PETICE

ZA PŘIJETÍ OPATŘENÍ PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH
Každá třetí žena v EU má osobní zkušenost s fyzickým či sexuálním násilím, každá pátá žena se stala obětí nebezpečného pronásledování, každá druhá
žena byla vystavena některé z forem sexuálního obtěžování. V celém světě je násilí na ženách tak rozsáhlý problém, že lze hovořit o epidemii. Rada Evropy proto
vyzývá členské státy k přijetí úmluvy, která zajistí společný standard v boji proti různým formám násilí na ženách a žádá zavést konkrétní opatření pro prevenci
násilí, ochranu obětí a efektivní stíhání pachatelů. ČR patří k posledním státům, které úmluvu dosud nepodepsaly.
Vyzýváme Vládu ČR k bezodkladnému přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ a v souladu s ní k
zajištění:
•
•
•
•

efektivního stíhání pachatelů násilí (proškolení soudních znalců, soudců a dalších úředních osob, ochranná opatření během vyšetřování aj.)
dostupné péče obětem násilí (utajené azylové domy s komplexní péčí, startovací bydlení, dostupné sociální dávky, bezplatná psychologická a právní pomoc, telefonní linka pomoci aj.)
opatření vedoucích k prevenci násilí (zvyšování povědomí o různých formách násilí aj.)
monitorování výskytu násilí na ženách v ČR (systematický sběr dat o rozsahu a formách násilí)

Jméno
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VAS_PODPIS@POMAHA.CZ

702 013 104
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Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zásad o ochraně a zpracování osobních údajů AI ČR. Dokument Zásad je přístupný na internetové stránce amnesty.cz/zasady nebo na požádání u reprezentanta Amnesty International,
který Vám tuto petici předal. AI ČR se zavazuje, že Vaše údaje neposkytne žádným jiným organizacím nebo firmám s výjimkou předání petice adresátům
AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA, o.s., Provaznická 3, 110 00, Praha 1. T: 607 023 305, E: amnesty@amnesty.cz, W: www.amnesty.cz
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