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Sprawozdanie nr 23/2014

Sprawozdanie z posiedzenia międzyparlamentarnego
pt. „Zapobieganie przemocy wobec kobiet – wyzwanie dla wszystkich”
Bruksela, 5 marca 2014 r.

W dniu 5 marca br. w Parlamencie Europejskim odbyło się międzyparlamentarne posiedzenie
pt. „Zapobieganie przemocy wobec kobiet – wyzwanie dla wszystkich”. Spotkanie odbyło się
pod patronatem Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM). Podczas spotkania
przedstawiciele parlamentów narodowych oraz eurodeputowani przedyskutowali najlepsze
metody eliminacji problemu przemocy na szczeblu europejskim. Podczas konferencji,
przedstawicielka Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej przedstawiła wyniki badania
nt. przemocy na tle płciowym. W spotkaniu tym nie wzięli udziału przedstawiciele Sejmu i
Senatu RP.

Spotkanie otworzył eurodeputowany Mikael Gustafsson, przewodniczący Komisji Praw
Kobiet i Równouprawnienia PE. Podkreślił konieczność przygotowania wszechstronnych ram
prawnych, gwarantujących ochronę kobiet przed przemocą w domu, w rodzinie,
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okaleczaniem narządów rodnych, itp. Przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw
człowieka oraz przejawem dyskryminacji na tle płciowym, uniemożliwiającym pełnoprawne
uczestnictwo kobiet w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym. W
związku z przypadającym 8 marca Międzynarodowym Dniem Kobiet, Parlament Europejski
zorganizował kilka specjalnych wydarzeń, które łączyć będzie temat tegorocznych obchodów,
którym

jest

powstrzymanie

przemocy,

czemu

poświęcone

jest

również

obecne

międzyparlamentarne posiedzenie.
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz w wiadomości wideo przesłanej
do uczestników spotkania podkreślił, że przemoc wobec kobiet jest powszechna, również w
UE. Przemoc ta nie ma kulturowych granic i stanowi wyzwanie dla całego społeczeństwa. W
jego opinii bardzo istotne są solidne dane, które będą porównywalne we wszystkich
państwach. Na ich podstawie można przygotowywać ukierunkowane strategie do zwalczania
tego procederu. Podkreślił, że PE przyjął sprawozdanie z własnej inicjatywy i rezolucję, w
której apelował o ochronę praw kobiet.
Panel 1 - Doświadczenia i legislacja na poziomie krajowym / regionalnym
Blanca Hernández Oliver, delegatka rządu hiszpańskiego ds. walki z przemocą,
przedstawiła działania podejmowane przez Hiszpanię w walce z przemocą wobec kobiet.
Hiszpańskie podejście jest oparte na dojrzałości we wzajemnych stosunkach. W ciągu wielu
lat tworzyli politykę walki z przemocą wobec kobiet, ale nadal jest wiele wyzwań i
problemów. Hiszpania rozpoczęła od przeglądu kodeksu prawa karnego. Bezpośrednią
przyczyną tych działań było wydarzenie z lat 90. – kobieta w programie telewizyjnym
poskarżyła się na męża, który kilka dni później zamordował ją na ulicy. W Hiszpanii walka z
przemocą wobec kobiet stała się kwestią ponadpartyjną. Wszystkie projekty prawne są
praktycznie jednomyślnie przyjmowane. W Hiszpanii, gdzie dochodzi do największej liczby
zabójstw w UE, oprócz restrykcyjnego prawa, funkcjonowania oddziałów Narodowego
Obserwatorium ds. Przemocy wobec Kobiet w każdym regionie, obowiązuje elektroniczny
system śledzenia losów ofiary. Dane do tego systemu, zarządzanego przez hiszpańskie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wprowadzane są przez policję, a monitorowane przez
lekarzy, psychologów i sędziów, którzy również mają dostęp do akt w trakcie trwania
procesu. Jeśli zbyt dużo negatywnych informacji wprowadzonych jest w krótkim czasie,
sędzia bez wyroku może wydać nakaz aresztu sprawcy lub nakazać jego izolację od ofiary.
W Hiszpanii istotne jest gromadzenie danych, które są powszechnie dostępne i pomagają w
zrozumieniu skali problemu. Poza danymi walka ta jest oparta o solidne ramy prawne a także
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publiczny system ochrony oraz wspierania kobiet. Na początku 21. wieku w Hiszpanii
wprowadzono w życie przepisy odnośnie ochrony ofiar. Dla przykładu, to nie kobieta musi
opuścić dom, ale 48 godzin od stwierdzenia faktu przemocy wprowadzane są środki
zapobiegawcze, które chronią kobietę, ale także osoby, którymi się opiekuje. Funkcjonuje
również stanowisko wyspecjalizowanego prokuratora generalnego. Wprowadzono ustawę
dającą prawo do nieodpłatnej ochrony prawnej osobie składającej skargę, która padła ofiarą
przemocy. Pani Hernandez Olivier podkreśliła, że najważniejsze jest stworzenie prostych
rozwiązań – numeru telefonicznego 116; specjalnych kodów w systemie opieki społecznej,
które pozwalają chronić kobiety. Powstają również centra obserwacji, starają się uświadamiać
i szkolić mężczyzn w państwowych instytucjach, tworzy się specjalne służby rządowe i
promuje działania na rzecz kobiet. Ostatnio wylansowana w Hiszpanii kampania pt. zawsze
jest jakieś wyjście, skierowana była do stowarzyszeń byłych ofiar przemocy. Okazało się, że
70% ofiar wyszło z tej sytuacji. Ważnym przesłaniem tej kampanii jest stwierdzenie, że nie
jest to sytuacja bez wyjścia. Wcześniej w Hiszpanii przeprowadzono ogólnokrajową
kampanię wykorzystującą wizerunek macho z hasłem "Bijąc kobietę, stajesz się mniej
męski". Na koniec zaznaczyła, że niedawne statystyki pokazują, iż działania te się
sprawdzają, dlatego rząd hiszpański nie będzie szczędził środków na ten cel.
Następnie głos zabrała pani Maria Inês Gomes Rodrigues Fontinha, socjolog, dyrektor
organizacji O Ninho z Portugalii. Według szacunków Stowarzyszenia O Ninho,
pomagającego portugalskim prostytutkom, wraz z nasileniem się kryzysu gospodarczego,
liczba kobiet oferujących usługi seksualne wzrosła o kilkanaście procent. Najwięcej
"nowych" prostytutek to kobiety w przedziale wieku od 30 do 40 lat, z których większość jest
zamężna i posiada potomstwo. Zazwyczaj są one zadłużone. Zdaniem Ines Fontinha,
zwiększenie liczby prostytutek wśród zamężnych kobiet wskazuje na ich "desperację" w
obliczu trudności finansowych. Odnosząc się do tematu spotkania podkreśliła, że bardzo
ważna jest walka z przemocą wobec kobiet prostytutek. Prostytucja będzie istnieć zawsze i
wszędzie. Część prostytutek domaga się legalizacji prostytucji. Przyczynia się do tego
ubóstwo. Wiele osób nie byłoby w stanie przeżyć bez prostytucji.
Doris Lo Moro, członek Komisji Spraw Konstytucyjnych Senatu włoskiego, powiedziała, że
wyniki raportu nt. sytuacji kobiet we Włoszech okazały się zatrważające. Wiele kobiet było
ofiarami stalkingu. Ponad milion kobiet zostało zgwałconych. W ostatnich kilku latach
ustawodawca włoski poczynił merytoryczne kroki, by poprawić sytuację kobiet. Za czasów
reżimu faszystowskiego możliwe było popełnianie przestępstw honorowych. Ustawodawca
zaczął również uznawać za przestępstwa te, które zostały popełnione w rodzinie; podobnie
stalking, który jest czynnikiem dodatkowo obciążającym w przypadku morderstwa.
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Oznaczało to również uwzględnienie standardów międzynarodowych. We Włoszech
przewiduje się również udzielanie zezwolenia na pobyt w przypadku kobiet, które ucierpiały z
uwagi na przemoc. Wprowadzone są także rozwiązania karne zgodnie z konwencją ze
Stambułu. Senat włoski cieszy się z przyjęcia przez PE szeregu rezolucji gwarantujących
kobietom ochronę przed przemocą. Podkreśliła konieczność skupiania się nie tylko na
karaniu, ale również na prewencji. Zaznaczyła, że pozostaje wiele do zrobienia, jeśli chodzi o
kontekst społeczny a także świadomość obywateli.
Lejla Hercegovac (Słowenia) powiedziała, że przemoc wobec kobiet to problem całego
społeczeństwa. Konieczne jest wprowadzenie dobrych przepisów zapobiegających przemocy.
Słowenia ma program z 2009 r., zorientowany na osiągnięcie rezultatów. Określa on zasady
współpracy z policją, celem zapobieganie przemocy domowej. Zapobieganie przemocy i
walka z nią to domena działań regionalnych i lokalnych ośrodków. Istotne jest również
maksymalnie efektywne podnoszenie świadomości obywateli i podkreślanie, że przemoc
wobec kobiet jest nie do przyjęcia. Wdrażanie planu działania na rzecz przemocy wobec
kobiet powinno być traktowane priorytetowo a przyjęte rozwiązania powinny obowiązywać
wszystkie państwa członkowskie. Słowenia nie ratyfikowała jeszcze konwencji stambulskiej.
Paul Lehrieder (Bundestag, Niemcy) poinformował, że rok temu wprowadzono w
Niemczech telefon zaufania dla kobiet - ofiar przemocy, który umożliwia im znalezienie
pomocy. Kobiety mogą dzwonić na ten numer za darmo przez całą dobę. Pomoc jest
oferowana w 15 językach. Członkowie rodzin, koledzy, sąsiedzi mogą pod ten numer
dzwonić. 70 doradców w 60 miejscach jest gotowych do pomocy. Problemy, z którymi
kobiety się zgłaszają, to stalking, przemoc, handel ludźmi, prostytucja, itp. Dzwonić mogą
również kobiety imigrantki, niepełnosprawne, itp. Statystyki pokazują, że w Niemczech ok.
40% procent kobiet doświadczyło przemocy, podczas gdy 37% kobiet nie zna dostępnych
możliwości pomocy.
Zita Gurmai (S&D, Węgry) przyznała, że mimo podejmowanych wysiłków dane nt.
przemocy wobec kobiet wciąż są przerażające. Jedna na 7 kobiet padła ofiarą przemocy
fizycznej lub psychicznej. Codziennie 7 kobiet w Europie umiera na skutek przemocy
domowej. Zwalczanie zjawiska przemocy wobec kobiet jest konieczne poprzez edukację,
podnoszenie świadomości, prewencję i specjalne programy zwalczające przemoc wobec
kobiet. Bardzo ważne w ściganiu przestępstw są aktualne, wiarygodne dane. Europejska
Agencja Praw Podstawowych zajmuje się gromadzeniem i analizą tych danych, co trzeba
wykorzystać. Pani Gurmai podkreśliła, że kwestia walki z przemocą wobec kobiet powinna
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znaleźć się wśród priorytetów polityki europejskiej. Ważne jest podjęcie działań w tej kwestii
i przeprowadzanie widocznych kampanii.
Cornelia Mohring (Bundestag, Niemcy) zauważyła, że nasze działania zaczynają się za
późno. Należy zdefiniować przemoc i rozpoznawać problem, nim się pojawi. Gdy brak jest
samoświadomości mężczyzn i kobiet, trudno przeciwdziałać temu problemowi. Chodzi o
ustanowienie wartości współistnienia i współpracy między sobą.
Ciğdem Munevver Okten (Turcja) powiedziała, że Turcja była pierwszym krajem, który
ratyfikował konwencję stambulską. Turcja przystępując do tej konwencji uczyniła z niej
ważną część swojego porządku prawnego. Pani Okten opowiedziała również o kampanii "stop
przemocy wobec kobiet", przeprowadzonej w latach 2009-2010, która objęła ponad 400
programów i podczas której udało się dotrzeć do 40 tys. osób. Wpłynęła ona na
wprowadzenie zmian w przepisach.
Elza Pais (Portugalia) zwróciła uwagę na konieczność walki z przemocą. Od 2001 r. przemoc
domowa uznawana jest za przestępstwo. Przyjęto konwencję o ochronie ofiar i wprowadzono
cały szereg środków technicznych i elektronicznych. Przemoc uznawana jest w Portugalii za
przestępstwo. Konieczne jest jednak nadanie większego rozgłosu temu problemowi poprzez
działania uświadamiające i oświatowe. Konwencja stambulska uczyniła z walki z przemocą
wobec kobiet priorytet polityczny. Można odnieść sukcesy, jeśli walka z przemocą wobec
kobiet będzie prowadzona również na szczytach władz. Potrzebna jest globalna strategia,
która wzmocni działania krajowe i uczyni z tego tematu priorytet.
Žana Filipowić (Czarnogóra) powiedziała, że jej kraj przyjął program konkretnych działań z
inicjatywy kobiet w parlamencie Czarnogóry, ponad podziałami. Grupa w parlamencie
przygotowała ustawę o ochronie ofiar, wprowadzającą sankcje wobec winnych. Zapewniana
jest również pomoc psychologiczna, medyczna, itp. Wydano także szereg instrukcji dla
służby zdrowia, policji, itp. Powstało również wiele schronisk dla kobiet i dzieci, które padły
ofiarą przemocy, w ramach walki przemocą w rodzinie.
Sedef Küçükt (Turcja) podkreśliła fakt, że niezależnie od reżimu politycznego mamy do
czynienia z nierównością społeczną. W Turcji prawie połowa kobiet staje się ofiarami
przemocy seksualnej i fizycznej. 288 kobiet zostało zamordowanych. Nie można pozwolić na
takie poglądy, że mężczyźni i kobiety nie są równi. Konieczna jest ochrona kobiet i członków
ich rodzin, którzy padli ofiarą przemocy. Urzędnicy, lekarze i policjanci na wszystkich
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szczeblach powinni zmienić nastawienie. Jednym z rozwiązań być może większa integracja
kobiet w życiu gospodarczym.
Blanca Hernández Oliver powiedziała, że uwagi osób zabierających głos w dyskusji są
dowodem na to, że nie tylko w Hiszpanii istnieje zjawisko przemocy wobec kobiet. Zwracano
uwagę na fakt, że jest to przestępstwo niewidoczne i że często mamy do czynienia z
milczeniem ze strony kobiet. Tak naprawdę o takich zjawiskach dowiadujemy się, gdy
kobieta straci życie w wyniku przemocy. Najsłabsze grupy społeczne to kobiety starsze i
niepełnosprawne. Często w opinii publicznej panują opinie, że tego się nie da zmienić i że
istnieje model podporządkowania kobiet mężczyznom. Zaznaczyła jednak, że jesteśmy w
stanie budować społeczeństwo oparte na równości obywateli. Na koniec podkreśliła, że w
Hiszpanii szykują się do ratyfikacji konwencji stambulskiej.
Maria Inês Gomes Rodrigues Fontinha podkreśliła po raz kolejny zjawisko ogromnej
przemocy wobec prostytutek i kobiet będących ofiarami handlu żywym towarem. Stwierdziła,
że cierpienia prostytutek budzą obojętność wśród ludzi. Przemoc domowa to bardzo poważny
problem, jednak nie można się również godzić z tym, że kobiety są żywym towarem.
Prostytucja to zjawisko społeczne na dużą skalę, które ma swoje konsekwencje i dlatego nie
można ograniczać się tylko do przemocy domowej.
Doris Lo Moro zwróciła uwagę na fakt, że konieczna jest odpowiednia interwencja i
podejmowanie działań w parlamentach narodowych, ponieważ zapewnienie ochrony
kobietom to obowiązek państwa. Wszędzie w Europie potrzebne są konkretne działania oraz
porozumienie na szczeblu międzyparlamentarnym w kwestii zwalczania przemocy wobec
kobiet.
Prezentacja wyników badania na temat przemocy wobec kobiet, które zostało
przeprowadzone na skalę UE przez Agencję Praw Podstawowych
Pani Joanna Goodey, kierownik departamentu ds. wolności i sprawiedliwości w Agencji
Praw Podstawowych przedstawiła wyniki badań na temat przemocy wobec kobiet w skali UE.
Poinformowała o metodologii badania. Wyniki przeprowadzonego przez FRA badania
dotyczącego przemocy wobec kobiety zostały opracowane w oparciu o rozmowy z 42 000
kobiet ze wszystkich 28 państw członkowskich UE, przy czym w każdym państwie
członkowskim przeprowadzono średnio 1 500 rozmów. Respondentki zostały wybrane
metodą doboru losowego. Wyniki badania są reprezentatywne dla doświadczeń i opinii kobiet
w wieku od 18 do 74 lat żyjących w UE. Standardowe rozmowy przeprowadzane w ramach
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badania obejmowały pytania dotyczące przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej,
wiktymizacji w dzieciństwie, molestowania seksualnego i prześladowania, w tym także za
pośrednictwem nowych środków przekazu, takich jak internet. Kobiety zostały poproszone o
podzielenie się swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z różnymi formami
przemocy oraz o określenie, jak często doświadczały konkretnych rodzajów przemocy i jaki
wpływ takie akty przemocy wywarły na ich życie.
Następnie pani Goodey omówiła szczegółowo wyniki badania, których streszczenie dostępne
jest na stronie i w załączniku do tego sprawozdania:
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_pl.pdf
Panel 2 - Jakie działania strategiczne na poziomie europejskim - Pomysły na przyszłość
Daniela Bankier, dyrektor wykonawczy ds. równouprawnienia w Dyrekcji Generalnej ds.
Sprawiedliwości w Komisji Europejskiej, podkreśliła, że dane nt. przemocy wobec kobiet w
UE są zatrważające. W UE co trzecia kobieta doświadczyła przemocy po 15 roku życia. W
państwach członkowskich obserwujemy duże różnice, jeśli chodzi o doświadczenia
przemocy, reakcje polityczne, pomoc dla tych kobiet, itp. Obserwujemy również nowe formy
przemocy – w Internecie i przy użyciu nowych technologii. Podkreśliła, że przemoc to jedna z
najbardziej rozpowszechnionych form łamania praw człowieka. Bierze się z długiej historii
nierówności między kobietami i mężczyznami. Pani Bankier zwróciła również uwagę na
sytuację ekonomiczną kobiet i pogłębianie się nierówności między kobietami.
Pani Bankier podkreśliła, że jednie co trzeci przypadek takiej przemocy jest zgłaszany, co
sprawia, że problem przemocy może być niedoszacowany. Kobiety, które doświadczyły
przemocy, są często związane z agresorem w sposób emocjonalny i są od niego uzależnione
ekonomicznie. Cykle przemocy następują na zmianę z okresem względnego spokoju. Ofiara
traci poczucie równowagi, staje się bezradna. Ofiary niechętnie zgłaszają się do organizacji
publicznych i na policję, z uwagi na stygmatyzację społeczną i stwierdzenia, że przemoc to
sprawa prywatna. W konsekwencji zgłaszane przypadki stanowią niewielki procent
wszystkich aktów przemocy.
Komisja Europejska przypomina, że walka z przemocą to jeden z pięciu priorytetów polityki
równouprawnienia płci na lata 2010-2015. Zajmuje znaczące miejsce w działaniach Komisji
Europejskiej. W traktatach założycielskich brakuje podstawy prawnej, by walczyć z przemocą
wobec kobiet. Główna odpowiedzialność leży po stronie państw członkowskich, które są
odpowiedzialne za ściganie i karanie przestępców oraz wspieranie i ochronę ofiar.
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Komisja Europejska jest w pełni zdecydowana wykorzystać uprawnienia wspólnotowe, by
walczyć i zapobiegać przemocy wobec kobiet. Ważna jest poprawa stanu wiedzy nt.
przemocy. Komisja Europejska, wspólnie z FRA, Eurostatem i Europejskim Instytutem ds.
Równouprawnienia Płci w Wilnie zajmuje się monitorowaniem postępów prac. KE zajmuje
się przemocą wobec kobiet w ramach szerzej pojętych działań nt. równouprawnienia. Ważne
jest

