ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ

ZPRAVODAJ

2017

Řekněme jednou
provždy dost!
Nechť je násilí na
ženách minulostí!
Podpis Istanbulské úmluvy eurokomisařkou Věrou Jourovou dne 13. června 2017
znamená důležitý krok v potírání násilí na ženách v EU. Navzdory tomuto
pozitivnímu vývoji zůstává jedním z nejrozšířenějších a nejškodlivějších projevů
nerovnosti žen a mužů v EU. Evropská komise na tuto smutnou skutečnost
reaguje tím, že se letos zaměřuje na kroky potírající násilí na ženách. Tuto iniciativu
podporuje kritickým výzkumem a odbornými zkušenostmi Evropský institut pro
rovnost žen a mužů (EIGE).
Tento tematický magazín přináší důležité informace o některých aktuálních
činnostech agentury EIGE v oblasti násilí na ženách, a to od bližších informací
o rostoucím trendu kybernetického násilí až po diskusi o tom, do jaké míry chrání
právní předpisy EU oběti obchodu s lidmi. Věřím, že vědecký výzkum agentury
EIGE může pomoci vytvořit takovou Evropu, kde budou moci ženy a dívky žít bez
traumat v podobě násilí a nepřijatelného zacházení.
Virginija Langbakk
ředitelka Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE)

NA ČEM NYNÍ EIGE PRACUJE?

Vymýcení násilí na ženách představuje těžký úkol, protože zatím
nemáme spolehlivá a srovnatelná data, která by politikům
a dalším odpovědným osobám ukázala, jak běžné je. Z tohoto
důvodu bývají rovněž často podfinancována preventivní
opatření a organizace pomáhající poškozeným. Agentura EIGE
pracuje na projektu, který má umožnit policii a soudům v celé
EU zlepšit sběr dat. Dokážeme pak obsáhnout skutečnou šíři
a dopad násilí mezi partnery.
Další informace si můžete přečíst zde.
Aktuální zprávu agentury EIGE o shromažďování oficiálních dat
o znásilněních, genderově motivovaných vraždách žen a násilí
mezi partnery v EU naleznete zde.

© European Union 2013 - Source EP

K potírání násilí je potřeba více
srovnatelných dat
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Nulová tolerance mrzačení ženských
genitálií
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Mrzačení ženských genitálií je strašlivou realitou pro mnoho
dívek, a to dokonce i v EU. Stále však nevíme, kolika dívkám
tato forma nepřijatelného zacházení hrozí. Agentura EIGE se
snaží tuto informaci zjistit a za tímto účelem úzce spolupracuje
se šesti zeměmi – Belgií, Kyprem, Francií, Řeckem, Itálií
a Maltou, kterým pomáhá odhadovat počet takto ohrožených
dívek. Studie se snaží nabídnout součinnost politikům při
potírání a v konečném důsledku úplném odstranění této
praktiky. Předchozí studii agentury EIGE, která odhaduje počet
ohrožených dívek v Irsku, Portugalsku a Švédsku, si můžete
přečíst zde.

© Rawpixel.com/Shutterstock.com

Školní učebna není pro mladé ženy
a dívky bezpečné útočiště
Genderově motivované násilí na školách patří k šesti
genderovým problémům ve sféře vzdělávání. Připravovaná
studie agentury EIGE zdůrazňuje nutnost spolehlivých
a genderově senzitivních dat o tomto jevu ve všech členských
státech. Seznamte se se třemi studiemi agentury EIGE
zaměřenými na vzdělávání, které naleznete zde.

Index rovnosti žen a mužů 2017 –
co je nového v oblasti násilí?

Každým rokem stoupá počet dívek a žen, které jsou
předmětem obchodování za účelem sexuálního vykořisťování.
Směrnice EU o prevenci obchodování s lidmi stanoví opatření
na ochranu obětí, ale jak je účinná? EIGE má v plánu analyzovat
směrnici z hlediska obětí genderového násilí, např. žen, které
se staly předmětem obchodování za účelem sexuálního
vykořisťování nebo vynuceného sňatku. Další informace si
můžete přečíst zde.

Pro třetí vydání indexu rovnosti žen a mužů vytvořila agentura
EIGE metodu měření míry násilí na ženách v jednotlivých
členských státech. Používá stupnici od 1 do 100 – čím vyšší
bodová hodnota, tím závažnější je v dané zemi fenomén násilí
na ženách. Další informace o násilí podle našeho aktuálního
indexu naleznete zde.
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Chrání oběti násilí směrnice EU
o prevenci obchodování s lidmi?
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Kybernetické násilí je rostoucí
hrozbou zejména pro ženy a dívky
Stále více lidí se může
snadno připojit k internetu
a sociálním médiím, a s tím
se také prohloubil problém
kybernetického násilí na
ženách a dívkách. Agentura
EIGE zveřejnila k tomuto
tématu stručný odborný
článek, který přibližuje tuto
novou formu násilí. Můžete
si jej přečíst zde.
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Odstraňujeme nedostatky definic
Měřit násilí na ženách v EU není jednoduchý úkol, protože
neexistuje dohodnutý postup společný pro jednotlivé státy.
Agentura EIGE vytvořila definice a indikátory jako měřítka
znásilnění, genderově motivovaných vražd žen a násilí mezi
partnery, které umožňují snáze porovnávat data. Slovníček
pojmů a definice si můžete přečíst zde.
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Kolik toho víte o násilí na ženách
ve své zemi?
Pro každou zemi EU jsme vytvořili informační list
se základními statistickými údaji o násilí na ženách,
informacemi o aktuálních právních předpisech a pomoci
obětem. Je k dispozici také v národních jazycích. Naleznete
jej zde.
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Směrnice o právech obětí
z genderového hlediska

