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Neuradni prevod 
 
PARLAMENTARNA SKUPŠČINA SVETA EVROPE                  
 
Resolucija 1512 (2006)1 
 
Parlamentarci združeno v boju proti nasilju nad ženskami v družini  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Parlamentarna skupščina obžaluje, da v Evropi narašča nasilje nad ženskami v družini. 
Gre za problem, ki zadeva vse države članice Sveta Evrope, in katerega posledica so 
hude kršitve človekovih pravic. Skupščina poudarja, da nasilje v družini ne pozna 
zemljepisnih meja, starostne meje, ne pripadnosti rasi, zadeva vse oblike družine in vse 
kategorije socialnega okolja. 
 
2. Za nasilje v družini je značilno različno nasilno vedenje  – fizično, spolno, psihično ali 
stanje, ki temelji na finančni odvisnosti. Sodi med najbolj razširjene kršitve človekovih 
pravic, proti tovrstnemu nasilju se je potrebno bojevati v vseh državah članicah Sveta 
Evrope. Skupščina zavrača vsakršno utemeljevanje, ki temelji na kulturnem ali verskem 
relativizmu, s katero bi se država izognila obveznosti za odpravo vseh oblik nasilja nad 
ženskami. 
 
3. Skupščina pozdravlja ugotovitev, da so se predsedniki držav in vlad držav članic Sveta 
Evrope naklonjeno odzvali na priporočila Skupščine, in vključili organiziranje vseevropske 
kampanje za boj proti nasilju nad ženskami, tudi v družini, v Akcijski program 
Varšavskega vrha (16. in 17, maj 2005), in da se je Odbor ministrov odločil začeti 
kampanjo proti koncu leta 2006. Skupščina se je odločila sodelovati pri tej pobudi 
predvsem z razvijanjem njene parlamentarne razsežnosti.   
 
4. Glede na to in v prepričanju, da imajo pri preprečevanju nasilja v družini, pomoči 
žrtvam in informiranju širše javnosti odločilno vlogo nacionalni parlamenti, se je 
Parlamentarna skupščina  odločila, da z nacionalnimi parlamenti držav članic, parlamenti 
držav, ki imajo pri Skupščini status opazovalca, Evropskim parlamentom in Nordijskim 
svetom, razvije pobudo z naslovom »Parlamentari združeni v boju proti nasilju nad 
ženskami v družini«, ki bo prispevek parlamentov k kampanji Sveta Evrope. Skupščina 
pozdravlja odločitev mehiškega kongresa, sprejeto julija 2005, da sodeluje pri tej pobudi 
Parlamentarne skupščine.   
 
5. Zato Skupščina poziva nacionalne parlamenta držav članic Sveta Evrope in 
parlamente, ki imajo pri Parlamentarni skupščini status opazovalca, da: 
 
 5.1. 24. novembra 2006 organizirajo parlamentarni dan boja proti nasilju nad 
ženskami v družini, ki bo sovpadel z začetkom vseevropske kampanje Sveta Evrope. 
Potekala bo v vseh državah članicah. Vprašanje boja proti nasilju nad ženskami v družini 
naj bo tudi osrednja tema Mednarodnega dne za odpravo nasilja nad ženskami v letu 
2006. 
 
 5.2. 24. novembra sprejmejo svečano deklaracijo, s katero bodo nacionalni 
parlamenti potrdili svojo zavezanost za  boj proti nasilju nad ženskami v družini;  
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 5.3. se aktivno vključijo v priprave, začetek in uresničevanje parlamentarne 
razsežnosti vseevropske kampanje, ki bo potekala od leta 2006 do 2008, s tem, da 
sestavijo okvirni program dejavnosti za boj proti nasilju nad ženskami v družini; 
 
 5.4. parlamentarce spodbudijo, da ob vsaki priložnosti izrazijo osebno ali javno 
stališče o boju proti nasilju v družini nad ženskami;  
 
 5.5. organizirajo javne in parlamentarne razprave, v katerih bodo obsodili nasilje v 
družini ter parlamentarna zaslišanja z namenom pregledati in oceniti učinkovitost 
zakonodaje in drugih ukrepov, povezanih z nasiljem v družini;  
 
 5.6. sprejmejo ustrezne zakonodajne in proračunske ukrepe in nacionalne načrte 
za zaustavitev nasilja nad ženskami v družini, in, v kolikor niso že v veljavi, tudi ukrepe, 
po katerih je posilstvo nad zakoncem kaznivo dejanje, tako kot posilstvo izven zakona, 
ter tudi ukrepe za odstranitev nasilnega partnerja od doma; 
 
 5.7. zagotovijo, da bodo že sprejeti zakoni in ukrepi primerno uveljavljeni, kjer je 
potrebno, v sodelovanju z javnimi osebami ali nevladnimi organizacijami, ki so dejavne 
na tem področju;  
 
 5.8. spodbujajo javne oblasti k sprejetju nujnih ukrepov za učinkovit in javni boj 
proti nasilju v družini, predvsem tako, da zagotovijo zavetišča za žrtve nasilja v družini in 
njihove otroke, v policijskih postajah odprejo prostore za pomoč žrtvam nasilja v družini, 
izobrazijo osebje, ki se ukvarja z njimi (v zdravstvu, na policiji, v pravosodju, v socialnih 
in izobraževalnih službah itd.), zagotovijo, da bo policija pritožbe žensk jemala resno, 
zgradijo terapevtske centre za storilce tovrstnega nasilja in zbirajo statistične podatke, 
razdeljene na spol, obliko nasilja in zvezo med nasilnežem in žrtvijo; 
 