zapewnienie

skutecznej

ochrony

ofiar.

Istnieje

jednak

potrzeba

przyjęcia

wszechstronnych ram prawnych, obejmujących dyrektywę o handlu ludźmi, pornografię,
przepisy odnośnie prawa cywilnego i niedawną dyrektywę nt. ochrony ofiar przestępstw
karnych ze względu na płeć. Ważna jest również Konwencja Rady Europy o walce z
przemocą wobec kobiet i przemocą domową. Ważne jest zachęcanie do ratyfikacji konwencji.
Konieczne jest także wykorzystanie w pełni wszelkich praw i możliwości wynikających z
programu na rzecz równości. Zwróciła również uwagę na problem okaleczania narządów
rodnych kobiet i eksploatacji dzieci. Podkreśliła, że ważna jest lepsza współpraca z ludnością
lokalną i wspieranie ofiar oraz ściganie sprawców a także ochrona kobiet wystawionych na
ryzyko. By zapewnić skuteczność działań ważne jest monitorowanie sytuacji w dorocznych
sprawozdaniach. KE jest zdecydowana popierać państwa członkowskie w walce z przemocą
wobec kobiet, bowiem kluczowa jest współpraca na wszystkich szczeblach.
Prof. Sylvia Walby, profesor socjologii i szefowa badań nt. płci (gender) w UNESCO,
reprezentująca brytyjski uniwersytet w Lancaster, zaprezentowała wyniki trzech dokumentów
badawczych na rzecz UE: kosztów przemocy, perspektyw prawnych oraz polityki walki z
gwałtem na całym świecie. Przedstawiła kilka sposobów podejścia do walki z przemocą
wobec kobiet.
Unia Europejska w ostatnich latach przyjęła szereg dyrektyw odnoszących się do różnego
rodzaju przemocy wymierzonej przeciw kobiet – prawa ofiar, handel żywym towarem,
ochrona przed nękaniem, itp. Mamy dwie alternatywy strategiczne. Parlament Europejski
chce przyjąć szerokie podejście i proponuje, by podjąć działania z art. 225 TFUE, który
nakłada na Komisję obowiązek przedłożenia propozycji w zakresie aktów niezbędnych do
wykonania Traktatów. Parlament Europejski może, stanowiąc większością głosów
wchodzących w jego skład członków, żądać od Komisji przedłożenia wszelkich właściwych
propozycji w kwestiach, co do których uważa on, że akt Unii jest niezbędny w celu
wykonania Traktatów. Wówczas ten obszar stanie się przedmiotem uregulowań na szczeblu
europejskim. Drugie podejście ma charakter kumulatywny, metodą drobnych kroczków
naprzód i chodzi w nim o budowanie przepisów krok po kroku.
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Jeśli chodzi o metodę kolejnych kroków naprzód, opiera się ona na art. 82 i 83, w których
zapisano kompetencje związane z prawem karnym i współpracą wymiarów sprawiedliwości
w sprawach karnych. Chodzi o stworzenie wspólnego obszaru bezpieczeństwa i wymiaru
sprawiedliwości poprzez wzajemne uznawanie wyroków sądów. Podkreśliła, że możliwe to
jest jedynie w tych obszarach, w których mamy mniej więcej zbliżone standardy prawne. Czy
można poszerzyć ten obszar? W opinii prof. Walby nie należy zapominać o przepisach o
zwalczaniu dyskryminacji. To jest obszar, gdzie UE była bardzo zaangażowana w działania
mające na celu równe traktowanie płci. W tym obszarze znajdujemy podstawowe źródła
prawne, dotyczące walki z przemocą wobec kobiet, prześladowaniem i nękaniem na tle
seksualnym i na tle gender. Przemoc wymierzona przeciw kobietom jest elementem przemocy
na tle gender.
Prof. Walby podkreśliła jednak, że istnieją granice działań na szczeblu UE. Dlatego
przedstawiła, co można zrobić, jeśli zdecydujemy się na podejście krok po kroku. Spytała, czy
w przypadku gwałciciela, który ucieka z kraju, w którym popełnił przestępstwo, można
domniemywać, że we wszystkich krajach obowiązywać będą podobne przepisy. Podkreśliła,
że istotna jest pewność i jasność prawna, w szczególności wzajemne uznawanie orzeczeń w
tej dziedzinie. Ważne jest również usunięcie z przepisów wyjątkowego traktowania gwałtu w
małżeństwie. W opinii prof. Walby możliwe jest dalsze działanie zgodnie z tym, co zapisano
w dyrektywach. W przypadku ataku wewnątrz gospodarstwa domowego, w każdym kraju jest
on traktowany jako przestępstwo, jednak niektóre kraje dopuszczają taki atak w stosunkach
małżeńskich. Ważna jest jasność i pewność i wprowadzenie tego przepisu na mocy
dyrektywy, w której by zapisano, że nie ma takiego wyjątku. Jest wiele obszarów, gdzie
można krok po kroku uzupełniać dyrektywy na szczeblu europejskim i wdrażać dobre
rozwiązania. Odnosząc się do przemocy w kategoriach genderowych podkreśliła, że łączy się
ona z nękaniem. W tym kontekście odniosła się do prawa pracy i kwestii sprzedaży towarów i
usług.
Alternatywnym rozwiązaniem byłaby rezolucja PE, na mocy której obszar przemocy ze
względu na płeć zostałby określony, jako obszar, który byłby przedmiotem uregulowań na
szczeblu dyrektyw.
Prof. Walby zwróciła uwagę na fakt, że w obszarze gospodarki UE posiada kompetencje.
Tradycyjnie jest to obszar, w którym mieliśmy do czynienia z równym traktowaniem i
stopniowym uzupełnianiem elementów gwarantujących równość płci. Przemoc wobec kobiet
szkodzi gospodarce, niszcząc potencjał kobiet na rynku pracy. W tym przypadku można
odwołać się do kompetencji UE w dziedzinie gospodarki. Art. 153 odnosi się do ponownego
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włączenia do funkcjonowania na rynku pracy i może objąć kobiety, które były przedmiotem
nadużyć. W funduszach strukturalnych również uwzględnia się szkody gospodarcze.
Przydatne byłoby stworzenie wytycznych gospodarczych UE, mówiących o tym, że przemoc
jest szkodliwa dla gospodarki UE. Przemoc generuje straty dla gospodarki europejskiej na
poziomie 228 mld euro rocznie. Na koniec prof. Walby podkreśliła, że ważne są rozwiązania
innowacyjne, kreatywne i postępowe. Należy prowadzić prace badawcze na szczeblu UE.
Trzeba się postarać, by w programie Horyzont 2020 kwestia równości płci i gender była
uwzględniona. Równowaga płci jest również ważna na szczeblu decyzyjnym –
zaangażowanie kobiet, jako osób gwarantujących zachowanie pokoju, jest istotne.
Viviane Teitelbaum, szefowa Europejskie Lobby Kobiet (European Women's Lobby
(EWL)), które jest największą koalicją organizacji pozarządowych, działającą w państwach
członkowskich UE oraz w Serbii, Macedonii i Turcji. Podkreśliła, że dane przedstawione
przez Agencję Praw Podstawowych są szokujące. Przypomniała, że EWL już od lat biło na
alarm, wskazując na rzeczywistość kobiet - ofiar przemocy. Już w 1995 jedna na pięć kobiet
doświadczała przemocy. Od tego czasu niewiele się zmieniło. Program UE Daphne promuje
inicjatywy, których celem jest zapobieganie przemocy wobec kobiet i rozwijanie projektów,
które mogą coś zmienić a także podnoszenie świadomości nt. przemocy wobec kobiet. Gwałt
jest formą przemocy podlegającą prawu karnemu, ale wciąż to ukryte zjawisko. Z 32 krajów
tylko 5 ma legislację przeciw gwałtom. Informacja nt. ofiar gwałtów nie istnieje. 90%
gwałtów w ogóle nie jest zgłaszanych. Podziękowała PE za przyjęcie dwóch rezolucji ws.
przemocy wobec kobiet i prostytucji. Przyznała, że kobiety są nierówno chronione w UE i
niekoniecznie mają dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Co więcej, ma miejsce
rozpowszechnianie stereotypów - obecnie kobiety są spychane do roli opiekunki a priorytetem
jest mężczyzna i jego zatrudnienie. Ma również miejsce nadmierna seksualizacja oraz
trywializacja seksistowskich reklam i promocja bardziej wyglądu niż własnej wartości.
Rok 2016 ma być rokiem położenia kresu zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Nie można
jednak odnieść sukcesu, jeśli organy rządowe nie będą się jej sprzeciwiać. Konieczna jest
pomoc kobietom imigrantkom, lesbijkom, młodszym i starszym. Potrzeba zmiany
mentalności. Konieczne są działania prewencyjne, kampanie uświadamiające, szkolenia
profesjonalistów, zajęcia w szkołach, włączenie praw kobiet do programów nauczania. UE
nie może czekać kolejnych 20 lat. Wezwała KE i PE do współpracy. Podkreśliła, że
postępowa strategia położy kres przemocy wobec kobiet.
Maria Repousi (Grecja) podkreśliła, że praca Agencji Praw Podstawowych istotna. Pokazuje,
jak powszechnym zjawiskiem jest przemoc wobec kobiet i jak głęboko zakorzenione są w nas
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stereotypy. Państwa członkowskie UE powinny wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za
ściganie tych przestępstw. Przepisy prawne są bardzo ważne i dlatego konieczna jest
ratyfikacja konwencji stambulskiej. Przemoc to ekstremalna forma wyzysku płci.
Daina Kazaka (Łotwa) powiedziała, że Łotwa to jeden z krajów o najwyższym wskaźniku
przemocy wobec kobiet/dzieci – 30-39%. Podkreśliła, by nie izolować ofiar, ale sprawców.
Przyznała, że Łotwa jest krajem, w którym nadal dokonują się przemiany. Statystyki, co do
przemocy wobec kobiet, pokazują, że w krajach biedniejszych więcej jest przemocy. Ważna
jest współpraca z PE, by jak najszybciej wprowadzić konieczne zmiany.
Sophoclis Fittys (Cypr) zwrócił uwagę na wysokie ekonomiczne i społeczne koszty
przemocy dla UE. Najważniejsze jest zapobieganie przemocy i pomimo kryzysu te działania
na Cyprze mają charakter priorytetowy. Współpracują ze sobą ponad podziałami partyjnymi.
Koniecznie należy wypełnić zobowiązania wynikające z ratyfikacji konwencji stambulskiej.
Na Cyprze będzie miała miejsc nowelizacja prawa karnego, zgodnie z którą wszelka przemoc
będzie czynem karalnym, zgodnie z zapisami konwencji stambulskiej.
Fabrizia Giulliani (Zgromadzenie, Włochy) powiedziała, że jeśli będą podejmowane
działania na szczeblu europejskim, to należy skoordynować działania w różnych sektorach.
Nie chodzi tylko o kary, ale również o prewencję. Systematyczne działania przekrojowe
byłyby odpowiednie. Należy również przyjrzeć się rzeczywistości w każdym państwie
członkowskim.
Susana Ros Martinez (Hiszpania) podkreśliła, że konieczne jest prowadzenie kampanii
uwrażliwienia, zapobiegania i ochrony, by akty agresji nie prowadziły do śmierci. Trzeba
kształcić osoby młode, uświadamiać je, oferować pomoc ofiarą. Większość ofiar przemocy
cierpi z powodów fizycznych i psychicznych. Powinno się również kształcić specjalistów w
obszarze równości.
Elza Pais (Portugalia) powiedziała, że przemoc domowa szkodzi całemu społeczeństwu –
rozwojowi, kreatywności i jest powodem cierpienia. Należy kreować społeczeństwo
działające na zasadach równości i sprawiedliwości. Dyskryminacja kobiet to dyskryminacja
50% ludzkości. Należy przygotować szczegółowe przepisy pozwalające walczyć z przemocą.
Konwencja stambulska jest ważna, ale warto byłoby przygotować strategię globalną.
Deborah Schembri (Malta) podkreśliła wagę uświadamiania i edukacji. Zauważyła, że w
społeczeństwie obserwuje się niewłaściwy sposób patrzenia i myślenia o przemocy 11

