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Vold mod kvinder: hver dag og overalt
En ny rapport fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende
Rettigheder (FRA) fremlægger resultaterne af den hidtil største
spørgeundersøgelse i verden om vold mod kvinder og afslører omfanget
af den vold, som kvinder påføres i hjemmet, på arbejde, i det offentlige
rum og online. Foruden at påvise hvor vidt udbredt vold mod voksne
kvinder er, beskriver rapporten også de fysiske og seksuelle overgreb,
som kvinder har været udsat for i barndommen. Spørgeundersøgelsen
viser, at de politiske beslutningstagere er nødt til at anerkende omfanget
af den vold, der udøves mod kvinder, og sikre, at reaktionerne på den
imødekommer alle kvindelige voldsofres behov og rettigheder i praksis
og ikke kun på papiret.
“Tallene fra spørgeundersøgelsen kan og må simpelthen ikke ignoreres. FRA’s
spørgeundersøgelse viser, at fysisk, seksuel og psykisk vold mod kvinder er en
omfattende menneskerettighedskrænkelse i alle EU's medlemsstater,” sagde
direktør for FRA, Morten Kjærum. “Problemets enorme omfang er et bevis på, at
vold mod kvinder ikke kun påvirker nogle få kvinder – det påvirker samfundet
hver eneste dag. Derfor er de politiske beslutningstagere, civilsamfundet og
frontlinjearbejderne nødt til at genoverveje de foranstaltninger, der træffes mod
alle former for vold mod kvinder, uanset hvor den finder sted. Foranstaltningerne
til håndtering af vold mod kvinder skal omgående bringes op på et nyt niveau.”
I undersøgelsen blev kvinderne spurgt om deres oplevelser af fysisk, seksuel og
psykisk vold, inklusive vold i hjemmet. Der blev også stillet spørgsmål om tilfælde
af forfølgelse og sexchikane og om, hvilken rolle nye teknologier spiller i
kvindernes oplevelser af overgreb. Derudover blev der i undersøgelsen stillet
spørgsmål om respondenternes oplevelser af vold i barndommen.
Følgende er nogle af spørgeundersøgelsens vigtigste resultater:








33 % af kvinderne har oplevet fysisk og/eller seksuel vold, siden de var
15 år gamle. Dette svarer til 62 millioner kvinder.
22 % har oplevet fysisk og/eller seksuel vold begået af en partner.
5 % af alle kvinder er blevet voldtaget. Næsten 1 ud af 10 kvinder, som har
oplevet seksuel vold begået af en ikke-partner, angiver, at der var mere end
én gerningsmand indblandet i den alvorligste hændelse.
43 % har oplevet en eller anden form for psykisk vold begået af enten en
nuværende eller tidligere partner, som f.eks. offentlig ydmygelse, at få
forbud mod at forlade huset eller blive låst inde, at blive tvunget til at se
porno samt trusler om vold.
33 % har oplevet fysisk eller seksuel vold i barndommen begået af en
voksen. 12 % havde i barndommen oplevet seksuel vold, hvoraf halvdelen
blev begået af mænd, de ikke kendte. Denne form for overgreb bestod
typisk i, at en voksen blottede sine kønsdele eller berørte barnets kønsdele
eller bryster.
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18 % af kvinderne havde oplevet forfølgelse siden 15-års alderen og 5 % i de
12 sidste måneder forud for interviewet. Dette svarer til 9 millioner kvinder.
21 % af de kvinder, der havde oplevet forfølgelse, sagde, at det varede i over
2 år.
11 % af kvinderne har oplevet upassende tilnærmelser på sociale websites
eller modtaget e-mails eller sms'er med åbenlyst seksuelt indhold. 20 % af
de unge kvinder (18-29) har været udsat for en sådan cyberchikane.
55 % af kvinderne har oplevet en eller anden form for sexchikane. 32 % af
alle ofre for sexchikane sagde, at gerningsmanden var en chef, kollega eller
kunde.
67 % anmeldte ikke det alvorligste tilfælde af partnervold til politiet eller
nogen anden organisation.

