
Vrzeli v podatkih resno ovirajo boj proti nasilju na 
podlagi spola 
 
Strokovnjaki za zbiranje podatkov iz EU-28, ki so se v Vilni zbrali na posvetovalnem 
sestanku o nasilju na podlagi spola, pozivajo oblikovalce politike, naj zagotovijo 
zbiranje usklajenih in primerljivih podatkov o nasilju na podlagi spola v EU-28. 
„Zbiranje primerljivih po spolu razčlenjenih podatkov je nujno za merjenje 
učinkovitosti naših prizadevanj, da bi ustavili nasilje na podlagi spola. Nasilje nad 
ženskami, ki se izvaja na podlagi spola, je po EU še vedno kaznivo dejanje, ki ga žrtve 
ne prijavljajo. Boj proti njem pa je oviran zaradi pomanjkanja zanesljivih podatkov in 
informacij o razširjenosti nasilja. Vlade morajo takoj ukrepati za odpravo te težave,“ 
pravi Therese Murphy iz Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE), ki je 
organiziral sestanek.  
 
Rezultati prve študije EU za analizo sedanjega stanja in možnosti virov upravnih podatkov 
o nasilju na podlagi spola, ki jo je opravil inštitut EIGE, kažejo, da vrzeli v podatkih resno 
ovirajo merjenje nasilja na podlagi spola. Na tem področju ni primerljivih po spolu 
razčlenjenih podatkov na ravni EU. V študiji inštituta EIGE so opredeljeni in ocenjeni viri 
upravnih podatkov v EU-28 v smislu njihove kakovosti in primerljivosti ter opredeljeni 
ukrepi, potrebni za zbiranje primerljivih podatkov o nasilju na podlagi spola v EU-28. Vsi 
strokovnjaki, vključeni v posvetovanje, so poudarili, da so primerljivi in usklajeni podatki 
ter učinkovito in strukturirano usklajevanje med akterji, vključenimi v zbiranje podatkov, 
bistveni za merjenje in spremljanje pobud za boj proti nasilju na podlagi spola.  
 
Manjka 25 000 varnih hiš 
 
Poročilo inštituta EIGE z naslovom „Nasilje nad ženskami. Podpora žrtvam“ prav tako 
razkriva, da so specializirane storitve, kot so varne hiše, svetovalne službe in telefonske 
linije za pomoč žrtvam nasilja, v državah članicah EU in med njimi neenakomerno 
razširjene ter da se številne srečujejo s težavami v zvezi z zmogljivostmi in financiranjem. 
Glede na poročilo inštituta EIGE v EU manjka 25 000 varnih hiš.  
 
Poziv k spremembam 
 
Institucije EU so zavezane k temu, da EU postane območje brez nasilja za vse. Za 
uresničitev tega cilja je treba izboljšati zbiranje podatkov o nasilju na podlagi spola v 
Evropi. Upamo, da bodo nova študija inštituta EIGE in nova orodja, ki jih je razvil, 
pripomogla k spremembam. To je orodje, ki omogoča vpogled v morebitno uporabo 
skoraj 150 glavnih upravnih virov in 100 statističnih produktov, ki vsebujejo upravne 
podatke o nasilju na podlagi spola na ravni EU, ter njihovo raziskovanje.  
 
O študiji: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-
sources/about. 
Orodje, ki omogoča vpogled v sedanje stanje glavnih upravnih virov in statističnih 
produktov, ki vsebujejo podatke o nasilju na podlagi spola na ravni EU: 
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources. 
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Statistični produkti o nasilju na podlagi spola v državah članicah EU-28: 
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-
sources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product. 
 
Spremljajte EIGE na twitterju: @eurogender 
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