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Gana!
Smurtą prieš moteris
būtina sustabdyti!
2017 m. birželio 13 d. Komisijos narei Verai Jourovai pasirašius Stambulo konvenciją,
žengtas svarbus žingsnis kovoje su smurtu prieš moteris Europos Sąjungoje.
Nepaisant šios pažangos, tai vis dar yra viena iš labiausiai paplitusių ir žalingiausių
lyčių nelygybės Europos Sąjungoje apraiškų. Reaguodama į šią nepriimtiną padėtį,
Europos Komisija šiemet dėmesį sutelkia į kovą su smurtu prieš moteris. Europos
lyčių lygybės institutas (EIGE) didžiuojasi galėdamas prisidėti prie šios iniciatyvos
vykdydamas itin svarbius tyrimus ir dalindamasis praktinėmis žiniomis.
Šiame teminiame informaciniame biuletenyje atkreipiamas dėmesys į pastarojo
meto EIGE veiklą kovos su smurtu prieš moteris srityje – nuo įžvalgų apie naują
smurto kibernetinėje erdvėje tendenciją iki analizės, kiek ES teisės aktai padeda
apsaugoti prekybos žmonėmis aukas. Tikiuosi, kad EIGE tyrimas padės kurti
Europą, kurioje moterys ir mergaitės galėtų gyventi nepatirdamos smurto ir
išnaudojimo sukeliamų traumų.
Virginija Langbakk
Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) direktorė

KOKIUS PROJEKTUS DABAR ĮGYVENDINA EIGE?

Sustabdyti smurtą prieš moteris yra tikras iššūkis, nes kol kas
neturime patikimų ir palyginamų duomenų, kad sprendimus
priimantiems asmenims galėtume parodyti, kiek smurtas prieš
moteris yra paplitęs. Be to, tai reiškia, kad prevencijos priemonės
ir pagalbos aukoms paslaugos dažnai nėra pakankamai
finansuojamos. EIGE ėmėsi projekto, kuriuo siekiama policijai
ir teisingumo institucijoms visoje ES padėti rinkti duomenis. Tai
mums padės suprasti smurto šeimoje tikrąjį mastą ir poveikį.
Daugiau informacijos apie tai skelbiama čia.
Naujausią EIGE ataskaitą, kurioje apžvelgiama, kaip Europos
Sąjungoje renkami administraciniai duomenys apie žaginimą,
moterų žudymą dėl lyties ir smurtą šeimoje, galite rasti čia.
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Kovoje su smurtu reikia daugiau
palyginamų duomenų
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Jokios pakantos moterų lyties organų
žalojimui
Moterų lyties organų žalojimas yra siaubinga tikrovė, su
kuria susiduria daugelis mergaičių, be kita ko, ir Europos
Sąjungoje. Tačiau vis dar nežinome, kiek paplitusi tokios
prievartos grėsmė. Siekdamas tai išsiaiškinti, EIGE glaudžiai
bendradarbiauja su šešiomis šalimis (Belgija, Kipru, Prancūzija,
Graikija, Italija ir Malta), kad padėtų joms apskaičiuoti rizikos
grupei priskirtinų mergaičių skaičių. Tyrimu norima padėti
politikos formuotojams imtis reikiamų veiksmų ir galiausiai
nutraukti šią praktiką. Su ankstesniu EIGE tyrimu, kuriame
apskaičiuota, kiek mergaičių Airijoje, Portugalijoje ir Švedijoje
susiduria su tokiu pavojumi, galite susipažinti čia.
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Mokykla nėra saugi aplinka jaunoms
moterims ir mergaitėms
Smurtas dėl lyties mokyklose yra vienas iš šešių su lytimi
susijusių iššūkių švietimo srityje. Rengiamame EIGE tyrime
pabrėžiama, kad reikia pagal lyčių aspektą suskirstytų patikimų
duomenų apie šį reiškinį visose valstybėse narėse. Su trimis
švietimui skirtais EIGE tyrimais galite susipažinti čia.