wydostanie się z pętli przemocy prowadzi niechybnie do rozbicia rodziny. Należy inaczej na
to spojrzeć - rodziny dysfunkcjonalne funkcjonują źle. Trzeba nauczyć kobiety, że przemoc
nigdy nie jest zasłużona i że powinny szukać pomocy. Należy zadbać o to, by konwencje były
czytelne, w języku, który te kobiety potrafią zrozumieć. Niezwykle ważne jest również to, by
praca w parlamentach odpowiadała na zapotrzebowanie kobiet.
Therese Murphy, reprezentująca Europejskie Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
(EIGE), powiedziała, że bardzo ważne są kampanie szkolenia profesjonalistów a także
podnoszenia świadomości. Praktyka ta znajduje odzwierciedlenie w badaniach i raportach,
które przygotowują. Jest to szczególnie ważny aspekt, który pozwala na zwalczanie przemocy
domowej. Następnie przedstawiła obszary, którymi zajmuje się instytut EIGE, jeśli chodzi o
równość płci. EIGE analizuje źródła danych administracyjnych w 28 państwach
członkowskich UE. Wstępne wyniki tej analizy przedstawią 28 marca w Wenecji. Budują
również bazę danych w kwestiach przemocy na tle seksualnym. Analiza przyczyn przemocy,
najlepsze praktyki zapobiegania i sposoby ochrony przed przemocą domową stanowią
wytyczne, jak powinny funkcjonować profesjonalne służby. W roku 2012 przeprowadzili
analizę związaną z okaleczaniem kobiecych organów płciowych. Obecnie ma miejsce
szczegółowy przegląd sytuacji. W roku 2012 opublikowali sprawozdanie dotyczące ofiar
przemocy wobec kobiet, które miało szokujący wydźwięk. Wskazało jednak na dobre
praktyki, które powinny temu zaradzić. Komisja Europejska określiła mandat EIGE, jako
wspierania państw członkowskich w spełnianiu wymogów określonych w dyrektywie o
ochronie ofiar poprzez gromadzenie danych. Pracują również nad odpowiednią metodą
gromadzenia danych i klasyfikacji przestępstw. Starają się powiązać te wszystkie elementy,
by stworzyć ramy strategiczne na szczeblu europejskim, by można było zaplanować
konkretne potrzebne działania, wspólnie z państwami członkowskimi, by walczyć z przemocą
domową na szczeblu europejskim.
Prof. Sylvia Wallby zauważyła, że każda z mówczyń mówiła o tym, jak doskonałe są wyniki
prac prowadzonych w ich kraju. Instytucje UE również mówią o tym, jaką pracę wykonały.
Potrzebna jest zatem strategiczna koordynacja, która pozwoli na uporanie się z problemem
przemocy wobec kobiet.
Viviane Teitelbaum zaznaczyła, że kobiety są nie tylko ofiarami, ale tworzą siłę i energię i
należy o tym pamiętać. Funkcjonują silne sieci współpracy między kobietami. Przemoc
wobec kobiet nie może być postrzegana jedynie, jako problem kobiet, ale jako problem całego
społeczeństwa. Potrzebne są jednak narzędzia. Kobiety potrzebują środków, by mogły
podejmować działania. Potrzeba więcej edukacji, uświadamiania, większego szacunku,
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lepszego ustawodawstwa, większej ilości danych i instrumentów. Te wszystkie działania
mogą doprowadzić do zmiany, która jest potrzebna.
Vasso Kollia, sekretarz generalny ds. równości płci w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Grecji, reprezentująca grecką prezydencję, podkreśliła, że skuteczne ściganie przestępstwa
przemocy wobec kobiet jest ograniczone poprzez ramy cywilizacyjne i kulturowe. Z
przerażeniem obserwujemy liczbę przypadków przemocy, jednak należy zadać sobie pytanie,
jakie byłyby te wyniki, gdyby kobiety zgłaszały wszystkie przypadki przemocy. Dojdziemy
do niepokojącej konkluzji. Ważne jest zastanowienie się, jak postrzegany problem przemocy i
jaka jest jego skala. Przemoc przeciwko kobietom to często temat tabu. W niektórych
kulturach przemoc na tle płci jest naturalnym sposobem postępowania. Rezultaty prac
Agencji Praw Podstawowych powinny odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest taka skala
przemocy. Znamy środki i sposoby walki z nią, ale należy zadać sobie pytanie, czy są
wystarczające. Choć stale zwiększa się prawa obywateli, to zachowanie w społeczeństwie
temu przeczy. Nie można pozwolić na to, by w sercu rozwiniętego świata zalecano przemoc.
Brak równości płci szkodzi naszej kulturze. Różne czynniki zwiększają skalę przemocy.
Zapobieganie jej znalazło się w priorytetach prezydencji greckiej. Są przekonani, że dla wielu
kobiet istnieje droga wyjścia ze złej sytuacji, jednak brakuje wystarczających środków.
Problem przemocy nie był do tej pory analizowany w sposób wystarczający. Każda forma
przemocy (psychiczna, fizyczna) została zabroniona w Grecji. W przypadku zaistnienia
przemocy, stanowi to właściwą podstawę do rozwodu, np. gwałt małżeński, nadużycia na tle
seksualnym. Istotne jest następnie udzielanie pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, w
szczególności kobietom i ich dzieciom.
Grecja już w latach 80. podejmowała działania w kierunku zwalczania przemocy wobec
kobiet. Wówczas powstało pierwsze centrum pomocy kobietom. W roku 1993 zbudowano
pierwsze schronisko dla kobiet ofiar przemocy. Dziś w Grecji funkcjonuje kompleksowy
program krajowy, finansowany ze środków krajowych i europejskich, które są przeznaczone
na budowanie infrastruktury służącej kobietom, ośrodki doradcze i ośrodki na szczeblu
lokalnym. Powstało 13 schronisk, pozostałych 9 ma być uruchomionych. Współpracują one z
prawnikami, którzy pomagają takim kobietom. Pierwsze dwa lata funkcjonowania tych
ośrodków przyniosły ok. 3 tys. przypadków doradztwa. Ważne jest stworzenie sojuszu
społecznego, wspólna walka kobiet i mężczyzn i współpraca z towarzyszami życia.
Antonyia Parvanova (ALDE, Bułgaria) z Komisji ds. Kobiet PE i autorka sprawozdania nt.
zwalczania przemocy wobec kobiet, powiedziała, że temat ten obecny jest w debacie
publicznej od lat. Konieczne jest podjęcie właściwych i konkretnych kroków. Nie chodzi
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tylko o sprawozdania i działania ustawodawcze, ale o współpracę na forum rządów
krajowych, pracę z aktywistami, z europejskim lobby kobiet, organizacjami pozarządowymi.
Eurodeputowana Parvanova zaproponowała utworzenie funkcji koordynatora UE ds. walki z
handlem ludźmi. Byłaby to ważna instytucja, za którą pójdą pieniądze i skoordynowane
działania. Należy również wprowadzić międzynarodową definicję przemocy wobec kobiet,
przemocy ze względu na płeć, również w związkach.
Konieczna jest indywidualna ocena potrzeb ofiar, a szczególną uwagę należy poświęcić
kobietom ofiarom przestępstw. Podkreśliła, że nie uznaje wymówek KE, że nie ma ku temu
podstawy prawnej. Art. 84 TFUE stanowi podstawę prawną do wymiany informacji i
najlepszych praktyk. Do art. 83.1 TFUE należy dodać przemoc i uznać ją za europrzestępstwo
o wymiarze transgranicznym oraz należy uwzględnić przemoc w cyberprzestrzeni. Zjawisko
przemocy nie może być rozwiązane na szczeblu krajowym. Zaapelowała do KE, by
przygotowała akt prawny ws. działań prewencyjnych wobec kobiet. Dodała, że dyrektywa
statystyczna została zablokowana w PE, co pozwoli na włączenie do niej przemocy ze
względu na płeć. Gdy mężczyzna bije mężczyznę to jest to przestępstwo, natomiast gdy bije
kobietę – jest to traktowane jako problem rodzinny. Co więcej, ponad 500 tys. kobiet może
lub jest ofiarą okaleczania narządów rodnych. Ta przestępcza praktyka jest obecna w UE.
Ratyfikacja konwencji stambulskiej jest również bardzo ważna. Wiele państw uznało, że ją
ratyfikowało poprzez uczestnictwo w pracach ONZ, co jest nieuczciwe. Należy dawać
przykład. Ciągle uczymy Turcję, jak ma być bardziej europejska, podczas gdy Turcja
ratyfikowała konwencję.
Dodała, że w ramach nowo utworzonego w Wilnie Europejskiego Instytutu ds. Równości
Kobiet i Mężczyzn powinno powstać obserwatorium ds. przeciwdziałania przemocy w UE.
jest bardzo potrzebne. W styczniu 2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Parlamentu Europejskiego przyjęła raport wzywający Radę UE do wpisania przemocy wobec
kobiet na listę dziedzin szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym.
Raport zachęca Komisję Europejską do przygotowania przepisów prawnych, które wspierałby
państwa członkowskie w walce z przemocą wobec kobiet, sformułowania europejskiej
strategii walki z tym zjawiskiem oraz ogłoszenia, w ciągu najbliższych trzech lat,
europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet. Ustanowiono również w PE doroczną
nagrodę dla eurodeputowanych zaangażowanych na rzecz kobiet. Na koniec powiedziała, że
cyniczne jest stwierdzenie, iż przemoc wobec kobiet przynosi 228 mld euro strat dla unijnej
gospodarki.
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Podsumowując posiedzenie przewodniczący Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Mikael Gustaffson, powiedział, że walka z przemocą jest naprawdę ważna, gdyż taka
przemoc bierze się z nierówności wobec kobiet. Przemoc jest najgorszym skutkiem
patriarchalnego społeczeństwa.

Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska
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P7_TA-PROV(2014)0126
Zwalczanie przemocy wobec kobiet
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2014 r. zawierające zalecenia dla
Komisji w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet (2013/2004(INL))
Parlament Europejski,
– uwzględniając art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
– uwzględniając art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),
– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 23,
24 i 25,
– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie walki z okaleczaniem
żeńskich narządów płciowych praktykowanym w UE 1 oraz swoją rezolucję z dnia 14
czerwca 2012 r. w sprawie położenia kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych 2,
– uwzględniając swoje oświadczenie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie kampanii
„Powiedz NIE przemocy wobec kobiet”3,
– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie eliminacji przemocy
wobec kobiet4,
– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie priorytetów oraz
zarysu ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet 5,
– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie 57. sesji Komisji ds.
Statusu Kobiet ONZ: likwidacja wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt i
zapobieganie wszelkim jej formom6,
– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zabójstw kobiet
(kobietobójstwa) w Ameryce Środkowej i Meksyku oraz roli Unii Europejskiej w
zwalczaniu tego zjawiska7,
– uwzględniając strategię Komisji na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn na lata
2010–2015, która została przedstawiona w dniu 21 września 2010 r.,
– uwzględniając opracowany przez Komisję Plan działań służący realizacji programu
sztokholmskiego (COM(2010)0171),
– uwzględniając program „Prawa i obywatelstwo” na okres 2014–2020;
– uwzględniając konkluzje Rady EPSCO z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zwalczania
1
2
3
4
5
6
7

Dz.U. C 117 E, z 6.5.2010, s. 52.
Dz.U. C 332 E z 15.11.2013, s. 87.
Dz.U. C 184 E z 8.7.2010, s. 131.
Dz.U. C 285 E z 21.10.2010, s. 53.
Dz.U. C 296 E z 2.10.2012, s. 26.
Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0045.
Dz.U. C 227 E z 4.9.2008, s. 140.

przemocy wobec kobiet,
– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13
grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych
dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującą decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW8,
– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego z dnia 18
września 2012 r. w sprawie zwalczania przemocy domowej wobec kobiet 9,
– uwzględniając wytyczne UE w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt
oraz zwalczania wszelkich form ich dyskryminacji,
– uwzględniając Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska),
– uwzględniając art. 11 ust. 1 lit. d) Konwencji w sprawie eliminacji wszelkich form
dyskryminacji kobiet, przyjętej rezolucją nr 34/180 Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu
18 grudnia 1979 r.,
– uwzględniając postanowienia instrumentów prawnych ONZ dotyczących praw człowieka,
a w szczególności praw kobiet, takich jak karta ONZ, Powszechna deklaracja praw
człowieka, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz
Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, Konwencja w
sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, Konwencja w sprawie
likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz fakultatywny protokół do niej, jak
również Konwencja w sprawie zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub
poniżającego traktowania lub karania, Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 1951 r.
i zasada non-refoulement, Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
– uwzględniając inne instrumenty ONZ dotyczące przemocy wobec kobiet, takie jak
deklaracja wiedeńska i program działań z dnia 25 czerwca 1993 r. przyjęty na Światowej
Konferencji Praw Człowieka (A/CONF. 157/23) oraz Deklaracja Zgromadzenia
Ogólnego ONZ o likwidacji przemocy wobec kobiet z dnia 20 grudnia 1993 r.
(A/RES/48/104),
– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 12 grudnia 1997 r.
zatytułowaną „Środki przeciwdziałania przestępczości i środki prawa karnego mające na
celu eliminację przemocy wobec kobiet” (A/RES/52/86), rezolucję z dnia 18 grudnia
2002 r. zatytułowaną „Prace nad eliminacją przestępstw przeciw kobietom popełnianych
w imię honoru” (A/RES/57/179) oraz rezolucję z dnia 22 grudnia 2003 r. zatytułowaną
„Eliminacja przemocy domowej wobec kobiet” (A/RES/58/147), a także rezolucję
Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 5 marca 2013 r. zatytułowaną „Zwiększenie
globalnych wysiłków na rzecz zaprzestania praktyki okaleczania żeńskich narządów
płciowych” (A/RES/67/146),
– uwzględniając sprawozdania specjalnych sprawozdawców Wysokiego Komisarza ONZ
ds. Praw Człowieka dotyczące przemocy wobec kobiet oraz zalecenie ogólne nr 19
przyjęte przez Komisję ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (XI sesja, 1992 r.),
8
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Dz.U. L 335 z 17.12.2011, s. 1.
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– uwzględniając deklarację pekińską i platformę działań przyjęte na IV Światowej
Konferencji na temat Kobiet dnia 15 września 1995 r., a także swoje rezolucje: z dnia 18
maja 2000 r. w sprawie skutków przyjęcia platformy działania z Pekinu10, z dnia 10
marca 2005 r. w sprawie wniosków z IV Światowej Konferencji na temat Kobiet –
Platforma działania (Pekin +10)11, a także z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie Pekinu +15
– Platformy działania ONZ na rzecz równości płci12,
– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 19 grudnia 2006 r.
zatytułowaną „Zintensyfikowanie wysiłków w celu wyeliminowania wszelkich form
przemocy wobec kobiet” (A/RES/61/143) oraz rezolucje nr 1325 i 1820 Rady
Bezpieczeństwa ONZ w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa,
– uwzględniając konkluzje z 57. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ dotyczące likwidacji
wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt i zapobieganiu wszelkim jej formom,
– uwzględniając raport Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Przemocy wobec Kobiet,
Rashidy Manjoo z dnia 16 maja 2012 r.,
– uwzględniając art. 5 przyjętego w Madrycie międzynarodowego planu działania w
sprawie starzenia się,
– uwzględniając ocenę kosztów braku działań na szczeblu europejskim 13,
– uwzględniając art. 42 i 48 Regulaminu,
– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinię
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A70075/2014),
A. mając na uwadze, że zgodnie z dyrektywą 2012/29/UE 14 ustanawiającą normy minimalne
w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, przemoc na tle płciowym
określana jest jako przemoc, która jest skierowana przeciwko osobie ze względu na jej
płeć, tożsamość płciową lub ekspresję płciową lub której ofiarami stają się w
przeważającej mierze osoby danej płci; mając na uwadze, że może ona powodować
krzywdę o charakterze fizycznym, seksualnym, emocjonalnym lub psychologicznym lub
szkodę o charakterze ekonomicznym, jest rozumiana jako forma dyskryminacji oraz
pogwałcenie podstawowych wolności ofiary oraz obejmuje przemoc w bliskich
związkach, przemoc seksualną (w tym gwałt, napaść na tle seksualnym i molestowanie
seksualne), handel ludźmi i niewolnictwo oraz różne formy krzywdzących praktyk, takich
jak przymusowe małżeństwa, okaleczanie żeńskich narządów płciowych i tak zwane
przestępstwa popełniane „w imię honoru”;
B. mając na uwadze, że przemoc na tle płciowym jest zjawiskiem dotyczącym ofiar i
sprawców niezależnie od wieku, wykształcenia, poziomu dochodów czy statusu
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społecznego i związanym z nierównym podziałem władzy między kobietami a
mężczyznami w naszym społeczeństwie, które to zjawisko należy zwalczać na jak
najwcześniejszym etapie w celu zmiany postaw;
C. mając na uwadze, że coraz częstsze są formy przemocy wobec kobiet ze strony mężów,
partnerów lub byłych mężów czy byłych partnerów, mając na uwadze, że w niektórych
krajach liczba ofiar wyraźnie wzrosła, a dotykające je konsekwencje pokazują tendencję
do przyjmowania coraz poważniejszych rozmiarów, aż po śmierć, zaś statystyki
pokazują, że wzrasta liczba zabitych kobiet na tle ogółu zabójstw;
D. mając na uwadze, że w niektórych państwach dane statystyczne wykazały, że chociaż
liczba całkowita zabójstw nie wzrosła, wzrosła jednak liczba zabitych kobiet na tle ogółu
zabójstw, co potwierdza nasilenie się przemocy wobec kobiet;
E. mając na uwadze, że sytuacje skrajnej biedy zwiększają ryzyko uciekania się do
przemocy oraz do innych form wykorzystywania, co utrudnia pełne uczestnictwo kobiet
we wszystkich obszarach życia oraz osiągnięcie sytuacji równości płci;
F. mając na uwadze, że poprawa niezależności ekonomiczno-społecznej kobiet oraz ich
uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym umożliwia zmniejszenie ich narażenia
na przemoc na tle płciowym;
G. mając na uwadze, że ostatnio pojawiły się nowe formy dyskryminacji i przemocy w
związku z coraz częstszym korzystaniem z internetowych sieci społecznościowych, takie
jak praktyki uwodzenia nakierowane zwłaszcza na nastolatków;
H. mając na uwadze, że seksistowskie postawy wśród młodszego pokolenia odnoszące się do
roli płci są trwałe; młode kobiety, które są ofiarami przemocy nadal są obwiniane oraz
stygmatyzowane przez swoich rówieśników oraz pozostałą część społeczeństwa;
I. mając na uwadze, że przemoc to traumatyczne doświadczenie dla każdego mężczyzny,
kobiety lub dziecka, jednak przemoc na tle płciowym częściej stosowana jest przez
mężczyzn wobec kobiet i dziewcząt i zarówno odzwierciedla, jak i umacnia nierówności
pomiędzy mężczyznami i kobietami, a także narusza zdrowie, godność, bezpieczeństwo i
autonomię jej ofiar;
J. mając na uwadze, że należy mieć na uwadze dzieci, które były świadkami przemocy
wobec bliskich krewnych, i otoczyć je niezbędną opieką psychologiczną i społeczną, a
ponadto mają cna uwadze, że dzieci, które stały się świadkami przemocy, są w dużym
stopniu narażone na problemy emocjonalne i relacyjne;
K. mając na uwadze, że kobiety będące ofiarami przemocy na tle płciowym oraz ich dzieci
często wymagają szczególnego wsparcia i szczególnej ochrony ze względu na
występujące w przypadku takiej przemocy wysokie ryzyko wtórnej oraz ponownej
wiktymizacji, zastraszania i odwetu;
L. mając na uwadze, że kobiety i dzieci doświadczające przemocy potrzebują
specjalistycznych schronisk, w których zaoferowano by im właściwą opiekę zdrowotną,
pomoc prawną oraz porady psychologiczne i możliwość odbywania terapii; schroniska
powinny otrzymywać wystarczające środki finansowe od państw członkowskich;
M. mając na uwadze, że przemoc mężczyzn wobec kobiet zmienia miejsce kobiet

w społeczeństwie oraz ma wpływ na ich samostanowienie: ich zdrowie, dostęp do
zatrudnienia i oświaty, udział w działalności społecznej i kulturalnej, niezależność
ekonomiczną, udział w życiu publicznym i politycznym oraz w podejmowaniu decyzji, a
także stosunki z mężczyznami i szacunek dla własnej osoby;
N. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet może spowodować głębokie urazy fizyczne
oraz psychiczne, zrujnować ogólny stan zdrowia kobiet i dziewcząt, w tym ich zdrowie
reprodukcyjne i seksualne, a w niektórych przypadkach prowadzić do śmierci, zwanej
również kobietobójstwem;
O. mając na uwadze, że edukacja i szkolenie od bardzo młodego wieku są potrzebne do
zwalczania przemocy wobec kobiet oraz przemocy na tle płciowym w ogóle, ponieważ
rozwijają u młodych ludzi umiejętności potrzebne do traktowania swoich partnerów z
szacunkiem niezależnie od ich płci oraz świadomość zasad równości;
P. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet przyjmuje coraz bardziej nieakceptowalne
formy, m.in. włączanie kobiet w działalność grup organizujących handel kobietami w
celach wykorzystywania seksualnego;
Q. mając na uwadze, że w badaniach nad przemocą wobec kobiet szacuje się, że 1/5 do ¼
wszystkich kobiet w Europie przynajmniej raz w ciągu dorosłego życia doświadczyła
aktów przemocy fizycznej, a ponad 1/10 doświadczyła przemocy seksualnej z użyciem
siły15;
R. mając na uwadze, że zgodnie z oceną kosztów braku działań na szczeblu europejskim w
2011 r. roczny koszt, jaki Unia Europejska poniosła z uwagi na przemoc na tle płciowym
wobec kobiet szacuje się na 228 mld EUR (tj. 1,8% unijnego PKB), z czego 45 mld EUR
rocznie wyniósł koszt w zakresie służb pomocy społecznej i służb państwowych, a
24 mld EUR to koszt związany z utratą potencjału gospodarczego;
S. mając na uwadze, że Agencja Praw Podstawowych przedstawiła w marcu 2013 r. część
wstępnych wyników swoich europejskich badań dotyczących przemocy wobec kobiet,
pokazujących między innymi, że: cztery na pięć kobiet będących ofiarami bardzo
poważnych przypadków użycia przemocy ze strony osób niebędących ich partnerami nie
zwróciło się do żadnych służb, takich jak służba zdrowia, opieka społeczna lub służby
pomocy ofiarom; kobiety, które szukały pomocy najczęściej zwracały się do służb
medycznych, co podkreśla potrzebę zadbania, aby pracownicy służby zdrowia umieli się
właściwie zająć potrzebami ofiar przemocy; dwie na pięć kobiet nie miało świadomości
praw lub inicjatyw politycznych chroniących je w sytuacjach przemocy domowej, a
połowa z nich nie posiadała wiedzy w zakresie jakichkolwiek prewencyjnych uregulowań
prawnych lub inicjatyw;
T. mając na uwadze, że w strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010–2015
Komisja podkreśliła, że przemoc na tle płciowym jest jednym z najważniejszych
problemów do rozwiązania na drodze do osiągnięcia rzeczywistej równości płci;
U. mając na uwadze, że ramy prawne określone w Traktacie z Lizbony dają nowe możliwości
zacieśniania współpracy dotyczącej polityki sprawiedliwości w sprawach karnych na
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szczeblu Unii Europejskiej, przyznając instytucjom i państwom członkowskim prawo do
współpracy na solidnych podstawach, tworząc wspólną kulturę prawną Unii w zakresie
walki ze wszelkimi rodzajami przemocy i dyskryminacji wobec kobiet, z uwzględnieniem
krajowych systemów i tradycji prawnych bez ich zastępowania;
V. mając na uwadze, że zwiększanie świadomości oraz mobilizacji, przy pomocy mediów
oraz mediów społecznościowych, jest ważnym elementem skutecznej strategii
prewencyjnej;
W. mając na uwadze, że eliminacja przemocy wobec kobiet możliwa jest nie dzięki
pojedynczemu działaniu, ale dzięki szeregowi działań o charakterze infrastrukturalnym,
prawnym, sądowym, wykonawczym, kulturowym, oświatowym, społecznym,
zdrowotnym oraz wszelkich innych działań związanych z usługami, które mogą w
znacznym stopniu zwiększyć wiedzę o problemie i ograniczyć tę przemoc i jej
konsekwencje;
X. mając na uwadze sześć nierozdzielnych celów leżących u podłoża wszelkich działań
mających na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet to: polityka, zapobieganie,
ochrona, ściganie, zabezpieczenie i partnerstwo;
Y. mając na uwadze, że istotne jest przyspieszenie działań przeciwko branży, która
postrzega młode dziewczęta i kobiety jako obiekty seksualne;
Z. mając na uwadze, że kobiety w Unii Europejskiej nie są w równym stopniu chronione
przed przemocą ze strony mężczyzn ze względu na rozbieżną politykę i przepisy w
państwach członkowskich, m.in. definicje przestępstw i zakres uregulowań prawnych,
przez co są narażone na taka przemoc;
AA. mając na uwadze, że z uwagi na czynniki takie jak rasa, pochodzenie etniczne,
wyznawana religia lub przekonania, stan zdrowia, stan cywilny, warunki mieszkaniowe,
status migracyjny, wiek, stopień niepełnosprawności, pochodzenie społeczne, orientacja
seksualna oraz tożsamość płciowa kobiety mogą mieć specjalne potrzeby i być bardziej
narażone na wielorakie rodzaje dyskryminacji;
AB. mając na uwadze, iż kobiety często nie zgłaszają aktów przemocy na tle płciowym,
jakich się wobec nich dopuszczono, z rozmaitych i złożonych przyczyn natury
psychologicznej, finansowej, społecznej i kulturowej, a czasami z powodu braku zaufania
do możliwości podjęcia działań przez policję, wymiar sprawiedliwości lub służby
pomocy społecznej oraz służby medyczne, które przyniosłyby im konkretną pomoc;
mając na uwadze, że w niektórych przypadkach organy te uznają taki rodzaj przemocy za
sprawę rodzinną, a więc i przez rodzinę rozwiązywaną;
AC. mając na uwadze, że pierwszoplanowe miejsce w tej debacie musi zajmować polityka
w zakresie zdrowia reprodukcyjnego;
AD. mając na uwadze, że w celu zrozumienia faktycznego zasięgu zjawiska przemocy
wobec kobiet w Unii i jego konsekwencji, a zatem w celu opracowywania skutecznych
strategii polityki, niezbędne jest gromadzenie segregowanych, jakościowych i
ilościowych, obejmujących wszystkie aspekty problemu, porównywalnych i regularnie
aktualizowanych danych;

