
Miarka się przebrała!
Koniec z przemocą 
wobec kobiet!
W dniu 13 czerwca 2017 r. komisarz Věra Jourová podpisała Konwencję Rady 
Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej, co stanowi istotny krok w  walce z  przemocą wobec kobiet w  Unii 
Europejskiej (UE). Pomimo tego niewątpliwego osiągnięcia problem ten nadal 
pozostaje jednym z  najpowszechniejszych i  najbardziej szkodliwych przejawów 
zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn w UE. W obliczu tak złego stanu rzeczy 
Komisja Europejska w  tym roku koncentruje swoje działania na zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet. Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)  
wspiera tę inicjatywę, dostarczając badań i wiedzy eksperckiej.

Ten biuletyn zawiera opis niektórych ostatnich badań EIGE dotyczących przemocy 
wobec kobiet, począwszy od informacji na temat nowego zjawiska, jakim jest 
cyberprzemoc, aż po analizę stopnia, w jakim przepisy prawa Unii chronią ofiary 
handlu ludźmi. Mam nadzieję, że badania EIGE przyczynią się do budowania 
Europy, w której kobiety i dziewczęta nie muszą zmagać się ze straszliwą traumą 
wynikającą z doświadczania przemocy i znęcania się.

Virginija Langbakk
Dyrektor Europejskiego Instytutu  

ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

CZEGO DOTYCZĄ OBECNIE PRACE EIGE?

Zwalczanie przemocy wymaga 
bardziej porównywalnych danych

Uporanie się ze zjawiskiem przemocy wobec kobiet stanowi 
wyzwanie, gdyż nie dysponujemy jeszcze wiarygodnymi 
i  porównywalnymi danymi, które pokazałyby decydentom 
skalę problemu. Oznacza to również, że finansowanie działań 
prewencyjnych i  służb udzielających wsparcia ofiarom jest 
często niewystarczające. EIGE pracuje obecnie nad projektem, 
którego celem jest wsparcie policji i  organów wymiaru 
sprawiedliwości w  całej UE w  usprawnianiu gromadzenia 
danych przez te organy. Umożliwi to poznanie faktycznej skali 
i znaczenia przemocy w rodzinie.

Czytaj dalej tutaj.
Najnowsze sprawozdanie EIGE na temat gromadzenia danych 
administracyjnych dotyczących gwałtów, kobietobójstwa 
i przemocy w rodzinie w UE można znaleźć tutaj.
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BIULETYN INFORMACYJNY
WYDANIE SPECJALNE

http://eige.europa.eu/gender-based-violence/data-collection
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/administrative-data-collection-rape-femicide-and-intimate-partner-violence-eu-member-states


Co roku coraz więcej dziewcząt i kobiet pada ofiarą handlu ludźmi 
w  celach wykorzystania seksualnego. Dyrektywa UE w  sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi określa środki służące ochronie 
ofiar. Należy postawić jednak pytanie: na ile skuteczne są te 
środki? EIGE zamierza przeprowadzić analizę dyrektywy z punktu 
widzenia ofiar przemocy ze względu na płeć, czyli na przykład 
kobiet będących ofiarami handlu ludźmi do celów wykorzystania 
seksualnego lub przymusowego małżeństwa. Czytaj więcej 
tutaj.

Wskaźnik równouprawnienia płci 
2017: co nowego w dziedzinie 
przemocy?

Czy dyrektywa w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi 
zapewnia ochronę ofiarom przemocy?

Na potrzeby trzeciej edycji wskaźnika równouprawnienia 
płci EIGE opracował sposób, w  jaki można zmierzyć zakres 
przemocy wobec kobiet w  poszczególnych państwach 
członkowskich. EIGE stosuje skalę od 1 do 100, przy czym im 
wyższy wynik, tym zjawisko przemocy wobec kobiet w danym 
państwie jest poważniejsze. Więcej informacji na temat 
przemocy na podstawie aktualnego wskaźnika można uzyskać 
tutaj.

Środowisko szkolne nie jest bezpieczne 
dla młodych kobiet i dziewcząt

Przemoc ze względu na płeć w  szkołach stanowi jedno 
z  sześciu wyzwań związanych z  problematyką równości płci 
w szkolnictwie. W obecnie przygotowywanym badaniu EIGE 
podkreśla, że niezbędne są wiarygodne dane dotyczące 
przemocy w szkole z uwzględnieniem aspektu płci, pokazujące 
skalę tego zjawiska. we wszystkich państwach członkowskich. 
Zapoznaj się z trzema badaniami EIGE koncentrującymi się na 
edukacji, które dostępne są tutaj.

