
Datu nepietiekamība ievērojami apgrūtina ar dzimumu 
saistītas vardarbības novēršanu 
 
ES 28 dalībvalstu datu apkopošanas speciālisti, kuri tikās konsultatīvā sanāksmē 
Viļņā, lai apspriestu ar dzimumu saistītas vardarbības jautājumus, aicina politikas 
veidotājus visās ES 28 dalībvalstīs panākt saskaņotu un salīdzināmu datu apkopošanu 
ar dzimumu saistītas vardarbības jomā. „Salīdzināmi, pa dzimumiem iedalīti dati ir 
jāapkopo tāpēc, lai varētu noskaidrot, kāda efektivitāte ir mūsu centieniem novērst ar 
dzimumu saistītu vardarbību. Šī vardarbība pret sievietēm ir noziegums, kas joprojām ir 
slēpts visā ES. Tā kā trūkst uzticamu datu un informācijas par vardarbības apmēriem, ir 
visai sarežģīti novērst vardarbību pret sievietēm. Valdībām ir steidzami jārīkojas, lai 
risinātu šo problēmu”, sacīja Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) pārstāve 
Terēze Mērfija (Therese Murphy), kura rīkoja šo sanāksmi.  
 
Rezultāti pēc EIGE veiktā pirmā ES pētījuma par administratīvo datu avotu ar dzimumu 
saistītas vardarbības jomā pašreizējās situācijas un potenciāla kartēšanu liecina, ka datu 
nepietiekamība ievērojami apgrūtina ar dzimumu saistītas vardarbības apmēra noteikšanu. 
Šajā jomā nav salīdzināmu, pa dzimumiem iedalītu datu ES līmenī. EIGE pētījumā ir kartēti un 
novērtēti ES 28 dalībvalstu administratīvo datu avoti pēc to kvalitātes un salīdzināmības 
pakāpes, kā arī izklāstīti pasākumi, kas jāveic, lai apkopotu salīdzināmus ar dzimumu 
vardarbību saistītus datus visās ES 28 dalībvalstīs. Visi uzklausītie speciālisti uzsvēra, ka 
salīdzināmiem un saskaņotiem datiem un datu apkopošanā iesaistīto personu efektīvai un 
strukturētai koordinēšanai ir būtiska nozīme iniciatīvu ar dzimumu saistītas vardarbības 
novēršanas jomā novērtēšanā un uzraudzībā.  
 
Trūkst 25 000 patversmju vietu  
 
Tāpat EIGE ziņojumā „Vardarbība pret sievietēm — atbalsts upuriem” („Violence against 
Women. Victim Support”) secināts, ka ES dalībvalstīs un starp tām nav vienlīdzīga 
specializētu pakalpojumu, piemēram, patversmju, padomdevēju pakalpojumu vai tālruņa 
uzziņu dienestu, sadalījuma, turklāt daudzas valstis nevar nodrošināt pietiekami daudz 
resursu un finansējuma. Saskaņā ar EIGE ziņojumu Eiropas Savienībā trūkst vairāk nekā 
25 000 patversmju vietu.  
 
Aicinājums ieviest pārmaiņas  
 
ES iestādes ir apņēmušās ES izskaust visu veidu vardarbību. Lai to panāktu, ir jāuzlabo ar 
dzimumu saistītas vardarbības datu apkopošana. Jācer, ka EIGE jaunais pētījums un 
izstrādātie jaunie rīki palīdzēs īstenot pārmaiņas. Tas ir kartēšanas rīks, lai iepazītos ar vairāk 
nekā 150 galvenajiem administratīvajiem avotiem un 100 statistikas produktiem, kuros 
ietilpst ar dzimumu saistītas vardarbības dati ES līmenī, kā arī izpētītu šo materiālu iespējamo 
lietderību.  
 
Par pētījumu:  http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-
sources/about  

http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources/about
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources/about


Kartēšanas rīks, lai noteiktu pašreizējo statusu galvenajiem administratīvajiem avotiem 
un statistikas produktiem, kuros ietilpst ar dzimumu saistītas vardarbības dati ES līmenī: 
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources 
Ar dzimumu saistītas vardarbības statistikas produkti ES 28 dalībvalstīs: 
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-
sources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product 
 
Sekojiet EIGE sociālajā tīklā Twitter: @eurogender 
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