У БЕЗПЕЦІ ВІД СТРАХУ
У БЕЗПЕЦІ ВІД
НАСИЛЬСТВА

1.

Засудити дискримінацію жінок і визнавати, що насильство стосовно жінок є порушенням прав людини та
проявом історично нерівноправних відносин між жінками й чоловіками.

2.

Інвестувати в запобіжні заходи, змінюючи ставлення, гендерні ролі та стереотипи через освіту, навчання й
підвищення обізнаності, розширюючи права та можливості жінок, залучаючи чоловіків і хлопців, створюючи нові
партнерства зі ЗМІ та приватним сектором.

3.

Допомогти жертвам в отриманні необхідної підтримки, створюючи безкоштовну національну гарячу лінію,
пропонуючи притулки, медичну, психологічну та правову допомогу, допомагаючи з житлом, пошуком роботи, у
фінансових питаннях.

4.

Захистити жертв від загрози за допомогою термінових заборонних, обмежувальних і захисних приписів,
оцінювання ризиків і керування ними.

5.

Змінити законодавство для передбачення кримінальної відповідальності за психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, у тому числі зґвалтування, примусовий шлюб, аборт чи стерилізацію, а також забороняло сексуальні домагання.

6.

Посилити ефективність роботи поліції, прокуратури та судової системи у випадках насильства стосовно жінок
та домашнього насильства.

7.

Розширити права та можливості жертв у ході судового провадження, забезпечивши їм належну підтримку
та захист, інформування про перебіг справи, їх роль у ній, а також можливість бути почутими й надавати докази
без потреби зустрічатися з кривдником.

8.

Розробити комплексну політику для всіх гілок влади, що гарантуватиме об'єднання фахівців для кращого
захисту та підтримки жертв, запобігання подальшому насильству й припинення безкарності за акти насильства
стосовно жінок і домашнього насильства.

9.

Визнати гендерно-зумовлене насильство формою переслідування під час надання статусу біженки жінкам,
які шукають притулку, і поважати принцип заборони депортації.

10.

Реагувати на спеціальні потреби дітей як жертв чи свідків домашнього насильства у всіх заходах, спрямованих на захист і підтримку.

11.

Визнати й підтримувати роль НУО й громадянського суспільства в подоланні насильства стосовно жінок і
домашнього насильства, виділяючи належні фінансові та людські ресурси та налагоджуючи ефективне
співробітництво з цими організаціями.

12.

Збирати національні дані та підтримувати дослідження для розширення бази даних про насильство стосовно
жінок і домашнє насильство.
Щоб дізнатися більше, відвідайте сторінку
www.coe.int/conventionviolence або апишіть на адресу
conventionviolence@coe.int
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КОНВЕНЦІЯ РАДИ ЄВРОПИ ПРО ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ
СТОСОВНО ЖІНОК І ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
і боротьбу з цими явищами
(Стамбульська конвенція)
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