2017 m. Lyčių lygybės indeksas.
Nauji kovos su smurtu aspektai

Kasmet vis didėja prekybos mergaitėmis ir moterimis seksualinio išnaudojimo tikslais mastas. ES kovos su prekyba žmonėmis
direktyva nustatytos aukų apsaugos priemonės, tačiau kiek šis
teisės aktas yra veiksmingas? EIGE rengiasi šią direktyvą analizuoti atsižvelgdamas į smurto dėl lyties aukų (pavyzdžiui, prekybos moterimis seksualinio išnaudojimo ar priverstinės santuokos tikslais aukų) poreikius. Daugiau informacijos galite rasti čia.
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Ar ES kovos su prekyba žmonėmis
direktyva padeda apsaugoti
smurto aukas?

Trečiajam Lyčių lygybės indeksui EIGE parengė metodą,
suteikiantį galimybę kiekybiškai įvertinti smurto prieš moteris
mastą kiekvienoje valstybėje narėje. Tuo tikslu naudojama
skalė nuo 1 iki 100 – kuo balas didesnis, tuo didesnė smurto
prieš moteris problema toje šalyje. Daugiau informacijos apie
smurtą rasite mūsų naujausiame indekse čia.
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Smurtas kibernetinėje erdvėje yra
vis didesnė grėsmė, ypač moterims
ir mergaitėms
Vis daugiau žmonių įgyja galimybę naudotis internetu ir
socialine žiniasklaida, todėl
smurtas kibernetinėje erdvėje prieš moteris ir mergaites
kelia vis didesnį susirūpinimą.
Siekdama padėti geriau suprasti šią naują smurto formą,
EIGE šia tema parengė informacinį pranešimą. Su pranešimu galite susipažinti čia.
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Apibrėžčių derinimas
Smurto prieš moteris kiekybinis vertinimas Europos Sąjungoje –
nelengva užduotis, nes nėra vieningo šalių suderinto metodo.
Kad duomenis būtų lengviau palyginti, EIGE parengė apibrėžčių
ir rodiklių, skirtų kiekybiškai įvertinti žaginimą, moterų žudymą
dėl lyties ir smurtą šeimoje. Apibrėžčių žodyną galite rasti čia.
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Kiek žinote apie smurtą prieš moteris
savo šalyje?
Parengėme informacijos apie padėtį kiekvienoje ES
šalyje suvestinę, kurioje pateikiami svarbiausi statistiniai
duomenys apie smurtą prieš moteris, informacija apie
dabartinius teisės aktus ir paslaugas aukoms. Be to,
suvestinė yra parengta nacionalinėmis kalbomis. Versijas
įvairiomis kalbomis galite rasti čia.
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Nusikaltimų aukų teisių direktyva
lyties aspektu

Europos Sąjungoje nusikaltimų aukos turėtų turėti tas pačias
teises, apsaugą, paramą ir galimybę kreiptis į teismą, nepaisant
to, kur ar kas jos yra. EIGE parengtoje Nusikaltimų aukų teisių
direktyvos analizėje įvertinama, kurios nuostatos smurto dėl
lyties aukoms yra naudingos ir kurios gali būti neproduktyvios
arba sukelti nepageidaujamų padarinių. Su analize galite
susipažinti čia.

