamban: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-datasources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product
Kövesse az EIGE-t a Twitteren: @eurogender

