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Eliminacja przemocy wobec kobiet

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet

Parlament Europejski,

– uwzględniając postanowienia instrumentów prawnych Organizacji Narodów 
Zjednoczonych dotyczących praw człowieka, a w szczególności praw kobiet, takich jak 
Karta ONZ, Powszechna deklaracja praw człowieka, międzynarodowy pakt praw 
obywatelskich i politycznych oraz praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych,  
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) oraz jej  
fakultatywny protokół, jak również Konwencja w sprawie zakazu tortur oraz innego 
okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania,

– uwzględniając inne instrumenty prawne ONZ w sprawie przemocy wobec kobiet, takie 
jak deklaracja wiedeńska i program działania z dnia 25 czerwca 1993 r.1, Deklaracja 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ o eliminacji przemocy wobec kobiet z dnia 20 grudnia 
1993 r., 2, rezolucja w sprawie eliminacji przemocy domowej wobec kobiet z dnia 
22 grudnia 2003 r.3, rezolucja w sprawie prac nad eliminacją przestępstw przeciw 
kobietom popełnianych w imię honoru z dnia 30 stycznia 2003 r.4, rezolucję z dnia 
19 lutego 2004 r. w sprawie eliminacji przemocy domowej wobec kobiet5, rezolucja 
z dnia 2 lutego 1998 r. w sprawie przeciwdziałania przestępczości i środków prawa 
karnego mających na celu likwidację przemocy wobec kobiet6, sprawozdania specjalnych 
sprawozdawców Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w zakresie przemocy 
wobec kobiet oraz Zalecenie Ogólne nr 197 Komisji ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet

– uwzględniając Deklarację Pekińską oraz Platformę Działania przyjętą na IV Światowej 
konferencji kobiet, która odbyła się w Pekinie w dniu 15 września 1995 r. oraz swoje 
rezolucje z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie realizacji pekińskiej Platformy Działania8 oraz 
z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie postępów IV Światowej Konferencji na temat Kobiet –
Platforma Działania (Pekin + 10)9, 

– uwzględniając sprawozdanie Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych z dnia 6 czerwca 2006 r. pt. „Pogłębione studium na temat wszelkich form 
przemocy wobec kobiet”10,

                                               
1 Przyjęte przez Światową Konferencję Praw Człowieka, 14-25 czerwca 1993 r.
2 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 48/104.
3 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 58/147.
4 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 57/179.
5 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/58/147.
6 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 52/86.
7 Przyjęta na 11 sesji Komisji ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet w 1992 r.
8 Dz.U. C 59 z 23.2.2001, s. 258. 
9 Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, s. 247.
10 A/61/122/Add.1.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie obecnej sytuacji 
związanej ze zwalczaniem przemocy wobec kobiet i innych przyszłych działań1,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 września 1997 r. w sprawie potrzeby 
zorganizowania kampanii Unii Europejskiej pod hasłem „zero tolerancji dla przemocy 
wobec kobiet3,

– uwzględniając rezolucję ONZ z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zintensyfikowania 
wysiłków w celu wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet4,

– uwzględniając rezolucję Unii Międzyparlamentarnej w sprawie roli parlamentów 
w zwalczaniu przemocy wobec kobiet5,

– uwzględniając pytania skierowane przez ... do Rady i Komisji w sprawie eliminacji 
przemocy wobec kobiet (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– uwzględniając art.115 ust.5 oraz art.110 ust.2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że pekińska Platforma Działania ONZ określiła przemoc wobec kobiet 
jako wszelki uwarunkowany względami płci akt przemocy, który w przypadku kobiet 
powoduje lub prawdopodobnie będzie powodował szkody lub cierpienie o charakterze 
fizycznym, seksualnym lub psychologicznym, jak również groźby dopuszczenia się 
takiego aktu, przymusu lub arbitralnego pozbawienia wolności,

B. mając na uwadze, że przemoc mężczyzn wobec kobiet nie jest jedynie problemem 
zdrowia publicznego, lecz kwestią nierówności kobiet i mężczyzn, w którym to przypadku 
UE posiada mandat do działania,

C. mając na uwadze, że przemoc mężczyzn wobec kobiet stanowi naruszenie praw 
człowieka: prawa do życia, bezpieczeństwa, godności oraz integralności fizycznej 
i umysłowej,

D. mając na uwadze, że przemoc mężczyzn wobec kobiet jest przeszkodą na drodze udziału 
kobiet w życiu społecznym oraz ich obecności na rynku pracy i może doprowadzić do ich 
marginalizacji i zubożenia,

