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Stačilo!
Skoncujme s násilím
páchaným na ženách!
Komisárka Věra Jourová podpísala 13. júna 2017 Istanbulský dohovor, čo predstavuje
dôležitý krok v boji proti násiliu páchanému na ženách v EÚ. Napriek tomuto pokroku
zostáva tento druh násilia jedným z najrozšírenejších a najškodlivejších prejavov
rodovej nerovnosti v EÚ. V reakcii na tento neprijateľný fakt sa Európska komisia
v prebiehajúcom roku sústreďuje na opatrenia v boji proti násiliu páchanému na
ženách. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) má tu česť podporovať uvedenú
iniciatívu svojim kritickým výskumom a odbornými znalosťami.
V našom tematickom spravodajcovi poukazujeme na vybrané najnovšie práce
inštitútu v oblasti násilia páchaného na ženách. Ich rozsah sa pohybuje od
pochopenia vznikajúceho trendu kybernetického násilia až po preskúmanie miery
ochrany, ktorú poskytujú právne predpisy EÚ obetiam obchodovania s ľuďmi.
Verím, že výskum EIGE pomôže pri budovaní Európy, v ktorej ženy a dievčatá
môžu žiť bez traumy násilia a zneužívania.
Virginija Langbakk
riaditeľka Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE)

NA ČOM AKTUÁLNE PRACUJE EIGE?

Skoncovať s násilím páchaným na ženách nie je jednoduché,
pretože zatiaľ neexistuje dostatok spoľahlivých a porovnateľných
údajov, aby sme rozhodujúcim činiteľom dokázali, aké je
bežné a časté. Znamená to tiež, že na preventívne opatrenia
a služby podpory poskytované obetiam často chýbajú finančné
prostriedky. EIGE pracuje na projekte, ktorého cieľom je pomôcť
polícii a justícii v celej EÚ pri zbere údajov. Pomôže nám to
pochopiť skutočnú mieru a dosah partnerského násilia.
Viac sa dočítate tu.
Najnovšiu správu inštitútu EIGE o zbere administratívnych údajov
o znásilnení, femicíde a partnerskom násilí v EÚ nájdete tu.
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Boj proti násiliu si vyžaduje viac
porovnateľných údajov
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Mrzačenie ženských pohlavných
orgánov je netolerovateľné
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Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je hroznou
skutočnosťou pre mnohé dievčatá aj v EÚ. Stále však nevieme,
koľkým hrozí táto forma zneužívania. EIGE úzko spolupracuje
so šiestimi krajinami: s Belgickom, Cyprom, Francúzskom,
Gréckom, Maltou a Talianskom, aby pomohli odhadnúť počet
ohrozených dievčat. Štúdia je určená tvorcom politík, aby im
pomohla bojovať proti týmto praktikám a definitívne s nimi
skoncovať. Predchádzajúcu štúdiu inštitútu, zameranú na
odhad počtu ohrozených dievčat v Írsku, Portugalsku a vo
Švédsku, si môžete prečítať tu.
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Škola nie je bezpečným miestom pre
mladé ženy a dievčatá
Rodovo podmienené násilie v školách je jedným zo šiestich
problémov súvisiacich s rodovým aspektom v oblasti
vzdelávania. V pripravovanej štúdii EIGE zdôrazňuje potrebu
rodovo citlivých údajov o tomto fenoméne. Tri štúdie inštitútu,
zamerané na vzdelávanie, nájdete tu.

Index rodovej rovnosti 2017: čo je
nové v oblasti násilia?

Každoročne rastie počet dievčat a žien, s ktorými sa obchoduje
na účely sexuálneho vykorisťovania. V smernici EÚ o boji proti
obchodovaniu s ľuďmi sa stanovujú opatrenia na ochranu
obetí. Aká je jej skutočná účinnosť? EIGE pripravuje analýzu
smernice z hľadiska obetí rodovo podmieneného násilia,
napr. žien, s ktorými sa obchodovalo na účely sexuálneho
vykorisťovania alebo núteného manželstva. Viac si o tom
prečítajte tu.

Na tretie vydanie indexu rodovej rovnosti inštitút vypracoval
metódu merania rozsahu násilia páchaného na ženách
v každom členskom štáte. Využíva sa pri nej stupnica od
1 do 100, t. j. čím vyššie bodové ohodnotenie, tým závažnejší
fenomén násilia páchaného na ženách v danej krajine. Viac
o násilí podľa nášho súčasného indexu sa dozviete tu.
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Sú obete násilia chránené smernicou
EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi?
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Kybernetické násilie je rastúcou
hrozbou najmä pre ženy a dievčatá
Keďže internet a sociálne
médiá sú stále ľahšie dostupné, násilie páchané na
ženách a dievčatách cez
internet sa stáva čoraz pálčivejším problémom. Na lepšie pochopenie tejto novej
formy násilia uverejnil inštitút EIGE stručné informácie
na túto tému. Prečítať si ich
môžete tu.
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Doplniť chýbajúce definície
Meranie násilia páchaného na ženách v EÚ je neľahká úloha,
pretože medzi krajinami neexistuje spoločne dohodnutý
prístup. Na ľahšie porovnanie údajov inštitút vypracoval
vymedzenia pojmov a ukazovatele na meranie znásilnenia,
femicídy a partnerského násilia. Glosár (v angličtine) nájdete tu.
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Čo viete o násilí páchanom
na ženách vo svojej krajine?
Za každý členský štát EÚ sme pripravili prehľad
s najdôležitejšími štatistickými údajmi o násilí páchanom
na ženách a s informáciami o súčasných právnych
predpisoch a službách poskytovaných obetiam. Prehľady
sú k dispozícii aj v národných jazykoch. Nájdete ich tu.
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Smernica o právach obetí z rodového
hľadiska