Zerowa tolerancja dla okaleczania 
narządów płciowych kobiet
Wiele dziewcząt, również w  UE, pada ofiarą straszliwego 
procederu, jakim jest okaleczanie narządów płciowych. Nadal 
nie znamy jednak liczby dziewcząt zagrożonych tą formą 
znęcania się. Aby to ustalić, EIGE prowadzi ścisłą współpracę 
z  sześcioma państwami  – Belgią, Cyprem, Francją, Grecją, 
Włochami i  Maltą  – którym pomaga oszacować liczbę 
dziewcząt narażonych na tę formę przemocy. Badanie to 
ma pomóc decydentom w  zapobieganiu temu procederowi 
i  w jego ostatecznym zwalczeniu. Poprzednie badanie EIGE, 
w  którym przedstawiono szacunkową liczbę zagrożonych 
dziewcząt w Irlandii, Portugalii i Szwecji, można znaleźć tutaj.
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eige-studies/victims-rights-directive
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/domain/violence
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/eige-takes-depth-look-gender-equality-classroom
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/female-genital-mutilation


PUBLIKACJE

Cyberprzemoc – coraz poważniejsze 
zagrożenie szczególnie dla kobiet 
i dziewcząt

Wraz z rozpowszechnieniem 
internetu i mediów społecz-
nościowych coraz poważ-
niejszym problemem staje 
się cyberprzemoc wobec ko-
biet i dziewcząt. Aby przybli-
żyć problem tej nowej formy 
przemocy, EIGE wydał krótką 
notę informacyjną na ten te-
mat. Nota dostępna tutaj.

Co wiesz na temat problemu 
przemocy wobec kobiet 
w swoim kraju?
W odniesieniu do każdego państwa członkowskiego 
przygotowaliśmy zestawienie informacji zawierające 
kluczowe statystyki dotyczące przemocy wobec kobiet, 
informacje na temat obecnie obowiązującego prawa 
i  służb udzielających wsparcia ofiarom. Informacje te 
dostępne są również w językach narodowych. Informacje 
te są dostępne tutaj.

Ujednolicenie definicji
Pomiar skali przemocy wobec kobiet jest utrudniony ze względu 
na brak wspólnie uzgodnionego podejścia między państwami. 
Aby ułatwić porównywanie danych, EIGE opracował definicje 
i wskaźniki służące do pomiaru skali występowania gwałtów, 
kobietobójstwa i przemocy w rodzinie. Glosariusz zawierający 
definicje znajdziesz tutaj.

Dyrektywa o prawach ofiar z punktu 
widzenia aspektu płci

W UE ofiarom przestępstw należy zapewnić równe prawa, 
ochronę, wsparcie i  dostęp do wymiaru sprawiedliwości 
niezależnie od tego, gdzie się znajdują i  kim są. W  analizie 
dyrektywy o  prawach ofiar EIGE sprawdza, które przepisy są 
korzystne dla ofiar przemocy ze względu na płeć, a które mogą 
szkodzić lub wywołać niezamierzony skutek. Przeczytaj analizę 
tutaj.

Jakie koszty generuje przemoc ze 
względu na płeć?
Oprócz głębokiego urazu psychicznego i  emocjonalnego 
przemoc generuje również znaczne koszty finansowe 
ponoszone zarówno przez poszczególne osoby prywatne, jak 
i przez społeczeństwo. Według szacunków EIGE koszt związany 
z  przemocą ze względu na płeć może sięgać kwoty nawet 
226 mld euro rocznie. Szacunkowy koszt przemocy wobec 
kobiet w Twoim kraju poznasz, klikając tutaj.
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http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/cyber-violence-against-women-and-girls
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications?t=combating%20violence%20against%20women
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/analysis-victims-rights-directive-gender-perspective
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/estimating-costs-gender-based-violence-european-union-report
https://www.shutterstock.com/g/PHENPHAYOM?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/g215?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31


KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA”

Organizowana przez EIGE kampania „Biała wstążka” 
prowadzona jest na terytorium całej UE i skierowana jest do 
mężczyzn, których zachęca do pokazania, że nie pozostają 
obojętni wobec problemu przemocy wobec kobiet. Bardzo 
cieszymy się, że w kampanii udział wzięło wielu najwyższej 
rangi decydentów, a  wśród nich premier Luksemburga 
i  przewodniczący greckiego parlamentu. Dowiedz się, jak 
wziąć udział w kampanii „Biała wstążka”, klikając tutaj.

Na potrzeby kampanii nagraliśmy również serię filmów. Są 
wśród nich krótkie filmy animowane, filmy dokumentalne, 
wywiady z  ambasadorami oraz „scenki uliczne” ukazujące, 
jak można otwarcie sprzeciwiać się przemocy. Filmy można 
obejrzeć tutaj.

