Tlačová správa: Začína sa kampaň Zastavme násilie na ženách 2020

Bratislava, 24.11.2020 – Koordinačno
Koordinačno-metodické
metodické centrum pre prevenciu násilia na
ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) sa aj tento rok zapája do
celosvetovej kampane OSN Orange the world! / Zafarbime svet na oranžovo!
Oranžová farba symbolizuje svetlejšiu budúcnos
budúcnosťť pre ženy a dievčatá bez násilia.
Organizácia Spojených národov si ju zvolila ako farbu svojej globálnej kampane,
ktorá upozorňuje, že násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších
prípadov porušovania ľudských práv a ohrozuje slobodu, bezpečie
ečie a dôstojnosť pre
milióny dievčat a žien. Aj preto táto kampaň trvá od 25. novembra,
novembra kedy si
pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách do
10.decembra, ktorý je Dňom ľudských práv. Počas týchto 16
6 dní aktivizmu proti
rodovo podmienému násiliu mimovládne organizácie, verejné inštitúcie a
osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života vyjadrujú jednoznačné
odmietnutie násilia a sexuálneho zneužívania, ktoré zažívajú dievčatá a ženy na
celom svete.
Aj na Slovensku násilie
ilie ovplyvňuje život mnohých žien a dievčat bez ohľadu na ich
vek, pôvod alebo úroveň vzdelania. Násilie, ktoré ich ohrozuje, má rôzne formy
vrátane fyzického, sexuálneho alebo psychologického násilia, ako aj ekonomického
zneužívania a sociálnej izolácie.



Každá piata žena (19,3 %) na Slovensku má za svoj život skúsenosť s násilím zo strany
súčasného alebo bývalého partnera.



7 % žien zažilo fyzickú agresiu a 3 % sexuálne násilie od svojho partnera. Vo väčšine
prípadov sa tak dialo opakovane.



Sexuálne násilie
ie zažilo na Slovensku 4,9 % žien, čo tvorí približne 100 000 žien na
Slovenska.



Veľká väčšina žien (88 %) páchateľa sexuálneho násilia poznala. Najčastejšie išlo o
bývalých alebo súčasných partnerov žien (38 %) alebo známych žien (28 %). V 10 %
boli páchateľmi
teľmi príbuzní. Pomer neznámych páchateľov je rovnaký ako pomer
páchateľov z pracoviska ženy – nadriadení, kolegovia (12 %).



Len 15 % žien sa s prežívaným násilím obrátilo na políciu, 13 % vyhľadalo psychologické
služby.

Ženy zažívajúce násilie v partners
partnerských
kých vzťahoch sú v podmienkach karantény a
izolácie v domácnostiach zraniteľnejšie, často bez prístupu k bežným zdrojom
podpory v rodine, zamestnaní a ich okolí. Preto tohtoročná výzva kampane OSN
„Fund,
Fund, Respond, Prevent, Collect!/ Financujme, reagujme, pr
predchádzajme
edchádzajme násiliu
a zbierajme dáta o násilí!“ smeruje ku všetkým ľuďom, ktorí chcú pomôcť odstrániť
násilie zo životov žien.

