Combaterea violenţei bazate pe gen afectată grav de
insuficienţa datelor
Experţi în colectarea de date din UE-28, reuniţi la Vilnius pentru o întâlnire de
consultare privind violenţa bazată pe gen, au făcut apel la factorii de decizie să
asigure culegerea de date armonizate şi comparabile privind violenţa bazată pe gen
în UE-28. „Culegerea de date comparabile, defalcate pe sexe, este necesară pentru a
evalua eficienţa eforturilor noastre de a pune capăt violenţei bazate pe gen. Violenţa
bazată pe gen împotriva femeilor este încă o infracţiune ascunsă în UE. Lipsa de date
fiabile şi de informaţii despre incidenţa violenţei afectează progresul combaterii
violenţei împotriva femeilor. Sunt necesare acţiuni urgente din partea guvernelor
pentru a gestiona acest deficit”, afirmă Therese Murphy de la Institutul European
pentru Egalitatea de Şanse între Femei și Bărbați (EIGE), organizatorul întâlnirii.
Rezultatele primului studiu al UE cu privire la identificarea situaţiei actuale şi a
potenţialului surselor de date administrative referitoare la violenţa bazată pe gen, efectuat
de EIGE, arată că măsurarea violenţei bazate pe gen este grav afectată de insuficienţa
datelor. În acest domeniu nu există date comparabile, defalcate pe sexe, la nivelul UE.
Studiul EIGE a cartografiat şi a evaluat sursele de date administrative din UE-28 în ceea ce
priveşte calitatea şi comparabilitatea lor şi a identificat paşii necesari pentru a colecta date
comparabile despre violenţa bazată pe gen la nivelul UE-28. Toţi experţii consultaţi au
subliniat că, pentru măsurarea şi monitorizarea iniţiativelor de combatere a violenţei
bazate pe gen, sunt esenţiale date comparabile şi armonizate, precum şi coordonarea
eficientă şi structurată între actorii implicaţi în culegerea de date.
Lipsesc 25 000 de adăposturi
Raportul EIGE „Violenţa împotriva femeilor. Sprijinirea victimelor” a mai arătat că în
interiorul statelor membre ale UE şi între ele, nu există o repartiţie uniformă a serviciilor
specializate, de exemplu adăposturi, servicii de consiliere sau linii de asistenţă telefonică, şi
că multe din ele se confruntă cu probleme legate de capacitate şi de finanţare. Potrivit
raportului EIGE, la nivelul UE este nevoie de cel puţin 25 000 de locuri în adăposturi.
Apel la schimbare
Instituţiile UE s-au angajat să elimine violenţa din UE pentru toţi. În vederea realizării
acestui obiectiv, trebuie îmbunătăţită colectarea de date privind violenţa bazată pe gen în
Europa. Sperăm că noul studiu al EIGE şi noile instrumente dezvoltate de EIGE vor
contribui la schimbare. Este un instrument analitic de consultare şi explorare a utilizării
potenţiale a aproape 150 de surse administrative principale şi a 100 de produse statistice
care conţin date administrative privind violenţa bazată pe gen la nivelul UE.
Despre studiu: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-datasources/about

Instrument analitic de consultare a situaţiei actuale a principalelor surse administrative şi
a produselor statistice care conţin date despre violenţa bazată pe gen la nivelul UE:
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources
Produse statistice privind violenţa bazată pe gen în statele membre ale UE-28:
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-datasources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product
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