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Násilí na ženách: každý den a všude
Nová zpráva Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA)
představuje výsledky historicky největšího světového průzkumu
týkajícího se násilí na ženách, který odhaluje rozsah zneužívání, jímž
ženy trpí doma, v práci, na veřejnosti a na internetu. Zpráva, která
dokládá širokou prevalenci násilí na dospělých ženách, se také podrobně
zabývá incidenty fyzického a sexuálního násilí, jež zažily ženy v dětství.
Průzkum ukazuje, že tvůrci politiky musí uznat rozsah násilí na ženách a
zajistit, aby reakce na ně odpovídala potřebám a právům všech obětí
násilí na ženách v praxi, a ne jen na papíře.
„Čísla z tohoto průzkumu prostě nemohou a nesmí být ignorována. Průzkum FRA
ukazuje, že fyzické, sexuální a psychické násilí na ženách představuje široce
rozšířené porušování lidských práv ve všech členských státech EU,“ řekl ředitel
FRA Morten Kjaerum. „Rozsah tohoto problému je důkazem, že násilí na ženách
nemá dopad jen na několik žen, ale každý den doléhá na celou společnost. Proto
musí tvůrci politiky, občanská společnost a klíčoví pracovníci přezkoumat nástroje
k řešení všech forem násilí na ženách bez ohledu na to, kde k němu dochází.
Opatření proti násilí na ženách musí být nyní povýšena na novou úroveň.“
Průzkum se dotazoval žen na jejich zkušenosti s fyzickým, sexuálním a
psychickým násilím, včetně domácího násilí. Byly také kladeny otázky na případy
nebezpečného pronásledování a sexuálního obtěžování a na to, jakou úlohu ve
zkušenostech žen se zneužíváním hrály nové technologie. Kromě toho se průzkum
ptal na zkušenosti respondentek s násilím v dětství.
Klíčová zjištění vyplývající z odpovědí v rámci průzkumu ukazují, že:



33 % žen zažilo po 15. roce věku fyzické nebo sexuální násilí. To odpovídá
62 milionům žen,




22 % zažilo fyzické nebo sexuální násilí ze strany partnera,



5 % všech žen bylo znásilněno. Téměř každá 10. žena, která zažila sexuální
násilí ze strany jiné osoby než partnera, uvádí, že na nejzávažnějším
incidentu se podílel více než jeden pachatel,
43 % zažilo určitou formu psychického násilí ze strany současného nebo
bývalého partnera, například znevažování či ponižování na veřejnosti, zákaz
opustit byt/dům nebo zamykání, nucení dívat se na pornografický materiál
nebo pohrůžky násilím,



33 % zažilo v dětství fyzické nebo sexuální násilí od dospělé osoby.
12 % zažilo v dětství sexuální násilí, přičemž polovina z nich ze strany
mužů, které neznala. Tyto formy zneužívání obvykle zahrnují ukazování
genitálií dospělou osobou nebo dotýkání se genitálií či prsou dítěte,



18 % žen se po 15. roce věku setkalo s nebezpečným pronásledováním a
5 % během 12 měsíců před rozhovorem. To odpovídá 9 milionům žen. 21 %
žen, které zažily nebezpečné pronásledování, uvedlo, že trvalo déle než
2 roky,
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11 % žen se setkalo s nevhodnými urážlivými návrhy na internetových
sociálních sítích nebo bylo vystaveno nevyžádaným sexuálně explicitním emailům či SMS zprávám. Obětí tohoto kybernetického obtěžování se stalo
20 % mladých žen (18–29 let),



55 % žen zažilo určitou formu sexuálního obtěžování. 32 % všech obětí
sexuálního obtěžování uvedlo, že pachatelem byl nadřízený, kolega nebo
zákazník,
67 % neoznámilo nejzávažnější incident partnerského násilí policii ani žádné
jiné organizaci.