Každý a každá z nás môže prispieť k tomu, aby násilie prestalo byť neviditeľným a
aby ženy mali možnosť získať adekvátnu pomoc, bezpečie a dôstojnosť
prostredníctvom dostupných špecifických služieb.
„Hoci na Slovensku má skúsenosť s násilím každá 5. žena, len každý 7. opýtaný
v prieskume mienky o násilí povedal, že pozná v kruhu rodiny alebo priateľov niekoho,
kto je obeťou. Nízke povedomie o násilí nás robí zraniteľnými alebo nám zabraňuje
pomáhať. Ak sa budeme zaujímať o fakty o príčinách a dôsledkoch násilia, lepšie
pochopíme prežívanie žien a spôsob, akým môžu alebo musia pristúpiť k riešeniu ich
situácie. Navyše, posilníme vlastnú odolnosť proti násiliu a budeme skôr vedieť, akú
pomoc máme ponúknuť. Tohtoročná výzva OSN smeruje k verejnosti aj k štátnym
predstaviteľom a ponúka všetkým priestor na boj proti násiliu na ženách, ktorý
nebude zaťažený mýtmi o násilí a predsudkami voči ženám, ktoré ho zažívajú,“
povedala v súvislosti s tohtoročnou výzvou OSN Barbora Burajová, vedúca
manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC).
Vážime si, že kampaň KMC získala v tomto náročnom roku, kedy obyvatelia našej
krajiny čelia pandémii koronavírusu, významnú podporu osobností verejného života.
Svoje odmietnutie násilia na ženách a svoj záväzok eliminovať násilie vyjadrili
svojou fotografiou s výzvou kampane „Zastavme násilie na ženách“ prezidentka SR
Zuzana Čaputová, minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav
Gröhling, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí Ivan Korčok, verejná ochrankyňa práv Mária
Patakyová,
1. viceprezidentka Policajného prezídia Jana Maškarová,
splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková, riaditeľka
Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová, rektorka
Akadémie policajného zboru SR Lucia Kurilovská, primátor hl. mesta Bratislava
Matúš Vallo a mnohé ďalšie osobnosti zo všetkých regiónov Slovenska, ktoré sa ku
kampani pridajú počas 16 dní aktivizmu.
Je nám cťou, že podporu kampani vyjadrili aj veľvyslankyne a veľvyslankyne,
ktorí pôsobia na Slovensku. Vďaka iniciatíve mimoriadnej a splnomocnenej
veľvyslankyne Írska, J.E. Hildegard Ó RIAIN, našu kampaň podporilo 16
veľvyslanectiev a zverejnili svoje fotografie s oranžovou výzvou.
Fotografie osobností, ktoré odmietajú násilie na ženách, budú zverejnené na
sociálnych sieťach a tu: https://www.zastavmenasilie.gov.sk/aktuality-1/
Kvôli opatreniam proti COVID-19 bude tento rok kampaň KMC prebiehať na sociálnych
sieťach. Verejnosti ponúkame možnosť umiestniť na svoju profilovú fotku na Facebooku
tematický rámček Zastavme násilie a zdieľať informácie o situácii a potrebách žien
zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a rodinách.
Expertky Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia Barbora Burajová a
Zuzana Očenášová vystúpia v úvodný deň kampane, dňa 25. 11. 2020 o 13,00 na online
konferencii, ktorú organizuje mimovládna organizácia Aliancia žien – Cesta späť. Úvodné
slovo na konferencii budú mať pani prezidentka Zuzana Čaputová a pani verejná
ochrankyňa práv Mária Patakyová.
Záverečným podujatím kampane bude verejná online diskusia s názvom „Ochrana
žien pred násilím vo svetle súdnych rozhodnutí“, ktorá sa uskutoční 8. decembra
2020 o 18,00 hodine. Verejnosť sa bude môcť oboznámiť s výsledkami analýzy, ktorú
zrealizoval odborný tím Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia.

Koordinačno-metodické
metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum
práce a rodiny od roku 2015 prostredníctvom výskumnej, monitorovacej činnosti
a metodickej činnosti vytvára predpoklady pre boj s násilím na ženách ako s prierezovým
spoločenským problémom, do riešenia ktorého musia byť zapojené verejné inštitúcie aj
mimovládne organizácie. Presadzuje, aby všetky intervencie vychádzali z porozumenia, aké
sú potreby žien zažívajúcich násilie a ich detí, a boli realizované s cieľom zabezpečiť
zabe
im
bezpečie a účinnú podporu.
Inštitút pre výskum práce a rodiny zabezpečuje už viac ako päť rokov úspešné fungovanie
Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie (NLŽ). Táto linka s číslom 0800 212 212 je
bezplatná a poskytuje svoje služby 24 hodín d
denne.
enne. Odborne vyškolené poradkyne na linke
očakávajú zvýšený počet hovorov od žien i verejnosti a sú na ne pripravené. Môžete sa na
ne obrátiť aj prostredníctvom emailu linkaprezeny@ivpr.gov.sk.

Viac informácií o rodovo podmienenom a domácom násilí nájdete na
https://www.zastavmenasilie.gov.sk/ a na facebookovej stránke Koordinačno-metodického
Koordinačno
centra https://www.facebook.com/kmcrpn/
Kľúčové slová: #zastavmenasilie #nemlčme #orangetheworld #linkapreženy

Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) Prioritnou náplňou činnosti IVPR je výskumná
činnosť. Ide o aplikovaný
plikovaný sociálny výskum v oblasti sociálnej a rodinnej politiky, politík
trhu práce a zamestnanosti, rovnosti príležitostí, zamestnaneckých vzťahov a v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výsledky výskumov a analýz sú následne využívané
zriaďovateľom
ďovateľom pri tvorbe zákonov, koncepcií, stratégií a programov v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. IVPR v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia implementoval viacero národných projektov, v
rámci
mci ktorých vypracoval pre MPSVR SR Národnú stratégiu zamestnanosti a Národnú
rámcovú stratégiu podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe. IVPR plnil a
aktuálne plní úlohy MPSVR SR aj v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách.
Viac informácií na: https://ivpr.gov.sk/

Kontaktná osoba pre médiá: Mgr. Viera Böttcher, manažérka komunikácie národného
projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, Inštitút pre výskum práce a rodiny
tel. +421 902138962, email: viera.bottcher@ivpr.gov.sk

Kampaň na sociálnych sieťach a aktivity kampane sú financované zo zdrojov národného projektu
„Prevencia
cia a eliminácia rodovej diskriminácie, ktorý realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny vďaka
podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

