Kovą su smurtu dėl lyties smarkiai stabdo duomenų
trūkumas
Duomenų rinkimo ekspertai iš 28 ES valstybių narių, susirinkę Vilniuje į konsultacinį
susitikimą smurto dėl lyties klausimais, paragino politikos formuotojus užtikrinti,
kad 28 ES valstybėse narėse būtų renkami suderinti ir palyginami duomenys apie
smurtą dėl lyties. „Palyginamų duomenų pagal lytį rinkimas yra būtinas siekiant
įvertinti, kiek veiksmingos mūsų pastangos panaikinti smurtą dėl lyties. Visoje ES
smurtas prieš moteris dėl lyties vis dar yra užslėptas nusikaltimas. Sėkmingesnei kovai
su smurtu prieš moteris trukdo tai, kad nėra patikimų duomenų ir informacijos apie
smurto paplitimą. Valstybės narės turi imtis skubių veiksmų, kad ši problema būtų
sprendžiama“, – sakė susitikimą organizavusio Europos lyčių lygybės instituto (EIGE)
atstovė Therese Murphy.
Remiantis pirmojo EIGE atlikto ES tyrimo dabartinei padėčiai ir administraciniams smurto
dėl lyties duomenų šaltiniams nustatyti rezultatais, smurto dėl lyties masto vertinimą labai
stabdo duomenų trūkumas. ES lygmeniu šioje srityje nėra palyginamų duomenų pagal lytį.
EIGE tyrime pagal kokybę bei palyginamumą nustatyti ir įvertinti administraciniai
duomenų šaltiniai 28 ES valstybėse narėse ir nurodyta, kokių veiksmų reikia imtis, siekiant
rinkti palyginamus smurto dėl lyties duomenis visose 28 ES valstybėse narėse. Visi
ekspertai, su kuriais konsultuotasi, atkreipė dėmesį į tai, kad, siekiant vertinti ir stebėti
kovos su smurtu dėl lyties iniciatyvas, būtini palyginami bei suderinti duomenys ir
veiksmingas sistemiškas duomenų rinkime dalyvaujančių subjektų darbo koordinavimas.
Trūksta 25 000 prieglobsčio vietų
EIGE ataskaitoje „Smurtas prieš moteris. Parama aukoms“ taip pat atskleista, kad tokių
specializuotų paslaugų įstaigų, kaip prieglobsčiai, konsultavimo tarnybos ar pagalbos
linijos, pasiskirstymas ES valstybėse narėse ir tarp jų yra netolygus ir kad daugumai iš jų
kyla pajėgumų ir finansavimo problemų. EIGE ataskaitos duomenimis, ES trūksta 25 000
prieglobsčio vietų.
Raginimas įgyvendinti pokyčius
ES institucijos yra įsipareigojusios užtikrinti, kad smurto ES nebeliktų. Norint tai pasiekti,
būtina gerinti smurto dėl lyties Europoje duomenų rinkimą. Tikimės, kad naujas EIGE
tyrimas ir naujos EIGE parengtos priemonės padės įgyvendinti pokyčius. Tai šaltinių
nustatymo priemonė, suteikianti galimybę susipažinti su beveik 150 pagrindinių
administracinių šaltinių ir 100 statistinių produktų, kuriuose pateikiami administraciniai
duomenys apie smurtą dėl lyties ES lygmeniu, ir įvertinti galimą jų panaudojimą.
Apie tyrimą: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-datasources/about.
Šaltinių nustatymo priemonė, padedanti sužinoti, kokia pagrindinių administracinių
šaltinių ir statistikos produktų, kuriuose pateikiami duomenys apie smurtą dėl lyties ES

lygmeniu, dabartinė būklė: http://eige.europa.eu/gender-basedviolence/administrative-data-sources.
Statistinė informacija apie smurtą dėl lyties 28 ES valstybėse narėse:
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-datasources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product.
EIGE paskyra socialiniame tinkle Twitter: @eurogender.

