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Ami sok, az sok!
Vessünk véget a nők
elleni erőszaknak!
A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem terén fontos előrelépést jelent az
Európai Unióban, hogy 2017. június 13-án Věra Jourová biztos aláírta az Isztambuli
Egyezményt. Ennek ellenére a nők elleni erőszak továbbra is a nemek közötti
egyenlőtlenség egyik legelterjedtebb és leginkább káros megnyilvánulásának
számít az EU-ban. A szörnyű valóság miatt az Európai Bizottság idén a nőkkel
szembeni erőszak elleni küzdelmet szolgáló fellépésekre helyezi a hangsúlyt.
Megtisztelő a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetére (EIGE) nézve, hogy
kritikai kutatással és szakértelemmel támogathatja ezt a kezdeményezést.
Ez a tematikus hírlevél az EIGE által a nők elleni erőszak témájával kapcsolatban az
utóbbi időben végzett munka bizonyos vonatkozásait emeli ki: többek között az
internetes zaklatás új tendenciájával összefüggő meglátásokat, annak vizsgálatát,
hogy az uniós jogszabályok mennyire biztosítják az emberkereskedelem
áldozatainak védelmét. Remélem, hogy az EIGE kutatása hozzájárul egy olyan
Európa kialakításához, ahol a nők és a lányok erőszak és bántalmazás okozta
traumáktól mentes életet élhessenek.
Virginija Langbakk
a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) igazgatója

MIN DOLGOZIK ÉPPEN MOST AZ EIGE?

A nők elleni erőszak felszámolása kihívást jelent, mert még
nem rendelkezünk megbízható és összehasonlítható adatokkal, hogy bebizonyítsuk a döntéshozók számára, milyen mindennapos problémáról is van szó. Ez egyben azt is jelenti, hogy
gyakran előfordul, hogy a megelőző intézkedésekre és az áldozatsegítő szolgálatokra nem jut elegendő finanszírozás. Az
EIGE egy olyan projekten dolgozik, amelynek az a célja, hogy
segítséget nyújtson EU-szerte a rendőrség és az igazságszolgáltatás számára az adatgyűjtés fejlesztéséhez. Ennek segítségével megismerhetjük majd a kapcsolati erőszak valódi mértékét és hatását.
Bővebben itt olvashat erről.
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Az erőszak problémájának
kezeléséhez több összehasonlítható
adatra van szükség

Az EIGE-nek az EU-n belüli szexuális erőszakra, nőgyilkosságra
és kapcsolati erőszakra vonatkozó közigazgatási adatgyűjtésről
szóló legfrissebb jelentése itt található.
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A női nemi szervek megcsonkítása
elleni zéró tolerancia
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A női nemi szervek megcsonkítása (FGM) az Európai Unióban
is borzalmas valóság sok lány számára. Még most sem tudjuk
azonban, hogy hányan vannak kitéve a bántalmazás e formájának. Ennek kiderítése érdekében az EIGE szoros együttműködést folytat hat országgal – Belgiummal, Ciprussal, Franciaországgal, Görögországgal, Olaszországgal és Máltával –, hogy
segítsen felmérni a veszélyeztetett lányok számát. A tanulmány
célja, hogy segítsen a politikai döntéshozóknak a csonkítás
problémájának megoldásában és az ilyen gyakorlat végleges
megszüntetésében. Itt olvasható az EIGE korábbi tanulmánya,
amely felméri a veszélyeztetett lányok számát Írországban,
Portugáliában és Svédországban.

Az iskolákban előforduló, nemi alapú erőszak a nemekkel
kapcsolatos hat kihívás egyike az oktatás terén. Az EIGE
közeljövőben elkészülő tanulmánya hangsúlyozza, hogy ezzel
a jelenséggel kapcsolatban minden tagállamban megbízható
és a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő adatokra
van szükség. Az EIGE három, oktatással foglalkozó tanulmányát
itt találja meg.

