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Resurserna om könsrelaterat våld är en 
del av Europeiska jämställdhetsinstitutets 
resurs- och dokumentationscentrum

 På väg mot en one-stop-shop för jämställdhetsfrågor på EU-nivå •
 Unik tillgång till resurser om jämställdhet i Europa •
  • Fullt tillgänglig från juli 2013

Dokumentationscentrum och bibliotek – 

en onlinekatalog och ett bibliotek

Kunskapscentrum – 

information och statistik 

på genusområdet, forsk-

ning, metoder, verktyg 

och god praxis i jämställd-

hetsarbetet samt integre-

ring av ett jämställdhets-

perspektiv, framtaget och 

bearbetat av Europeiska 

jämställdhetsinstitutet

EuroGender – Europeiska 

jämställdhetsnätverket; 

en elektronisk samarbetsplattform 

för alla berörda

Det Europeiska jämställdhetsinstitutet är en EU-byrå med uppdraget 

att stödja EU och medlemsstaterna i deras ansträngningar att stärka 

jämställdheten mellan män och kvinnor, bekämpa diskriminering 

baserat på kön och medvetandegörande av jämställdhetsfrågor.
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Švitrigailos g. 11M
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Resurserna täcker olika former av könsrelaterat 

våld, såsom våld i hemmet, våld i parförhål-

landen; våldtäkt, sexuella trakasserier och andra 

former av sexuella övergrepp; stalkning; kvinnlig 

könsstympning, tvångsäktenskap, hedersrelate-

rat våld; prostitution och människohandel. 

Fler än 26 000 referenser – policydokument, 

opublicerad litteratur, onlineresurser, böcker, 

artiklar och databaser – är tillgängliga via ett 

sökverktyg och fi nns på fl era språk, bland annat 

svenska, engelska, franska, tyska och 

nederländska.

Detta är första gången i Europas historia som 

så många dokument om könsrelaterat våld har 

gjorts tillgängliga genom en enda portal som 

dessutom systematiskt uppdateras. 

www.eige.europa.eu/rdc
Documentationscenter och bibliotek 

Ansvarig för webbplatsen är det Europeiska 

jämställdhetsinstitutet

Europeiska resurser om 
könsrelaterat våld 

Könsrelaterat våld
Könsrelaterat våld i alla former påverkar 

mest kvinnor. Det speglar och förstärker 

ojämlikheten mellan kvinnor och män och 

är fortfarande ett stort problem i EU.

Europaparlamentets resolution om 

avskaff ande av våld mot kvinnor 

(26 november 2009) liksom Ministerrå-

dets slutsatser om utrotning av våld mot 

kvinnor (8 mars 2010) belyste det faktum 

att det saknas tillgängliga och jämför-

bara uppgifter om våld mot kvinnor i EU. 

Europeiska jämställdhetsinstitutet bedriver 

forskning om könsrelaterat våld för att 

ge beslutsfattare och experter befi ntliga 

data, information och resurser så att det 

blir möjligt att förebygga och motarbeta 

könsrelaterat våld.

Samarbetspartners
Resurserna om könsrelaterat våld görs 

tillgängliga genom ett samarbete med sex 

europeiska dokumentationscentrum och 

bibliotek som är specialiserade på kvinno- 

och jämställdhetsfrågor:

Aletta E-Quality – institute for 

gender equality and women’s 

history in Amsterdam

Amazone – Resurscentrum för 

jämställdhet mellan kvinnor och 

män i Bryssel

KVINNSAM – Nationellt bibliotek 

för genusforskning vid Göteborgs 

universitet

Resurs- och dokumentations-

centrum – Europeiska 

jämställdhetsinstitutet

Cid-femmes – Informations- och 

dokumentationscentrum för 

kvinnofrågor i Luxemburg

Gender Library at Humboldt-

Universität zu Berlin
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