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Pressemeddelelse fra FRA 

Wien, den 14. oktober 2014 

FRA hædret for sit enestående arbejde i bekæmpelsen af 
vold mod kvinder 

Det spanske observationsorgan for bekæmpelse af vold i hjemmet og 
kønsrelateret vold har tildelt EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder den 
prestigefyldte årlige pris for dets enestående arbejde i kampen mod vold mod 
kvinder. 

»I alt for lang tid har vold mod kvinder været betragtet som et privat problem, 
der ikke kunne diskuteres i det offentlige rum, og kvinder, der blev misbrugt af 
deres partner eller af en fremmed, forventedes at lide i stilhed,« sagde FRA's 
direktør Morten Kjærum. »Dette er nu ved at ændre sig takket være de mange 
udviklingstendenser, der over de seneste få årtier har fundet sted i det 
europæiske samfund og i EU's lovgivning og politik. Men der er stadig lang vej 
endnu.« 

FRA er blevet tildelt prisen i år for dets indsats i kampen mod vold mod kvinder, 
især for dets arbejde omkring verdens største undersøgelse nogensinde om vold 
mod kvinder. Undersøgelsen afslørede omfanget af overgreb mod kvinder i 
hjemmet, på arbejdspladsen, i det offentlige rum og på internettet i EU. 

Prisuddelingen fandt sted den 14. oktober i Madrid under overværelse af 
højtstående repræsentanter for den spanske regering. 

Observationsorganet er en statslig institution under ledelse af Spaniens øverste 
domstolsinstans og består af repræsentanter for det spanske 
indenrigsministerium, justitsministerium og ministerium for lighed, 
statsadvokaten, Spaniens øverste instans i lovgivningsanliggender samt de 
spanske regioner. 

Det er 10. gang, at prisen uddeles. FRA deler dette års pris med Thelma Aldana, 
Guatemalas offentlige anklager, i anerkendelse af hendes arbejde med at 
oprette et observationsorgan for seksuelle overgreb og kvindedrab i 
Guatemala. 
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For yderligere oplysninger henvises til: media@fra.europa.eu 
Tlf.: +43 1 580 30 642 
 
Noter til redaktører: 

 Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) 
har beføjelse til at yde evidensbaseret rådgivning til EU og nationale 
beslutningstagere for derved at bidrage til mere velorienterede og 
velfunderede drøftelser og politikker om grundlæggende rettigheder. 

 