Spørgeundersøgelsen, som denne rapport bygger på, gør det klart, at en lang
række forskellige grupper er nødt til aktivt at tage kampen op imod vold mod
kvinder, inklusive arbejdsgivere, ansatte i sundhedsvæsenet og internetudbydere.
FRA fremsætter en række forslag til, hvordan situationen kan forbedres, og
hvordan EU og de nationale politiske beslutningstagere kan støttes i at indføre og
implementere vidtgående foranstaltninger til forebyggelse og håndtering af vold
mod kvinder:















EU's medlemsstater bør ratificere Europarådets konvention til forebyggelse
og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen).
EU's medlemsstater skal betragte intim partnervold som et offentligt og
ikke privat anliggende. Lovene i alle EU's medlemsstater bør derfor
behandle voldtægt inden for ægteskabet på samme måde som andre
tilfælde af voldtægt og bør håndtere vold i hjemmet som et alvorligt
offentligt anliggende.
EU's
medlemsstater
skal
tage
omfanget
af
de
eksisterende
lovgivningsmæssige og politiske foranstaltninger mod sexchikane op til
fornyet overvejelse i erkendelse af, at det kan finde sted i forskellige
miljøer og gennem forskellige medier, som f.eks. internettet eller
mobiltelefoner.
Politiet,
ansatte i
sundhedsvæsenet,
arbejdsgivere
og
særlige
offerrådgivninger skal trænes, have tilstrækkelige ressourcer og gives de
nødvendige beføjelser til at opsøge ofrene.
Politiet og andre relevante myndigheder skal trænes i at opdage og forstå
den indvirkning, psykisk vold har på ofrene, for at sikre, at alle former for
vold mod kvinder (og piger) i forskellige miljøer opdages, registreres og
udløser handling.
Politiet bør opfordres til rutinemæssigt at anerkende og efterforske sager,
hvor cyberstalking og cyberchikane spiller en rolle.
Internetbaserede og sociale medieplatforme bør proaktivt hjælpe ofre for
cyberchikane med at anmelde overgreb og opfordres til at begrænse
uønsket adfærd.
Der skal etableres specialiserede støtteforanstaltninger til ofre med behov
for hjælp til at takle negative følelser i kølvandet på overgreb, f.eks. skyldog skamfølelse.
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Kampagner om samt håndtering af vold mod kvinder skal rettes mod
mænd så vel som kvinder. Mænd skal direkte engageres i initiativer, der
konfronterer den kendsgerning, at visse mænd bruger vold mod kvinder.
Der er et klart behov for at forbedre og harmonisere dataindsamlingen om
vold mod kvinder, både i og imellem EU's medlemsstater.

For yderligere information henvises til pressematerialet, som indeholder
rapporten med de vigtigste resultater, herunder en oversigt over alle resultater,
en oversigtsrapport, der opsummerer de vigtigste resultater og meninger, samt
et online datavisualiseringsværktøj, hvormed brugerne kan udforske alle
spørgeundersøgelsens resultater efter medlemsstat og emneområde.
Note til redaktører:
o

o
o
o

Over 42 000 kvinder er blevet interviewet til spørgeundersøgelsen.
Nettoprøvestørrelsen var 1 500 respondenter pr. land (bortset fra
Luxembourg,
hvor
nettoprøvestørrelsen
var
900
respondenter).
Respondenterne var 18-74 år gamle på interviewtidspunktet.
Alle respondenter blev udvalgt tilfældigt, og spørgeundersøgelsens
resultater er repræsentative både på EU-niveau og på nationalt niveau.
Der blev stillet spørgsmål om oplevelser og hændelser siden 15-års
alderen og over de sidste 12 måneder før interviewet.
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
yder evidensbaseret rådgivning til beslutningstagere på EU-plan og
nationalt plan og bidrager dermed til en mere informeret og målrettet
debat og politik vedrørende grundlæggende rettigheder.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til FRA's medieteam
E-mail: media@fra.europa.eu
Tlf.: +43 1 580 30 642
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