
Visi materiāli ir pieejami http://eige.europa.eu

Eiropa — brīva no ar  
dzimumu saistītas  
vardarbības 

http://eige.europa.eu


Copyright © Free Vector Maps.com

Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūta (EIGE) loma

EIGE nodrošina piekļuvi līdz šim apkopotajiem statistikas 
datiem un informācijai par ar dzimumu saistītu 
vardarbību nolūkā atbalstīt tās institūcijas un ekspertus, 
kuri darbojas ar dzimumu saistītas vardarbības 
novēršanas un apkarošanas jomā Eiropas Savienībā un 
ārpus tās. 

Ar dzimumu saistīta vardarbība (GBV) ir vardarbība, 
kas vērsta pret personu, pamatojoties uz šīs personas 
dzimumu. Tā pārkāpj pamattiesības uz dzīvību, 
brīvību, drošību un cieņu, līdztiesību starp sievietēm 
un vīriešiem, nediskrimināciju un fizisko un psihisko 
integritāti. 

Eiropas Parlamenta 2009. gada 26. novembra 
rezolūcijā par vardarbības pret sievietēm izskaušanu, 
Eiropas Savienības Padomes 2010. gada 8. marta 
secinājumos par vardarbības pret sievietēm 
izskaušanu, kā arī Padomes 2012. gada 6. decembra 
secinājumos par vardarbības pret sievietēm 
apkarošanu un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu 
no vardarbības ģimenē cietušajiem ir uzsvērts 
pieejamo un salīdzināmo datu trūkums šajā jomā ES.

GBV
FREE ZONE
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Visās 28 ES dalībvalstīs steidzami ir nepieciešami 
salīdzināmi dati par ar dzimumu saistītu vardarbību. 
Ar sava Resursu un dokumentācijas centra 
starpniecību EIGE nodrošina piekļuvi pētījumiem, 
metodēm, instrumentiem un labajai praksei ar 
dzimumu saistītas vardarbības apkarošanas jomā.

EIGE darbs ar dzimumu saistītas 
vardarbības jomā
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Vai zinājāt, ka (*):

 ¡ visas ES dalībvalstis nodrošina apmācību par 
vardarbību ģimenē policijas darbiniekiem, bet 
apmācību kvalitāte starp ES dalībvalstīm būtiski 
atšķiras;

 ¡ laika posmā no 2007. līdz 2012. gadam īstenotas 
aptuveni 140 informētības vairošanas kampaņas;

 ¡ darbs ar vardarbības veicējiem, kas balstīts 
sieviešu drošības un vardarbības ģimenē 
novēršanas pieejā, arvien vairāk tiek uzskatīts par 
atbalsta pakalpojumu galveno sastāvdaļu.

EIGE PĒTĪJUMI LIECINA, ka vardarbība ģimenē joprojām 
ir viena no visizplatītākajām ar dzimumu saistītas 
vardarbības formām. Visas ES dalībvalstis ir īstenojušas 
pasākumus, lai novērstu un apkarotu vardarbību ģimenē, 
bet šajā jomā starp ES dalībvalstīm vēl joprojām pastāv 
ievērojamas atšķirības. 

EIGE nodrošina:

 ¡ informāciju par resursiem, informētības vairošanas 
kampaņām, atbalsta pakalpojumiem un apmācību 
vardarbības ģimenē apkarošanas jomā visās 28 ES 
dalībvalstīs;

 ¡ labo praksi, metodes un instrumentus vardarbības 
ģimenē novēršanai un apkarošanai.

Uzziniet vairāk!

 ¡ EIGE pētījums “Metožu, 
instrumentu un labas prakses 
apkopojums vardarbības ģimenē 
jomā (“Collection of methods, 
tools and good practices in 
the field of domestic violence”) 
(kā aprakstīts Pekinas rīcības 
platformas D jomā)”.

 ¡ Datubāze par metodēm un 
instrumentiem vardarbības 
ģimenē novēršanai.

AWARENESS-RAISING IN ADDRESSING DOMESTIC 
VIOLENCE

Awareness-raising is a fundamental component of 
primary prevention strategies aiming at:

 � changing attitudes, behaviours and beliefs that 
normalise and tolerate domestic violence among 
general public;

 � preventing men and women from becoming victims 
or perpetrators of abusive relationships; and

 � informing wider public and especially victims and 
perpetrators about the resources available to tackle 
the problem.