AE. mając na uwadze, że odrzucenie przez Parlament Europejski w dniu 12 grudnia
2012 r. wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie europejskiej statystyki zagrożenia przestępczością 16 rodzi potrzebę ponownego
wystosowania nowego wniosku dotyczącego przepisów unijnych ustanawiających spójny
system gromadzenia danych statystycznych dotyczących przemocy wobec kobiet w
państwach członkowskich, a także mając na uwadze, że w swoich konkluzjach z grudnia
2012 r. Rada wezwała do usprawnienia, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym,
gromadzenia i rozpowszechniania porównywalnych, wiarygodnych i regularnie
aktualizowanych danych dotyczących form przemocy wobec kobiet;
AF. mając na uwadze, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest międzynarodowo
uznawane za naruszenie praw człowieka, będąc formą tortur stosowanych wobec
dziewcząt i kobiet, a także odzwierciedla głęboko zakorzenioną nierówność między
płciami; mając na uwadze, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych stanowi skrajną
formę dyskryminacji kobiet, prawie zawsze dokonywane jest u nieletnich i stanowi
naruszenie praw dzieci;
AG. mając na uwadze, iż prostytucję można uważać za formę przemocy wobec kobiet ze
względu na jej wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, zwłaszcza w przypadku
przymusowej prostytucji i handlu kobietami dla prostytucji;
AH. mając na uwadze, że zabójstwa popełniane „w imię honoru” są niebezpiecznym
trendem stale wzrastającym w granicach Unii Europejskiej, który dotyczy głównie
młodych dziewcząt;
AI. mając na uwadze, że nadużycia wobec osób starszych są międzynarodowo uznawane za
naruszenie praw człowieka należnych starszym kobietom oraz mając na uwadze potrzebę
zapobiegania nadużyciom wobec osób starszych i ich zwalczania we wszystkich krajach
UE;
AJ. mając na uwadze, że przyjmując wytyczne UE w sprawie zwalczania przemocy wobec
kobiet i dziewcząt oraz zwalczania wszelkich form ich dyskryminacji, jak również
konkretny rozdział dotyczący ochrony kobiet przed przemocą na tle płciowym,
znajdujący się w strategicznych ramach oraz w planie działań UE, dotyczących praw
człowieka zaznaczają wyraźną wolę UE, by traktować temat praw kobiet jako jeden z
priorytetów i podjąć długoterminowe działania w tym zakresie; mając na uwadze, że w
zakresie strategii politycznych dotyczących praw człowieka spójność wymiaru
wewnętrznego i zewnętrznego może czasami stwarzać rozbieżności między retoryką a
postępowaniem;
AK. mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniami Amnesty International okaleczanie
żeńskich narządów płciowych dotyka setek tysięcy kobiet i dziewcząt w Europie, przy
czym podaje się powszechnie liczbę 500 000 ofiar; mając na uwadze, że rozbieżności
między przepisami w państwach członkowskich prowadzą do zjawiska tak zwanej
transgranicznej „turystyki okaleczania żeńskich narządów płciowych” w UE;
AL. mając na uwadze, że istnieje ciągła potrzeba współpracy UE z państwami trzecimi w
celu zwalczania brutalnych praktyk okaleczania żeńskich narządów płciowych; mając na
uwadze, że te państwa członkowskie oraz państwa trzecie, których uregulowania prawne
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uznają okaleczanie żeńskich narządów płciowych za niezgodne z prawem, muszą działać
zgodnie z tymi uregulowaniami;
1. zwraca się do Komisji o przedłożenie do końca 2014 r., na podstawie art. 84 TFUE,
wniosku dotyczącego aktu prawnego w sprawie środków na rzecz promowania i
wspierania działań państw członkowskich w obszarze zapobiegania przemocy wobec
kobiet i dziewcząt (VAWG), w oparciu o szczegółowe zalecenia zawarte w załączniku;
2. wzywa Komisję do przedstawienia poprawionego wniosku dotyczącego rozporządzenia
w sprawie europejskiej statystyki, który ukierunkowany byłby na przestępstwa z użyciem
przemocy i w którym uwzględniono by spójny system gromadzenia danych
statystycznych dotyczących przemocy na tle płciowym w państwach członkowskich;
3. zwraca się do Rady o uruchomienie klauzuli pomostowej przez przyjęcie jednomyślnej
decyzji określającej przemoc wobec kobiet i dziewcząt (oraz inne formy przemocy na tle
płciowym) jako dziedzinę przestępczości wymienioną w art. 83 ust. 1 TFUE;
4. wzywa Komisję do promowania ratyfikacji przez państwa członkowskie konwencji
stambulskiej w sprawie przemocy wobec kobiet i rozpoczęcia procedury przystąpienia
UE do tej konwencji, po uprzednim dokonaniu oceny skutków z tą procedurą związanych
oraz wynikającej z przystąpienia wartości dodanej;
5. zwraca się do Komisji o przedstawienie ogólnounijnej strategii i planu działania w
zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt, jak przewidziano w 2010 r. w
planie działania wdrażającym program sztokholmski, w celu zapewnienia konkretnej i
skutecznej ochrony integralności kobiet, ich równości (art. 2 TUE) i dobrobytu (art. 3 ust.
1 TUE) w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na skierowane do kobiet środki zapobiegania poprzez zaznajomienie
ich z przysługującymi im prawami oraz na uwrażliwienie również mężczyzn, a także
chłopców od najmłodszych lat, w zakresie poszanowania nietykalności cielesnej i
psychologicznej kobiet, na odpowiednie szkolenia dla służb policyjnych i służb wymiaru
sprawiedliwości przy uwzględnieniu specyfiki przemocy na tle płciowym, a także na
zachęcanie państw członkowskich do brania pod uwagę towarzyszenia ofiarom w celu
określenia perspektyw życiowych danej osoby i odzyskania przez nią zaufania, aby nie
znalazła się ponownie w sytuacji narażenia lub zależności; uważa, że w strategii tej
należy zwrócić szczególną uwagę na grupy wrażliwe – osoby starsze, niepełnosprawne,
imigrantów oraz LGBT (gejów, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe) – oraz że
strategia ta powinna także uwzględniać środki umożliwiające wspieranie dzieci, które
były świadkami przemocy, a także uznawać je za ofiary;
6. wzywa Komisję do promowania współpracy między państwami członkowskimi a
kobiecymi organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami, mającej na celu
przygotowanie i wprowadzenie w życie skutecznej strategii likwidującej przemoc wobec
kobiet;
7. zachęca Komisję, aby poczyniła pierwsze kroki w kierunku ustanowienia europejskiego
obserwatorium ds. przemocy wobec kobiet i dziewcząt, korzystając z istniejących struktur
instytucjonalnych (Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn) i pod zarządem
koordynatora ds. przemocy wobec kobiet i dziewcząt;
8. wzywa Komisję, aby w celu zwiększenia świadomości wśród obywateli oraz wszystkich

polityków o tym szeroko występującym problemie, który dotyczy wszystkich państw
członkowskich, ustanowiła w ciągu najbliższych trzech lat europejski rok działania na
rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt, żeby przedstawić jednoznaczny
plan działania, który położy kres przemocy wobec kobiet;
9. wzywa państwa członkowskie do zwalczania zabójstw popełnianych „w imię honoru”
poprzez edukację oraz tworzenie schronisk dla potencjalnych ofiar, oraz do
organizowania kampanii dotyczących ekstremalnych form łamania praw człowieka i
ilości zgonów spowodowanych zabójstwami popełnianymi „w imię honoru”;
10. wzywa państwa członkowskie oraz zainteresowane strony, aby w drodze współpracy z
Komisją przyczyniały się do rozpowszechniania informacji na temat programów Unii
Europejskiej oraz oferowanych przez nie możliwości finansowania w ramach zwalczania
przemocy wobec kobiet;
11. stwierdza, iż zalecenia te są zgodne z prawami podstawowymi i zasadami pomocniczości
i proporcjonalności;
12. uznaje, że skutki finansowe wymaganego wniosku powinny zostać pokryte z budżetu
unijnego, Dział III (zapewniając pełną komplementarność z istniejącą pozycją w budżecie
wiążącą się z przedmiotem wniosku);
13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji oraz
szczegółowych zaleceń zawartych w załączniku Komisji i Radzie oraz parlamentom i
rządom państw członkowskich, Radzie Europy oraz Europejskiemu Instytutowi ds.
Równości Kobiet i Mężczyzn.

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI:
SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WYMAGANEGO WNIOSKU
Zalecenie nr 1 dotyczące celu i zakresu rozporządzenia, które ma zostać przyjęte
Celem przedmiotowego rozporządzenia powinno być ustanowienie środków na rzecz
promowania i wspierania działań państw członkowskich w obszarze zapobiegania przemocy
na tle płciowym.
Przemoc na tle płciowym należy uważać (jak wskazano już w dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy
minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję
ramową Rady 2001/220/WSiSW) za przemoc, która jest skierowana przeciwko osobie ze
względu na jej płeć, tożsamość płciową lub ekspresję płciową lub której ofiarami stają się w
przeważającej mierze osoby danej płci. Może ona powodować krzywdę o charakterze
fizycznym, seksualnym, emocjonalnym lub psychologicznym lub szkodę o charakterze
ekonomicznym i może obejmować przemoc w bliskich związkach, przemoc seksualną (w
tym gwałt, napaść na tle seksualnym i molestowanie seksualne), handel ludźmi i
niewolnictwo oraz różne formy krzywdzących praktyk, takich jak przymusowe małżeństwa,
okaleczanie żeńskich narządów płciowych i tak zwane przestępstwa popełniane „w imię
honoru”.
Zalecenie nr 2 dotyczące środków zapobiegania przemocy i jej zwalczania
Państwa członkowskie powinny stworzyć szereg środków na rzecz zapobiegania przemocy
na tle płciowym wobec kobiet i dziewcząt. Powinny zatem:
– opracowywać, wdrażać i poddawać corocznej ocenie kompleksowe strategie i programy,
w tym programy edukacji publicznej i szkolenia dla nauczycieli i osób zajmujących się
zawodowo branżą wypoczynkową, mające na celu usunięcie przeszkód, które
uniemożliwiają kobietom i dziewczętom czerpanie korzyści ze swoich pełnych praw i
wolności bez doświadczania przemocy oraz głęboką zmianę nastawienia społeczeństw;
– przeprowadzić odpowiednie badania w zakresie przemocy na tle płciowym, w tym
przyczyn i motywów przemocy, a także zbierać i analizować dane, jednocześnie
podejmując wysiłki na rzecz ujednolicenia kryteriów odnotowywania przemocy na tle
płciowym, tak aby zebrane dane były porównywalne;
– organizować szkolenia dla urzędników i profesjonalistów, którzy prawdopodobnie będą
stykać się z przypadkami przemocy na tle płciowym – w tym organów ścigania, opieki
społecznej, opieki dla małoletnich (ofiar lub świadków przemocy), służby zdrowia i
personelu pogotowia – w celu wykrywania i określania takich przypadków oraz
właściwego zajmowania się nimi, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i praw ofiar;
– wymieniać wiedzę fachową, doświadczenie, informacje i najlepsze praktyki za
pośrednictwem Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ESZP);
– stworzyć kampanie na rzecz zwiększania świadomości, w tym kampanie skierowane w
szczególności do mężczyzn, w stosownych przypadkach konsultując się z organizacjami
pozarządowymi, mediami i innymi zainteresowanymi stronami;
– stworzyć bezpłatne krajowe telefony zaufania – jeżeli jeszcze takie nie istnieją – i
wspierać istniejące obsługiwane przez wyspecjalizowany personel;
– zapewnić dostępność specjalistycznych schronisk (zaprojektowanych na potrzeby
pomocy w pierwszym kontakcie oraz jako bezpieczna i upodmiotowiająca przestrzeń dla

kobiet), oferujących miejsce dla przynajmniej jednej kobiety na 10 000 mieszkańców
oraz zapewnić im infrastrukturę i odpowiednio przeszkolony personel.
– zapewnić wsparcie kobiecym organizacjom pozarządowym i społeczeństwu
obywatelskiemu podejmującym działania na rzecz zapobiegania przemocy na tle
płciowym wobec kobiet i dziewcząt.
Zalecenie nr 3 dotyczące krajowych sprawozdawców lub równoważnych mechanizmów
W terminie jednego roku od wejścia przedmiotowego rozporządzenia w życie państwa
członkowskie powinny podjąć działania na rzecz ustanowienia krajowych sprawozdawców
lub równoważnych mechanizmów. Zadania takich mechanizmów powinny obejmować
przeprowadzanie oceny tendencji w zakresie przemocy na tle płciowym, ocenę rezultatów
działań podjętych na rzecz zwalczania takiej przemocy na szczeblu krajowym i lokalnym,
gromadzenie statystyk i składanie corocznych sprawozdań w Komisji i właściwych
komisjach Parlamentu Europejskiego.
Zalecenie nr 4 dotyczące koordynacji unijnej strategii na rzecz zwalczania przemocy wobec
kobiet
Aby przyczynić się do skoordynowanej i skonsolidowanej unijnej strategii na rzecz
zwalczania przemocy na tle płciowym, państwa członkowskie powinny przekazać Komisji
informacje, o których mowa w zaleceniu nr 3.
Zalecenie nr 5 dotyczące sprawozdawczości
Do dnia 31 grudnia każdego roku, rozpoczynając w roku następującym po wejściu w życie
przedmiotowego rozporządzenia, Komisja składa w Parlamencie Europejskim i Radzie
sprawozdanie zawierające ocenę stopnia, w jakim państwa członkowskie przedsięwzięły
środki na podstawie przedmiotowego rozporządzenia.
W sprawozdaniu zostanie zawarty wykaz przedsięwziętych środków oraz zostaną
podkreślone dobre praktyki.
Zalecenie nr 6 dotyczące utworzenia forum społeczeństwa obywatelskiego
Komisja prowadzi ścisły dialog z właściwymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
oraz właściwymi organami prowadzącymi działalność w dziedzinie walki z przemocą na tle
płciowym na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub
międzynarodowym oraz ustanawia w tym celu forum społeczeństwa obywatelskiego.
Forum to będzie miejscem wymiany informacji i ośrodkiem gromadzenia wiedzy. Zapewnia
ono ścisły dialog między instytucjami Unii a odpowiednimi zainteresowanymi stronami.
Zgodnie z pierwszym akapitem forum jest otwarte dla właściwych zainteresowanych stron i
spotyka się przynajmniej raz w roku.
Zalecenie nr 7 dotyczące wsparcia finansowego
W przedmiotowym rozporządzeniu należy określić źródło wsparcia finansowego w ramach
budżetu unijnego (Sekcja III) na cele działań wymienionych w zaleceniu nr 3.

HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS
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GODNOŚĆ

Przemoc wobec kobiet:
badanie przeprowadzone w skali UE

Art. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że
godność człowieka jest nienaruszalna oraz że musi być szanowana
i chroniona. Art. 2 gwarantuje prawo do życia, a w art. 4 ustanowiono
zakaz stosowania tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania
albo karania. W art. 21 przyznaje się prawo do bycia wolnym od
dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, a w art. 47 zapewnia się
prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Kontekst
Przemoc wobec kobiet obejmuje przestępstwa wywierające nieproporcjonalnie duży wpływ na kobiety, takie jak napaść na tle seksualnym,
gwałt oraz „przemoc domowa”. Stanowią one naruszenie praw podstawowych kobiet do godności i równouprawnienia. Przypadki przemocy
wobec kobiet nie wywierają wpływu wyłącznie na kobiety będące ich
ofiarami, ale oddziałują również na ich rodziny, przyjaciół i ogół społeczeństwa. Z tego względu należy krytycznie przyjrzeć się sposobom
reagowania przez społeczeństwo i państwo na tego rodzaju nadużycia.
Zarówno na szczeblu Unii Europejskiej (UE), jak i na szczeblu krajowym,
należy podejmować środki na rzecz zwalczania i zapobiegania przemocy wobec kobiet.

Biorąc pod uwagę skutki zjawiska przemocy wobec kobiet, fakt, że
decydenci i prawnicy w wielu państwach członkowskich UE w dalszym ciągu zmagają się z brakiem wyczerpujących danych na temat
skali i charakteru tego problemu, należy uznać za godny ubolewania.
Większość kobiet nie zgłasza przypadków zastosowania wobec nich
przemocy, a istniejące obecnie systemy, które często są postrzegane
jako niezapewniające odpowiedniego wsparcia, nie zachęcają ich do
podejmowania takich działań. Oficjalne dane gromadzone przez wymiar
sprawiedliwości w sprawach karnych obejmują zaledwie niewielką część
przypadków stosowania przemocy, tj. wyłącznie te z nich, które zostały
zgłoszone. W konsekwencji środki polityczne i praktyczne podejmowane
w celu rozwiązania problemu przemocy wobec kobiet nie zawsze są
opracowywane w oparciu o kompletne informacje. Choć część państw
członkowskich UE i instytucji badawczych przeprowadziło ankiety
i innego rodzaju badania dotyczące przemocy wobec kobiet, przedmiotowy obszar w dalszym ciągu cechuje się niedoborem kompleksowych i porównywalnych danych z całej UE, w odróżnieniu od innych
obszarów, takich jak zatrudnienie, w przypadku których wiele państw
członkowskich gromadzi dane dotyczące płci.
Badanie FRA przeprowadzone w skali UE stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na dane dotyczące przemocy wobec kobiet zgłoszone
przez Parlament i powtórzone przez Radę UE w Konkluzjach w sprawie
zwalczania przemocy wobec kobiet w UE.. Wyniki badań ankietowych
można porównać z dostępnymi danymi, biorąc pod uwagę istniejące
luki w poziomie wiedzy na temat przemocy wobec kobiet w UE i na
poziomie poszczególnych państw członkowskich, i wykorzystać je przy
opracowywaniu polityk i działań służących zwalczaniu tego naruszenia
praw człowieka.

Do środków na szczeblu europejskim, które można zastosować w odniesieniu do przypadków przemocy wobec kobiet, zalicza się dyrektywę UE
w sprawie ofiar przestępstw (2012/29/UE) oraz Konwencję Rady Europy
w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska). W przyjętej w 2012 r. dyrektywie w sprawie ofiar przestępstw ustanowiono minimalne normy
w zakresie praw, ochrony i wsparcia ofiar
przestępstw w UE, odnosząc się w szczególRysunek 1:	Kobiety, które doświadczały przemocy fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15. roku
ności do ofiar przemocy ze względu na płeć,
życia w okresie 12 miesięcy przed przeprowadzeniem rozmowy, UE-28 (%)
ofiar przemocy seksualnej oraz ofiar przemocy
w bliskich związkach. Konwencja stambulska, która została przyjęta przez Radę Europy
w 2011 r., stanowi pierwszy prawnie wiążący
instrument regionalny w Europie odnoszący się
w kompleksowy sposób do różnych form przeBrak przemocy
fizycznej/seksualnej
mocy wobec kobiet, takich jak przemoc psypo ukończeniu
chiczna, prześladowanie, przemoc fizyczna,
15. roku życia
przemoc seksualna i molestowanie seksualne.
Konwencja wejdzie w życie po jej ratyfikowa25%
Tak, ofiara aktu
niu w 10 państwach.
przemocy, który
67%

Niezależnie od tych obiecujących zmian prawnych wyniki badania dotyczącego przemocy
wobec kobiet przeprowadzonego w skali UE
przez FRA wskazują, że większość kobiet, które
doświadczyły przemocy, nie zgłasza takich
przypadków policji ani organizacjom wspierającym ofiary przestępstw. W rezultacie nie
nawiązują one kontaktu z organami wymiaru
sprawiedliwości ani z innymi służbami. Dlatego
należy jednoznacznie stwierdzić, że potrzeby
i prawa wielu kobiet w UE nie są obecnie
respektowane w praktyce.

33%

miał miejsce ponad
12 miesięcy temu

8%

Tak, ofiara aktu
przemocy, który
miał miejsce w ciągu
ostatnich 12 miesięcy

Uwaga: Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez wszystkie respondentki (N = 42 002).
Źródło: Zbiór danych zgromadzonych w ramach badania FRA dotyczącego przemocy wobec kobiet ze względu na płeć, 2012 r.

Gromadzenie i zakres danych

Różnice między wynikami uzyskanymi
w poszczególnych państwach

Wyniki przeprowadzonego przez FRA badania dotyczącego przemocy
wobec kobiety zostały opracowane w oparciu o rozmowy z 42 000 kobiet
ze wszystkich 28 państw członkowskich UE, przy czym w każdym państwie członkowskim przeprowadzono średnio 1 500 rozmów. Respondentki
zostały wybrane metodą doboru losowego. Wyniki badania są reprezentatywne dla doświadczeń i opinii kobiet w wieku od 18 do 74 lat żyjących
w UE. Standardowe rozmowy przeprowadzane w ramach badania obejmowały pytania dotyczące przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej,
wiktymizacji w dzieciństwie, molestowania seksualnego i prześladowania, w tym także za pośrednictwem nowych środków przekazu, takich
jak internet. Kobiety zostały poproszone o podzielenie się swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z różnymi formami przemocy oraz
o określenie, jak często doświadczały konkretnych rodzajów przemocy
i jaki wpływ takie akty przemocy wywarły na ich życie. W ramach badania zgromadzono również informacje na temat zgłaszania i niezgłaszania przypadków przemocy policji oraz informacje na temat korzystania
z pomocy innych służb powołanych w celu udzielania wsparcia ofiarom.

Różnice w częstotliwości dopuszczania się aktów przemocy wobec
kobiet występujące pomiędzy państwami i w obrębie państw
zwróciły uwagę również w innych badaniach. Należą do nich np.
badanie dotyczące zdrowia kobiet i aktów przemocy domowej
przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia w 10 państwach
oraz przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych (US) krajowe badanie
dotyczące aktów przemocy ze strony osób najbliższych i aktów
przemocy seksualnej obejmujące 50 stanów USA.
Poza faktycznymi różnicami w częstotliwości dopuszczania się
aktów przemocy, obserwowane rozbieżności między państwami
mogą wynikać również z innych dodatkowych czynników, takich jak:
to, czy w danym państwie rozmawianie z innymi osobami, w tym
z osobami przeprowadzającymi badania, na temat doświadczeń
związanych z przemocą wobec kobiet postrzega się jako akceptowalne
z kulturowego punktu widzenia; a także to, czy zwiększenie
równouprawnienia płci w danym państwie mogłoby przyczynić się
do zwiększenia częstotliwości zgłaszania aktów przemocy wobec
kobiet z uwagi na fakt, że społeczeństwa o wyższym poziomie
równouprawnienia reagowałyby na takie przypadki w bardziej
otwarty i stanowczy sposób.

Wybrane wnioski i rozwiązana na przyszłość
w zakresie reagowania na przypadki przemocy
wobec kobiet

W sprawozdaniu przedstawiającym najważniejsze wyniki badania
oraz w sprawozdaniu podsumowującym „W skrócie” odniesiono
się do niektórych z potencjalnych przyczyn obserwowanych
różnic. Aby zapoznać się ze szczegółowym zestawieniem wyników
uzyskanych w poszczególnych państwach członkowskich UE, zob.
internetowe narzędzie do przeglądania danych dołączone do badania:
http://fra.europa.eu/en/vaw-survey-results.

Wyniki badania FRA służą udzieleniu wsparcia decydentom i innym
zainteresowanym podmiotom w przeciwdziałaniu przemocy wobec

kobiet w całej UE. W oparciu o nie, FRA opracowała szereg szczegółowych
opinii, które zostały przedstawione w głównych wynikach badania i sprawozdaniach podsumowujących (zob. ramka „Dodatkowe informacje”).

Przemoc fizyczna
Około 13 milionów kobiet w UE doświadczyło przemocy fizycznej
w okresie 12 miesięcy poprzedzających przeprowadzenie
rozmów w ramach badania. Liczba ta odpowiada 7% wszystkich
kobiet w wieku 18–74 lat w UE.1

W niniejszym zestawieniu przedstawiono niektóre przykładowe wnioski z badania, które zamieszczono obok ogólnych rozważań jako potencjalne „rozwiązania na przyszłość” w obszarze reagowania na przypadki
przemocy wobec kobiet.

Rysunek 2: Kobiety, które doświadczały przemocy fizycznej i/lub seksualnej po ukończeniu 15. roku życia, UE-28 (%)
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Źródło: Zbiór danych zgromadzonych w ramach badania FRA dotyczącego przemocy wobec kobiet ze względu na płeć, 2012 r.

1

Zgodnie z informacjami zawartymi w internetowej bazie danych Eurostatu w dniu
1 stycznia 2013 r. na terytorium UE-28 zamieszkiwało 186 590 848 kobiet w wieku
18–74 lat, zob.: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_
database (kod danych demo_pjan, data uzyskania dostępu – 16 sierpnia 2013 r.).

Przemoc seksualna
Około 3,7 miliona kobiet w UE doświadczyło przemocy seksualnej
w okresie 12 miesięcy poprzedzających przeprowadzenie
rozmów w ramach badania. Liczba ta odpowiada 2% wszystkich
kobiet w wieku 18–74 lat w UE.
Rozwiązania na przyszłość: Przyszłe strategie UE na rzecz równouprawnienia płci mogą wykorzystywać wyniki niniejszych badań w celu
uwzględnienia kluczowych obszarów wzbudzających obawy w kontekście doświadczeń kobiet związanych z przemocą. Przykładami takich
obszarów są nowe lub niedawno rozpoznane formy przemocy wobec
kobiet, takie jak prześladowanie (stalking) czy dopuszczane się nadużyć za pośrednictwem nowych technologii, a także te aspekty związane z aktami przemocy, które kobiety niedostatecznie często zgłaszają
policji i organizacjom wspierającym ofiary przestępstw.
Rozwiązania na przyszłość: Biorąc pod uwagę skalę zjawiska przemocy
wobec kobiet określoną w oparciu o wyniki badania i uwzględniając
sytuację w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
UE po wdrożeniu programu sztokholmskiego, należy zapewnić uznanie
przemocy wobec kobiet za przypadek naruszenia praw podstawowych
w unijnych ramach reagowania na przestępstwa i przypadki wiktymizacji wskutek przestępstw.

Jedna na 20 kobiet (5%) padła ofiarą gwałtu od momentu
ukończenia 15. roku życia. Liczbę tę uzyskano w oparciu
o odpowiedzi na pytanie „Od czasu ukończenia 15 roku życia
do teraz, jak często była Pani zmuszana do odbycia stosunku
seksualnego w sytuacji, w której została Pani obezwładniona
lub w sytuacji, w której zadawano Pani ból w innej formie?”

Rozwiązania na przyszłość: Przepisy dyrektywy w sprawie ofiar przestępstw mają zastosowanie do wszystkich ofiar przestępstw i odnoszą
się w szczególności do ofiar przemocy ze względu na płeć oraz innych
podatnych na przestępstwa ofiar. Dyrektywa zapewnia solidną podstawę, w oparciu o którą na poziomie państw członkowskich można
opracowywać ukierunkowane działania służące zaspokojeniu potrzeb
kobiet jako ofiar przemocy w zakresie wsparcia na rzecz ofiar i przeprowadzania interwencji w obszarze wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych. W ramach przeprowadzanego przez Komisję Europejską przeglądu wdrażania dyrektywy można by ocenić, czy dyrektywa spełnia
– w praktyce – potrzeby kobiet będących ofiarami przemocy i czy przyczynia się do ochrony przysługujących im praw.
Rozwiązania na przyszłość: UE powinna rozważyć możliwość przystąpienia do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska).
Wspomniana konwencja stanowi obecnie najbardziej kompleksowy
instrument regionalny odnoszący się do zjawiska przemocy wobec
kobiet. Wyniki przeprowadzonego przez FRA badania powinny przyczynić się do ratyfikowania konwencji przez państwa członkowskie UE.

