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Nok er nok.
Lad os sætte en stopper
for vold mod kvinder.
Kommissær Věra Jourovás undertegnelse af Istanbulkonventionen den
13. juni 2017 er et vigtigt skridt i retning af at bekæmpe vold mod kvinder i EU.
Til trods for dette fremskridt er vold mod kvinder dog fortsat en af de mest
udbredte og skadelige former for kønsskævhed i EU. Som reaktion på denne
forfærdelige virkelighed fokuserer Europa-Kommissionen i år på foranstaltninger
til bekæmpelse af vold mod kvinder. Det Europæiske Ligestillingsinstitut (EIGE) er
stolt over at støtte dette initiativ med kritisk forskning og ekspertise.
I dette tematiske nyhedsbrev fremhæves noget af EIGE’s seneste arbejde
vedrørende vold mod kvinder, lige fra indsigt i den nye tendens til cybervold
til overvejelser om, i hvilket omfang EU-lovgivningen beskytter ofre for
menneskehandel. Jeg håber, at EIGE’s forskning kan bidrage til at skabe et Europa,
hvor kvinder og piger kan leve et liv fri for traumer i form af vold og misbrug.
Virginija Langbakk
Direktør for Det Europæiske Ligestillingsinstitut (EIGE)

HVAD ARBEJDER EIGE MED LIGE NU?

Det er en udfordring at stoppe vold mod kvinder, fordi vi endnu ikke råder over pålidelige og sammenlignelige data til at vise
beslutningstagerne, præcist hvor udbredt det er. Dette betyder
også, at forebyggende foranstaltninger og støttetjenester for ofre
ofte er underfinansieret. EIGE arbejder på et projekt, der har til
formål at hjælpe politiet og retsvæsenet i hele EU med at forbedre deres dataindsamling. Dette vil gøre det lettere for os at forstå
det reelle omfang og den reelle virkning af vold i parforholdet.
Du kan læse mere her.
Du kan læse EIGE’s seneste rapport om indsamling af administrative data om voldtægt, kvindemord og vold i partnerskabet i EU her.
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Bekæmpelse af vold kræver mere
sammenlignelige data
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Nultolerance over for kvindelig
kønslemlæstelse
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Kvindelig kønslemlæstelse (FGM) er en forfærdelig virkelighed
for mange piger, også i EU. Vi ved dog endnu ikke, hvor
mange der er sårbare over for denne form for misbrug. For at
klarlægge dette arbejder EIGE tæt sammen med seks lande —
Belgien, Cypern, Frankrig, Grækenland, Italien og Malta — for
at hjælpe dem med at anslå antallet af piger i risikozonen.
Undersøgelsen har til formål at bistå beslutningstagerne med
at tackle og i sidste ende bringe denne praksis til ophør. Du kan
læse EIGE’s tidligere undersøgelse, der anslår antallet af piger
i risikozonen i Irland, Portugal og Sverige, her.

Kønsbaseret vold i skoler er en af de seks kønsbaserede udfordringer på uddannelsesområdet. En kommende undersøgelse
fra EIGE understreger behovet for pålidelige og kønsspecifikke
data om dette fænomen i alle medlemsstater. Du kan få mere
at vide om EIGE’s tre undersøgelser med fokus på uddannelse
her.
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Klasselokalet er ikke et sikkert område
for unge kvinder og piger

Ligestillingsindekset 2017: Hvad nyt
er der på voldsområdet?

Hvert år handles stadigt flere piger og kvinder med henblik
på seksuel udnyttelse. EU’s direktiv om bekæmpelse af
menneskehandel indeholder foranstaltninger til beskyttelse af
ofre, men hvor effektivt er det, når det kommer til stykket? EIGE
vil analysere direktivet set i relation til ofrene for kønsbaseret
vold, f.eks. kvinder, der er handlet med henblik på seksuel
udnyttelse eller tvangsægteskab. Du kan læse mere her.

Med henblik på den tredje udgave af ligestillingsindekset har
EIGE udviklet en metode til at måle omfanget af vold mod
kvinder i hver medlemsstat. Heri benyttes en skala fra 1 til
100 — jo højere tallet er, desto mere alvorligt er fænomenet
vold mod kvinder i landet. Du kan læse mere om vold ved
hjælp af vores nuværende indeks her.
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Beskytter EU’s direktiv om bekæmpelse
af menneskehandel ofre for vold?
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Cybervold er en voksende trussel,
navnlig for kvinder og piger
I takt med at flere og flere får
lettere adgang til internettet
og de sociale medier, er
cybervold mod kvinder og
piger blevet et voksende
problem. For bedre at
forstå denne nye form for
vold har EIGE offentliggjort
en orienterende note om
emnet. Du kan læse den her.
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Afhjælpning af mangler i definitioner
Det er ikke nogen let opgave at opgøre omfanget af vold mod
kvinder i EU, fordi der ikke er nogen fælles strategi mellem
landene. For at gøre det lettere at sammenligne har EIGE
udviklet definitioner og indikatorer med henblik på at opgøre
omfanget af voldtægt, kvindemord og vold i partnerskabet.
Du kan læse glossaret over definitioner her.