Awareness-raising campaigns are recognised as the 
most efficient and effective means of communicating 
information especially to the general public. They can 
meet all the above mentioned objectives, emphasizing 
the fact that domestic violence is not a private matter, but 
an unacceptable violation of human rights. Awareness 
raising is a two-way street, fostering communication 
and information exchange in order to improve mutual 
understanding as well as mobilising communities and 
the whole society to bring about the necessary change 
in attitudes and behaviour.

AWARENESS-RAISING IMPLEMENTATION ACROSS 
EUROPE

The results of the study show that public awareness 
campaigns are widespread in the EU-27 and Croatia. 
They are widely represented as a key tool in national 
action plans of most Member States (87.5%); and to a 
smaller extent also in regional action plans (37%). The 
importance of awareness-raising campaigns on domestic 
violence is also considered within legal provisions at 
both national and regional level in a quarter (25%) and a 
fifth (20%) of EU-27 and Croatia respectively. 

In addition, one fifth (20%) of the EU-27 and Croatia 
have identified good practice assessment criteria for 
domestic violence awareness-raising campaigns. 

During the study, 144 examples of implemented 
domestic violence awareness-raising campaigns were 
collected all over the EU-27 and Croatia.  Among those: 

 � 76% have a national coverage and 22% a regional 
one, while the remaining ones are transnational 
campaigns;

 � 52% are promoted by NGOs; 42% by governmental 
bodies or statutory agencies; and 6% by other 
actors like research institutes. Often, they are jointly 
conducted.  

Study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field of 
domestic violence (area D of Beijing Platform for Action)’

Awareness raising

ABOUT THE STUDY

The European Institute for Gender Equality – EIGE commissioned the study on ‘Collection of methods, tools and 
good practices in the field of domestic violence (as described by area D of Beijing Platform for Action)’ in order 
to identify, collect and systematise the resources and information on training in dealing with domestic violence, 
awareness-raising and victims support services; identify gaps and needs; and provide recommendations for 
further development. The study was carried out by IRS – Istituto per la Ricerca Sociale in partnership with the 
Gender Studies, Equality and Equal opportunities Interuniversity Observatory (G.I.O.) through a network of 
country experts in the 27 Member States and Croatia. More information and references about the study are 
available at: http://eige.europa.eu/content/activities/gender-based-violence.

SUPPORT SERVICES: METHODS AND TOOLS 

Support services dealing with domestic violence are 
specialised organisations or units within general services 
that provide help to the victims of violence, usually 
women and their children. They help them escape from 
violence; seek protection and justice; and recover from 
traumatic experiences. Options include: listening; advice; 
advocacy; shelter; self-help; counselling; protection 
and prosecution; and access to activism. They were 
initiated in the 1970s by women’s NGOs and are now 
internationally recognised as key resources for domestic 
violence victims.  These are now spread in almost all EU-
27 and Croatia. 

Since the end of the 1980s, the work with perpetrators 
‘rooted in women’s safety and domestic violence 
prevention’ has increasingly become recognised as 
a key component of support services. 

They both belong to tertiary prevention measures, 
aimed at avoiding further victimisation and lethal 
violence. 

VICTIM SUPPORT SERVICES: METHODS AND TOOLS 
PROVISION AND IMPLEMENTATION 

The results of the study indicate that 83% of EU-27 and 
Croatia included victim support service methods and 
tools in relation to domestic violence in their national 

action plans; and 42% in national legal provisions. 
Regarding both sources, they are present in almost 
all countries (96%) at both the programming and 
implementation levels. In almost three-quarters 
of EU-27 and Croatia (71%) national and/or local 
standards for victims’ support services are also 
available.

A total number of 254 examples of implemented victims’ 
service support methods and tools were collected all 
over the EU-27 and Croatia and will be available on 
EIGE’s website. Of these:

 � 61% have a national coverage, while 39% are 
implemented at the regional level;

 � 54% are promoted by NGOs, while 44% by 
governmental bodies or statutory agencies; and 
2% by other actors.  

About half (49%) of the collected methods and tools 
focus on victims: mostly women and children, but 
also families, couples, and victims and perpetrators 
separately. The majority of support services include 
counselling, mentoring or coaching  programmes; legal 
aid provisions; electronic devices for protection and 
other safety measures; employment tools and methods 
supporting the victims reenter labor market. 

About one-third (28%) of the collected methods and 
tools represents different models of direct services. 

Study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field of 
domestic violence (area D of Beijing Platform for Action)’

Support services 

ABOUT THE STUDY

The European Institute for Gender Equality – EIGE commissioned the study on ‘Collection of methods, tools and 
good practices in the field of domestic violence (as described by area D of Beijing Platform for Action)’ in order 
to identify, collect and systematise the resources and information on training in dealing with domestic violence, 
awareness-raising and victims support services; identify gaps and needs; and provide recommendations for 
further development. The study was carried out by IRS – Istituto per la Ricerca Sociale in partnership with the 
Gender Studies, Equality and Equal opportunities Interuniversity Observatory (G.I.O.) through a network of 
country experts in the 27 Member States and Croatia. More information and references about the study are 
available at: http://eige.europa.eu/content/activities/gender-based-violence.

