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Nasilje nad ženskami: vsak dan in povsod
V novem poročilu Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) so
predstavljeni rezultati doslej največje svetovne raziskave o nasilju nad
ženskami, ki razkriva obseg njihove zlorabe doma, v službi, javnosti in na
spletu. V poročilu je prikazana široka razširjenost nasilja nad odraslimi
ženskami, poleg tega pa so podrobno opisani tudi primeri fizičnega in
spolnega nasilja, ki so ga ženske doživele v otroštvu. Raziskava kaže, da
bi morali oblikovalci politik priznati obseg nasilja nad ženskami in
zagotoviti, da bi odzivi v praksi in ne le na papirju izpolnili potrebe in
pravice vseh žrtev nasilja nad ženskami.
„Teh številk iz raziskave preprosto ne moremo in ne smemo prezreti. Raziskava
Agencije Evropske unije za temeljne pravice kaže, da je fizično, spolno in psihično
nasilje nad ženskami obsežna zloraba človekovih pravic v vseh državah članicah
EU,“ je dejal direktor agencije FRA Morten Kjaerum. „Razsežnost problema je
dokaz, da nasilje nad ženskami ne vpliva zgolj na nekaj žensk, ampak
vsakodnevno vpliva na družbo. Zato morajo oblikovalci politik, civilna družba in
delavci na terenu preveriti ukrepe za boj proti vsem oblikam nasilja nad
ženskami, ne glede na to, kje se pojavlja. Zdaj je treba ukrepe za boj proti nasilju
nad ženskami dvigniti na novo raven.“
V raziskavi so ženske spraševali o njihovih izkušnjah s fizičnim, spolnim in
psihičnim nasiljem, vključno z nasiljem v družini. Vprašanja so se nanašala tudi
na primere zalezovanja, spolnega nadlegovanja in vlogo, ki jo imajo nove
tehnologije pri izkušnjah žensk z zlorabo. Poleg tega so anketiranke v raziskavi
spraševali tudi o izkušnjah z nasiljem v otroštvu.
Nekatere ključne ugotovitve na podlagi odgovorov iz raziskave kažejo, da:










