
Boj proti genderově podmíněnému násilí velmi ztěžují 
chybějící údaje 
 
Odborníci na sběr údajů z EU-28 se setkali ve Vilniusu na konzultačním setkání na 
téma genderově podmíněné násilí, kde vyzvali politické činitele, aby zajistili sběr 
harmonizovaných a srovnatelných údajů o genderově podmíněném násilí v EU-28. 
„Sběr srovnatelných údajů rozlišených podle pohlaví je nezbytný pro měření efektivity 
naší práce zaměřené na ukončení genderově podmíněného násilí. Genderově 
podmíněné násilí páchané na ženách v EU stále představuje skrytou trestnou činnost. 
Neexistence spolehlivých údajů a informací o výskytu násilí brzdí pokrok v oblasti 
potírání násilí páchaném na ženách. Je nezbytné, aby vlády přijaly neodkladná 
opatření, která budou tento nedostatek řešit,“ uvedla pořadatelka setkání Therese 
Murphyová z Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE). 
 
Výsledky první studie EU zaměřené na zmapování současné situace a potenciálních zdrojů 
administrativních údajů o genderově podmíněném násilí, kterou provedl institut EIGE, 
ukazují, že měření genderově podmíněného násilí velmi ztěžují chybějící údaje. Na úrovni 
EU nejsou v této oblasti k dispozici žádné srovnatelné údaje rozlišené podle pohlaví. 
Studie institutu EIGE mapuje a hodnotí zdroje administrativních údajů v EU-28 z hlediska 
jejich kvality a srovnatelnosti a stanoví kroky nezbytné pro sběr srovnatelných údajů 
o genderově podmíněném násilí v EU-28. Všichni konzultovaní odborníci zdůraznili, že pro 
měření a monitorování iniciativ na potírání genderově podmíněného násilí jsou zásadní 
srovnatelné a harmonizované údaje a efektivní a strukturovaná koordinace aktérů 
zapojených do sběru údajů. 
 
Chybí 25 000 azylových domů 
 
Zpráva institutu EIGE „Násilí páchané na ženách. Podpora obětí“ rovněž odhalila, že 
v členských státech jsou specializované služby, jako azylové domy, poradenské služby 
nebo horké linky, nerovnoměrně rozmístěné a že řada z nich se potýká s nedostatkem 
kapacity a finančních prostředků. Podle zprávy institutu EIGE v EU chybí více než 25 000 
azylových domů. 
 
Volání po změně  
 
Orgány EU se zavázaly k zajištění EU bez násilí pro všechny. Aby toho mohly dosáhnout, je 
zapotřebí zlepšit sběr údajů o genderově podmíněném násilí v Evropě. Doufáme, že nová 
studie institutu EIGE a nové nástroje, které institut EIGE vyvinul, pomohou tuto situaci 
změnit. Jedná se o mapovací nástroj, pomocí něhož lze zjišťovat a zkoumat potenciální 
používání téměř 150 hlavních zdrojů administrativních údajů a 100 statistických produktů 
obsahujících administrativní údaje o genderově podmíněném násilí na úrovni EU. 
 
O studii:  http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-
sources/about 
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Mapovací nástroj, pomocí něhož lze zjistit aktuální stav hlavních zdrojů administrativních 
údajů a statistických produktů obsahujících údaje o genderově podmíněném násilí na 
úrovni EU: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources 
Statistické produkty zaměřené na genderově podmíněné násilí v členských státech 
EU-28: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-
sources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product 
 
Sledujte institut EIGE prostřednictvím služby Twitter: @eurogender 
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