
www.eige.europa.eu/rdc

Klappe aussen rechts – 73,25 mm Klappe aussen links – 73,25 mmRückseite – 148,5 mm

Bronnen- en 
Documentatie-
centrum

Gendergerelateerd 
geweld
Bronnen 

De Bronnen over gendergerelateerd 
geweld zijn onderdeel van het Bronnen- 
en Documentatiecentrum van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid

 Naar één enkel loket over gendergelijkheid •
  • Een unieke toegang tot materiaal over gendergelijkheid in Europa

  • Volledig toegankelijk vanaf juli 2013

Documentatiecentrum en bibliotheek – 

een onlinecatalogus en een 

bibliotheek

Kenniscentrum – 

gegevens over gendersta-

tistieken, onderzoek, me-

thoden, instrumenten en 

goede praktijken op het 

gebied van gendergelijk-

heid en integratie van de 

genderdimensie, verwerkt 

en geproduceerd door het 

Europees Instituut voor 

gendergelijkheid

EuroGender – het Europese 

Netwerk voor Gendergelijkheid; 

een online-platform voor alle 

belanghebbenden

Het Europees Instituut voor gendergelijkheid is een agenstchap 

van de Europese Unie. Het heeft als doel de EU en haar lidstaten te 

ondersteunen in hun inspanningen om gendergelijkheid te promo-

ten, om discriminatie op grond van geslacht te bestrijden en om 

genderthema’s onder de aandacht te brengen.

Contactgegevens

Europees Instituut voor gendergelijkheid

Švitrigailos g. 11M

LT-03228 Vilnius

+370 5 239 4107

Email: eige.sec@eige.europa.eu

www.eige.europa.eu

www.twitter.com/eurogender

www.facebook.com/eige.europa.eu

www.youtube.com/eurogender
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De bronnen hebben betrekking op verschil-

lende vormen van gendergerelateerd geweld, 

waaronder huiselijk geweld, partnergeweld; 

verkrachting, seksuele intimidatie en andere 

vormen van seksueel misbruik; stalking; 

verminking van vrouwelijke geslachtsdelen, 

gedwongen huwelijken, eerwraak; prostitutie en 

vrouwenhandel.

Meer dan 26.000 referenties – beleidsdocumen-

ten, grijze literatuur, online-bronnen, boeken, 

artikelen en databases – zijn toegankelijk via 

een zoekapplicatie en beschikbaar in verschei-

dene talen, waaronder Duits, Engels, Frans, 

Nederlands en Zweeds.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van 

Europa dat zo veel documenten over gender-

gerelateerd geweld beschikbaar worden 

gesteld via één portaal, dat regelmatig wordt 

aangevuld.

www.eige.europa.eu/rdc
Bronnen- en Documentatiecentrum 

Een webportaal van het Europees Instituut voor 

gendergelijkheid

Europese Bronnen over 
gendergerelateerd geweld 

Gendergerelateerd geweld
Gendergerelateerd geweld, in elke vorm, 

treft voornamelijk vrouwen. Het weerspie-

gelt en versterkt de ongelijkheid tussen 

vrouwen en mannen en is nog altijd een 

groot probleem in de Europese Unie. 

In de resolutie van het Europees Parlement 

over de uitbanning van geweld tegen vrou-

wen (26 november 2009) en de conclusies 

van de Raad van de Europese Unie over 

de uitbanning van geweld tegen vrouwen 

(8 maart 2010) werd met klem gewezen 

op het gebrek aan beschikbare en vergelijk-

bare gegevens over geweld tegen vrouwen 

in de Europese Unie. Het Europees Instituut 

voor gendergelijkheid verricht onderzoek 

naar gendergerelateerd geweld om beleids-

makers en deskundigen van bestaande 

gegevens, informatie en bronnen over de 

preventie vanen de strijd tegen genderge-

relateerd geweld te voorzien.

De partners
Deze bronnen over gendergerelateerd 

geweld zijn toegankelijk dankzij de samen-

werking van zes Europese documentatie-

centra en bibliotheken die zich specialise-

ren in vrouwen- en genderthema’s:

Aletta E-Quality – kennisinstituut 

voor emancipatie en vrouwenge-

schiedenis in Amsterdam

Amazone – Bronnencentrum voor 

de gelijkheid van vrouwen en 

mannen in Brussel

KVINNSAM – Nationale bibliotheek 

voor genderstudies aan de 

universiteit van Gothenburg

Bronnen- en Documentatiecentrum – 

Europees Instituut voor 

gendergelijkheid

Cid-femmes – Vrouweninformatie- 

en documentatiecentrum in 

Luxemburg

Gender Library at Humboldt-

Universität zu Berlin
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