DOBRE PRAKTYKI

Okaleczanie narządów płciowych kobiet
Jeżeli chodzi o okaleczanie narządów płciowych kobiet, jednym z problemów jest brak wspólnej 
metody gromadzenia danych dotyczących tego zjawiska. EIGE zidentyfikował szereg dobrych 
praktyk pokazujących, jak należy korzystać z  informacji zgromadzonych przez policję, organy 
wymiaru sprawiedliwości i służbę zdrowia, aby oszacować częstość występowania przypadków 
okaleczania narządów płciowych kobiet. Czytaj więcej tutaj.

Gromadzenie danych administracyjnych
W większości państw członkowskich dane dotyczące przemocy wobec kobiet są niedokładne 
i trudno porównywalne. EIGE wybrał 12 dobrych praktyk, które dla organów krajowych, takich jak 
policja, organy wymiaru sprawiedliwości i służba zdrowia, mogą okazać się pomocne w lepszym 
gromadzeniu danych, a docelowo mogą przyczynić się do bardziej wiarygodnego pomiaru skali 
przemocy. Informacje na temat tych praktyk są dostępne tutaj.

Ważnym 
elementem prac 

prowadzonych przez EIGE 
jest wspieranie państw UE, 

które stoją w obliczu podobnych 
wyzwań. Wsparcie to polega na 
identyfikacji i upowszechnianiu 

sprawdzonych skutecznych 
metod pomagających spro-

stać tym wyzwaniom.
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/white-ribbon
https://www.youtube.com/watch?v=ox4eiSAQJPU&amp;amp;list=PLClktnSjN2pphlwlK5i7hmDeVRhXyCdhu
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/good-practices?topic%5b%5d=631
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices?topic%5b%5d=1476


Słownik i tezaurus
Czy wiesz, że glosariusz i tezaurus EIGE zawiera wyjaśnienie 
wielu pojęć związanych z problemem przemocy ze względu 
na płeć? Przykładowe pojęcia to: przemoc w  rodzinie, 
przemoc ekonomiczna i przemoc seksualna. Więcej definicji 
można znaleźć tutaj.

ZASOBY I KAMPANIE

Bazy danych statystycznych 
dotyczących płci
Jeżeli szukasz danych dotyczących przemocy wobec kobiet, 
dobrym źródeł jest prowadzona przez EIGE baza danych 
statystycznych dotyczących płci. Baza danych zawiera dane 
administracyjne pochodzące z  zasobów policji i  organów 
wymiaru sprawiedliwości, dotyczące gwałtów, napaści 
na tle seksualnym i przemocy w rodzinie. Dane dotyczące 
poszczególnych krajów można pobrać tutaj.

Centrum ds. Źródeł i Dokumentacji
Jeżeli potrzebujesz materiałów na temat przemocy ze 
względu na płeć, nie musisz już szukać! Internetowa 
biblioteka EIGE zawiera ponad 10 tys. pozycji poświęconych 
temu tematowi, w  tym książki, artykuły i  dokumenty 
programowe. Aby wyszukać więcej tematów, przejdź tutaj.
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http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/search?t=VIOLENCE
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_gbv_prev_form_ipv_admin__gbv_nat_admin__ipv
http://eige.europa.eu/rdc/search?t=gender-based+violence
https://www.shutterstock.com/g/Rawpixel.com?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/Rawpixel.com?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/Stock-Asso?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31


Czy ten biuletyn przesłał Ci znajomy? 
Następny możemy przesłać bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej!

SUBSKRYBUJ TUTAJ

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.eige.europa.eu,
skontaktuj się z nami pod adresem eige.sec@eige.europa.eu 

lub pod nr tel. +37052157400.

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) to unijne centrum wiedzy 
o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn. EIGE wspiera decydentów politycznych 
i wszystkie właściwe instytucje w wysiłkach na rzecz równouprawnienia kobiet 
i mężczyzn w Europie, zapewniając wiedzę fachową oraz porównywalne i rzetelne 

dane na temat równości płci w Europie.

Print ISBN 978-92-9470-245-6 doi:10.2839/008495 MH-02-17-955-PL-C
PDF ISBN 978-92-9470-239-5 doi:10.2839/036456 MH-02-17-955-PL-N

http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
https://www.facebook.com/eige.europa.eu
https://twitter.com/eurogender
https://www.youtube.com/user/eurogender
https://www.linkedin.com/company/european-institute-for-gender-equality
http://eurogender.eige.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
mailto:eige.sec@eige.europa.eu

