Warszawa, 25.11.2020 r.

Stanowisko Komisji Kobiet OPZZ
z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie działań na rzecz
eliminowania przemocy wobec kobiet
25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet. W tym
roku to ważna data rozpoczęcia międzynarodowej kampanii ,,16 Dni Przeciwko Przemocy
wobec Kobiet”. To czas głośnego wołania: ,,NIE !” na przemoc występującą w naszych
rodzinach, środowiskach pracy i życia. Dziś przemoc ma twarz kobiety – pracownicy,
żony, matki, córki, koleżanki, dlatego jako Komisja Kobiet OPZZ po raz kolejny zwracamy
uwagę na zjawisko przemocy, wobec którego nie można być obojętnym.
Przemoc wobec kobiet

i dziewcząt

jest

jedną

z najbardziej powszechnych

i najtrudniejszych do wykorzenienia form łamania praw człowieka. To zjawisko nie mające
granic

i

narodowości

–

występujące w

domu,

środowisku

pracy,

szkole,

cyberprzestrzeni. Szacuje się, że jedna trzecia kobiet i dziewcząt na świecie doświadcza
przemocy na którymś etapie swojego życia, a około połowa kobiet w Unii Europejskiej,
jest ofiarą molestowania w formie werbalnej bądź fizycznej.
W Polsce od 700 tysięcy do miliona kobiet rocznie doświadcza przemocy, choć
rzeczywista skala zjawiska wciąż jest nierozpoznana. Statystyki, zarówno policyjne jak
i te mniej oficjalne wskazują, że w ostatnich latach kobiety stanowiły 69 proc. ofiar
przemocy (dzieci prawie 20 proc., mężczyźni niecałe 11 proc.). Wiadomo jednak,
że przemoc ma wiele wspólnych cech: jej ofiary zazwyczaj nie proszą o pomoc i wolą
poradzić sobie same, tłumaczą się zawstydzeniem. Wiele z nich straciło wiarę

w wymiar sprawiedliwości i nie wierzy w skuteczną reakcje państwa. Problemem jest nie
tylko

,,wstydliwe”

oblicze

przemocy,

ale

także

jej

usprawiedliwianie

czy przerzucanie winy na osoby doznające przemocy. Wciąż brak wystarczającej
świadomości społecznej gdzie szukać wsparcia, choć powszechnym oczekiwaniem
społecznym jest reakcja świadków przemocy.
Dziś, w XXI wieku, przemoc ma płeć i twarz kobiety: od form psychicznego dręczenia po
fizyczne jej doświadczanie, przemoc ekonomiczną, seksualną, domową, molestowanie
w

miejscu

pracy. Dlatego Komisja

Kobiet

OPZZ

stoi

na

stanowisku,

że w działaniach eliminujących zjawisko przemocy ważną jest nie tylko rola państwa
i jego instytucji, ale także związków zawodowych. To organizacje związkowe, dzięki
stałemu kontaktowi z pracownicami są najlepszym źródłem identyfikacji niepokojących
zjawisk i mogą być pierwszą linią pomocy, zwłaszcza w zakresie podejmowania działań:
prewencyjnych, doradztwa czy mediacji. Związki zawodowe mogą i powinny być
rzecznikiem pokrzywdzonych kobiet w walce o ich prawa.
W

ocenie

Komisji

Kobiet

OPZZ

zapobieganie

przemocy

ze

względu

na płeć powinno stać się jednym z priorytetowych działań instytucjonalnych, na
wszystkich szczeblach samorządowych i być przedmiotem podejmowania inicjatyw
społecznych. Komisja Kobiet ma świadomość, że pandemia spotęgowała to zjawisko
i dramaty rozgrywają się w czterech ścianach rodzinnych domów. Uznajemy, że
przeciwdziałania przemoc wobec rodziny powinny być ukierunkowane na:
•

udzielaniu bezpośredniej pomocy i uświadamianiu kobietom istoty problemu ,,uzależnienia”
od przemocy i sprawcy,

•

szybkim dostępie do profesjonalnej pomocy, jak i działań profilaktycznych, zarówno wobec
osób doznających przemocy i stosujących przemoc,

•

bezpłatnej pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy (kobiet),

•

rozwijaniu programów psychologiczno - terapeutycznych dla sprawców przemocy wobec
kobiet,

•

rozwoju infrastruktury pomocowej dla ofiar przemocy, w tym specjalistycznych ośrodków
wsparcia czy udostępnianiu warunków mieszkalnych,

•

stały monitoring samorządów lokalnych odnośnie realizacji działań związanych
z procedurą „Niebieskiej Karty’’,

•

podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ,,uwrażliwieniu” na problem przemocy wobec kobiet,

•

interweniowanie i reagowanie właściwych służb na stosowanie przemocy
wobec kobiet, także przemocy w rodzinie poprzez oddziaływania korekcyjno - edukacyjne
zmierzające do eliminacji tych zjawisk,

•

rozszerzenie dotychczas podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w
środkach masowego przekazu o nowe kanały informacji i komunikacji, także w internecie
i mediach społecznościowych,

•

praktyczną realizację działań zawartych Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na rzecz zapobiegania przemocy, ochrony ofiar i podejmowania działań
naprawczych względem sprawców,

•

wdrożenie i stosowanie zapisów Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec
kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska), ratyfikowanej przez Polskę 13 kwietnia
2015 roku, jako jednego z istotniejszych międzynarodowych narzędzi do walki z przemocą
wobec kobiet.

W dniu Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet, Komisja Kobiet OPZZ
żąda od decydentów podejmowania wszechstronnych działań na rzecz położenia kresu
przemocy wobec kobiet ! Przemoc i nękanie nie może być zjawiskiem akceptowalnym.
Nie zgadzamy się na to!
Jako międzynarodowa i krajowa społeczność jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za to, by
otwarcie odrzucać przemoc i bronić jej ofiary !

Komisja Kobiet OPZZ

