
 
Działania UE w walce z przemocą ze względu na
płeć
 
Przemoc ze względu na płeć i przemoc domowa są nadal powszechne w Europie i
szczególnie dotykają kobiety i dziewczęta. UE podejmuje działania, aby położyć temu
kres.
 

Przemoc partnerów w sporach o opiekę 
Szacuje się, że 22% kobiet doświadczyło fizycznej i/lub seksualnej przemocy ze strony
obecnego lub poprzedniego partnera, a 43% przemocy psychologicznej; większość przypadków
nie jest zgłaszana.
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https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report


Przemoc ze strony partnerów, która nasiliła się podczas pandemii, ma wpływ na całą rodzinę. W
październiku 2021 r. Parlament wezwał do podjęcia pilnych działań dla ochrony ofiar w sporach
o opiekę nad dziećmi, w których podejrzewa się przemoc, oraz stwierdził, że przesłuchania
powinny być prowadzone w środowisku przyjaznym dla dzieci przez przeszkolonych
profesjonalistów. Posłowie zaapelowali również do krajów UE o pomoc ofiarom w osiągnięciu
niezależności finansowej, co pomogłoby im wyjść z przemocowych związków.
 
Na sesji plenarnej w kwietniu 2022 roku eurodeputowani wezwali Komisję Europejską do
zaproponowania wspólnych wytycznych UE w zakresie ochrony praw dziecka w
postępowaniach cywilnych, administracyjnych i rodzinnych. Rezolucja mówi, że przesłuchanie
dziecka powinno być prowadzone przez sędziego lub przeszkolonego eksperta i nie należy
wywierać na nie presji, także ze strony rodziców. Posłowie wezwali również kraje UE do
przyjęcia środków łączących sprawy karne i cywilne w celu zapobiegania rozbieżnościom
między decyzjami sądowymi a innymi decyzjami prawnymi, które są szkodliwe dla dzieci.
 
Molestowanie seksualne i cyberprzemoc 
Pandemia koronawirusa doprowadziła również do dramatycznego wzrostu przypadków
przemocy wobec kobiet w mediach społecznościowych i ogólnie w internecie. W grudniu 2021 r.
posłowie do PE zwrócili się do UE o przyjęcie wspólnej definicji cyberprzemocy ze względu na
płeć i uznanie jej za przestępstwo, ze zharmonizowanymi minimalnymi i maksymalnymi karami
dla wszystkich krajów. Wezwanie opiera się na sprawozdaniu z 2016 r. dotyczącym nękania w
internecie. 
 
 
 
Wśród działań, które powinny być karalne, Parlament wymienia cybernękanie,
cyberprześladowanie, naruszenia prywatności, nagrywanie i udostępnianie zdjęć napaści na tle
seksualnym, zdalne sterowanie lub nadzór (w tym aplikacje szpiegowskie), groźby i
nawoływanie do przemocy, seksistowska mowa nienawiści, bezprawny dostęp do wiadomości
lub kont w mediach społecznościowych, naruszenie zakazów komunikowania się nałożonych
przez sądy i handel ludźmi.
 
Konwencja stambulska 
Priorytetem politycznym pozostaje sfinalizowanie przystąpienia UE do konwencji stambulskiej
Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
. Wszystkie kraje UE przystąpiły do konwencji, ale niektóre jeszcze jej nie ratyfikowały. W
styczniu 2021 r. Parlament z zadowoleniem przyjął zamiar Komisji Europejski w sprawie
zaproponowania środków służących osiągnięciu celów konwencji stambulskiej w 2021 r., jeśli
niektóre państwa członkowskie nadal będą blokować jej ratyfikację przez UE.
 
Okaleczanie żeńskich narządów płciowych 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0254_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210930IPR13927/pilna-potrzeba-instrumentow-chroniacych-ofiary-przemocy-partnerskiej
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0104_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211210IPR19215/cyberprzemoc-uwarunkowana-plcia-parlament-chce-prawa-ue-do-walki-z-problemem
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211210IPR19215/cyberprzemoc-uwarunkowana-plcia-parlament-chce-prawa-ue-do-walki-z-problemem
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20160425STO24559/przemoc-wobec-kobiet-w-sieci-wolnosc-slowa-konczy-sie-tam-gdzie-sa-zniewagi
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20160425STO24559/przemoc-wobec-kobiet-w-sieci-wolnosc-slowa-konczy-sie-tam-gdzie-sa-zniewagi
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/homehttps://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1648104&t=e&l=en


•

•
•

Parlament przyjął prawa i rezolucje w celu wyeliminowania okaleczania żeńskich narządów
płciowych na całym świecie. Chociaż praktyka ta jest nielegalna w UE, a niektóre państwa
członkowskie wnoszą sprawę do sądu nawet wtedy, gdy ten proceder został wykonany poza
granicami danego kraju, szacuje się, że około 600 000 kobiet mieszkających w Europie zostało
poddanych okaleczeniu narządów płciowych, a kolejne 180 000 dziewcząt jest narażonych na
wysokie ryzyko w 13 krajach europejskich.
 
W 2019 r. the Restorers, grupa pięciu uczennic z Kenii, która opracowała aplikację pomagającą
dziewczynom radzić sobie z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych, została nominowana
do parlamentarnej Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli.
 
Parlament przyznał Nagrodę im. Sacharowa w 2014 r. kongijskiemu ginekologowi dr Denisowi
Mukwege za pracę z tysiącami ofiar zbiorowych gwałtów i brutalnej przemocy seksualnej w
Demokratycznej Republice Konga.
 
Kobiety: główne ofiary 

Jedna na trzy kobiety w UE doświadczyła przemocy fizycznej i/lub seksualnej od 15
roku życia 
Ponad połowa wszystkich kobiet była molestowana seksualnie 
W prawie co piątym przypadku przemocy wobec kobiet sprawcą jest partner
 

 
(Źródło: Przemoc wobec kobiet, ogólnounijne badanie zlecone przez Agencję Praw
Podstawowych Unii Europejskiej w 2014 r.)
 
Więcej informacji
Myth-busting: female genital mutilation
  EU action to combat violence against women
Istanbul Convention: combatting violence against women (2016)
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200206STO72031/okaleczanie-zenskich-narzadow-plciowych-dlaczego-sie-dzieje-jak-z-nim-walczyc
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/nagroda-im-sacharowa-2019/20191004STO63441/nagroda-im-sacharowa-2019-finalisci
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/sacharow-2014/20141124STO80018/denis-mukwege-gwalt-to-tania-dostepna-i-szalenie-niszczaca-bron
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/factsheet-myth-busting_-_female_genital_mutilation_fgm.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/factsheet_lets_put_an_end_to_violence_against_women_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/factsheet-istanbul-convention-16032016_en.pdf