A nemek közötti egyenlőség mutatója,
2017: új információk az erőszak
témájában

Évről évre egyre több lány és nő válik szexuális kizsákmányolás
céljából folytatott kereskedelem áldozatává. Az EU emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló irányelve intézkedéseket
határoz meg az áldozatok védelmére, de vajon mennyire hatékony? Az EIGE a nemi alapú erőszak áldozatainak, azaz a szexuális kizsákmányolás vagy kényszerházasság céljából folytatott
emberkereskedelem áldozatává vált nők szempontjából fogja
elemezni az irányelvet. Bővebben itt olvashat erről.
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Biztosít-e védelmet az
emberkereskedelem elleni
küzdelemről szóló irányelv az erőszak
áldozatai számára?
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Az osztályterem nem nyújt menedéket
a fiatal nők és lányok számára

Az EIGE a nemek közötti egyenlőség mutatójának harmadik
kiadásához kidolgozott egy módszert a nők elleni erőszak
mértékének az egyes tagállamokban történő mérésére.
Az intézet egy 1-től 100-ig terjedő skálát használ – minél
magasabb a pontszám, annál súlyosabb a nők elleni erőszak
jelenségének előfordulása az adott országban. Aktuális
mutatónk alapján tudjon meg többet az erőszakról itt.
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Az internetes zaklatás egyre nagyobb
fenyegetést jelent, különösen a nők és
a lányok számára
Ahogy egyre többek számára
könnyen hozzáférhető az internet és a közösségi média,
egyre nagyobb problémát
jelent a nők és lányok elleni,
interneten terjedő erőszak.
Az EIGE az erőszak ezen új
formájának jobb megértése
érdekében tájékoztató feljegyzést tett közzé a témáról.
A feljegyzés itt olvasható.
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A fogalommeghatározások
egységesítése
Nem könnyű feladat a nők elleni erőszak felmérése az Európai Unióban, mert nincs közösen elfogadott megközelítés az
országok körében. Az EIGE az adatok könnyebb összehasonlíthatósága érdekében fogalommeghatározásokat és mutatókat
dolgozott ki a szexuális erőszak, a nőgyilkosság és a kapcsolati
erőszak mérésére. Itt tanulmányozhatja a fogalommeghatározások glosszáriumát.
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Mennyit tud a hazájában előforduló,
nők elleni erőszakról?
Minden egyes uniós országhoz készítettünk egy tájékoztatót, amely tartalmazza a nők elleni erőszakkal kapcsolatos
legfontosabb statisztikai adatokat, a hatályos jogszabályokra és az áldozatsegítő szolgálatokra vonatkozó információkat. Az országok saját hivatalos nyelvén is elérhetőek. A tájékoztatók itt találhatók.

Az EU-ban a bűncselekmények áldozatainak azonos jogokat,
védelmet, támogatást kell biztosítani, valamint az igazságszolgáltatáshoz való jogot, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak vagy kik is ők. Az áldozatok jogairól szóló irányelvvel
kapcsolatban az EIGE által végzett elemzés azt vizsgálja, hogy
mely rendelkezések szolgálják a nemi alapú erőszak áldozatainak érdekét, valamint hogy melyek járnak ellentétes hatással
vagy idéznek elő nemkívánatos következményeket. Az elemzés itt olvasható el.
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Az áldozatok jogairól szóló irányelv
a nemi dimenzió figyelembevételével

Mennyibe kerül a nemi alapú erőszak?
Az erőszak a pszichológiai és érzelmi károk mellett hatalmas
pénzügyi költségekkel jár az egyének és a társadalom
szempontjából is. Az EIGE becslései szerint a nemi alapú
erőszak évente mintegy 226 milliárd euróba kerülhet az EUnak. Itt megtudhatja, hogy a nők elleni erőszak mennyibe
kerülhet a saját hazájának.
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BEVÁLT GYAKORLATOK

Az EIGE munkájának fontos része,
hogy támogassa az uniós
országokat a hasonló kihívások
kezelésében. Ezt olyan, sikeresen bizonyított módszerek
felkutatása és megosztása
révén teszi, amelyek
segíthetnek.