Kokių nuostolių sukelia smurtas
dėl lyties?
Smurtas ne tik daro didelę psichologinę ir emocinę žalą, bet ir
turi finansinių padarinių tiek pavieniams žmonėms, tiek visai
visuomenei. EIGE skaičiavimais, galimi su smurtu dėl lyties
susiję Europos Sąjungos metiniai nuostoliai – 226 mlrd. EUR.
Daugiau informacijos apie tai, kiek nuostolių jūsų šalis patiria
dėl smurto prieš moteris, galite rasti čia.
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Svarbi
EIGE darbo
dalis – padėti ES
šalims įveikti panašius
iššūkius. Siekdami šio
tikslo, nustatome sėkmingai
taikomus pagalbos
metodus ir pasidalijame
informacija apie
juos.
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Moterų lyties organų žalojimas
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Viena iš kliūčių renkant duomenis apie moterų lyties organų žalojimą yra tai, kad nėra
nusistovėjusio duomenų rinkimo metodo. EIGE nustatė keletą gerosios patirties pavyzdžių, kaip
panaudoti policijos, teisingumo ir sveikatos apsaugos tarnybų surinktus duomenis, siekiant
įvertinti moterų lyties organų žalojimo riziką. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Administracinių duomenų rinkimas
Gauti tikslesnės palyginamos informacijos apie smurtą prieš moteris – svarbiausia visų valstybių
narių užduotis. EIGE pasirinko 12 gerosios patirties iniciatyvų, kurios gali padėti nacionalinėms
institucijoms, tokioms kaip policijos, teisingumo ir sveikatos apsaugos tarnybos, tobulinti
duomenų rinkimą ir galiausiai patikimiau kiekybiškai vertinti smurtą. Daugiau informacijos galite
rasti čia.

BALTOJO KASPINO KAMPANIJA

Per visoje ES rengiamą EIGE Baltojo kaspino kampaniją
siekiama paskatinti vyrus pasmerkti smurtą prieš moteris.
Labai džiaugiamės, kad prie mūsų kampanijos prisijungė
keletas aukščiausio lygio pareigūnų, įskaitant Liuksemburgo
ministrą pirmininką ir Graikijos parlamento pirmininką.
Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie EIGE
Baltojo kaspino kampanijos, galite rasti čia.

Be to, parengėme keletą kampanijos vaizdo klipų. Tai
trumpas animacinis filmukas, dokumentinis filmas, interviu
su ambasadoriais ir gatvėje nufilmuoti siužetai, kuriuose
parodoma, kaip galima pasisakyti prieš smurtą. Visus šiuos
vaizdo įrašus galite rasti čia.
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IŠTEKLIAI IR KAMPANIJOS

Lyčių statistikos duomenų bazė
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Jei ieškote duomenų apie smurtą prieš moteris, jums gali
būti naudinga EIGE lyčių statistikos duomenų bazė. Joje
pateikiami policijos ir teisingumo institucijų administraciniai
duomenys apie žaginimą, seksualinę prievartą ir smurtą
šeimoje. Kiekvienos šalies duomenis galite atsisiųsti iš čia.

Žodynas ir žinynas
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Ar žinote, kad EIGE žodyne ir žinyne paaiškinamos įvairios
sąvokos, susijusios su smurtu dėl lyties? Pavyzdžiui, smurtas
šeimoje, ekonominis smurtas ir seksualinis smurtas. Daugiau
apibrėžčių galite rasti čia.
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Išteklių ir dokumentacijos centras
Jei jums reikia medžiagos apie smurtą dėl lyties, ją rasite
čia! EIGE internetinėje bibliotekoje sukaupta daugiau kaip
10 000 šaltinių šia tema, įskaitant knygas, straipsnius ir
politikos dokumentus. Daugiau sričių galite rasti čia.

Ar šį informacinį biuletenį gavote iš draugo?
Kitą informacinį biuletenį gaukite tiesiai į savo elektroninio pašto dėžutę!

UŽSIPRENUMERUOKITE ČIA

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) – tai ES informacijos apie lyčių lygybę centras.
EIGE remia politikos formuotojų ir visų su lyčių lygybės sritimi susijusių institucijų
pastangas, kad vyrų ir moterų lygybė taptų visų europiečių tikrove. Centro misija –
teikti konkrečias žinias, palyginamus ir patikimus duomenis apie lyčių lygybę Europoje.

Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje www.eige.europa.eu,
susisiekus su mumis el. paštu eige.sec@eige.europa.eu
arba telefonu +370 52157400.
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