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15. nawołuje państwa członkowskie, by 
w ramach odpowiedzi na pandemię 
COVID-19 uwzględniały przemoc ze 
względu na płeć, jakiej doświadczają 
kobiety i dziewczęta, w tym kobiety 
transpłciowe, a także osoby interseksualne, 
niebinarne i o niekonwencjonalnej 
płciowości; wzywa państwa członkowskie 
do dalszego analizowania danych i trendów 
dotyczących występowania i zgłaszania 
wszelkich form przemocy ze względu na 
płeć i przemocy domowej, a także skutków 
dla dzieci, podczas obowiązywania 
środków izolacji i w okresie bezpośrednio 
po ich obowiązywaniu; przyznaje, że 
reakcje społeczne były niewystarczające, 
by zająć się przemocą wobec kobiet i 
dziewcząt oraz odpowiednio uwzględnić 
potrzebę zapobiegania przemocy wobec 
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kobiet w planach działania w sytuacjach 
wyjątkowych, a także podczas przyszłych 
takich sytuacji, jako że nie skupiono się na 
wprowadzeniu wyjątków od zasad izolacji, 
utworzeniu telefonów zaufania oraz 
narzędzi i sygnałów do wymiany 
informacji, zapewnieniu stałego dostępu do 
usług opieki zdrowotnej, a także 
zachowaniu bezpiecznego dostępu do 
poradni prawnych i schronisk lub 
alternatywnych miejsc zakwaterowania o 
wystarczającej pojemności, organów 
policji i usług sprawiedliwości, sądów 
nadzwyczajnych w celu wydawania 
odpowiednich zakazów zbliżania się lub 
nakazów ochrony oraz zagwarantowaniu, 
że uznaje się je za niezbędne; zwraca się 
do państw członkowskich o ustanowienie 
bezpiecznych i elastycznych systemów 
ostrzegawczych w sytuacjach 
wyjątkowych, oferowanie nowych usług 
wsparcia przez telefon, pocztę 
elektroniczną i wiadomości tekstowe na 
potrzeby bezpośrednich działań 
informacyjnych policji oraz usług online, 
takich jak telefony zaufania, ukryte 
aplikacje, platformy cyfrowe, sieci aptek, a 
także zapewnianie nadzwyczajnego 
finansowania w celu wsparcia służb, 
organizacji pozarządowych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego; wzywa 
państwa członkowskie do dopilnowania, by 
usługi wsparcia opierały się na 
skoordynowanym podejściu do 
identyfikowania zagrożonych kobiet, do 
zapewnienia dostępności wszystkich tych 
środków dla wszystkich kobiet i dziewcząt 
objętych jurysdykcją danego państwa, w 
tym kobiet i dziewcząt z 
niepełnosprawnościami, niezależnie od ich 
statusu imigracyjnego, a także do 
zapewnienia szkoleń uwzględniających 
aspekt płci dla pracowników opieki 
zdrowotnej oraz funkcjonariuszy policji 
pierwszego kontaktu i pracowników 
wymiaru sprawiedliwości; apeluje do 
państw członkowskich o dzielenie się 
krajowymi innowacjami i najlepszymi 
praktykami w zakresie przeciwdziałania 
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przemocy ze względu na płeć, aby lepiej 
określić i promować skuteczne praktyki, 
oraz wzywa Komisję do propagowania 
tych praktyk;
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