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Pietiek!
Pārtrauksim vardarbību
pret sievietēm!
Komisāre Věra Jourová 2017. gada 13. jūnijā parakstīja Stambulas konvenciju, kas
ir nozīmīgs solis vardarbības pret sievietēm apkarošanā Eiropas Savienībā. Kaut arī
tas ir zināms sasniegums, vardarbība pret sievietēm joprojām ir visizplatītākā un
degradējošākā dzimumu nelīdztiesības izpausme ES. Lai novērstu šo šausminošo
realitāti, Eiropas Komisija šogad orientēsies uz rīcību cīņai pret vardarbību pret
sievietēm. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ar lepnumu atbalsta šo
iniciatīvu, nodrošinot kritisku izpēti un zināšanas.
Šajā tematiskajā biļetenā īpaši ir izcelta daļa no EIGE nesenā darba par vardarbību
pret sievietēm, sākot ar ieskatu par plaukstošo kibervardarbības tendenci un
beidzot ar analīzi, cik lielā mērā ES tiesību akti aizsargā cilvēku tirdzniecības
upurus. Es ceru, ka EIGE veiktā izpēte palīdzēs izveidot Eiropu, kurā sievietes un
meitenes varēs dzīvot bez vardarbības un ļaunprātīgas izmantošanas traumām.
Virginija Langbakk
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) direktore

AR KO EIGE PATLABAN NODARBOJAS?

Vardarbības pret sievietēm izbeigšana ir grūts uzdevums, jo
mums šobrīd nav uzticamu un salīdzināmu datu, lai lēmumu
pieņēmējiem pierādītu, cik izplatīta ir šī vardarbība. Tas nozīmē,
ka bieži vien netiek pienācīgi finansēti profilakses pasākumi
un cietušo atbalsta pakalpojumi. EIGE patlaban strādā pie
projekta, ar kura izveidošanu iecerēts palīdzēt policijai un
tiesībaizsardzības sistēmai visā ES uzlabot datu vākšanu. Tas
palīdzēs mums izprast intīmo partneru vardarbības patieso
mērogu un ietekmi.
Uzziniet vairāk šeit.
Iepazīstieties ar EIGE jaunāko ziņojumu par administratīvo
datu vākšanu saistībā ar izvarošanas gadījumiem, sieviešu
slepkavībām un intīmo partneru vardarbību ES.

© Eiropas Savienība, 2013 — avots: EP

Vardarbības apkarošanai
nepieciešams vairāk salīdzināmu datu
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Nulles tolerance attiecībā uz sieviešu
dzimumorgānu kropļošanu

© Lucian Coman/Shutterstock.com

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir šausminoša realitāte
daudzām meitenēm arī ES. Tomēr mēs joprojām nezinām, cik
meiteņu ir pakļautas šim vardarbības veidam. Lai to uzzinātu,
EIGE cieši sadarbojas ar sešām valstīm — Beļģiju, Franciju,
Grieķiju, Itāliju, Kipru un Maltu, lai tām palīdzētu aprēķināt
apdraudēto meiteņu skaitu. Pētījuma mērķis ir palīdzēt
politikas veidotājiem apkarot un izbeigt šo praksi. Izlasiet
EIGE iepriekšējo pētījumu, kurā aprēķināts riskam pakļauto
meiteņu skaits Īrijā, Portugālē un Zviedrijā.

© Rawpixel.com/Shutterstock.com

Klase jaunietēm un meitenēm nav
droša vieta
Ar dzimumu saistīta vardarbība skolās ir viena no sešām ar
dzimumu saistītām problēmām izglītības jomā. Topošajā
EIGE pētījumā ir uzsvērta nepieciešamība pēc uzticamiem
un saskaņā ar dzimumu sadalītiem datiem par šo parādību
visās ES dalībvalstīs. Šeit atrodama informācija par EIGE trīs
pētījumiem saistībā ar izglītību.

Dzimumu līdztiesības indekss
2017. gadā: kādas ir jaunās
tendences vardarbības jomā?

