Prohlášení účastníků a účastnic konference
Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům
27.–28. května 2015
Hotel Pyramida, Praha, Česká republika
Mezinárodní konference na vysoké úrovni zaměřená na snížení výskytu genderově
podmíněného násilí je financována z Norských fondů a organizuje ji Nadace Open Society Fund
Praha ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) a Radou Evropy.

My, účastníci/e konference Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům (27. - 28. 5.
2015 v Praze), tímto představujeme společnou výzvu k postupu při řešení problematiky domácího násilí a
genderově podmíněného násilí.
Se zřetelem na skutečnost, že:
Genderově podmíněné násilí je výsledkem historicky nerovných mocenských vztahů mezi muži a
ženami a vede k vážné diskriminaci žen ve společnosti i v rodině;
Rovnost žen a mužů znamená rovnost ve zviditelnění, zodpovědnosti a zastoupení žen i mužů ve
všech oblastech veřejného a soukromého života a rovný přístup ke zdrojům, stejně jako jejich rovnoměrné
rozdělení mezi ženy a muže;
Genderově podmíněné násilí vede k nedodržování a porušování lidských práv a základních svobod;
Ženy a dívky jsou hlavní nejvýznamnější skupinou obětí genderově podmíněného násilí. Ženské
oběti tohoto násilí a děti, které jsou jeho svědky, často potřebují zvláštní podporu a ochranu vzhledem
k vysokému riziku sekundární a opakované viktimizace.
Vyzýváme evropské státy, aby:
Podepsaly, ratifikovaly a uplatňovaly Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a
domácího násilí;
Přijaly, přezkoumaly a zajistily účinnou implementaci zákonů a komplexních opatření, jakými jsou
např. akční plány, které zajišťují systematická, multidisciplinární a genderově citlivá opatření v oblasti
prevence a ochrany, včetně specializovaných jednotek v rámci policejních složek a justice;
Zajistily aktivní spolupráci na všech úrovních s nevládními organizacemi bojujícími proti genderově
podmíněnému násilí a zabezpečily jejich odpovídající financování takové spolupráce;
Poskytovaly nebo posilovaly dostatečné vzdělávání relevantních odborníků a odbornic pracujících
s oběťmi i pachateli a pachatelkami všech projevů násilí páchaného na ženách;
Zajistily obětem a osobám, které překonaly domácí a genderově podmíněné násilí, i jejich dětem
dostupnost a snadný přístup ke službám, programům a příležitostem, tak aby se mohly plně zotavit a znovu
integrovat do společnosti, stejně jako přístup k dosažení spravedlnosti;

Uznaly plný význam médií, informačních a komunikačních technologií a internetu a jejich roli
v odstraňování genderových stereotypů, včetně těch, které jsou posilovány komerční reklamou, a
v podpoře nediskriminačního a genderově citlivého zpravodajství a podporovaly osoby pracující v médiích
a rozvíjely a posilovaly mechanismy samoregulace, tak aby se posílilo vyrovnané a nestereotypní
zobrazování žen v médiích;
Zajistily dostupnost a snadný přístup k programům určeným pro pachatele a pachatelky genderově
podmíněného násilí s cílem zamezit dalšímu násilí a podporovaly zapojení pachatelů a pachatelek do
takových programů;
Zlepšily sběr a šíření srovnatelných, spolehlivých, pravidelně aktualizovaných administrativních a
statistických dat o obětech, pachatelích a pachatelkách všech forem genderově podmíněného násilí včetně
násilných aktů páchaných prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a internetu,
členěných dle pohlaví, věku a vztahu mezi obětí a pachatelem či pachatelkou;
Přijaly opatření podněcující muže a chlapce, aby se zapojovali do prevence všech forem genderově
podmíněného násilí.
V Praze dne 28. 5. 2015

