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Våld mot kvinnor: varje dag och överallt
I en ny rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande
rättigheter (FRA) presenteras resultatet av den största globala
undersökning om våld mot kvinnor som någonsin genomförts. Rapporten
visar i vilken omfattning kvinnor utsätts för våld i hemmet, på
arbetsplatsen, på offentliga platser och på internet. Förutom att
rapporten visar hur omfattande förekomsten av våld mot vuxna kvinnor
är innehåller den även uppgifter om incidenter av fysiskt och sexuellt
våld som kvinnor utsatts för i barndomen. Undersökningen visar att
beslutsfattarna måste inse hur omfattande våldet mot kvinnor är och
utforma svarsåtgärder som inte bara i teorin, utan även i praktiken,
tillgodoser behoven och respekterar rättigheterna hos alla kvinnor som
blir offer för våld.
– FRA:s undersökning talar sitt tydliga språk. Det går inte att bortse från att den
kränkning av de mänskliga rättigheterna som fysiskt, sexuellt och psykiskt våld
mot kvinnor utgör är vanligt förekommande i alla EU:s medlemsstater, säger
FRA:s direktör Morten Kjaerum.
– Eftersom våldet mot kvinnor är ett så utbrett problem påverkar det inte bara
ett fåtal kvinnor, utan får konsekvenser för samhället varje dag. Därför måste
beslutsfattare, företrädare för det civila samhället och andra viktiga aktörer se
över de åtgärder som används för att bekämpa alla former av våld, oavsett var
de äger rum. Åtgärderna mot våldet mot kvinnor måste tas till en ny nivå nu.
De kvinnor som deltog i undersökningen fick svara på frågor om sina erfarenheter
av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld, inklusive våld i hemmet. Dessutom ställdes
frågor om stalkning, sexuella trakasserier och den roll som den nya tekniken har
när det gäller kvinnors erfarenheter av övergrepp. Utöver detta innehöll
undersökningen frågor om svarsdeltagarnas erfarenheter av våld i barndomen.
Här följer några av de viktigaste slutsatserna av undersökningen:








33 procent av kvinnorna har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld efter
15 års ålder. Det motsvarar 62 miljoner kvinnor.
22 procent av kvinnorna har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av
en partner.
5 procent av alla kvinnor har blivit utsatta för våldtäkt. Nästan en av tio
kvinnor som har utsatts för sexuellt våld av en annan person än sin partner
anger att mer än en förövare var inblandad i den allvarligaste incidenten.
43 procent har utsatts för någon form av psykiskt våld av en nuvarande
eller tidigare partner, exempelvis att förnedras offentligt, förbjudas att lämna
huset eller bli inlåst, tvingas titta på pornografi eller hotas med våld.
33 procent har utsatts för psykiskt eller sexuellt våld i barndomen av
en vuxen. 12 procent har utsatts för sexuellt våld i barndomen, och i hälften
av fallen var förövarna män som kvinnorna inte kände. Dessa former
av övergrepp innebär ofta att en vuxen visar sina könsdelar eller rör vid
barnets könsdelar eller bröst.
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Omkring 18 procent av kvinnorna har upplevt stalkning någon gång efter att
de fyllde 15, och 5 procent under tolvmånadersperioden före undersökningen.
Det motsvarar 9 miljoner kvinnor. 21 procent av kvinnorna som har upplevt
stalkning uppgav att det pågick i över två år.
11 procent av kvinnorna har upplevt olämpliga närmanden på sociala medier
eller fått e-postmeddelanden eller textmeddelanden (sms) med sexuellt
explicit innehåll. 20 procent av de unga kvinnorna (18–29 år) har utsatts för
denna typ av internettrakasserier.
55 procent av kvinnorna har upplevt någon form av sexuella trakasserier.
32 procent av alla offer för sexuella trakasserier uppgav att förövaren var en
chef, kollega eller kund.
67 procent av dem som utsatts för våld i en nära relation anmälde inte den
allvarligaste incidenten till polisen eller någon annan organisation.