Obete trestných činov v EÚ majú mať rovnaké práva, ochranu,
podporu a prístup k spravodlivosti bez ohľadu na to, kde sa
nachádzajú a kto sú. V analýze smernice o právach obetí
inštitút EIGE rozoberá, ktoré ustanovenia sú pre obete
rodovo motivovaného násilia prínosom, ako aj ktoré sú
kontraproduktívne alebo majú nechcené účinky. Analýzu si
môžete prečítať tu.

Rodovo podmienené násilie:
koľko to stojí?
Okrem veľkého citového a psychického poškodenia si násilie
vyberá aj značnú finančnú daň tak od jednotlivcov, ako aj
od spoločnosti. Podľa odhadov inštitútu EIGE môže rodovo
podmienené násilie stáť EÚ až 226 miliárd eur ročne. Koľko asi
stojí násilie páchané na ženách vo vašej krajine, zistíte tu.
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Dôležitou
súčasťou práce
inštitútu EIGE je podpora
krajín EÚ pri riešení
podobných problémov.
Robíme to hľadaním
a sprístupňovaním úspešne
overených metód, ktoré
môžu pomôcť.
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Mrzačenie ženských pohlavných orgánov
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V diskusii o mrzačení ženských pohlavných orgánov chýba spoločná metóda zberu údajov
o tomto fenoméne. Inštitút identifikoval sériu osvedčených postupov využitia informácií
získaných orgánmi polície, justície a zdravotníctva na odhad rizika mrzačenia ženských
pohlavných orgánov. Viac si o tom môžete prečítať tu.

Zber administratívnych údajov
Získanie presnejšieho a porovnateľného obrazu o násilí páchanom na ženách je veľkou výzvou
pre všetky členské štáty. Inštitút vybral 12 osvedčených postupov, ktoré môžu pomôcť národným
orgánom, napr. polícii, justícii a zdravotníctvu pri zlepšovaní zberu údajov a v konečnom dôsledku
prispieť k spoľahlivejšiemu meraniu násilia. Nájdete ich tu.

KAMPAŇ BIELA STUHA

Kampaň Biela stuha EIGE prebieha v celej EÚ a zapájajú sa
do nej muži, aby prejavili svoj postoj k násiliu páchanému
na ženách. Sme veľmi radi, že sa ku kampani pripojili viacerí
významní predstavitelia s rozhodovacou právomocou
vrátane luxemburského premiéra, ako aj predsedu
helénskeho parlamentu. Ako sa pripojiť ku kampani Biela
stuha EIGE zistíte tu.

Pri príležitosti kampane sme pripravili sériu videí. Obsahujú
krátku animáciu, dokumenty a rozhovory s veľvyslancami
a náhodnými okoloidúcimi, ktoré ukazujú, ako sa možno
vyjadriť proti násiliu. Pozrite si ich tu.
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ZDROJE A KAMPANE

Databáza rodových štatistík
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Ak hľadáte údaje o násilí páchanom na ženách, možno
vám pomôže databáza rodových štatistík EIGE. Poskytuje
administratívne údaje polície a justície o znásilnení,
sexuálnych útokoch a partnerskom násilí. Údaje za každú
krajinu si môžete stiahnuť tu.

Glosár a tezaurus
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Vedeli ste, že glosár a tezaurus EIGE poskytuje vysvetlenie
mnohých termínov, ktoré sa vzťahujú na rodovo podmienené
násilie? Napríklad partnerské násilie, ekonomické násilie
a sexuálne násilie. Ďalšie vymedzenia pojmov nájdete tu.
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Stredisko zdrojov a dokumentácie
Ak potrebujete materiály o rodovo podmienenom násilí,
už nehľadajte! Internetová knižnica inštitútu EIGE obsahuje
vyše 10 000 zdrojov na túto tému vrátane kníh, článkov
a politických dokumentov. Ďalšie oblasti nájdete tu.

Dostali ste tohto spravodajcu od priateľa?
Toho ďalšieho si už vyberte priamo zo svojej schránky doručenej pošty!

PRIHLÁSTE SA NA ODBER!

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) je znalostné centrum EÚ v oblasti rodovej
rovnosti. EIGE poskytuje tvorcom a tvorkyniam politík, ako aj príšlušným inštitúciám
špecifické odborné znalosti a spoľahlivé porovnateľné údaje o rodovej rovnosti.
Prispieva tak k ich snahe o to, aby sa rovnosť žien a mužov stala skutočnosťou pre
všetkých v Európe.

Ak potrebujete viac informácií, navštívte www.eige.europa.eu,
pošlite nám e-mail na eige.sec@eige.europa.eu
alebo zavolajte na číslo +370 5 215 7400.
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