
Bekämpningen av könsrelaterat våld försvåras av 
bristen på uppgifter  
 
Experter på uppgiftsinsamling från EU:s 28 medlemsländer (EU-28), som samlats för 
att delta i ett samrådsmöte om könsrelaterat våld i Vilnius, uppmanar beslutsfattare 
att se till att enhetliga och jämförbara uppgifter om könsrelaterat våld samlas in i 
EU-28.  
– Jämförbara könsuppdelade uppgifter måste samlas in för att vi ska kunna mäta hur 
effektiva åtgärderna för att få ett slut på könsrelaterat våld är. Könsrelaterat våld mot 
kvinnor är fortfarande ett dolt brott i EU. Bristen på tillförlitliga uppgifter och 
information om förekomsten av våld försvårar bekämpningen av våld mot kvinnor. 
Det krävs snabba åtgärder från myndigheternas sida för att ta itu med detta, säger 
Therese Murphy från Europeiska jämställdhetsinstitutet som anordnade mötet.  
 
Resultatet av den första EU-undersökningen om kartläggning av den aktuella situationen 
och potentialen för administrativa uppgiftskällor om könsrelaterat våld, som utförts av 
Europeiska jämställdhetsinstitutet, visar att mätningen av könsrelaterat våld försvåras av 
bristen på uppgifter. Det finns inga jämförbara könsuppdelade uppgifter på det här 
området på EU-nivå. I Europeiska jämställdhetsinstitutets undersökning kartläggs och 
bedöms administrativa uppgiftskällor i EU-28 utifrån deras kvalitet och jämförbarhet. 
Dessutom fastställs vilka åtgärder som måste genomföras för att sammanställa jämförbara 
uppgifter om könsrelaterat våld i EU-28. Alla experter som rådfrågades betonade att 
jämförbara och enhetliga uppgifter samt effektiv och strukturerad samordning mellan de 
olika aktörer som utför uppgiftsinsamlingen är avgörande när det gäller att mäta och 
övervaka initiativen för att bekämpa könsrelaterat våld.  
 
25 000 platser på kvinnohus saknas  
 
Europeiska jämställdhetsinstitutets rapport Violence against Women. Victim Support (Våld 
mot kvinnor. Stöd till brottsoffer) visar också att specialtjänster såsom kvinnohus, 
rådgivning och journummer är ojämnt fördelade inom och mellan EU-länderna och att 
många av dem har kapacitets- och finansieringsproblem. Enligt Europeiska 
jämställdhetsinstitutets rapport saknas över 25 000 platser på kvinnohus i EU.  
 
Det krävs förändringar  
 
EU:s institutioner strävar efter att göra EU fritt från våld. För att detta ska kunna uppnås 
måste insamlingen av uppgifter om könsrelaterat våld i Europa förbättras. Vi hoppas att 
Europeiska jämställdhetsinstitutets nya undersökning och de verktyg som utarbetats 
kommer att bidra till detta. Det handlar om ett kartläggningsverktyg för samråd och 
undersökning av potentiell användning av uppemot 150 huvudsakliga administrativa 
källor och 100 statistiska produkter som omfattar administrativa uppgifter om 
könsrelaterat våld på EU-nivå.  
 
Om undersökningen: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-
data-sources/about  
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Ett kartläggningsverktyg för att undersöka de huvudsakliga administrativa källorna och 
statistiska produkterna som omfattar uppgifter om könsrelaterat våld på EU-nivå: 
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources 
Statistiska produkter om könsrelaterat våld i EU:s 28-medlemsländer: 
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-
sources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product 
 
Följ Europeiska jämställdhetsinstitutet på Twitter: @eurogender 
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