TRAINING ON PREVENTION OF DOMESTIC 
VIOLENCE

Training is a powerful tool in changing common beliefs 
that are shaped by stereotypes. It is equally effective in 
shaping institutional cultures and practices that have 
proved inappropriate to respond to new challenges.

The eradication of domestic violence is one example 
of those emerging challenges. 

Training in approaching and addressing domestic 
violence is widely recognised as a key component of 
prevention strategies. It can contribute to primary and 
secondary prevention strategies targeting general 
public or specific groups at risk of becoming victims or 
perpetrators of domestic violence. It is a fundamental 
feature of tertiary prevention strategies especially in 
relation to the staff of voluntary and statutory agencies 
contacted by both victims and/or perpetrators. 
Domestic violence is in fact a  multi-dimensional 
problem which needs integrated and coordinated 
responses at all levels. 

Training in approaching and addressing domestic 
violence can be used in different contexts and for 
different purposes, responding to multiple needs and 
objectives: 

 � to inform and transfer knowledge on most up-to-date 
research results on the prevalence and seriousness of 
domestic violence that demonstrates its gendered 
dimension; its effects and consequences on victims’ 
health, well-being and citizen status. In doing so, it is 
also instrumental in showing that domestic violence 
constitutes a human rights violation and a major 
public problem;

 � to present available methods and tools that help 
detect domestic violence at the first contact 
with women and men asking for help without 
disclosing their status of being either domestic 
violence victims or perpetrators;

 � to explain domestic violence patterns and dynamics 
and the whole range of victims’ needs and requests, 
thus helping approach them in a  respectful and 
sensitive way, paying attention to diversity;

 � to present available methods and tools to assess 
risk of lethal or escalating domestic violence;

 � to enhance skills and capacities to respond appropri-
ately in different settings considering the paramount 
objectives of victims’ safety, and empowerment as 
well as the need to challenge perpetrators’ use of 
violence, thus providing opportunities for change. 

Study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field 
of domestic violence (area D of Beijing Platform for Action)’

Training

ABOUT THE STUDY

The European Institute for Gender Equality – EIGE commissioned the study on ‘Collection of methods, tools 
and good practices in the field of domestic violence (as described by area D of Beijing Platform for Action)’ in 
order to identify, collect and systematise the resources and information on training in dealing with domestic 
violence, awareness-raising and victims support services; identify gaps and needs; and provide recommendations 
for further development. The study was carried out by IRS – Istituto per la Ricerca Sociale in partnership with 
the Gender Studies, Equality and Equal opportunities Interuniversity Observatory (G.I.O.) through a network 
of country experts in the 27 Member States and Croatia. More information and references about the study are 
available at: http://eige.europa.eu/content/activities/gender-based-violence.

(*) Dati iegūti, kad Horvātija nebija Eiropas Savienības dalībvalsts.
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Atbalsta pakalpojumi sievietēm, kuras 
cietušas no vardarbības ģimenē
EIGE PĒTĪJUMI LIECINA, ka vardarbības upurus 
ES-28 dalībvalstīs neatbalsta efektīvi. Nepietiekami 
pakalpojumi, kas būtu piemēroti no vardarbības cietušām 
sievietēm, un dzimumu vērā ņemošu obligātu apmācību 
neesamība profesionāļiem, kas strādā ar sievietēm — 
vardarbības upurēm, ir tikai daži no iemesliem.

EIGE nodrošina:

 ¡ pirmo pilno salīdzināmu un ticamu datu kopumu 
par atbalsta pakalpojumiem sievietēm, kuras cietušas 
no vardarbības, visās ES dalībvalstīs;

 ¡ padziļinātu pārskatu par šo pakalpojumu diapazonu, 
apjomu, faktisko izmantošanu un kvalitāti;

 ¡ ieteikumus par to, kā uzlabot pakalpojumus 
sievietēm, kuras cietušas no vardarbības, datu 
vākšanu, tiesiskajiem un politikas pasākumiem. 