18% kobiet w UE-28 doświadczyło prześladowania po
ukończeniu 15. roku życia, przy czym 5% kobiet doświadczyło
prześladowania w okresie 12 miesięcy poprzedzających
przeprowadzenie badania. Odsetek ten odpowiada 9 milionom
kobiet w UE-28, które doświadczyły prześladowania w okresie
12 miesięcy poprzedzających przeprowadzenie badania.
Wynik ten uzyskano pytając kobiety, czy znalazły się
w sytuacji, w której ta sama osoba wielokrotnie odnosiła się
do nich w obraźliwy sposób lub groziła im, podejmując jedno
z określonych działań; np. czy ta sama osoba wielokrotnie
„Krążyła lub czekała przed Pani domem, miejscem pracy
lub szkołą bez uzasadnionego powodu?”; lub „Wykonywała
obraźliwe, zastraszające lub głuche, telefony?”.

W niektórych państwach członkowskich UE definicja prawna
gwałtu wykracza poza przypadek użycia siły fizycznej przez
sprawcę. Dlatego też skala zjawiska gwałtu w UE może być
większa, niż przedstawiona wartość 5%.

Rysunek 3:	Przypadki napastowania seksualnego za pomocą nowych technologii (cyberharrasment), którego kobiety doświadczały po ukończeniu
15. roku życia i w okresie 12 miesięcy poprzedzających przeprowadzenie rozmowy, w tym przypadki otrzymywania niechcianych i obraźliwych
wiadomości e-mail lub SMS z wyraźnym podtekstem seksualnym, z podziałem na grupy wiekowe, UE-28 (%).
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Uwagi: Spośród wszystkich kobiet, z wyjątkiem przypadków, w których odpowiedź na pytania o przypadki napastowania seksualnego za pomocą nowych technologii
(cyberharrasment) brzmiała „nie dotyczy” (n= 35 820). 6 084 respondentki zaznaczyły kategorię „nie dotyczy” w obydwu rubrykach; w 98 przypadkach nie dysponowano
informacjami na temat wieku.
Źródło: zbiór danych zgromadzonych w ramach badania FRA dotyczącego przemocy wobec kobiet ze względu na płeć, 2012 r.

Rozwiązania na przyszłość: Państwa członkowskie UE zachęca się
do opracowywania konkretnych krajowych planów działań na rzecz
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, które powinny uwzględniać wyniki niniejszego badania w przypadku braku odpowiednich
danych na szczeblu krajowym. Podmioty społeczeństwa obywatelskiego mające styczność z kobietami będącymi ofiarami przemocy
powinny uczestniczyć w opracowywaniu planów działań, w celu
zapewnienia, że plany te przyniosą praktyczne korzyści dla ofiar
i będą zrównoważone.

zaangażowanie na rzecz regularnego gromadzenia danych dotyczących
różnych form przemocy wobec kobiet. Umożliwiłoby to zgromadzenie
danych na potrzeby opracowania działań politycznych i działań podejmowanych w kontekście lokalnym. Wspomniany proces gromadzenia
danych mógłby być wspierany przez Eurostat i odpowiednie grupy ekspertów funkcjonujące w jego ramach i mógłby być wykorzystywany
do przekazywania danych właściwym organom monitorującym ONZ
i Rady Europy, a także Europejskiemu Instytutowi ds. Równości Kobiet
i Mężczyzn.

Rozwiązania na przyszłość: W polityce UE w zakresie zatrudnienia,
edukacji, zdrowia i technologii informacyjno-komunikacyjnych należy
odnieść się do kwestii związanych z wpływem zjawiska przemocy
wobec kobiet na wspomniane obszary. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w konkretnych interwencjach politycznych podejmowanych
na szczeblu państw członkowskich oraz w krajowych planach działania
dotyczących tych różnych obszarów.

Około 12% kobiet stwierdziło, że doświadczyło pewnej formy
wykorzystywania seksualnego ze strony osoby dorosłej przed
ukończeniem 15. roku życia, co odpowiada 21 milionom kobiet
w UE.
Wyniki badania wskazują, że 30% kobiet, które były ofiarami
wykorzystywania seksualnego ze strony byłego lub obecnego
partnera, doświadczało również przemocy seksualnej
w dzieciństwie, podczas gdy w przypadku kobiet, które nie były
ofiarami wykorzystywania seksualnego w swoim obecnym lub
dawnym związku, odsetek ten wynosił 10%.

Połowa wszystkich kobiet w UE (53%) przynajmniej od czasu
do czasu unika określonych sytuacji lub miejsc z obawy, że
staną się ofiarą napaści fizycznej lub napaści na tle seksualnym.
Dla porównania, istniejące badania w zakresie wiktymizacji
wskutek przestępstw i lęku przed przestępczością wskazują,
że odsetek mężczyzn ograniczających swoją swobodę
przemieszczania się ze wspomnianych względów jest
znacznie niższy.
Rozwiązania na przyszłość: Należy rozwinąć polityki UE oraz polityki
i plany działania państw członkowskich w zakresie zwalczania p
 rzemocy
wobec kobiet w oparciu o przedstawione bezpośrednio przez kobiety
informacje na temat ich doświadczeń związanych z przemocą. Dane
na temat doświadczeń kobiet związanych z przemocą należy gromadzić niezależnie od danych administracyjnych i danych gromadzonych
przez wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, ponieważ te ostatnie nie obejmują większości niezgłoszonych przypadków wiktymizacji.
UE i państwa członkowskie powinny wspierać i finansować badania,
podejmując wspólne wysiłki na rzecz ujawnienia informacji na temat
skali i charakteru przemocy, której doświadczają kobiety. Wspomniane
badania można powtarzać co kilka lat, aby zbadać zmiany zachodzące
w miarę upływu czasu.

Rozwiązania na przyszłość: UE powinna zapewnić, by mechanizmy
finansowania służące dalszemu prowadzeniu prac w ramach programu
DAPHNE i innych programów, które w różnym stopniu przyczyniają się do zwiększania
poziomu ochrony dzieci, młodzieży i kobiet
Dalsze informacje:
przed różnymi formami przemocy, mogły
zostać wykorzystane do zapewnienia dodatW opracowanym przez FRA sprawozdaniu podsumowującym ustalenia z badania –
kowego wsparcia na rzecz badań i prac proPrzemoc wobec kobiet: badanie przeprowadzone w skali UE. Wyniki w skrócie –
wadzonych przez organizacje społeczeństwa
przedstawiono przegląd wybranych wyników badania oraz najważniejsze wnioski
obywatelskiego zajmujące się zjawiskiem
wyciągnięte na podstawie tych ustaleń: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/
przemocy wobec kobiet. W szczególności
vaw-survey-results-at-a-glance.
należy zapewnić dodatkowe finansowanie na
rzecz działań w obszarze przemocy wobec
Sprawozdanie przedstawiające najważniejsze wyniki badania – Przemoc wobec kobiet:
kobiet prowadzonych przez służby oferujące
badanie przeprowadzone w skali UE. Sprawozdanie przedstawiające najważniejsze
ukierunkowane usługi wspierania ofiar.
wyniki (Violence against women: an EU-wide survey. Main results) – zawiera
kompleksowy przegląd ustaleń poczynionych w oparciu o dane z badania, a także szereg
Rozwiązania na przyszłość: Na szczeblu UE i na
szczegółowych opinii sporządzonych specjalnie w celu odniesienia się do wyników
szczeblu państw członkowskich należy wzmocdotyczących różnych rodzajów przemocy wobec kobiet, takich jak przemoc fizyczna
nić podejście do kobiet jako do ofiar przemocy
i seksualna, molestowanie seksualne i prześladowanie, z których wszystkie zostały
ukierunkowane na dobro ofiary i zapewnienie
omówione w poszczególnych rozdziałach sprawozdania: http://fra.europa.eu/en/
ochrony przysługujących jej praw. W ostatpublication/2014/vaw-survey-main-results.
nich latach w wielu państwach członkowskich
odnotowano przypadki pozytywnych zmian
Aby uzyskać dostęp do internetowego narzędzia do przeglądania danych zawartych
w tym zakresie, związane m.in. z uznaniem
w wynikach badania dotyczącego przemocy wobec kobiet ze względu na płeć, zob.:
aktów przemocy „domowej” lub przemocy ze
http://fra.europa.eu/en/vaw-survey-results.
strony najbliższych za przestępstwa ścigane
z urzędu, a nie za przestępstwa wymagające
Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat metodyki zastosowanej
zgłoszenia przez osobę prywatną.
w badaniu – Przemoc wobec kobiet: badanie przeprowadzone w skali UE. Sprawozdanie
techniczne (Violence against women: An EU-wide survey. Technical report) – zob.:
Rozwiązania na przyszłość: Państwa członhttp://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-technical-report.
kowskie UE powinny podkreślić swoje
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FRA – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskie

Przemoc wobec kobiet w UE
Aktualna sytuacja
STRESZCZENIE
Przemoc wobec kobiet stanowi pogwałcenie praw człowieka i formę dyskryminacji ze
względu na płeć. Wynika z nierówności między kobietami a mężczyznami i przejawia
się na różne sposoby. Dane szacunkowe określające skalę takiej przemocy są
alarmujące. Wywiera ona poważny wpływ na ofiary i pociąga za sobą wysokie koszty.
Organizacja Narodów Zjednoczonych i Rada Europy ustanowiły instrumenty, które
wyznaczają podstawowe punkty odniesienia w dziedzinie zwalczania przemocy wobec
kobiet.
Unia Europejska (UE) stosuje różne środki w celu rozwiązania problemu; w chwili
obecnej nie dysponuje jednak żadnym wiążącym instrumentem służącym wyłącznie
ochronie kobiet przed przemocą.
Pomimo istnienia wspólnych tendencji w dziedzinie zwalczania przemocy podejścia
stosowane przez państwa członkowskie różnią się od siebie.
Obszerny wkład Parlamentu Europejskiego przyczynia się do wzmocnienia polityki Unii
w tej dziedzinie. Parlament wielokrotnie wzywał do przyjęcia unijnej strategii w
sprawie przemocy wobec kobiet, w tym w formie wiążącego aktu prawnego.
Zainteresowane strony wyrażają zaniepokojenie wieloma kwestiami, na przykład
wpływem kryzysu gospodarczego i potrzebą opracowania unijnych kompleksowych
ram politycznych w zakresie eliminowania przemocy wobec kobiet.
Uaktualnienie dokumentu informacyjnego z czerwca 2013 r.
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Przemoc wobec kobiet w UE
Glosariusz
Przemoc wobec kobiet: „wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które prowadzą lub mogą
prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia
kobiet, w tym również groźby takich aktów, sytuacje przymusu lub arbitralnego pozbawienia
wolności, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym”.
Przemoc wobec kobiet ze względu na płeć: „oznacza przemoc skierowaną przeciwko kobiecie
ze względu na jej płeć lub taką przemoc, która w szczególności dotyka kobiety”.
Przemoc domowa: „wszelkie akty fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej
przemocy występujące w rodzinie lub gospodarstwie domowym lub pomiędzy byłymi lub
obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miejsce
zamieszkania, czy też nie”.
Źródło: Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
Rada Europy, 2011 r.

Problematyka
Przemoc wobec kobiet jest jednocześnie pogwałceniem praw człowieka i formą
dyskryminacji ze względu na płeć. Stanowi główną przeszkodę dla równości kobiet
i mężczyzn. Pomimo wzmożonej uwagi, która kierowana jest na ten problem, przemoc
wobec kobiet pozostaje rozpowszechniona we wszystkich warstwach społecznych
i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE.
Źródła i przejawy
Źródeł przemocy wobec kobiet należy szukać w nierównościach między kobietami
i mężczyznami w społeczeństwie. Aby ją usprawiedliwić, przywołuje się niekiedy
tradycyjne i religijne wartości. Niektóre czynniki, takie jak finansowa zależność kobiet,
zwiększają ryzyko jej wystąpienia1.
Formy przemocy są różnorakie. Zaliczają się do niej: przemoc psychologiczna, nękanie,
przemoc fizyczna, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przymusowe małżeństwa,
przymusowa aborcja i sterylizacja, molestowanie seksualne i tzw. zabójstwa honorowe.
Niektóre określone grupy, takie jak kobiety migrujące, niepełnosprawne lub żyjące
w placówkach opiekuńczych, są bardziej narażone na ryzyko przemocy2.
Trudności w określeniu skali
Nadal brakuje wiarygodnych i porównywalnych danych zarówno z poszczególnych
krajów, jak i z całej Europy. Gromadzenie danych jest trudnym zadaniem, ponieważ
z różnych powodów (np. strachu lub wstydu) ofiary często nie zgłaszają aktów
przemocy. Według Agencji Praw Podstawowych (FRA) na pięć kobiet, które
doświadczyły aktu przemocy ze strony osób niebędących ich partnerami, cztery nie
zwróciły się do żadnych służb. Brak wspólnej ogólnoeuropejskiej definicji przemocy
stanowi ponadto dodatkowe utrudnienie w gromadzeniu porównywalnych danych 3.
Dane szacunkowe, którymi dysponujemy, są alarmujące. Rada Europy uważa, że 20–
25% kobiet w Europie doświadcza przemocy fizycznej przynajmniej raz w okresie
dorosłego życia, a ponad 10% spośród nich pada ofiarami wykorzystywania seksualnego
z użyciem siły. Przemoc wobec kobiet we wszystkich formach łącznie dotyka około 45%
kobiet. Dane szacunkowe dotyczące skali przemocy domowej, czyli najczęściej
występującej formy przemocy, wskazują, że w Europie doświadcza jej od 12% do 15%
kobiet po ukończeniu 16. roku życia. Jak wynika z pewnego badania naukowego,
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przemocy ze strony partnera, która ma miejsce
w UE, należy przypisać około 3 500 zgonów
rocznie, czyli ponad dziewięć dziennie, z czego
prawie siedem zmarłych osób to kobiety4.
Następstwa
Przemoc ma natychmiastowe i długofalowe
poważne skutki dla zdrowia fizycznego i
psychicznego dotkniętych nią kobiet. Może
mieć ponadto niszczący wpływ na dzieci, które
są jej świadkami.

Program Daphne
Celem zapoczątkowanego w 1997 r.
programu Daphne jest zapobieganie
przemocy wobec kobiet, młodzieży
i dzieci oraz jej wykorzenienie.
W ramach tego programu UE finansuje
działania
prowadzone
przez
organizacje pozarządowe, samorządy
lokalne, ośrodki badawcze itp. w celu
zwalczenia tego rodzaju przemocy.
Program Daphne III (2007–2013)
dysponował budżetem w wysokości
116,85
mln
EUR.
Komisja
zaproponowała, aby od 2014 r.
program Daphne stał się częścią
programu
Prawa,
równość
i obywatelstwo 2014–2020. Parlament
Europejski i Rada przyjęły ten program
dnia 17 grudnia 2013 r. i przeznaczyły
na
niego
środki
finansowe
w wysokości 439,473 mln EUR na
okres od 2014 r. do 2020 r. W rezolucji
z dnia 2 lutego 2012 r. Parlament
Europejski podkreślił konieczność
wyposażenia
programu
Daphne
w odpowiednie środki finansowe
i zwiększenia jego widoczności.