2017

A női nemi szervek megcsonkítása
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A női nemi szervek megcsonkítását illetően az egyik akadályt az jelenti, hogy nincs közös módszer
a jelenséggel kapcsolatos adatok gyűjtéséhez. Az EIGE egy sor bevált gyakorlatot azonosított azzal
kapcsolatban, hogyan kell felhasználni a rendőrségi, igazságügyi és egészségügyi szolgálatok
által gyűjtött információkat az FGM előfordulási gyakoriságának felmérése érdekében. Bővebben
itt olvashat erről.

Közigazgatási adatgyűjtés
Minden tagállam számára hatalmas kihívást jelent, hogy pontosabb és összehasonlítható képet
kapjon a nők elleni erőszakról. Az EIGE 12 bevált gyakorlatot választott ki, amelyek segíthetnek
a tagállami szerveknek, például a rendőrségi, igazságügyi és egészségügyi szolgálatoknak
adatgyűjtésük fejlesztésében, és végső soron hozzájárulnak az erőszak megbízhatóbb méréséhez.
A bevált gyakorlatok itt találhatók.

A FEHÉR SZALAG KAMPÁNY

EU-szerte folyik az EIGE Fehér Szalag kampánya, amely
bevonja a férfiakat, hogy foglaljanak állást a nők elleni
erőszak témájában. Nagy örömünkre szolgál, hogy számos
felső szintű döntéshozó csatlakozott a kampányhoz, többek
között a luxemburgi miniszterelnök és a görög parlament
elnöke. Itt tudhatja meg, hogyan csatlakozhat az EIGE Fehér
Szalag kampányához.

Egy sor videót is készítettünk a kampányhoz. Ezek között
vannak rövid animációs filmek, dokumentumfilmek,
nagykövetekkel készült interjúk és utcai jelenetek, amelyek
bemutatják, hogyan lehet fellépni az erőszakkal szemben.
Itt nézheti meg a videókat.
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FORRÁSOK ÉS KAMPÁNYOK

Genderstatisztikai adatbázis
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Ha a nők elleni erőszakkal kapcsolatos adatokat keres,
az EIGE genderstatisztikai adatbázisa segítségére lehet.
A rendőrségtől és az igazságszolgáltatástól származó
közigazgatási adatokkal szolgál a szexuális erőszakról,
szexuális zaklatásról és a kapcsolati erőszakról. Innen
letölthetők az egyes országokra vonatkozó adatok.

Glosszárium és kifejezéstár
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Tudta, hogy az EIGE glosszáriuma és kifejezéstára számos,
a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos kifejezés magyarázatát
tartalmazza? Megtalálható például a kapcsolati erőszak,
a gazdasági erőszak és a szexuális erőszak meghatározása.
Itt találhat további fogalommeghatározásokat.
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Forrás- és Dokumentációs Központ
Ha a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos anyagokra van
szüksége, nem kell tovább keresnie. Az EIGE online
könyvtára több mint 10 000 forrást tartalmaz a témában,
többek között könyveket, újságcikkeket és szakpolitikai
dokumentumokat. Itt kereshet további kutatási területeket.

Egy barátjától kapta meg ezt a hírlevelet?
A következőt közvetlenül Önnek küldjük el.

ITT IRATKOZHAT FEL

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) a nemek közötti egyenlőség
átfogó tudásközpontja az Európai Unióban. Az EIGE támogatja a politikai
döntéshozókat és az összes vonatkozó intézményt – többek között speciális
szaktudásával és összehasonlítható és megbízható adatok szolgáltatásával a nemek
közötti egyenlőségről Európában – azon törekvéseikben, hogy a férfiak és nők
közötti egyenlőség valósággá váljék minden európai számára.

További információkért látogasson el
a következő oldalra: www.eige.europa.eu,
vegye fel velünk a kapcsolatot a következő
e-mail-címen: eige.sec@eige.europa.eu
vagy telefonon: +370 5 215 7400.
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