Hvor meget ved du om vold mod
kvinder i dit land?
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Vi har udarbejdet et faktablad for hvert EU-land med
centrale statistikker om vold mod kvinder, oplysninger om
gældende lovgivning og tjenester for ofre. De foreligger
også på nationale sprog. Du kan se dem her.
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Direktivet om ofres rettigheder
set i et kønsperspektiv

I EU bør ofre for vold have de samme rettigheder og nyde den
samme beskyttelse, støtte og adgang til retssystemet, uanset
hvor eller hvem de er. EIGE’s analyse af direktivet om ofres
rettigheder fokuserer på, hvilke bestemmelser der kommer
ofre for kønsbaseret vold til gode, samt hvilke bestemmelser
der kan virke mod hensigten eller have utilsigtede virkninger.
Du kan læse analysen her.

Kønsbaseret vold:
Hvor meget koster det?
Ud over at forårsage betydelig psykologisk og følelsesmæssig
skade har vold også store finansielle omkostninger både for
den enkelte og samfundet. EIGE skønner, at kønsbaseret vold
kunne koste EU op mod 226 mia. EUR om året. Få mere at vide
om, hvad vold mod kvinder kunne koste dit land, her.
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En vigtig del af
EIGE’s arbejde går ud
på at støtte EU-landene
med at håndtere tilsvarende
udfordringer. Det gør vi ved
at finde og dele vellykkede
metoder, der kan
hjælpe.
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Kvindelig kønslemlæstelse
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Med hensyn til kvindelig kønslemlæstelse er en af forhindringerne manglen på en fælles metode
til indsamling af data om fænomenet. EIGE har identificeret en række eksempler på god praksis
med hensyn til, hvordan oplysninger indsamlet af politiet, retsvæsenet og sundhedsvæsenet
kan anvendes til at vurdere udbredelsen af kvindelig kønslemlæstelse. Du kan læse mere her.

Administrativ dataindsamling
Det er en stor udfordring for alle medlemsstater at danne sig et mere præcist og sammenligneligt
billede af vold mod kvinder. EIGE har valgt 12 eksempler på god praksis, der kan hjælpe de
nationale organer såsom politiet, retsvæsenet og sundhedsvæsenet med at forbedre deres
dataindsamling og i sidste ende bidrage til en mere pålidelig opgørelse af volden. Du kan se
dem her.

WHITE RIBBON-KAMPAGNE

EIGE’s White Ribbon-kampagne løber over hele EU og
opfordrer mænd til tage stilling til vold mod kvinder. Vi er
meget glade for, at en række beslutningstagere på højt
plan har tilsluttet sig kampagnen, herunder Luxembourgs
premierminister og formanden for det græske parlament.
Du kan læse, hvordan du tilslutter dig EIGE’s White Ribbonkampagne, her.

Vi har også lavet en serie af videoer til brug for kampagnen.
Disse omfatter en kort tegnefilm, en dokumentarfilm,
interview med ambassadører og gadescener, der viser,
hvordan du kan protestere mod vold. Du kan se dem her.
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RESSOURCER OG KAMPAGNER

Database over kønsstatistikker
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Hvis du søger efter data om vold mod kvinder, kan EIGE’s
database over kønsstatistikker hjælpe. Den omfatter
administrative data fra politiet og retsvæsenet om
voldtægt, seksuelle overgreb og vold i parforholdet. Du kan
downloade data for hvert land her.

Glossar og tesaurus
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Vidste du, at EIGE’s glossar og tesaurus giver en forklaring
på mange termer vedrørende kønsbaseret vold? F.eks. vold
i parforholdet, økonomisk vold og seksuel vold. Du kan
finde flere definitioner her.
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Ressource- og Dokumentationscentret
Hvis du har brug for materiale om kønsbaseret vold, behøver
du ikke at lede længere. EIGE’s onlinebibliotek indeholder
over 10 000 ressourcer om emnet, herunder bøger, artikler
og politiske dokumenter. Du kan søge efter flere områder
her.

Fik du dette nyhedsbrev af en ven?
Få det næste direkte i din indbakke.

TILMELD DIG HER

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) er et viden
center for ligestilling mellem mænd og kvinder under Den Europæiske Union.
EIGE støtter de politiske beslutningstagere og alle relevante institutioner i deres
bestræbelser på at øge EU-borgernes bevidsthed om ligestilling ved at sikre dem
særlig ekspertise og sammenlignelige og pålidelige oplysninger om ligestilling i
Europa.

Yderligere oplysninger kan fås på www.eige.europa.eu,
eller du kan kontakte os via e-mail, eige.sec@eige.europa.eu,
eller ringe på +370 52157400.
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