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B7-0000/2009

Odprava nasilja nad ženskami

Resolucija Evropskega parlamenta o odpravi nasilja nad ženskami

Evropski parlament,

– ob upoštevanju določb pravnih instrumentov Združenih narodov na področju človekovih 
pravic, zlasti tistih, ki zadevajo pravice žensk, kot so listina Združenih narodov, splošna 
deklaracija o človekovih pravicah, mednarodnih paktov o državljanskih in političnih 
pravicah ter o gospodarskih, družbenih in kulturnih pravicah, konvencije o odpravi vseh 
oblik diskriminacije žensk in njenega izbirnega protokola ter konvencije proti mučenju in 
drugemu okrutnemu, nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju,ob upoštevanju drugih  
instrumentov ZN o nasilju nad ženskami, kot so dunajska deklaracija in akcijski program z 
dne 25. junija 19931 ,  deklaracije Združenih narodov o odpravi nasilja nad ženskami z dne 
20. decembra 19932, resolucije o odpravi družinskega nasilja nad ženskami z dne 22. 
decembra 20033, resolucija o prizadevanju za odpravo kaznivih dejanj proti ženskam v 
imenu časti z dne 30. januarja 20034, resolucija o odpravi družinskega nasilja nad 
ženskami z dne 19. februarja 20045, resolucija o preprečevanju kaznivih dejanj in 
kazenskopravnih ukrepih za odpravo nasilja nad ženskami z dne 2. februarja 19986, poročil 
posebnih poročevalcev visokega komisarja ZN za človekove pravice o nasilju nad 
ženskami ter splošnega priporočila št. 19 Odbora glede odprave diskriminacije žensk7, ob 
upoštevanju pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje, ki jih je sprejela četrta 
konferenca o ženskah 15. septembra 1995, ter svojih resolucij z dne 18. maja 2000 o 
spremljanju izvajanja pekinških izhodišč za ukrepanje8 ter z dne 10. marca 2005 o ukrepih 
po četrti svetovni konferenci o ženskah – Izhodišča za ukrepanje (Peking + 10)9, 

– ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja OZN z dne 6. julija 2006 z naslovom 
„Poglobljena študija o vseh oblikah nasilja nad ženskami“10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. februarja 2006 o razmerah v boju proti nasilju nad 
ženskami in možnih prihodnjih ukrepih,

– ob upoštevanju listine Evropske unije o temeljnih pravicah11,
– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. septembra 1997 o nujnosti izvedbe kampanje za 

                                               
1 Sprejeta na Svetovni konferenci o človekovih pravicah, 14.–25. junij 1993.
2 Resolucija Generalne skupščine ZN 48/104.
3 Resolucija Generalne skupščine ZN 58/147.
4 Resolucija Generalne skupščine ZN 57/179.
5 Resolucija Generalne skupščine ZN A/RES/58/147.
6 Resolucija Generalne skupščine ZN 52/86.
7 Sprejeto na 11. zasedanju konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk leta 1992.
8 UL C 59, 23.2.2001, str. 258.
9 UL C 320 E, 15.12.2005, str. 247.
10 A/61/122/Add.1.
11 UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
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ničto strpnost do nasilja nad ženskami po vsej Evropski uniji1,
– ob upoštevanju resolucije OZN z dne 30. januarja 2007 o povečanju prizadevanj za 

odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami2,
– ob upoštevanju resolucije medparlamentarne unije o vlogi parlamentov pri boju proti 

nasilju nad ženskami3,
– ob upoštevanju vprašanj … Svetu in Komisiji o odpravi nasilja nad ženskami (O-

0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– ob upoštevanju členov 115(5) in 110(2) svojega poslovnika,

A. ker so pekinška izhodišča OZN za ukrepe opredelila nasilje nad ženskami kot vsako 
nasilno dejanje, ki temelji na spolu, in ki ima ali bi utegnilo imeti za posledico fizične, 
spolne ali psihološke poškodbe ali trpljenje žensk, vključno z grožnjami s temi dejanji, 
prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti,

