
Strijd tegen gendergerelateerd geweld ernstig 
gehinderd door gebrek aan gegevens 
 
Onderwerp: inzake de lancering van het onderzoek in de EU naar Administratieve 
Gegevensbronnen op het vlak van gendergerelateerd geweld  
 
 
Deskundigen terzake uit de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU-28) kwamen in 
Vilnius samen voor overleg betreffende gegevensverzameling op het vlak van 
gendergerelateerd geweld. Zij deden een oproep aan de de beleidsmakers om 
ervoor te zorgen dat in de EU-28 geharmoniseerde en vergelijkbare gegevens over 
gendergerelateerd geweld zouden worden verzameld. "De verzameling van 
vergelijkbare, naar sekse uitgesplitste gegevens is noodzakelijk voor het meten van de 
doeltreffendheid van onze inspanningen om gendergerelateerd geweld te stoppen. 
Gendergerelateerd geweld tegen vrouwen is nog steeds een verscholen misdrijf in de 
EU. Het gebrek aan betrouwbare gegevens en informatie over de prevalentie van 
geweld belemmert de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Er is dringend behoefte aan 
acties van de regeringen om dit deficiet aan te pakken”, stelt Thérèse Murphy van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), dat de bijeenkomst organiseerde. 
 
Deze EIGE studie is de eerste EU studie die de huidige toestand op het vlak van 
administratieve gegevensverzameling over gendergerelateerd geweld in kaart will 
brengen en er het potentieel van wil onderzoeken. De resultaten tonen aan dat het meten 
van gendergerelateerd geweld ernstig wordt gehinderd door leemten in die 
gegevensverzameling. Er bestaan geen vergelijkbare, naar sekse uitgesplitste gegevens 
op in dit domein op EU-niveau. De studie van EIGE heeft administratieve 
gegevensbronnen in de EU-28 geïnventariseerd en beoordeeld op basis van hun kwaliteit 
en vergelijkbaarheid. Het heeft  de stappen geïdentificeerd die noodzakelijk zijn om 
vergelijkbare gegevens over gendergerelateerd geweld te verzamelen in gans de EU. 
Tijdens de vernoemede vergadering benadrukten alle geraadpleegde deskundigen dat 
vergelijkbare en geharmoniseerde gegevens en een doeltreffende en gestructureerde 
coördinatie tussen de bij de gegevensverzameling betrokken actoren van wezenlijk 
belang zijn voor het meten en monitoren van de initiatieven om gendergerelateerd 
geweld te bestrijden. 
 
 
Tekort aan 25 000 opvangplaatsen 
 
Uit een ander EIGE-verslag ‘Violence against women. Victim Support’ (Geweld tegen 
vrouwen. Slachtofferhulp) blijkt verder dat gespecialiseerde diensten zoals opvangcentra, 
begeleidingsdiensten of telefonische hulpdiensten ongelijk verdeeld zijn in en over de 
lidstaten van de EU. Vele opvangplaatsen kampen bovendien met capaciteits- en 
financieringsproblemen. Volgens het EIGE-verslag is er in de EU een tekort aan meer dan 
25 000 opvangplaatsen. 
 
 



Oproep voor verandering 
 
De instellingen van de EU spannen zetten zich in voor een voor iedereen geweldvrije EU. 
Om dit te verwezenlijken moet de gegevensverzameling over gendergerelateerd geweld 
in Europa worden verbeterd. EIGE hoopt dat de nieuwe studie en de nieuwe ontwikkelde 
instrumenten zullen bijdragen tot verandering. Het vermelde inventarisatie-instrument 
laat toe om de bruikbaarheid van bijna 150 voorname administratieve bronnen en 100 
statistische producten met administratieve gegevens over gendergerelateerd geweld op 
EU-niveau na te gaan en te beoordelen. 
 
Over de studie:  http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-
sources/about  
Inventarisatie-instrument om de laatste stand van zaken betreffende de voornaamste 
administratieve bronnen en statistische producten met gegevens over gendergerelateerd 
geweld op EU-niveau na te gaan: http://eige.europa.eu/gender-based-
violence/administrative-data-sources 
Statistische producten over gendergerelateerd geweld in de 28 lidstaten van de EU: 
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-
sources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product 
 
Volg het EIGE op Twitter: @eurogender 
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