je 33 % žensk fizično in/ali spolno nasilje doživelo po 15. letu starosti.
To pomeni 62 milijonov žensk,
je 22 % žensk fizično in/ali spolno nasilje doživelo s strani partnerja,
je bilo 5 % vseh žensk posiljenih. Skoraj vsaka deseta ženska, ki je
doživela spolno nasilje s strani osebe, ki ni bila njen partner, navaja, da je
v ta najhujši primer nasilja bil udeležen več kot enden storilec,
je 43 % žensk doživelo določeno obliko psihičnega nasilja s strani
sedanjega ali prejšnjega partnerja, kot je na primer javno poniževanje,
prepoved zapuščanja hiše ali zaklepanje, gledanje pornografije pod prisilo
ali grožnje z nasiljem,
je 33 % žensk v otroštvu doživelo fizično ali spolno nasilje s strani
odrasle osebe. Pri tem jih je 12 % doživelo spolno nasilje v otroštvu, od
tega polovica s strani moških, ki jih niso poznale. Te oblike zlorabe
po navadi vključujejo odraslo osebo, ki razkazuje svoje spolovilo ali se
dotika otrokovega spolovila ali prsi,
je 18 % žensk zalezovanje doživelo po 15. letu starosti in 5 % v zadnjih
12 mesecih pred anketo, kar pomeni 9 milijonov žensk. Pri tem je 21 %
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žensk, ki so doživele zalezovanje, dejalo, da je nasilje trajalo več kot
dve leti,
 je 11 % žensk doživelo nespodobna povabila na družbenih omrežjih ali
prejelo e-poštna ali besedilna sporočila (SMS-sporočila) z izključno spolno
vsebino; 20 % žrtev takega nadlegovanja po spletu je bilo mladih žensk
(starih od 18 do 29 let),
 je 55 % žensk doživelo določeno obliko spolnega nadlegovanja. Pri tem
je 32 % vseh žrtev spolnega nadlegovanja dejalo, da je bil storilec
nadrejena oseba, sodelavec ali stranka,
 67 % žensk ni prijavilo najhujšega primera partnerjevega nasilja policiji
ali kateri drugi organizaciji.
V raziskavi, na kateri temelji poročilo, je jasno prikazano, da bi morale številne
skupine sprejeti ukrepe za boj proti nasilju nad ženskami, vključno z delodajalci,
zdravstvenimi strokovnjaki in ponudniki internetnih storitev. Agencija Evropske
unije za temeljne pravice je navedla več predlogov za izboljšanje stanja in
podporo oblikovalcem politike EU in nacionalnih politik, na podlagi katerih bi lahko
sprejeli in izvajali ukrepe za preprečevanje nasilja nad ženskami in odzivanje
nanj:
 države članice EU bi morale ratificirati Konvencijo Sveta Evrope o
preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima
(Istanbulska konvencija),
 države članice EU morajo partnerjevo nasilje obravnavati kot javno in ne
zasebno zadevo. Zakonodaja v vseh državah članicah EU bi morala zato
posilstvo v zakonski zvezi obravnavati enako kot druge primere posilstva,
na nasilje v družini pa bi se morala odzvati kot na resno vprašanje v
interesu javnosti,
 države članice EU morajo pregledati obstoječi obseg odzivov zakonodaje in
politike na spolno nadlegovanje ter ob tem upoštevati, da se lahko pojavi v
različnih okoljih in medijih, kot so internet in mobilni telefoni,
 policija, zdravstveni delavci, delodajalci in strokovne službe za pomoč
žrtvam morajo biti usposobljeni ter imeti zagotovljena ustrezna sredstva in
potrebna pooblastila za vzpostavljanje stika z žrtvami,
 policija in druge ustrezne službe morajo biti usposobljene za
prepoznavanje in razumevanje vpliva psihične zlorabe na žrtve, da bi
lahko prepoznale vse oblike nasilja nad ženskami (in dekleti) v
najrazličnejših okoljih in ustrezno ukrepale,
 policijo je treba spodbujati, da redno išče in preiskuje primere, v katerih
gre za spletno zalezovanje in nadlegovanje,
 internet in platforme družbenih omrežij morajo proaktivno pomagati
žrtvam spletnega nadlegovanja, da prijavijo zlorabo, in jih spodbujati, da
postavijo meje nezaželenemu vedenju,
 potrebe žrtev, ki trpijo zaradi negativnih občutkov po viktimizaciji, med
katerimi sta lahko samoobtoževanje in občutek sramu, morajo obravnavati
strokovne službe za pomoč,
 kampanje in odzivi na nasilje nad ženskami se morajo usmeriti na moške
in ženske, pri čemer se morajo moški pozitivno vključiti v pobude, ki
nasprotujejo nasilju nekaterih moških nad ženskami,
 obstaja jasna potreba po izboljšanju in uskladitvi podatkovnih zbirk o
2

nasilju nad ženskami znotraj držav članic EU in med njimi.
Več informacij lahko najdete v gradivu za medije, ki vključuje glavne rezultate
poročila z vsemi ugotovitvami raziskave, kratko poročilo s povzetkom ključnih
ugotovitev in mnenj ter spletno orodje za vizualizacijo podatkov, ki uporabnikom
omogoča, da se seznanijo z vsemi ugotovitvami raziskave po posameznih državah
članicah in zadevnih področjih.
Opomba za urednike:
o

o
o
o

V raziskavi so bili opravljeni pogovori z več kot 42 000 ženskami, velikost
skupnega vzorca pa je bila 1 500 anketirank na državo (razen v
Luksemburgu, kjer je bila velikost skupnega vzorca 900 anketirank).
Pogovori so potekali z anketirankami, starimi od 18 do 74 let.
Vse anketiranke so bile izbrane naključno, rezultati raziskave pa so
reprezentativni na nacionalni ravni in ravni EU.
Vprašanja so se nanašala na izkušnje in dogodke po 15. letu starosti in v
zadnjih 12 mesecih pred pogovorom.
Agencija Evropske unije za temeljne pravice oblikovalcem nacionalnih
politik in politike EU zagotavlja svetovanje, podprto z dejstvi, s čimer
prispeva k bolj premišljenim in bolje usmerjenim razpravam in politikam o
temeljnih pravicah.

Za več informacij se obrnite na službo za odnose z javnostmi pri Agenciji
Evropske unije za temeljne pravice.
E-naslov: media@fra.europa.eu
Telefon: +43 158030642
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