B. ker moško nasilje nad ženskami ni le problem javnega zdravja, pač pa tudi vprašanje 
neenakosti med ženskami in moškimi, na tem področju pa EU lahko ukrepa,

C. ker je nasilje moških nad ženskami kršitev človekovih pravic: pravice do življenja, 
varnosti, dostojanstva ter telesne in duševne celovitosti,

D. ker je nasilje moških nad ženskami prepreka za sodelovanje žensk v družbenih 
dejavnostih in na trgu dela ter lahko povzroči odrinjenost žensk na rob in revščino žensk,

E. ker je družinsko nasilje nad ženskami strukturen in razširjen problem v Evropi; pojav, ki 
zadeva ljudi ne glede na starost, izobrazbo, dohodek in socialni položaj, ter je povezan z 
neenako porazdelitvijo moči med spoloma v naši družbi,

F. ker so vrste nasilja nad ženskami v različnih kulturah in tradicijah različne ter ker so 
pohabljanje ženskih spolnih organov, tako imenovana kazniva dejanja iz časti in prisilne 
poroke v EU stvarnost,

G. ker ni rednega in primerljivega zbiranja podatkov o različnih vrstah nasilja nad ženskami 
v EU, zaradi česar je težko preveriti dejansko razširjenost pojava in zanj poiskati ustrezno 
rešitev,

H. ker ženske pogosto ne prijavljajo moškega nasilja, ki ga doživljajo, saj pogosto ne zaupajo 
policiji, pravnemu sistemu in socialnim službam,

I. ker je Parlament večkrat pozval k uvedbi evropskega leta odprave nasilja nad ženskami,

J. ker je OZN razglasila 25. november za mednarodni dan odprave nasilja nad ženskami,

1. poziva države članice, naj izboljšajo nacionalno zakonodajo in politike proti nasilju nad 
ženskami, zlasti z razvojem obsežnih nacionalnih akcijskih načrtov proti nasilju nad 

                                               
1 UL C 304, 6.10.1997, str. 55.
2 Resolucija generalne skupščine OZN 61/143.
3 Resolucija, sprejeta na 114. zasedanju (Nairobi, 12. maja 2006)
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ženskami;

2. poziva Komisijo, naj Svetu predloži skladnejši načrt politike EU proti nasilju nad 
ženskami, kot je navedeno v načrtu Evropske komisije za enakost med ženskami in 
moškimi;

3. poziva Komisijo, naj razglasi evropsko leto proti nasilju nad ženskami, kar je Parlament 
že večkrat zahteval;

4. poziva Komisijo, naj organizira letno okroglo mizo na visoki ravni, na kateri bo 
obravnavano nasilje nad ženskami;

5. opozarja, da še vedno ni prejel rezultatov študije Komisije o zakonodaji o nasilju na 
podlagi spola in nasilju nad ženskami;

6. poziva države članice, naj ozaveščajo javnost in oblikujejo programe obveščanja o 
družinskem nasilju ter zmanjšajo socialne stereotipe o položaju žensk v družbi prek 
izobraževanja in medijev;

7. poudarja, kako pomembno je usposobiti vse, ki delajo z ženskami – žrtvami nasilja, 
vključno s policijo, socialno in pravno službo;

8. poziva države članice, naj se zedinijo o skupni podlagi za zbiranje statističnih podatkov o 
nasilju nad ženskami in pri tem tesno sodelujejo z Evropskim inštitutom za enakost med 
spoloma, da bi po vsej EU zbrale primerljive podatke o nasilju nad ženskami; 

9. poziva države članice, naj priznajo spolno nasilje v zakonski zvezi kot zločin, posilstvo v 
zakonski zvezi pa kot kaznivo dejanje, in v primeru nasilja nad ženskami, zločinov iz časti 
in pohabljanja ženskih spolnih organov ne sprejmejo nobenega navajanja kulturnih 
običajev ali tradicije kot olajševalno okoliščino;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav 
članic in generalnemu sekretarju Združenih narodov.