Vai zinājāt, ka (*):

 ¡ tikai 13 dalībvalstis juridiski ir paredzējušas valsts 
finansējumu specializētajiem pakalpojumiem 
sievietēm, kuras cietušas no vardarbības;

 ¡ tikai 6 dalībvalstīm ir palīdzības dienesti 
sievietēm, kuras cietušas no vardarbības; tie ir 
pieejami visu diennakti un ir par brīvu;

 ¡ tikai 8 dalībvalstīs patvērumi sievietēm, kuras 
ir cietušas no vardarbības, ir pieejami visos 
reģionos.

Uzziniet vairāk! 

 ¡ EIGE ziņojums “Pārskats par Pekinas rīcības 
platformas īstenošanu ES dalībvalstīs: vardarbība 
pret sievietēm — atbalsts upuriem”. (“Review of the 
Implementation of the Beijing Platform for Action in 
the EU Member States: Violence against Women — 
Victim Support”.)

Ziņojums bija par pamatu Nodarbinātības, sociālās 
politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības 
padomes (EPSCO) 2012. gadā pieņemtajiem 
secinājumiem par vardarbības pret sievietēm 
apkarošanu un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu no 
vardarbības ģimenē cietušajiem.

 ¡ Galvenie konstatējumi no ziņojuma pieejami angļu, 
franču, grieķu un vācu valodā.

 ¡ Faktu lapas (pieejamas angļu valodā).

Report
Review of the Implementation of the Beijing 
Platform for Action in the EU Member States: 

Violence against Women –  
Victim Support 

Main  
findings

Review of the implementation of the Beijing  
Platform for Action in the EU Member States:

Violence against women — 
Victim support

(*) Dati iegūti, kad Horvātija nebija Eiropas Savienības dalībvalsts.
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EIGE PĒTĪJUMI LIECINA, ka starp dalībvalstīm pastāv 
būtiskas atšķirības datu vākšanas, juridisko risinājumu, 
pastāvošo rīcības plānu, kā arī izglītojošu materiālu 
un apmācības ziņā attiecībā uz seksuālo vardarbību. 
Visbiežāk oficiālie datu avoti nesniedz informāciju par 
attiecībām starp vainīgo un seksuālās vardarbības 
upuri, kriminālā statistika nav pieejama dzimuma 
griezumā vai dalījumā pa seksuālās vardarbības 
veidiem. Tas ļoti apgrūtina seksuālās vardarbības 
efektīvu novēršanu un izskaušanu. 

EIGE nodrošina:

 ¡ pirmo ES mēroga datubāzi ar resursiem, kas saistīti 
ar seksuālās vardarbības apkarošanu, tostarp:

 � kontaktinformāciju par pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un to resursiem par seksuālo 
vardarbību;

 � sarakstu ar starptautiskajiem un valsts 
pētījumiem, kas saistīti ar dažādiem seksuālās 
vardarbības aspektiem;

 � informētības vairošanas kampaņu piemērus;

 � informāciju par seksuālās vardarbības apkarošanā 
iesaistītajiem dienestiem visā ES;

 � materiālus un informāciju par seksuālās 
vardarbības upuriem;

 � vadlīnijas, rokasgrāmatas un apmācības 
programmas profesionāļiem un intervences 
protokolus dažādiem profesionālajiem 
dienestiem;

 ¡ ieteikumus esošo datu un resursu par seksuālo 
vardarbību pret sievietēm ES apzināšanai un 
novērtēšanai.

Vai zinājāt, ka (*):

 ¡ tikai 7 dalībvalstis ir izstrādājušas rīcības 
protokolus policijai attiecībā uz seksuālo 
vardarbību, un tikai 10 — tiesu medicīnas 
ekspertiem vai ārstiem;

 ¡ tikai 10 dalībvalstis ir organizējušas pret 
seksuālo vardarbību vērstas kampaņas;

 ¡  17 dalībvalstis ir izstrādājušas materiālus 
seksuālās vardarbības upuriem.

violence against women in the EU

Uzziniet vairāk! 

 ¡ EIGE “Pētījums esošo 
datu un resursu 
noteikšanai un 
kartēšanai attiecībā uz 
seksuālo vardarbību 
pret sievietēm ES” 
(“Study to identify 
and map existing 
data and resources on 
sexualviolence against 
women in the EU”).

 ¡ Pirmā ES mēroga 
datubāze ar resursiem 
par seksuālo vardarbību.

 ¡ Datubāze ar kriminālās 
statistikas datiem par 
seksuālo vardarbību.

Seksuālā vardarbība

(*)  Dati iegūti, kad Horvātija nebija Eiropas Savienības dalībvalsts.

http://eige.europa.eu


Sieviešu dzimumorgānu izkropļošana (SDI)

Uzziniet vairāk! 

