
Luki w danych poważnie utrudniają zwalczanie 
przemocy ze względu na płeć  
 
Podczas spotkania konsultacyjnego w Wilnie dotyczącego przemocy ze względu na 
płeć eksperci z UE-28 specjalizujący się w gromadzeniu danych wezwali decydentów 
politycznych do podjęcia działań, ktore zapewnią zharmonizowane i porównywalne 
gromadzenie danych na temat tego zjawiska we wspomnianych krajach. 
„Zgromadzenie porównywalnych danych z podziałem na płeć jest konieczne do 
oceny naszych działań zmierzających do zwalczenia przemocy ze względu na płeć. 
Przemoc ze względu na płeć pozostaje ukrytym przestępstwem w całej UE.  Brak 
wiarygodnych danych i informacji na temat skali tego zjawiska utrudnia jego 
zwalczanie. Potrzebne są natychminastowe działania rządów  w tej kwestii ” –  mówi 
Therese Murphy z Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), 
który zorganizował spotkanie.  
 
Wyniki przeprowadzonego przez EIGE pierwszego unijnego badania mającego na celu 
opis obecnej sytuacji i zbadanie możliwości wykorzystania źródeł danych 
administracyjnych na temat przemocy ze względu na płeć wskazują, że luki w danych 
poważnie utrudniają ocenę skali tego zjawiska. Na poziomie UE brakuje porównywalnych 
danych w tym zakresie z podziałem na płeć. W badaniu EIGE wymieniono i oceniono 
źródła danych administracyjnych w UE-28 pod względem ich jakości oraz 
porównywalności, jak też wskazano działania niezbędne w celu zgromadzenia 
porównywalnych danych na temat przemocy ze względu na płeć we wszystkich krajach 
UE-28. Wszyscy uczestniczący w konsultacjach eksperci podkreślali, że niezbędnymi 
elementami oceny i monitorowania inicjatyw na rzecz zwalczania takiej przemocy są 
porównywalne i zharmonizowane dane oraz skuteczna i zorganizowana koordynacja 
między podmiotami zaangażowanymi w ich gromadzenie.  
 
Brakuje 25 000 miejsc w ośrodkach pomocy dla kobiet 
 
W raporcie EIGE „Violence against Women. Victim Support” [„Przemoc wobec kobiet. 
Wsparcie dla ofiar”] ujawniono też, że dostęp do specjalistycznych usług, takich jak ośrodki 
pomocy, usługi poradnictwa lub numery interwencyjne, jest nierówny w obrębie państw 
członkowskich UE, a wiele z nich nie potrafi sprostać zapotrzebowaniu i ma trudności z 
finansowaniem. Według raportu EIGE w UE brakuje ponad 25 000 miejsc w ośrodkach 
pomocy dla kobiet.  
 
Wezwanie do zmian  
 
Instytucje UE są zaangażowane wdziałania, których celem jest Europa wolna od przemocy 
ze względu na płeć. Aby osiągnąć ten cel, trzeba usprawnić gromadzenie danych na temat 
przemocy ze względu na płeć w Europie. Mamy nadzieję, że nowe badanie EIGE oraz nowe 
narzędzie opracowane przez Instytut ułatwią wprowadzenie niezbędnych zmian. 
Narzędzie to ma formę mapy udostępniającej dane z niemal 150 głównych źródeł 
administracyjnych oraz ze100 produktów statystycznych zawierających dane 



administracyjne na temat przemocy ze względu na płeć na poziomie UE, jak też 
umożliwiającej zbadanie potencjalnego wykorzystania tych źródeł i produktów.  
 
Informacje o badaniu: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-
data-sources/about  
Narzędzie w formie mapy udostępniające dane o obecnym statusie najważniejszych 
źródeł administracyjnych oraz produktów statystycznych zawierających dane na temat 
przemocy ze względu na płeć na poziomie UE: http://eige.europa.eu/gender-based-
violence/administrative-data-sources 
Produkty statystyczne na temat przemocy ze względu na płeć w państwach 
członkowskich UE-28: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-
data-sources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product 
 
Śledź EIGE na Twitterze: @eurogender 
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