Katru gadu arvien vairāk un vairāk meiteņu un sieviešu kļūst
par cilvēku tirdzniecības upuriem seksuālai izmantošanai.
ES direktīvā par cilvēku tirdzniecības novēršanu ir noteikti
pasākumi cietušo aizsardzībai, taču cik efektīva tā ir patiesībā?
EIGE analizēs direktīvu ar dzimumu saistītas vardarbības upuru
perspektīvā, piemēram, uzklausot sievietes, kuras cietušas no
cilvēku tirdzniecības seksuālas izmantošanas nolūkā vai no
piespiedu laulības. Plašāka informācija atrodama šeit.

Dzimumu līdztiesības indeksa trešajam izdevumam EIGE
ir izstrādājis veidu, kā izmērīt vardarbības pret sievietēm
apjomus katrā dalībvalstī. Tiek izmantota skala no 1 līdz 100. Jo
augstāks rādītājs, jo valstī ir nopietnāka problēma attiecībā uz
vardarbību pret sievietēm. Uzziniet vairāk par vardarbību mūsu
pašreizējā indeksa izdevumā.
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Vai ar ES direktīvu par cilvēku
tirdzniecības novēršanu tiek
aizsargāti vardarbības upuri?
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PUBLIKĀCIJAS

Tā kā arvien vairāk cilvēku var
vienkārši piekļūt internetam
un sociālajiem tīkliem, arvien pieaug bažas par kibervardarbību pret sievietēm
un meitenēm. Lai sniegtu
labāku izpratni par šo jauno
vardarbības veidu, EIGE ir
publicējis informatīvu paziņojumu par šo tematu. Tas ir
pieejams šeit.
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Definīciju trūkumu novēršana
Vardarbības apjoma noteikšana ES nav viegls uzdevums, jo
dalībvalstis nav vienojušās par kopīgu pieeju. Lai datus būtu
vieglāk salīdzināt, EIGE ir izstrādājis definīcijas un indikatorus,
lai noteiktu izvarošanas, sieviešu slepkavību un intīmo partneru
vardarbības apmērus. Definīciju glosārijs ir pieejams šeit.

Cik daudz jūs zināt par vardarbību
pret sievietēm un meitenēm savā
valstī?
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Kibervardarbība ir pieaugošs
apdraudējums, sevišķi sievietēm un
meitenēm

Mēs esam sagatavojuši faktu lapas par katru ES dalībvalsti,
piedāvājot galveno statistiku par vardarbību pret sievietēm,
informāciju par pašreizējiem tiesību aktiem un par
pakalpojumiem cietušajiem. Faktu lapas ir pieejamas arī
attiecīgās valsts valodā. Lūdzu, meklējiet tās šajā vietnē.
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Direktīva par cietušo tiesībām no
dzimumu perspektīvas

Ar dzimumu saistīta vardarbība:
cik tā izmaksā?
Eiropas Savienībā noziegumā cietušajiem ir jābūt vienādām
tiesībām, aizsardzībai, atbalstam un tiesu iestāžu pieejamībai
neatkarīgi no tā, kas viņi ir. EIGE Direktīvas par cietušo tiesībām
analīzē vērtē, kuri noteikumi sniedz labumu ar dzimumu saistītā
vardarbībā cietušajiem, kā arī kuri noteikumi var būt nelietderīgi
vai izraisīt neparedzētas sekas. Pētījums pieejams šeit.

Papildus psiholoģiskam un emocionālam kaitējumam
vardarbība arī rada lielu finansiālu slogu indivīdiem un
sabiedrībai. EIGE vērtē, ka ar dzimumu saistīta vardarbība
Eiropas Savienībā gadā varētu izmaksāt līdz pat 226 miljardiem
eiro gadā. Šajā ziņojumā varat uzzināt, cik vardarbība pret
sievietēm varētu izmaksāt jūsu valstij.
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LABAS PRAKSES PIEMĒRI

Svarīga
EIGE darba
sastāvdaļa ir palīdzība
ES dalībvalstīm ar
līdzīgām problēmām.
Mēs to īstenojam,
atklājot un daloties ar
veiksmīgi pierādītiem
paņēmieniem, kas
var palīdzēt.