 ¡ EIGE “Pētījums par sieviešu dzimumorgānu 
izkropļošanas pašreizējās situācijas un tendenču 
kartēšanu 27 ES dalībvalstīs un Horvātijā” (“Study 
to map the current situation and trends of female 
genital mutilation in 27 EU Member States and 
Croatia”), ko pasūtīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 
vietniece Vivjena Redinga (Viviane Reding).

 ¡ Valstu faktu lapas, kas pieejamas visās valodās.

 ¡ Datubāzes ar resursiem, labo praksi, metodēm 
un instrumentiem sieviešu dzimumorgānu 
izkropļošanas novēršanai un izskaušanai, tostarp 
novēršanas kampaņas, politikas pasākumi, vadlīnijas 
un apmācību materiāli profesionāļiem, kas strādā ar 
sieviešu dzimumorgānu izkropļošanas jautājumiem.

 ¡ Valstu ziņojumi.

son foyer, un juge peut ordonner son placement dans une 
institution publique, dans une famille d’accueil ou sous la 
responsabilité d’associations agréées. La loi sur les violences 
au sein du couple ou commises contre les mineurs (nº 2006-
399) vise à assurer la prévention et la répression des violences 
perpétrées contre les enfants. Les auteurs de violences contre 
des enfants peuvent être éloignés de leur domicile et se voir 
interdire tout contact avec leurs victimes.

La loi nº 2007-293 réformant la protection de l’enfance 
a remplacé la notion de mauvais traitements psychologiques 
ou physiques de mineurs par celle, plus inclusive, de mineurs 
«en danger». De plus, cette loi prévoit des mesures de protec-
tion dans le cadre d’un projet de collaboration qui inclut les 
parents, auxquels il impose des mesures éducatives. Ces deux 
dispositifs étendent les mesures de protection aux migrantes 
mineures en situation illégale.

CADRE JURIDIQUE

Conventions internationales et européennes

La France a ratifié plusieurs conventions qui condamnent les mutila-
tions génitales féminines (MGF), notamment la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme (DUDH), la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW), la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (CAT), la Convention relative 
aux droits de l’enfant (CNUDE), la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne (2010/C 83/02). La 
France a également signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique (STCE nº 210).

Législation pénale

En France, les MGF peuvent être traitées comme un crime, conformé-
ment aux dispositions générales du Code pénal. Les articles 221-2, 
222-3 et 222-5, en particulier, qui concernent les actes de torture et de 
barbarie, peuvent être utilisés. Les articles 222-9 et 222-10, qui visent 
les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne entraînant une 
mutilation ou une infirmité permanente, peuvent s’appliquer aux MGF. 
Le fait de commettre cette infraction sur une personne mineure est 
considéré comme une circonstance aggravante qui alourdit la peine 
encourue. Le principe d’extraterritorialité est applicable, les MGF étant 
punissables même si elles sont commises en dehors du pays. 

Législation relative à la protection de l’enfance

En France, la législation générale relative à la protection de l’enfance 
peut s’appliquer aux cas de MGF. Les mesures de protection sociale 
des personnes âgées de moins de 18 ans sont prévues à l’article 375 
du Code civil: dans les cas où des mauvais traitements 
psychologiques ou physiques sont imposés à un enfant au sein de 

Situation actuelle 
de la mutilation génitale féminine en FRANCE

Estimation du nombre de 
femmes victimes de MGF en 
France: 61 000

Afin de contribuer à l’identification des lacunes présentes dans les données recueillies et de les combler, et pour soutenir 
l’élaboration de stratégies de lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF), l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes a commandé l’étude Study to map the current situation and trends of female genital mutilation in 
27 EU Member States and Croatia (Étude de la situation actuelle et des tendances des mutilations génitales féminines dans 
27 États membres de l’UE et en Croatie). Cette étude a été engagée à la demande de Viviane Reding, vice-présidente de la 
Commission européenne. Elle a été réalisée par l’ICRH (International Centre for Reproductive Health - Centre international de 
santé reproductive) de l’université de Gand et Yellow Window Management Consultants (une division d’EADC).

L’étude documentaire effectuée dans les 27 États membres de l’UE et les recherches approfondies entreprises dans neuf 
d’entre eux ont permis de réunir le premier recueil d’informations et de données sur le cadre juridique et politique, les acteurs 
ainsi que les outils et les méthodes employés pour combattre les MGF dans l’UE. Les approches nationales, diverses, visant 
à résoudre le problème des MGF à l’échelle de l’UE ont été analysées et comparées afin d’identifier les pratiques possédant un 
potentiel de prévention, de protection, de poursuites, de prestation de services, de partenariat et de prévalence.

