
Chýbajúce údaje predstavujú vážnu prekážku v boji 
proti rodovo motivovanému násiliu  
 
Experti v oblasti zberu údajov z EÚ-28, ktorí sa zišli vo Vilniuse na konzultačnom 
stretnutí o rodovo motivovanom násilí, vyzývajú politických stratégov, aby 
zabezpečili zber harmonizovaných a porovnateľných údajov o rodovo motivovanom 
násilí v EÚ-28. „Zber porovnateľných údajov rozdelených podľa pohlavia je potrebný 
na meranie efektívnosti nášho úsilia zameraného na ukončenie páchania rodovo 
motivovaného násilia. Rodovo motivované násilie páchané na ženách je ešte stále 
skrytým trestným činom v rámci EÚ. Chýbanie spoľahlivých údajov a informácií o 
výskyte násilia sťažuje postup boja proti násiliu páchanému na ženách. V záujme 
riešenia tohto problému je potrebné, aby vlády prijali naliehavé opatrenia“ , hovorí 
organizátorka stretnutia Therese Murphyová z Európskeho inštitútu pre rodovú 
rovnosť (EIGE).  
 
Z výsledkov prvej štúdie EÚ mapujúcej súčasnú situáciu a potenciál administratívnych 
zdrojov údajov o rodovo motivovanom násilí, ktorú uskutočnil inštitút EIGE, vyplýva, že 
meranie rodovo motivovaného násilia vážne obmedzujú chýbajúce údaje. Na úrovni EÚ 
neexistujú v tejto oblasti žiadne porovnateľné údaje rozdelené podľa pohlavia. V štúdii 
inštitútu EIGE sa mapovali a posudzovali administratívne zdroje údajov v EÚ-28 z hľadiska 
ich kvality a porovnateľnosti a stanovili sa kroky potrebné na zhromaždenie 
porovnateľných údajov o rodovo motivovanom násilí v celej EÚ-28. Všetci experti, s 
ktorými sa konzultovalo, zdôraznili, že pre meranie a monitorovanie iniciatív v boji proti 
rodovo motivovanému násiliu sú nevyhnutné porovnateľné a harmonizované údaje a 
efektívna a štruktúrovaná koordinácia medzi subjektmi zapojenými do zberu údajov.  
 
Chýba 25 000 miest v útulkoch  
 
Správa inštitútu EIGE „Violence against Women. Victim Support“ (Násilie páchané na 
ženách. Podpora obetí) tiež poukázala na nerovnomernú distribúciu špecializovaných 
služieb, ako napr. útulky, poradenské služby alebo linky dôvery, v členských štátoch EÚ 
a medzi nimi a na to, že mnohé štáty čelia problémom s kapacitami a financovaním. Podľa 
správy EIGE v EÚ chýba viac než 25 000 miest v útulkoch.  
 
Výzva k zmene  
 
Inštitúcie EÚ sú odhodlané zamerať svoje úsilie na oslobodenie EÚ od násilia voči všetkým. 
Na splnenie tohto cieľa je potrebné zlepšiť v Európe zber údajov o rodovo motivovanom 
násilí. Veríme, že nová štúdia inštitútu EIGE a nové nástroje vypracované týmto inštitútom 
napomôžu k tejto zmene. Je nástrojom na mapovanie s možnosťou oboznámiť sa 
a preskúmať potenciálne využitie takmer 150 základných administratívnych zdrojov a 100 
štatistických produktov, ktoré obsahujú administratívne údaje o rodovo motivovanom 
násilí na úrovni EÚ.  
 
O štúdii: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-
sources/about 
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Nástroj na mapovanie  s cieľom  oboznámiť sa s aktuálnym stavom základných 
administratívnych zdrojov a štatistických produktov, ktoré obsahujú údaje o rodovo 
motivovanom násilí na úrovni EÚ: http://eige.europa.eu/gender-based-
violence/administrative-data-sources 
Štatistické produkty o rodovo motivovanom násilí v členských štátov EÚ-28: 
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-
sources/search?%20title=&type%5b%5d=eige_statistical_product 
 
Sledovať inštitút EIGE na Twitteri @eurogender 
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