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to złoty standard
międzynarodowych
aktów prawnych. Zbiera
doświadczenia i dobre
praktyki na temat
przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej
z całego świata.

Inspiruje do działania.
Jest motorem zmian
w reagowaniu na przemoc wobec
kobiet i przemoc domową.
Ratuje życie.
www.bronimykonwencji.pl

Dzięki niej zapobieganie
i zwalczanie przemocy wobec
kobiet i przemocy domowej nie jest
jedynie kwestią dobrej woli
państwa, lecz obowiązkiem
prawnym.

DZIĘKI
KONWENCJI
gwałt zaczął być w Polsce ścigany z
urzędu,
osoby po gwałcie przesłuchiwane są
tylko raz w specjalnych, przyjaznych
pokojach w obecności psychologa,
opracowano policyjne procedury
pomocy osobom, które doznały
przemocy seksualnej,
możliwym stało się natychmiastowe
odizolowanie sprawcy od ofiary,
uruchomiony został całodobowy,
ogólnopolski, finansowany przez
państwo telefon dla osób doznających
przemocy w rodzinie.
Jednak wciąż wiele postanowień
Konwencji nie zostało wprowadzonych!

KONWENCJA
przeciwdziała.
zobowiązuje państwa do:
- organizowania kampanii
podnoszących świadomość,
na temat różnych form przemocy
wobec kobiet i dzieci,
- edukowania na temat równości płci,
przemocy ze względu na płeć,
rozwiązywania konfliktów bez użycia
przemocy,
- prowadzenia szkoleń dla
profesjonalistów pracujących z
ofiarami lub sprawcami w zakresie
rozpoznawania i reagowania na
przemoc oraz kierowania
odpowiednich spraw do
odpowiednich instytucji.

chroni.
Konwencja zobowiązuje państwa do:
- informowania osoby pokrzywdzone
o ich prawach oraz o tym, gdzie i jak
uzyskać pomoc,

STAMBULSKA:
- zapewnienia specjalistycznych usług
wsparcia dla kobiet, które doświadczyły
przemocy,
- utworzenia centrów kryzysowych ds.
gwałtu lub przemocy seksualnej.

ściga.
Konwencja zobowiązuje państwa do:
- prowadzenia dochodzenia
i postępowań sądowych z szacunkiem
dla pokrzywdzonych na wszystkich
etapach i powstrzymania się od
okazywania postaw, zachowań
i praktyk, które obwiniają ofiary
i powodują u nich dodatkowy stres
- wprowadzenia prawa
kryminalizującego przemoc fizyczną,
psychiczną i seksualną, molestowanie
seksualne, stalking, okaleczanie żeńskich
narządów płciowych, przymusowe
małżeństwa, przymusową aborcję i
przymusową sterylizację.
- zapewnienia, że kultura, tradycja lub
tak zwany "honor" nie będą traktowane
jako usprawiedliwienie dla przemocy,
- by organy ścigania natychmiast
reagowały na wezwania o pomoc.