Des informations et des références supplémentaires relatives à cette étude sont disponibles à l’adresse www.eige.europa.eu

À propos de l’étude

Female genital mutilation in the  
European Union and Croatia Report

EIGE PĒTĪJUMS LIECINA — lai efektīvi apkarotu sieviešu 
dzimumorgānu izkropļošanu, ES ir vajadzīga visaptveroša 
stratēģija, kas ņemtu vērā dzimumu un būtu balstīta 
cilvēktiesību pieejā, kā arī celtu meiteņu un sieviešu 
spēju kontrolēt savu dzīvi un līdzsvarotu valsts īstenotos 
aizsardzības, novēršanas un juridiskās apsūdzības 
pasākumus. Turklāt vienlīdz svarīgi ir gan uzlabot datu 
vākšanu, gan pastiprināt centienus panākt uzvedības 
maiņu starp sieviešu dzimumorgānu izkropļošanu 
praktizējošām kopienām, lēmumu pieņēmējiem un 
ieinteresētajām pusēm SDI izcelsmes valstīs.

EIGE nodrošina:

 ¡ pirmo ES mēroga pārskatu par situāciju un 
tendencēm sieviešu dzimumorgānu izkropļošanas 
jomā;

 ¡ aptverošu analīzi par apkopotajiem datiem, 
uzraudzības iniciatīvām; tiesiskajiem un politikas 
pasākumiem; atbalsta pakalpojumiem; koordinēšanu 
un starpnozaru sadarbību šajā jomā;

 ¡ labo praksi, metodes un instrumentus sieviešu 
dzimumorgānu izkropļošanas novēršanai un 
apkarošanai;

 ¡ informāciju par vadlīnijām un apmācības 
materiāliem profesionāļiem, kas strādā ar sieviešu 
dzimumorgānu izkropļošanas jautājumiem;

 ¡ informāciju un resursus, kuros apkopotas tiesību 
normas, politikas un rīcības plāni par sieviešu 
dzimumorgānu izkropļošanu valsts un reģionālā 
līmenī;

 ¡ ieteikumus, kā aizsargāt meitenes, sievietes un 
Eiropas sabiedrību no sieviešu dzimumorgānu 
izkropļošanas.



Visi materiāli ir pieejami http://eige.europa.eu

Vai zinājāt, ka (*):

 ¡ tikai 8 ES dalībvalstīs ir veikti pētījumi par 
sieviešu dzimumorgānu izkropļošanas izplatību;

 ¡ tikai 10 ES dalībvalstīs ir konkrēti krimināltiesiski 
noteikumi attiecībā uz sieviešu dzimumorgānu 
izkropļošanu;

 ¡ tikai 7 dalībvalstīs slimnīcu/medicīnas 
dokumentācijā tiek apkopota informācija par 
sieviešu dzimumorgānu izkropļošanu.

(*)  Dati iegūti, kad Horvātija nebija Eiropas Savienības dalībvalsts. violence never contains love

© Apvienoto Nāciju Reģionālais informācijas centrs (UNRIC) 
Rietumeiropai  — 2011. gada Eiropas reklāmu konkurss “Nē 
vardarbībai pret sievietēm!”  Marta Lopez

http://eige.europa.eu


Administratīvo datu avotu saistībā ar vardarbību 
pret sievietēm Eiropas Savienībā kartēšana
PĒTĪJUMS LIECINA, ka administratīvo datu avoti 
var būt noderīgi, lai vāktu salīdzināmos datus par 
ar dzimumu saistītu vardarbību, tomēr gan ES, gan 
dalībvalstu līmenī ir nopietnas problēmas, kas jārisina. 
Vairākumā dalībvalstu nav ne salīdzināmu datu dzimuma 
griezumā, ne konkrētu mehānismu, lai koordinētu 
datu vākšanu par vardarbību, kas saistīta ar dzimumu. 

Visplašāk administratīvajos datu avotos ir aptvertas 
šādas ar dzimumu saistītas vardarbības formas: intīmā 
partnera vardarbība, izvarošana un seksuālā vardarbība. 
Visplašāk aptvertie sektori ir policija un tiesas. Divos EIGE 
ziņojumos ir sniegts pārskats par tiesisko un politisko 
ietvaru, kas ir pamatā administratīvajiem datiem ES un 
dalībvalstu līmenī.