E. mając na uwadze, że przemoc domowa wobec kobiet jest w Europie problemem 
rozpowszechnionym o pewnych cechach charakterystycznych i zjawiskiem wywierającym 
wpływ na ludzi niezależnie od wieku, wykształcenia, poziomu dochodów czy statusu 
społecznego powiązanym z nierównym pod względem płci podziałem władzy w naszym 
społeczeństwie,

F. mając na uwadze, że rodzaje przemocy wobec kobiet mają różne oblicze w różnych
kulturach i tradycjach oraz że okaleczanie żeńskich narządów płciowych, tak zwane 

                                               
1 Dz.U. C 288 E z 25.11.06, s. 66.
2 Dz.U. C 364 z 18.12.00, s. 1.
3 Dz.U. C 304 z 06.10.97, s. 55.
4 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 61/143.
5 Rezolucja przyjęta przez 114. Zgromadzenie w Nairobi, dnia 12 maja 2006 r.
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przestępstwa w imię honoru oraz przymusowe małżeństwa należą do europejskiej 
rzeczywistości,

G. mając na uwadze, że nie istnieje usystematyzowana metoda gromadzenia 
porównywalnych danych nt. różnych rodzajów przemocy wobec kobiet w UE, co sprawia, 
że określenie rzeczywistej skali tego zjawiska oraz znalezienie ostatecznie właściwego 
rozwiązania tego problemu jest trudne,

H. mając na uwadze, iż często kobiety nie zgłaszają aktów przemocy, jakich dopuścili się 
wobec nich mężczyźni, ponieważ brak im zaufania do policji, systemu wymiaru 
sprawiedliwości oraz służb socjalnych,

I. mając na uwadze, że Parlament Europejski wielokrotnie prosił o ogłoszenie Europejskiego 
Roku Likwidacji Przemocy wobec Kobiet,

J. mając na uwadze, że ONZ ogłosiła 25 listopada Międzynarodowym Dniem Eliminacji 
Przemocy wobec Kobiet,

1. stanowczo wzywa państwa członkowskie do poprawienia przepisów prawa krajowego 
oraz strategii politycznych w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet, 
w szczególności poprzez stworzenie spójnych krajowych planów działania przeciwko 
przemocy wobec kobiet;

2. wzywa Komisję do przedstawienia Radzie spójniejszego planu polityki UE na rzecz 
zwalczania przemocy wobec kobiet zapoczątkowanego już przez Komisję Europejską 
w jej planie działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn;

3. wzywa Komisję do ogłoszenia Europejskiego Roku przeciw Przemocy wobec Kobiet, 
zgodnie z wielokrotnymi prośbami Parlamentu Europejskiego;

4. wzywa Komisję do zorganizowania dorocznego panelu dyskusyjnego wysokiego szczebla 
zajmującego się zagadnieniami przemocy wobec kobiet;

5. przypomina, że wciąż oczekuje na wyniki analizy Komisji w sprawie prawodawstwa 
dotyczącego przemocy uwarunkowanej względami płci oraz przemocy wobec kobiet;

6. wzywa państwa członkowskie do stworzenia programów informacyjnych poszerzających 
wiedzę społeczeństwa na temat przemocy domowej oraz do ograniczenia stereotypowego 
myślenia o pozycji kobiety w społeczeństwie poprzez kształcenie oraz środki masowego 
przekazu;

7. podkreśla znaczenie kształcenia wszystkich osób pracujących z kobietami, które padły 
ofiarą przemocy, w tym pracowników policji, służb prawnych i społecznych;

8. wzywa państwa członkowskie do uzgodnień w zakresie gromadzenia danych 
statystycznych dotyczących przemocy wobec kobiet w ścisłej współpracy z Europejskim 
Instytutem ds. Równości Płci, w celu zebrania w całej UE porównywalnych danych 
dotyczących przemocy wobec kobiet; 

9. stanowczo wzywa państwa członkowskie do uznania przemocy na tle seksualnym 
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w związkach małżeńskich za przestępstwo oraz do uznania gwałtu małżeńskiego za 
wykroczenie w świetle prawa karnego, jak również do nieakceptowania odwoływania się 
do praktyki lub tradycji kulturowej, jako czynnika łagodzącego w przypadkach przemocy 
wobec kobiet, przestępstw popełnianych w imię honoru oraz okaleczania żeńskich 
narządów płciowych;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom państw członkowskich i Sekretarzowi Generalnemu ONZ.