 5.9. prepoznajo ovire za uresničevanje načel Priporočila (2002)5  Odbora 
ministrov državam članicam o zaščiti žensk pred nasiljem;  
 
 5.10. na nacionalni ravni začnejo kampanjo informiranja in preprečevanja in, ob 
sodelovanju uslužbencev v  zdravstvu, kampanjo za odkrivanje žrtev nasilja v družini; 
 
 5.11. storijo vse kar je v njihovi moči, da bo širša javnost seznanjena s sprejetimi 
pravnimi ukrepi in obstoječimi ukrepi za pomoč žrtvam nasilja v družini; 
 
 5.12. posebno pozornost namenijo skupinam žensk, ki so najbolj izpostavljene 
nevarnostim in posledicam nasilja v družini, predvsem ženskam, ki sodijo ali izhajajo iz 
priseljenskih skupnosti, romskim ženskam, ženskam iz etničnih manjšin, nosečnicam, 
invalidnim ženskam, ženskam v negotovih položajih ali ženskam, ki imajo težave z 
alkoholom ali drogami.   
 
6. Skupščina poziva nacionalne parlamente držav članic Sveta Evrope in parlamente, ki 
imajo status opazovalca pri Parlamentarni skupščini, da podprejo vseevropsko kampanjo 
Sveta Evrope za boj proti nasilju nad ženskami, tudi nasilja v družini: 
 
6.1. s financiranjem posebnih nacionalnih in evropskih aktivnosti na medvladni, 
parlamentarni, lokalni in regionalni ravni; 
  
6.2. s svetovanjem vladam razporejati sredstva za boj proti nasilju v družini in za pomoč 
žrtvam na nacionalni ravni, ter vključiti v njihove mednarodne programe sodelovanja  
pomoč za uvajanje ali spodbujanje ukrepov za boj proti nasilju v družini v državah 
članicah Sveta Evrope in državah opazovalkah; 
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6.3. z nudenjem pomoči lokalnim nevladnim organizacijam, ki se borijo pri nasilju v 
družini in jim zagotavljati sodelovanje v parlamentarnih razpravah o osnutkih zakonov in 
regulativnih  
ukrepih; 
 
6.4. z načrtovanjem študijskih obiskov  parlamentarcev držav članic Sveta Evrope in 
članov parlamentov držav, ki imajo status opazovalca, z namenom izmenjati dobre 
prakse in/ali zagotoviti tehnično pomoč parlamentom, ki želijo izboljšati njihov pravni 
okvir v zvezi z bojem proti nasilju v družini; 
 
6.5. z imenovanjem parlamentarca/ko, ki bo kontaktna oseba med nacionalnimi 
parlamenti vsake države članice in med Parlamentarno skupščino in ki bo imela vodilno 
vlogo pri spodbujanju uresničevanja kampanje Skupščine na nacionalni ravni in ji bo 
zagotovljena ustrezna administrativna pomoč;     
 
6.6. s spodbujanjem lokalnih in regionalnih oblasti k uresničevanju vseevropske 
kampanje Sveta Evrope na regionalni in lokalni ravni, in s spodbujanjem organiziranja 
seminarjev na temo nasilja v družini, pri katerih bodo sodelovali zaposleni v 
zdravstvenem, paramedicinskem in izobraževalnem sektorju, pripadniki policije, 
strokovne skupine sociologov, ki se ukvarjajo predvsem z ženskami, reprezentativni 
sindikati in nevladne organizacije; 
 
6.7. s spodbujanjem medijev, da Svet Evrope podprejo pri njegovi vseevropski kampanji 
in  
opozorijo na dejstvo, da lahko stereotipno prikazovanje ženske prispeva k banalizaciji 
nasilja v družini;  
 
7. Skupščina pozdravlja poročilo o »Sedanjem položaju boja proti nasilju nad ženskami in 
prihodnjih dejavnostih«, ki ga 2. februarja 2006 sprejel Evropski parlament ter ga vabi, 
da se pridruži pobudi Parlamentarne skupščine »Združeni parlamentarci v boju proti 
nasilju v družini« z namenom obsoditi nasilje v družini kot nesprejemljivo kršitev 
človekovih pravic ter senzibilizirati uradne oblasti in širšo javnost v Evropski uniji za boj 
proti nasilju nad ženskami.  
 
8. Skupščina poziva mednarodne in regionalne medparlamentarne organizacije, 
predvsem Medparlamentarno unijo, Nordijski svet, Forum parlamentov majhnih 
evropskih držav, mrežo parlamentark Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo, da se 
pridružijo pobudi Parlamentarne skupščine »Parlamenti združeno v boju proti nasilju nad 
ženskami«.  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1. Parlamentarna razprava 28. junija 2006 (20. zasedanje) (glej dokument 10934, 
poročilo Odbora za enake možnostih žensk in moških, poročevalka gospa Cliveti). 
Besedilo je 28. junija 2006 sprejela Parlamentarna skupščina (20. zasedanje). 