Tiešsaistes datubāze, kas ietver administratīvo datu avotus par ar dzimumu saistītu 
vardarbību: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources

EIGE nodrošina:

 ¡ pirmo ES mēroga administratīvo datu 
avotu par vardarbību, kas saistīta ar 
dzimumu, 28 ES dalībvalstīs apskatu un 
analīzi;

 ¡ novērtējumu par salīdzināmo 
administratīvo datu par ar dzimumu 
saistītu vardarbību vākšanas iespēju ES 
līmenī;

 ¡ oficiālu statistiku par administratīvo 
datu avotu sadalījuma proporciju 
28 ES dalībvalstīs pa sektoriem.

http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources


EIGE direktore Virgīnija Landbaka ziņojuma par administratīvo datu 
avotiem ar dzimumu saistītas vardarbības jomā ES atvēršanas pasākumā. 
EIGE, 2014. gada 25. novembris.

Visi materiāli ir pieejami http://eige.europa.eu

Uzziniet vairāk! 

 ¡ Pētījums “Administratīvo datu avotu par 
vardarbību pret sievietēm 28 ES dalībvalstīs 
kartēšana: pašreizējais salīdzināmo datu status 
un vākšanas potenciāls visā Eiropas Savienībā” 
(“Mapping Administrative Data Sources on Gender-
based Violence against Women in the EU-28: Current 
Status and Potential for Collection of Comparable 
Data across the European Union.”) 

 ¡ Tiešsaistes datubāze: resursi, literatūra, tiesību akti, 
kā arī administratīvie avoti un statistikas pārskati. 

 ¡ Kartēšanas rīks, pamatnostādnes un ieteikumi 
būtisku, ticamu un salīdzināmu administratīvo datu 
vākšanai par ar dzimumu saistītu vardarbību visās ES 
dalībvalstīs. 

Vai zinājāt, ka:

 ¡ atšķirības juridiskajos terminos un ar dzimumu 
saistītas vardarbības formu definīcijās 
dalībvalstīs ir galvenā problēma datu vākšanai;

 ¡ visās ES dalībvalstīs policija vāc informāciju par 
intīmo partneru vardarbības gadījumiem;

 ¡ tiesu datus izmanto, lai sagatavotu lielāko 
vairumu statistikas datu par ar dzimumu 
saistītas vardarbības noziegumiem 
ES dalībvalstīs.

http://eige.europa.eu


Vardarbības izmaksu novērtējums 

EIGE nodrošina:

 ¡ padziļinātu apskatu un analīzi attiecībā uz metodēm, 
kas izmantotas, lai aprēķinātu ar dzimumu saistītas 
vardarbības un intīmā partnera vardarbības 
ekonomiskās izmaksas;

 ¡ intīmā partnera vardarbības pret sievietēm, ar 
dzimumu saistītas vardarbības pret sievietēm un 
arī intīmā partnera vardarbības un vardarbības pret 
abiem dzimumiem, t. i., vīriešiem un sievietēm, 
izmaksu aplēsi;

 ¡ gadījumu izpēti, kuru pamatā ir ar dzimumu 
saistītas vardarbības un intīmā partnera vardarbības 
izmaksas Apvienotajā Karalistē 2012. gadā. 

PĒTĪJUMI LIECINA, ka ar dzimumu saistītas 
vardarbības un intīmā partnera vardarbības ietekme 
uz ekonomiku un sabiedrību ir augsta. Ar vardarbību 
pret sievietēm saistītas gan tiešās, gan netiešās 
izmaksas. Pirmās ietver visas izmaksas, kas ir tieši 
radušās cietušajam, piemēram, medicīnas izmaksas 
un pakalpojumu nodrošināšana. Netiešās izmaksas 
ir saistītas ar šīs pieredzes ietekmi uz individuālu 
cietušo un to, kā tas ietekmē viņa līdzdalību sabiedrībā 
un personas turpmākos ieņēmumus. Datu prasības 

attiecībā uz vardarbības izmaksām ir sarežģītas, un 
ar dzimumu saistītas vardarbības jomā nav savākts 
pietiekami daudz datu. Tāpēc EIGE pasūtīja pētījumu, 
balstoties uz kuru varētu ierosināt metodes, lai 
noteiktu ar dzimumu saistītas vardarbības un intīmā 
partnera vardarbības pret sievietēm un vīriešiem 
izmaksas 28 ES dalībvalstīs. Šajā izpētē secinājumus 
iegūst no Apvienotās Karalistes modeļa, proporcionāli 
iedzīvotāju daudzumam attiecīgajā valstī salīdzinājumā 
ar Apvienoto Karalisti.

Uzziniet vairāk !

 ¡ “Ar dzimumu saistītas 
vardarbības izmaksas 
Eiropas Savienībā” 
(“Estimating the costs of 
gender-based violence 
in the European 
Union”).

