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Claudia García-Moreno (Department of Sexual and Reproductive Health and Research,
WHO) és mt. tanulmánya szerint világviszonylatban a 15 és 49 év közötti nők 27%-a, tehát
minden negyedik nő élete során legalább egyszer szembesült a partnere általi fizikai vagy
szexuális erőszakkal. Az adatok az Egészségügyi Világszervezet által a nők elleni
erőszakról vezetett globális adatbankból (WHO Global Database on Prevalence of
Violence Against Women) származnak és 300 idevágó felmérésre és kutatásra terjednek ki,
amelyek 2000 és 2018 között készültek. Az adatok 161 országra terjednek ki, ahol kétmillió
15 éves és annál idősebb nő él, ami világviszonylatban a nők 90%-ának felel meg. A
becslések szerint 2018-ban a 15 és 49 év közöttiek korcsoportjában az elmúlt 12 hónap
során legalább 492 millió nő, a nők 13%-a, hét közül egy nő, a 15 és 19 év közöttiek
korcsoportjában pedig a nők 24%-a vált élete során erőszak áldozatává.
A kutatók következtetése szerint a világ kormányai jó úton járnak az ENSZ azon fejlesztési
céljának eléréséhez, hogy 2030-ig sikerüljön felszámolni a nők elleni erőszakot. Jóllehet a
felmérés a pandémia előtt készült, a számok rettenetesek. A kutatás arra is rámutatott, hogy
a pandémia csak fokozta a partnerségi kapcsolatokban erőszakot szülő tényezőket, mint az
izoláció, a depresszió, a szorongásos zavarok és az alkoholfogyasztás és megnehezítette a
segítő szolgálatok elérhetőségét.
A nők elleni családon belüli erőszak Óceániában a legelterjedtebb (49%), KözépEurópában a legalacsonyabb (16%). A szegényebb országokban általában gyakoribb mint
a gazdagokban.
Finanszírozás: UK Department for International Development; UNDP-UN Population
Fund-UNICEF-WHO-World Bank Special Programme of Research, Development, and
Research Training in Human Reproduction.