Z průzkumu, ze kterého zpráva vychází, zřetelně vyplývá, že opatření proti násilí
na ženách musí přijmout různé skupiny, včetně zaměstnavatelů, zdravotnických
odborníků a poskytovatelů internetových služeb. FRA předkládá řadu návrhů
s cílem zlepšit situaci a přimět tvůrce politiky na úrovni EU i jednotlivých států
zavést a provádět komplexní opatření, která budou předcházet násilí na ženách a
reagovat na něj.


Členské státy EU by měly ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o předcházení a
boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (Istanbulskou úmluvu).



Členské státy EU musí považovat partnerské násilí za veřejný, nikoliv
soukromý problém. Právo ve všech členských státech EU by tedy mělo
přistupovat ke znásilnění v manželství stejně jako k jiným případům
znásilnění a mělo by reagovat na domácí násilí jako na důležitý veřejný
problém.
Členské státy EU musí přezkoumat stávající rozsah působnosti
legislativních a politických opatření ve vztahu k sexuálnímu obtěžování a
vzít v potaz, že k němu může docházet v různém prostředí a různými
kanály, například prostřednictvím internetu nebo mobilních telefonů.
Policie, zdravotničtí odborníci, zaměstnavatelé a specializované služby na
podporu obětí musí být proškoleni a řádně zajištěni zdroji a musí mít
potřebné pravomoci, aby mohli oslovit oběti.
Policie a jiné příslušné subjekty by měly být vyškoleny, aby rozpoznaly a
chápaly dopad psychického násilí na oběti, aby bylo zajištěno, že všechny
formy násilí na ženách (a dívkách) v různém prostředí budou rozpoznány,
zaznamenány a řešeny.
Policie by měla být podněcována ke schopnosti běžně rozpoznávat a
prošetřovat případy, ve kterých hraje úlohu nebezpečné kybernetické
pronásledování a kybernetické obtěžování.
Internetové platformy a sociální média by měly proaktivně pomáhat
obětem kybernetického obtěžování oznamovat zneužívání a měly by být
podněcovány k omezování nežádoucího chování.
Specializované podpůrné služby musí řešit potřeby obětí, které trpí
negativními pocity v důsledku viktimizace, jež mohou zahrnovat
sebeobviňování a stud.
















Kampaně a opatření proti násilí na ženách musí být zaměřeny na muže i
ženy. Muži musí být pozitivně zapojeni do iniciativ, které je konfrontují
s tím, jak někteří muži užívají proti ženám násilí.
Je nezbytné zlepšit a harmonizovat sběr údajů o násilí na ženách jak
v členských státech EU, tak mezi nimi.
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Pro více informací viz tiskový balíček, který obsahuje zprávu o hlavních výsledcích
s úplnými zjištěními průzkumu, stručnou zprávu shrnující klíčová zjištění a
stanoviska a internetový nástroj pro vizualizaci dat, jenž uživatelům umožňuje
prozkoumat úplná zjištění průzkumu podle členských států a tematických oblastí.
Poznámky pro redaktory:

o Průzkumu se zúčastnilo přes 42 000 žen. Čistý vzorek představoval 1 500

o
o
o

respondentek v každé zemi (kromě Lucemburska, kde představoval čistý
vzorek 900 respondentek). V době rozhovoru byly respondentky ve věku
18–74 let.
Všechny respondentky byly vybrány namátkově a výsledky průzkumu jsou
reprezentativní jak na úrovni EU, tak jednotlivých států.
Otázky se týkaly zkušeností a incidentů po 15. roce věku a v průběhu 12
měsíců předcházejících rozhovoru.
Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) poskytuje subjektům
s rozhodovacími pravomocemi v EU a v jednotlivých státech poradenství
podložené fakty a důkazy, čímž přispívá k informovanějším a cílenějším
diskusím a politikám v oblasti základních práv.

O další informace se obraťte na mediální oddělení FRA.
E-mail: media@fra.europa.eu
Tel.: +43 1 580 30 642
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