
Борбата с насилието срещу жени е сериозно 
затруднена от липсата на данни  
 
Експертите по събиране на данни от ЕС-28 се срещнаха във Вилнюс за 
консултация по въпросите на насилието срещу жени и призоваха лицата, 
вземащи политически решения, да осигурят събирането на хармонизирани и 
сравними данни относно насилието срещу жени в ЕС-28. „Събирането на 
сравними, категоризирани по пол данни е необходимо, за да се измери 
ефективността на нашите усилия за прекратяване на насилието срещу жени. 
Насилието срещу жени е все още скрито престъпление в целия ЕС. Липсата на 
надеждни данни и информация за разпространението му е пречка за напредъка 
в борбата с насилието срещу жени. Необходими са спешни мерки от страна на 
правителствата за поправяне на този пропуск“, заявява Тереза Мърфи от 
Европейския институт за равенство между половете (ЕІGE), организатор на 
срещата.  
 
Резултатите от първото проучване на ЕС за определяне на настоящото положение и 
потенциала на източниците на административни данни относно насилието срещу 
жени, проведено от ЕІGE, показват, че измерването на това насилие е сериозно 
затруднено от непълните данни. Липсват сравними, категоризирани по пол данни в 
тази област на равнище ЕС. Проучването на ЕІGE идентифицира и оцени източниците 
на административни данни в ЕС-28 по отношение на тяхното качество и сравнимост и 
определи стъпките, необходими за събиране на сравними данни за насилието срещу 
жени в целия ЕС-28. Всички експерти, с които са проведени консултации, 
подчертават, че сравнимите и хармонизирани данни и ефективното и координирано 
сътрудничество между участниците в събирането на данни са от решаващо значение 
за измерване и проследяване на инициативите за борба с насилието срещу жени.  
 
Недостиг на 25 000 приюта  
 
Докладът на ЕІGE „Насилието срещу жени. Подкрепа за жертвите“ показа също, че 
специализираните служби, като приюти, консултантски услуги или горещи линии, са 
разпределени неравномерно сред държавите членки на ЕС и във всяка една от тях 
поотделно, като много от тези държави са изправени пред проблеми с капацитета и 
финансирането. Според доклада на ЕІGE в ЕС има недостиг на над 25 000 приюта.  
 
Призив за промяна  
 
Институциите на ЕС са поели задължението да освободят ЕС от насилието във 
всякаква форма. За да се постигне тази цел, събирането на данни за насилието срещу 
жени в Европа трябва да се подобри. Надяваме се, че новото проучване на ЕІGE и 
новите инструменти, разработени от Института, ще съдействат за такава промяна. 
Това е инструмент за проследяване и изследване на потенциалното използване на 
почти 150 основни административни източници и 100 статистически продукти, 
съдържащи данни за насилието срещу жени на равнище ЕС.  
 



За проучването: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-
data-sources/about  
Инструмент за проследяване на настоящото състояние на основните 
административни източници и статистически продукти, съдържащи данни за 
насилието срещу жени на равнище ЕС: http://eige.europa.eu/gender-based-
violence/administrative-data-sources 
Статистически продукти за насилието срещу жени в държавите членки на ЕС-28: 
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-
sources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product 
 
Следете ЕІGE в Twitter: @eurogender 
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