 ¡ EIGE tīmekļa vietne 
publikācijām: http://
eige.europa.eu/content/
publications

Estimating the costs of  
gender-based violence in 

the European Union
Report

http://eige.europa.eu/content/publications
http://eige.europa.eu/content/publications
http://eige.europa.eu/content/publications


Visi materiāli ir pieejami http://eige.europa.eu

Vai zinājāt, ka:

 ¡ tikai Apvienotajā Karalistē vien ar dzimumu 
saistītas vardarbības pret sievietēm izmaksas 
pārsniedz 28 miljardus EUR gadā;

 ¡ trīs galvenie izmaksu veidi: negūti ekonomikas 
ieņēmumi; personisks kaitējums (fizisks 
vai emocionāls) upurim; nepieciešamo 
pakalpojumu nodrošināšana (kas tālāk sadalīti 
kategorijās); 

 ¡ valsts izdevumi par specializētiem 
pakalpojumiem, lai novērstu ar dzimumu 
saistītu vardarbību un aizsargātu no tās, veido 
vien 3 % no pašreizējām kopējām intīmā 
partnera vardarbības pret sievietēm izmaksām.

© Apvienoto Nāciju Reģionālais informācijas centrs (UNRIC) 
Rietumeiropai  — 2011. gada Eiropas reklāmu konkurss “Nē vardarbībai 
pret sievietēm!” Yves Carew

Katru gadu  
no 25. novembrim līdz 10. decembrim
notiek kampaņa “16 dienas ar dzimumu 
saistītas vardarbības novēršanai”

http://eige.europa.eu


EIGE Resursu un 
dokumentācijas 
centrs (RDC)
EIGE Resursu un dokumentācijas centrs nodrošina ātru 
un vieglu piekļuvi EIGE darba rezultātiem un vairāk nekā 
440 000 resursu, politikas dokumentiem, pelēkajai 
literatūrai, grāmatām, rakstiem un datubāzēm par 
dzimumu līdztiesību un ar dzimumu saistītu vardarbību 
no visām ES dalībvalstīm. Materiāli ir pieejami vairākās 
valodās, tostarp angļu, franču, itāļu, nīderlandiešu, spāņu, 
vācu un zviedru valodā.

http://eige.europa.eu/rdc

Resursu un dokumentācijas centra EuroGender 
tiešsaistes platforma savienos jūs ar politikas 
veidotājiem, pētniekiem un ekspertiem no 28 ES 
dalībvalstīm un ES iestādēm. Lietojiet kopīgo tiešsaistes 
telpu, lai apspriestos un apmainītos ar informāciju attiecībā 
uz dzimumu līdztiesību un ar dzimumu saistītu vardarbību.

http://eurogender.eige.europa.eu

Vardarbība — joma 
dzimumu līdztiesības 
indeksā 
Vardarbības jomu sadala divās apakšjomās: tieša 
vardarbība, kas ietver visas darbības, kuru rezultātā var 
tikt nodarīts fizisks, seksuāls vai psiholoģisks kaitējums, 
un netieša vardarbība, kas ietver attieksmi, normas 
un stereotipus, kas ir pamatā ar dzimumu saistītai 
vardarbībai.

ES līmenī nav pieejami salīdzināmi un harmonizēti dati, 
un tāpēc nav iespējams aprēķināt, kāds ir vardarbības 
jomas rezultāts. To uzskata par lielāko problēmu 
dzimumu līdztiesības novērtējumā ES, aicinot visus 
politikas veidotājus ES un dalībvalstu līmenī nodrošināt 
salīdzināmu datu vākšanu, lai efektīvi atbalstītu 
centienus izbeigt ar dzimumu saistītu vardarbību.

© Apvienoto Nāciju Reģionālais informācijas centrs (UNRIC) Rietumeiropai  — 
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Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir autonoma ES iestāde, kas dibināta, lai 
sekmētu un stiprinātu dzimumu līdztiesības veicināšanu, tostarp dzimumu līdztiesības 
principa integrēšanu visās ES politikās un izrietošajās valsts politikās, cīņu pret 
dzimumdiskrimināciju, kā arī vairotu ES pilsoņu informētību par dzimumu līdztiesību. 

Ienāciet mūsu tīmekļa vietnē, kā arī pievienojieties mums EIGE sociālajos medijos, 
lai uzzinātu vairāk!

Kontaktinformācija:
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA
Tālr. +370 52157444
E-pasts: eige.sec@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu

Pievienojieties mums
 http://www.twitter.com/eurogender
 http://www.facebook.com/eige.europa.eu

http://eurogender.eige.europa.eu
http://www.youtube.com/eurogender
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