Az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és
az erőszak megelőzéséről szóló Egyezménye
A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem területén legátfogóbb, a nemzetközi emberi jogi
normarendszer szerves részét képező, Isztambuli Egyezmény néven is ismert dokumentum
meghatározása alapján a nőkkel szembeni erőszak „az emberi jogok megsértéseként és a nőkkel szembeni
megkülönböztetés formájaként értelmezendő, és a nemi alapú erőszak mindazon cselekményeit felöleli, amelyek
fizikai, szexuális, pszichológiai vagy gazdasági sérelmet vagy szenvedést okoznak vagy okozhatnak a nőknek,
ideértve az ilyen cselekményekkel való fenyegetést, a kényszert vagy a szabadságtól való önkényes megfosztást, akár
a közéletben, akár a magánéletben fordul is az elő.”
Az Egyezmény a többi között elismeri, hogy:
1. a nők és a férfiak közötti jogi és tényleges egyenlőség megvalósítása a nőkkel szembeni
erőszak megelőzésének kulcsfontosságú eleme;
2. a nőkkel szembeni erőszak a nők és a férfiak közötti, történelmileg kialakult egyenlőtlen
erőviszonyok megnyilvánulása, amelyek a férfiak részéről a nők feletti uralkodáshoz és a
nőkkel szembeni megkülönböztetéshez, valamint a nők teljes érvényesülésének
megakadályozásához vezettek;
3. a nőkkel szembeni erőszak mint nemi alapú erőszak strukturális természetű és azt, hogy a
nőkkel szembeni erőszak az egyik olyan meghatározó társadalmi mechanizmus, amely
révén a nőket a férfiakhoz képest alárendelt helyzetbe kényszerítik;
4. a nők és a leányok a nemi alapú erőszak nagyobb veszélyének vannak kitéve, mint a
férfiak;
5. a kapcsolati erőszak aránytalanul érinti a nőket, és hogy férfiak is a kapcsolati erőszak
áldozatává válhatnak;
6. a gyermekek a kapcsolati erőszak áldozatai, ideértve azt is, hogy a családon belüli erőszak
tanúivá válhatnak.
Magyarország 2014. március 14-én aláírta az Isztambuli Egyezményt, amelynek
ratifikációja ebben a félévben várható.
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2014-ben kiadott, kérdőíves reprezentatív kutatása
alapján Magyarországon a nők 28 %-a 15 éves kora után megélt már fizikai vagy szexuális
erőszakot. A megkérdezettek majdnem 10 %-a a felmérést megelőző egy évben is legalább
egyszer elszenvedett bántalmazást. A magyar rendőrség statisztikája szerint átlagosan minden
héten meghal egy-egy nő családon belüli bántalmazás következtében.
Az alapvető jogok biztosa, Székely László is csatlakozott a Fehér szalag elnevezésű, világszerte a
legismertebb és legelterjedtebb olyan mozgalomhoz, mely a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak
felszámolásáért küzd, felhívva a figyelmet e jelenség súlyosságára és nagyságára.

A „fehér szalag” szimbólumát azok a férfiak viselik, akik elköteleződésüket fejezik ki a nőkkel
szembeni férfierőszak elleni küzdelemben. A kampányt 1991-ben kanadai férfiak egy csoportja
kezdeményezte. Az Európai Unió több tagállamában létezik önálló nemzeti kampány, de az
összeurópai szinten koordinált és közvetlenül a döntéshozókat is célzó kampányt a Nemek
Közötti Egyenlőség Európai Intézete folytatja (eige.europa.eu/gender-based-violence/whiteribbon).