2017. gada

Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana

© sirtravelalot/Shutterstock.com

Attiecībā uz sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušanu viens no šķēršļiem ir vienotas
metodes trūkums datu vākšanai par šo parādību. EIGE ir atklājis vairākus labas prakses piemērus,
kā izmantot policijas, tiesu iestāžu, veselības aprūpes dienestu savāktos datus, lai noteiktu risku
tikt pakļautai sieviešu dzimumorgānu kropļošanai. Plašāka informācija pieejama šeit.

Administratīvo datu vākšana
Dalībvalstu galvenais uzdevums ir precīzāka un salīdzināmāka kopskata iegūšana par vardarbību
pret sievietēm. EIGE ir izvēlējies 12 labas prakses piemērus, kas var palīdzēt valstu iestādēm,
piemēram, policijai, tiesu iestādēm, veselības aprūpes dienestiem uzlabot datu vākšanu un
sekmēt ticamāku vardarbības mēroga izpēti. Labās prakses piemēri ir atrodami šeit.

BALTO LENTĪŠU KAMPAŅA

EIGE balto lentīšu kampaņa notiek visā ES, un tās mērķis ir
rosināt vīriešus iestāties pret vardarbību pret sievietēm. Mēs
priecājamies, ka kampaņai ir pievienojušies vairāki galvenie
lēmumu pieņēmēji, tostarp Luksemburgas premjerministrs
un Grieķijas parlamenta vadītājs. Šeit atrodama informācija
par to, kā pievienoties EIGE balto lentīšu kampaņai.

Šai kampaņai mēs esam izveidojuši vairākus videomateriālus — animācijas īsfilmu, dokumentālo filmu, intervijas ar
vēstniekiem un ainas no ielām, kurās demonstrē, kā iestāties
pret vardarbību. Video ir pieejami šeit.
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RESURSI UN KAMPAŅAS

Dzimumu statistikas datubāze
© Rawpixel.com/Shutterstock.com

Ja jūs meklējat datus par vardarbību pret sievietēm, jums
var noderēt EIGE dzimumu statistikas datubāze. Tajā iekļauti
administratīvie dati no policijas un tiesu iestādēm par
izvarošanas gadījumiem, seksuāliem uzbrukumiem un
intīmo partneru vardarbību. Šajā vietnē varat lejupielādēt
datus par katru valsti.

Glosārijs un tezaurs
© Rawpixel.com/Shutterstock.com

Vai zinājāt, ka EIGE glosārijā un tezaurā ir sniegti skaidrojumi
daudziem ar dzimumu saistītas vardarbības terminiem?
Piemēram, par intīmo partneru vardarbību, ekonomisko
vardarbību un seksuālo vardarbību. Vairāk definīciju
pieejamas šeit.
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Resursu un dokumentācijas centrs
Ja nepieciešami materiāli attiecībā uz ar dzimumu saistītu
vardarbību, šī ir īstā vieta! EIGE tiešsaistes bibliotēkā ir vairāk
nekā 10 000 resursu par šo tematu, tostarp grāmatas, raksti
un politikas dokumenti. Vairāk jomu pieejamas šeit.

Vai jūs šo biļetenu saņēmāt no drauga?
Saņemiet nākamo biļetenu tieši savā iesūtnē!

ABONĒT ŠEIT

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir ES dzimumu līdztiesības kompetences
centrs. Lai atbalstītu politikas veidotājus un institūcijas to centienos realitātē
nodrošināt dzimumu līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem ikvienam Eiropas
iedzīvotājam, EIGE sniedz tam nepieciešamās zināšanas un salīdzināmus un ticamus
datus par dzimumu līdztiesību Eiropā.

Lūdzu, meklējiet plašāku informāciju vietnē www.eige.europa.eu
Sazinieties ar mums pa e-pastu eige.sec@eige.europa.eu
vai tālruni +370 52157400.
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