Bojovať proti násiliu páchanému na ženách

SLOVENSKO
Násilie páchané na ženách je dôsledkom nerovného
postavenia žien v spoločnosti, ktoré takúto nerovnosť
zároveň udržiava a posilňuje. Odráža nerovnomerné
rozdelenie spoločenskej, politickej a ekonomickej moci
medzi ženami a mužmi. Predstavuje jeden z najrozšírenejších
druhov porušovania ľudských práv súčasnosti a je formou
diskriminácie, ktorá má alebo môže mať za následok telesnú,
sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie
žien (1). Násilie ohrozuje dôstojnosť a integritu žien a vážne
poškodzuje rodiny, komunity i celú spoločnosť. Odhaduje sa,
že 1 z 3 žien v EÚ (61 mil. zo 185 mil.) zažila od svojich 15 rokov
fyzické a/alebo sexuálne násilie (2).

Celkový rozsah násilia páchaného na ženách sa ťažko
odhaduje. Ženy vystavené násiliu sú stigmatizované
a mnoho prípadov zostáva skrytých. Evidované prípady
predstavujú len zlomok skutočného rozsahu násilia. Na
Slovensku dôveruje polícii 47 % obyvateľstva, čo je výrazne
menej, než je priemer EÚ (viac než 70 %) (3).

Podľa odhadov Európskeho inštitútu
pre rodovú rovnosť náklady na
násilie páchané na ženách zo strany
intímneho partnera by na Slovensku
mohli dosahovať až 1,2 miliardy EUR
ročne. Tento údaj je výsledkom
metodiky, ktorú inštitút EIGE
použil v roku 2014 (6). Každý členský
štát si môže na základe tejto metodiky
vypočítať približné náklady na
partnerské násilie páchané na ženách,
ako to urobilo Estónsko v roku 2016 (7).

Index rodovej rovnosti Európskeho inštitútu pre rodovú
rovnosť (EIGE) z roku 2015 potvrdil, že miera evidovaného
násilia je vyššia v krajinách, kde ľudia viac dôverujú justícii (4).
Odhaduje sa, že na Slovensku zažilo násilie 34 % žien, čo
približne zodpovedá priemeru EÚ (5).

Čo hovoria fakty?
Z výsledkov prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva
(FRA) z roku 2014 vyplýva, že od veku 15 rokov:

• 34 % žien na Slovensku zažilo fyzické a/alebo sexuálne
násilie;

• 16 % žien na Slovensku bolo prenasledovaných;
• 49 % žien na Slovensku zažilo sexuálne obťažovanie (8).
Od roku 2010 do roku 2012 bolo na Slovensku
približne 0,6 zo 100 000 ľudí zaevidovaných ako obete
obchodovania s ľuďmi (9).

Je násilie páchané na ženách na
Slovensku trestným činom?
Na Slovensku neexistuje zákon o násilí páchanom na ženách,
ale mnohé formy násilia sú kriminalizované.
Domáce násilie je trestným činom od roku 1999 (10). § 208
trestného zákona Slovenskej republiky sa vzťahuje na fyzické,
citové, ekonomické a psychické zneužívanie (11). Podľa
§ 127 trestného zákona ide o násilie zo strany blízkej osoby
aj v prípade, že páchateľom je bývalý manžel alebo druh.
V § 199 a § 200 trestného zákona sa zakazuje znásilnenie
a sexuálne násilie. Páchateľovi, ktorý násilím alebo pod
hrozbou násilia prinúti ženu k sexuálnemu styku, prípadne
s týmto cieľom využije jej „bezbrannosť“, hrozí trest 5 až
25 rokov odňatia slobody (12).
V § 179 trestného zákona sa zakazuje obchodovanie s ľuďmi,
pričom osobitne sa v ňom uvádza obchodovanie s ľuďmi „na
účel prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania
vrátane pornografie“ (13).
Na Slovensku neexistuje zákon, ktorý by explicitne zakazoval
mrzačenie ženských pohlavných orgánov, ale trestný zákon
zakazuje všetky druhy mrzačenia, čo zahŕňa aj mrzačenie
ženských pohlavných orgánov (14).