Przemoc wobec kobiet skutkuje nie tylko
cierpieniem ludzkim i pogorszeniem stanu
zdrowia, lecz oznacza również ogromny ciężar
ekonomiczny dla całego społeczeństwa
w postaci wydatków na służbę zdrowia,
kosztów interwencji policyjnej i sądowej,
obniżenia
produktywności
i
kosztów
społecznych. Z raportu naukowego wynika, że
sama tylko przemoc domowa kosztuje Unię
Europejską 16 mld EUR rocznie. Roczne sumy
przeznaczane na zapobieganie przemocy w
Europie wynoszą dziesiątki milionów EUR5.
Według badania przeprowadzonego przez
Dyrekcję Generalną ds. Analiz Parlamentarnych
Parlamentu Europejskiego łączny roczny koszt przemocy wobec kobiet w UE wyniósł w
2011 r. ponad 228 mld EUR6.
Wpływ kryzysu gospodarczego
Niektóre badania dowodzą, że przemoc wobec kobiet wzmaga się w okresie kryzysu.
Utrata pracy może na przykład wywołać frustrację, która popycha niektórych mężczyzn
do agresywnych zachowań7. W rezolucji z dnia 12 marca 2013 r. Parlament Europejski
podkreślił, że kryzys gospodarczy sprzyja znęcaniu się nad kobietami, złemu traktowaniu
i wszelkim formom przemocy wobec kobiet, a w szczególności powoduje wzrost
PARLAMENTU
prostytucji. Posłowie stwierdzili, że w warunkach ROZPORZĄDZENIE
kryzysu i oszczędności
budżetowych
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr
kobiety dysponują mniejszą ilością środków w celu1381/2013
zapewnienia sobie i swoim dzieciom
ochrony przed przemocą.
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Kontekst międzynarodowy

ustanawiające program „Prawa, równość,
obywatelstwo” na lata 2014-2020

ONZ
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979 r.)8 oraz
Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet (1993 r.) są instrumentami
wyznaczającymi punkty odniesienia w tej dziedzinie. Deklaracja, chociaż nie posiada
ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU
wiążącej mocy prawnej, jest pierwszym międzynarodowym
dokumentem
traktującym
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr
wyłącznie o przemocy, której ofiarami padają kobiety.
1381/2013
Przemoc wobec kobiet stanowi jeden z krytycznych
obszarów
wskazanych
w pekińskiej
z dnia
17 grudnia
2013 r.
platformie działania przyjętej podczas Czwartej Światowej
Konferencji
sprawie
Kobiet
ustanawiające
program w
„Prawa,
równość,
obywatelstwo”
na
lata
2014-2020
w 1995 r. W programie tym wymieniono środki, które państwa, organizacje
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międzynarodowe lub pozarządowe powinny podjąć w celu zapobieżenia zjawisku
przemocy i zwalczenia go.
Eliminowanie i przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet były priorytetem 57. sesji
Komisji ds. Statusu Kobiet, która odbyła się w marcu 2013 r. w Nowym Jorku.
Rada Europy
W 2002 r. Rada Ministrów przyjęła Rekomendację w sprawie ochrony kobiet przed
przemocą, w której między innymi wezwała państwa członkowskie do opracowania
planów działania w obszarze zapobiegania przemocy i ochrony ofiar.
W maju 2011 r. do podpisu została udostępniona Konwencja o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej („konwencja stambulska”).
Jest to pierwszy prawnie wiążący europejski instrument poświęcony tej problematyce.
Ustanawia się w nim całościowe ramy przeciwdziałania przemocy, zapewniania ochrony
ofiarom i ścigania agresorów. Do chwili obecnej dwadzieścia państw członkowskich UE
podpisało konwencję, a trzy, mianowicie Portugalia, Włochy i Austria, ją ratyfikowały.

Działania UE
W Traktacie o UE (TUE) potwierdzono zasadę równości kobiet i mężczyzn oraz
niedyskryminacji (art. 2). W Karcie praw podstawowych zagwarantowano prawo do
godności (tytuł I) i równości (tytuł III). Karta zawiera między innymi specjalne
postanowienia dotyczące prawa do integralności fizycznej i psychicznej; zakazuje się
w niej także wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć. Ponadto w 19. Deklaracji
odnoszącej się do art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE), niemającej co prawda
mocy prawnej, potwierdzono polityczną wolę zwalczania przez państwa członkowskie
wszelkiego rodzaju przemocy domowej.
Zobowiązania polityczne
W programie sztokholmskim (2010–2014) podkreślono, że kobiety dotknięte przemocą
stanowią słabszą grupę społeczną, która potrzebuje większej ochrony, również prawnej.
Program zwiększa zaangażowanie UE na rzecz skuteczniejszego zwalczania przemocy ze
względu na płeć. Karta Kobiet przyjęta przez Komisję Europejską w marcu 2010 r.
zawiera zapis, w którym deklaruje się stworzenie pełnych ram prawnych w celu
zwalczania przemocy uwarunkowanej płcią.
Zwalczanie przemocy jest jednym z głównych tematów Strategii na rzecz równości
kobiet i mężczyzn (2010–2015), w której wśród najważniejszych działań zapowiada się
przyjęcie ogólnounijnej strategii zwalczania przemocy wobec kobiet. W konkluzjach
z dnia 8 marca 2010 r. i 6 grudnia 2012 r. Rada wezwała Komisję do przystąpienia do
opracowania takiej strategii.
Środki ustawodawcze
W chwili obecnej UE nie dysponuje specjalnym wiążącym aktem w sprawie ochrony
kobiet przed przemocą9. Ustanowiono jednak instrumenty prawne w obszarach
powiązanych z problematyką przemocy wobec kobiet.
Instrumenty te dotyczą na przykład równości i niedyskryminacji (dyrektywa 2002/73/WE
w sprawie równego traktowania w zakresie dostępu do zatrudnienia oraz warunków
pracy (wersja przeredagowana: dyrektywa 2006/54/WE) oraz dyrektywa 2004/113/WE
wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania w zakresie dostępu do towarów
i usług oraz dostarczania towarów i usług10), handlu ludźmi (dyrektywa 2011/36/UE
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w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi oraz dyrektywa 2004/81/WE w sprawie
dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami
handlu ludźmi), lub też ochrony ofiar (dyrektywa 2012/29/UE w sprawie praw i ochrony
ofiar przestępstw, dyrektywa 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony oraz
rozporządzenie (UE) nr 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony
w sprawach cywilnych11).
Jeżeli chodzi o politykę zewnętrzną, Wytyczne UE w sprawie aktów przemocy wobec kobiet
przyjęte w 2008 r. potwierdzają zaangażowanie UE na rzecz promocji i ochrony praw kobiet
w państwach trzecich. Unia porusza problem przemocy wobec kobiet w ramach specjalnych
dialogów poświęconych prawom człowieka i wspiera projekty w dziedzinie zwalczania przemocy
wobec kobiet za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji
i Praw Człowieka.

Państwa członkowskie
Pomimo występowania wspólnych tendencji w krajowych politykach zwalczania
przemocy wobec kobiet między państwami członkowskimi dają się zauważyć
rozbieżności.
Fizyczna przemoc domowa i przemoc seksualna są, w ujęciu prawnym, głównymi
formami przemocy, za które grozi odpowiedzialność karna. Psychologiczna przemoc
domowa, przymusowe małżeństwa, molestowanie seksualne lub okaleczanie żeńskich
narządów płciowych podlegają różnym karom w zależności od kraju12. W niektórych
przypadkach ofiara musi wnieść skargę, aby procedura sądowa mogła się rozpocząć13.
Niewielka liczba postępowań i wyroków skazujących za przemoc domową i gwałt wydaje
się wspólnym dla wielu państw członkowskich problemem. Aby temu zaradzić, Hiszpania
i Zjednoczone Królestwo ustanowiły specjalne sądy do spraw przemocy wobec kobiet.
Hiszpania: w 2004 r. kraj ten przyjął wyczerpującą ustawę w sprawie środków całkowitej
ochrony przed przemocą ze względu na płeć. Ustawa ta jest pierwszym tego typu prawem
w Europie.
Szwecja: prostytucja uważana jest za akt przemocy ze względu na płeć i przeszkodę dla równości
kobiet i mężczyzn. W 1999 r. ustanowiono przepisy, które zakup usług seksualnych określają
mianem przestępstwa.

Aby zwalczać przemoc wobec kobiet, państwa członkowskie przyjęły w ostatnich latach
nie tylko środki ustawodawcze, lecz również strategie polityczne mające postać
krajowych planów działania nakierowanych na wszystkie rodzaje przemocy lub planów
działania skoncentrowanych na niektórych formach przemocy, albo też dołączyły
stosowne środki do innych planów działania, na przykład z obszaru promocji równości
kobiet i mężczyzn oraz włączenia społecznego14.
Przemoc domowa i handel ludźmi to najczęstsze tematy krajowych planów działania. Co
się tyczy typów interwencji, plany działania koncentrują się w coraz większym stopniu
na środkach zapobiegawczych (np. programy uświadamiające, kształcenie osób
pracujących z ofiarami, terapie dla sprawców przemocy) i niesieniu pomocy (schroniska
dla kobiet dotkniętych przemocą, numery telefonu zaufania). Natomiast programy
reintegracyjne nakierowane na potrzeby kobiet dotkniętych przemocą (dostęp do
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niedrogich mieszkań, zatrudnienia i kształcenia, jak również wsparcie dochodu) są mniej
powszechne15.

Parlament Europejski
Po raz pierwszy Parlament Europejski zwrócił uwagę na sprawę przemocy wobec kobiet
w rezolucji z dnia 11 czerwca 1986 r. Od tamtej pory odgrywa szczególnie ważną rolę
w tej dziedzinie, przede wszystkim za sprawą Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
(FEMM). Posłowie europejscy przyjęli liczne dokumenty poruszające tematykę handlu
kobietami i zmuszania kobiet do prostytucji, okaleczania żeńskich narządów
płciowych16, ogólnie zwalczania przemocy uwarunkowanej płcią, a także traktujące
generalnie o kwestiach równości kobiet i mężczyzn17.
W rezolucji z dnia 26 listopada 2009 r. Parlament wezwał Komisję do przygotowania
projektu kompleksowej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania wszelkim formom
przemocy wobec kobiet i zwalczania ich. Zaapelował do państw członkowskich
o uznanie przemocy seksualnej i gwałtów, szczególnie popełnianych w związkach
małżeńskich i nieformalnych związkach intymnych lub przez męskich członków rodziny,
za przestępstwa ścigane z urzędu.
W rezolucji z dnia 5 kwietnia 2011 r. Parlament ponowił wezwanie do przyjęcia
dyrektywy europejskiej. Podkreślił, że kobiety w UE nie mogą liczyć na taką samą
ochronę w przypadku przemocy ze strony mężczyzn. Posłowie z zadowoleniem przyjęli
zobowiązanie Komisji do przedstawienia strategii w tej dziedzinie i zaproponowali
kompleksowe podejście do zwalczania przemocy uwarunkowanej płcią.
Niedawno w rezolucji z dnia 6 lutego 2013 r. Parlament raz jeszcze wezwał Komisję do
przedstawienia strategii UE przeciwko przemocy wobec kobiet, w tym dyrektywy
określającej minimalne standardy. Ponadto zaapelował do UE i państw członkowskich
o podpisanie i ratyfikowanie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania
i zwalczania przemocy wobec kobiet.
Zaś ostatnio w styczniu 2014 r. Komisja FEMM przyjęła nowe sprawozdanie z własnej
inicjatywy zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie zwalczania przemocy wobec
kobiet (sprawozdawczyni: Antonyia Parvanova, ALDE, Bułgaria). W sprawozdaniu tym,
do którego dołączono badanie oceniające europejską wartość dodaną, zwrócono się do
Rady o wymienienie przemocy wobec kobiet wśród dziedzin szczególnie poważnej
przestępczości określonych w art. 83 ust. 1 TFUE. Ponadto Parlament wezwał Komisję
do opracowania do końca 2014 r. wniosku ustawodawczego opartego na art. 84 TFUE
i ustanawiającego środki wspierające i rozwijające działania państw członkowskich
w dziedzinie zapobiegania przemocy wobec kobiet. Zwrócono się również do Komisji
o przedstawienie europejskiej strategii i planu działania oraz o ogłoszenie, w ciągu
trzech najbliższych lat, europejskiego roku eliminowania przemocy wobec kobiet.
Sprawozdanie powinno zostać przedłożone na sesji plenarnej przed końcem obecnej
kadencji.

Opinie zainteresowanych stron
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wyraża zaniepokojenie z powodu
poważnego negatywnego wpływu kryzysu gospodarczego na politykę społeczną wielu
państw członkowskich, w wyniku czego odnotowuje się zamykanie ośrodków dla kobiet
dotkniętych przemocą, rezygnację z projektów w zakresie prewencji i redukcję
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krajowych budżetów przeznaczonych na cele związane z równością. EKES podkreśla, że
kryzys i polityka oszczędnościowa powodują wzrost nierówności, które nasilają czynniki
wywołujące przemoc.
Europejskie Lobby Kobiet (ELK) wzywa UE do ustanowienia kompleksowych ram
politycznych mających na celu wyeliminowanie przemocy wobec kobiet, jak również do
przyjęcia dyrektywy w tej sprawie, oraz popiera ideę europejskiego roku
przeciwdziałania przemocy. ELK sporządziło również sprawozdanie z oceny krajowych
planów działania przeciwko przemocy wobec kobiet. Stwierdzono w nim między innymi,
że przeważająca większość kobiecych organizacji pozarządowych jest rozczarowana
sposobem, w jaki władze krajowe zasięgają ich opinii na temat opracowania i wykonania
planów działania. ELK twierdzi ponadto, że prostytucja jest formą przemocy wobec
kobiet, i prowadzi kampanię na rzecz jej zniesienia.
Sieć Women against Violence Europe (WAVE) podkreśla, że w niewielu krajach UE został
utworzony krajowy numer telefonu zaufania dostępny 24 godziny na dobę i 7 dni
w tygodniu. Co więcej, liczba miejsc w schroniskach dla kobiet dotkniętych przemocą
jest niewystarczająca: w całej Unii zapotrzebowanie pokryte zostało jedynie w 50%.
WAVE odnotowuje również brak wystarczającej liczby ośrodków dla ofiar przemocy
seksualnej.
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