V EU musí mít oběti trestné činnosti stejná práva, ochranu,
podporu a přístup ke spravedlnosti bez ohledu na to, kde nebo
kým jsou. Analýza směrnice o právech obětí agentury EIGE se
zaměřila na to, která ustanovení jsou pro oběti genderově
motivovaného násilí prospěšná, ale také na to, která ustanovení
mohou být kontraproduktivní nebo přináší nechtěné důsledky.
Analýzu si můžete přečíst zde.

Genderově motivované násilí –
kolik stojí?
Kromě toho, že působí závažnou psychologickou
a emocionální újmu, znamená násilí také velkou finanční
zátěž jak pro jednotlivce, tak pro společnost jako celek. EIGE
odhaduje, že genderově motivované násilí by mohlo stát EU až
226 miliard eur ročně. Kolik nyní možná stojí násilí na ženách
Vaši zemi, zjistíte zde.
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Důležitou
součástí práce
agentury EIGE je
pomáhat státům EU
řešit podobné problémy.
Pomáháme tím, že nalézáme
a předáváme osvědčené
metody, které mohou
pomoci.

2017

Mrzačení ženských genitálií
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U mrzačení ženských genitálií představuje jednu z překážek absence společné metody sběru
dat o tomto jevu. Agentura EIGE nalezla řadu správných praktických postupů, jak k odhadování
rizika mrzačení ženských genitálií využívat informace shromážděné policií, soudy a zdravotními
orgány. Další informace si můžete přečíst zde.

Sběr oficiálních dat
Pro všechny členské státy je velkým problémem udělat si přesnější a srovnatelný obrázek
o násilí na ženách. Agentura EIGE vybrala 12 správných praktických postupů, které mohou
pomoci národním orgánům, např. policii, soudům nebo zdravotním orgánům, zlepšit sběr dat,
a v konečném důsledku přispět ke spolehlivějšímu měření násilí. Naleznete je zde.

KAMPAŇ BÍLÁ STUŽKA

V celé EU probíhá kampaň Bílá stužka agentury EIGE a vyzývá
muže, aby se postavili čelem k násilí na ženách. Jsme velmi
rádi, že se do kampaně zapojilo mnoho významných
osobností, např. lucemburský ministerský předseda nebo
prezident řeckého parlamentu. Jak se zúčastnit kampaně
Bílá stužka agentury EIGE, zjistíte zde.

Pro kampaň jsme také vytvořili řadu videonahrávek. Jedná
se o krátký animovaný snímek, dokument, rozhovory
s velvyslanci a pouliční scénky, které ukazují, jak se můžeme
vyjádřit proti násilí. Podívat se na ně můžete zde.
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MATERIÁLY A KAMPANĚ

Databáze genderových statistik
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Hledáte-li data o násilí na ženách, může pomoci databáze
genderových statistických údajů agentury EIGE. Jsou zde
uvedena oficiální data policie a soudů o znásilněních,
sexuálních útocích a násilí mezi partnery. Data za jednotlivé
země si můžete stáhnout zde.

Slovníček a tezaurus
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Věděli jste, že ve slovníčku a tezauru agentury EIGE lze nalézt
vysvětlivky mnoha pojmů z oblasti genderově motivovaného
násilí? Například násilí mezi partnery, ekonomické násilí
a sexuální násilí. Další definice naleznete zde.
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Centrum materiálů a dokumentace
Potřebujete-li materiály o genderově motivovaném násilí,
nemusíte hledat dále. Internetová knihovna agentury EIGE
obsahuje více než 10 000 materiálů na dané téma, např.
knihy, články nebo materiály o politice. Další oblasti si
můžete vyhledat zde.

Dostali jste tento zpravodaj od známého?
Nechte si příští vydání poslat přímo do své schránky!

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) je znalostní centrum EU zaměřené
na genderovou rovnost. EIGE poskytuje odborné znalosti a spolehlivé srovnatelné
údaje o genderové rovnosti. Podporuje tím tvůrce a tvůrkyně politik a všechny
příslušné orgány v jejich úsilí, aby se rovnost žen a mužů stala skutečností pro
všechny v Evropě.

Další informace naleznete na stránkách www.eige.europa.eu,
kontaktujte nás elektronickou poštou na adrese eige.sec@eige.europa.eu
nebo telefonicky na čísle +370 5 215 7400.
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