Ak obyvateľstvo nedôveruje polícii, je menej
pravdepodobné, že obete násilie oznámia.

Osvedčené postupy ukazujú cestu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
začalo v septembri 2014 v súvislosti s prípravou
na
ratifikáciu
Istanbulského
dohovoru
realizovať projekt, ktorého súčasťou je založenie
Koordinačno-metodického centra pre rodovo
podmienené a domáce násilie (KMC). Projekt sa
financuje z nórskeho finančného mechanizmu.
Cieľom KMC je vytvoriť, uvádzať do praxe
a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre
oblasť prevencie a eliminácie násilia na ženách.
Medzi plánované činnosti KMC patrí aj odborná
príprava, vzdelávanie, výskum a monitorovanie.
KMC je jedným z prvých príkladov plnenia článku
10 Istanbulského dohovoru v členskej krajine Rady
Európy (15).

Čo sa robí pre zastavenie násilia
páchaného na ženách?
V roku 2004 prijala vláda Národnú stratégiu na prevenciu
a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách (16). Na
túto stratégiu nadviazala séria národných akčných plánov
vrátane Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu
násilia na ženách (2014 – 2019) (17).
Dňa 11. mája 2011 Slovensko podpísalo Dohovor Rady
Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu
násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), ale zatiaľ
ho neratifikovalo (18). Istanbulský dohovor je najrozsiahlejšia
medzinárodná zmluva, ktorá sa zasadzuje za zastavenie
tohto závažného porušovania ľudských práv.

Ako sú ženy a dievčatá chránené?
Na Slovensku existujú občianske aj trestné zákony týkajúce
sa domáceho násilia. Polícia má po oznámení domáceho
násilia právomoc vykázať páchateľa zo „spoločného obydlia“
na obdobie 10 dní, čo automaticky zahŕňa aj súdny zákaz
kontaktu. Požiadať možno aj o dlhšie ochranné príkazy (19).
Generálna prokuratúra navyše zriadila bezplatnú linku
pomoci a e-mailovú adresu, kde možno oznámiť konkrétny
návrh na začatie vyšetrovania prípadu. Prokuratúra postúpi
oznámený prípad príslušnému policajnému útvaru (20).

Aká pomoc je dostupná?

V roku 2015 začala fungovať národná linka pomoci
pre ženy zažívajúce násilie. Poskytuje nepretržité
bezplatné poradenstvo a núdzovú pomoc ženám
v súvislosti so všetkými formami násilia (21).
Na Slovensku neexistujú osobitné útulky ani
centrá pre obete sexuálneho násilia. Pôsobí tu
však 23 regionálnych poradenských centier, ktoré
pomáhajú ženám a deťom zažívajúcim domáce
násilie, a v útulkoch je k dispozícii približne
121 rodinných miest pre ženy a ich deti (22).

Linka pomoci
Na Slovensku existuje národná linka
pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
(0800 800 818), ktorú prevádzkuje
Slovenské krízové centrum Dotyk (23).
K dispozícii je aj národná linka pre
ženy zažívajúce násilie (0800 212 212),
ktorá funguje nepretržite, je bezplatná
a poskytuje podporu aj v maďarčine,
francúzštine, nemčine a ruštine (24).
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Ďalšie informácie nájdete:

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) je znalostné centrum EÚ v oblasti rodovej
rovnosti. EIGE poskytuje tvorcom a tvorkyniam politík, ako aj príslušným inštitúciám
špecifické odborné znalosti a spoľahlivé porovnateľné údaje o rodovej rovnosti. Prispieva tak
k ich snahe o to, aby sa rovnosť žien a mužov stala skutočnosťou pre všetkých v Európe.
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