Den undersökning som rapporten baseras på visar tydligt att många olika
grupper, däribland arbetsgivare, vårdpersonal och internetleverantörer, måste
vidta åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. FRA ger flera förslag på hur
situationen kan förbättras och på hur beslutsfattare på såväl EU-nivå som
nationell nivå kan stödjas i genomförandet av omfattande åtgärder för att
förebygga och bekämpa våld mot kvinnor:

















EU-medlemsstaterna
bör
ratificera
Europarådets
konvention
om
förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet
(Istanbulkonventionen).
EU-medlemsstaterna måste betrakta våld i nära relationer som en offentlig
angelägenhet, och inte en privatsak. Därför bör våldtäkt inom äktenskapet
behandlas på samma sätt som andra former av våldtäkt i alla EUmedlemsstaters lagstiftning, och våld i hemmet bör betraktas som en
allvarlig offentlig angelägenhet.
EU-medlemsstaterna måste se över den befintliga räckvidden för
lagstiftningsåtgärder och politiska åtgärder mot sexuella trakasserier, och
erkänna att dessa kan uppstå i olika miljöer och via olika typer av teknik,
exempelvis internet eller mobiltelefoner.
Polis, sjukvårdspersonal, arbetsgivare och brottsofferorganisationer måste
få utbildning, tillräckliga resurser och de befogenheter som krävs för att nå
ut till offren.
Polisen och andra berörda instanser bör få den utbildning som krävs för att
de ska känna igen och förstå vilka effekter psykiskt våld har på offren, så
att alla former av våld mot kvinnor (och flickor) i olika miljöer erkänns,
dokumenteras och bekämpas.
Polisen bör uppmanas att lära sig känna igen och utreda incidenter av
nätstalkning och internettrakasserier.
Internet och plattformar för sociala medier bör ha funktioner för att aktivt
hjälpa offer för internettrakasserier att anmäla våld och uppmanas att
begränsa förekomsten av oönskat beteende.
Det krävs särskilda stödtjänster för att hjälpa offer som drabbas av
negativa känslor efter att de utsatts för våld, exempelvis att de anklagar
sig själva för det som hänt och känner skam.
Kampanjer och svarsåtgärder mot våld mot kvinnor måste riktas mot såväl
män som kvinnor. Det är viktigt att män engageras i initiativ som belyser
hur vissa män använder sig av våld mot kvinnor.
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Det finns ett tydligt behov av att förbättra och harmonisera insamlingen av
uppgifter om våld mot kvinnor, både inom och mellan EUmedlemsstaterna.

Mer information finns i pressmaterialet som omfattar rapporten med de viktigaste
resultaten, en rapport med resultaten i korthet, där de viktigaste slutsatserna och
åsikterna sammanfattas, samt visningen av uppgifterna på internet där samtliga
undersökningsresultat återges, uppdelat efter medlemsstat och ämne.
Meddelande till utgivarna:
o

o

o
o

Över 42 000 kvinnor intervjuades för undersökningen. Urvalet bestod av i
genomsnitt 1 500 svarsdeltagare per land (förutom i Luxemburg där
antalet svarsdeltagare var 900). Svarsdeltagarna var 18–74 år vid
intervjutillfället.
Alla svarsdeltagare valdes ut genom slumpmässigt urval, och
undersökningsresultatet är representativt både på EU-nivå och nationell
nivå.
Frågor ställdes om erfarenheter och incidenter efter 15 års ålder och under
tolvmånadersperioden före undersökningen.
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
tillhandahåller evidensbaserad rådgivning till EU och nationella
beslutsfattare, och bidrar därigenom till mer informerad och bättre
målinriktad debatt och politik om grundläggande rättigheter.

För ytterligare information, kontakta FRA:s medieteam
E-post: media@fra.europa.eu
Tfn: +43 1 580 30 642
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