
 

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen 

Komisarz ds. Równego Traktowania, Helena Dalli 

Przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, David Sassoli 

Kanclerka Niemiec, Angela Merkel 

Premier Portugalii, António Costa 

Premier Słowenii, Janez Janša 

TAK dla ochrony ofiar przemocy, NIE dla bezkarności katów 

Jesteśmy głęboko zaniepokojone/-ni zapowiedzianym przez Marlenę Maląg, polską ministrę ro-
dziny, pracy i polityki społecznej wypowiedzeniem przez Polskę Konwencji Rady Europy o za-
pobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (zwaną dalej “Konwencją 
Antyprzemocową”). Dokument został podpisany w 2011 roku w Stambule, obecnie został ratyfi-
kowany przez 34 państwa Rady Europy, w tym 13 kwietnia 2015 r. przez Polskę.  
Z atakami na Konwencję Antyprzemocową mamy w Polsce do czynienia od kilku lat. Lekcewa-
żąco na jej temat wypowiadał się m.in. prezydent RP Andrzej Duda, twierdząc, że konwencja 
jest niepotrzebna, ponieważ polskie prawo wystarczająco chroni ofiary przemocy. Jej wypowie-
dzenia domagał się także kandydat polskiej partii Konfederacja na prezydenta RP Krzysztof Bo-
sak, a wiceminister sprawiedliwości określił ją niedawno mianem „genderowskiego bełkotu”. 
Kilka dni temu fundamentalistyczna organizacja religijna, jaką jest w Polsce Instytut na rzecz 
Kultury Prawnej Ordo Iuris wraz z Chrześcijańskim Kongresem Społecznym, zapowiedziała ini-
cjatywę obywatelską na rzecz wypowiedzenia Konwencji Antyprzemocowej w ramach inicjatywy 
„Tak dla rodziny, nie dla gender”.  
Biorąc pod uwagę wcześniejsze przymiarki MRPiPS do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie w duchu sprzecznym ze standardami zapisanymi w Konwencji i obecną 
sytuację polityczną w Polsce, obawiamy się, że zagrożenie wypowiedzeniem Konwencji Anty-
przemocowej jest realne. Realne jest także pogorszenie ochrony i bezpieczeństwa kobiet do-
tkniętych przemocą i ich dzieci. 
Statystyki wskazują, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej 62 miliony kobiet powyżej 15 
roku życia doświadczyło przemocy fizycznej i/lub seksualnej. Przemoc wpływa negatywnie nie 
tylko na zdrowie kobiet, ale także ich dzieci i innych członków rodziny, w której dochodzi do 
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nadużyć. Bez skutecznej pomocy państwa wiele kobiet, a nierzadko także ich dzieci, traci życie 
z rąk rodzinnego oprawcy. Polska organizacja pozarządowa Centrum Praw Kobiet szacuje, że 
w Polsce każdego roku od 400 do 500 kobiet traci życie w związku z przemocą w rodzinie. Na 
liczbę tę składają się ofiary zabójstw, pobić ze skutkiem śmiertelnym, rzekomych zabójstw nie-
umyślnych i samobójstw. Ponadto około 200 kobiet odbywa karę pozbawienia wolności za za-
bójstwo swojego oprawcy, które popełniły w samoobronie, nie uzyskawszy właściwej pomocy ze 
strony państwa. 
Ogromne są także koszty społeczne i ekonomiczne przemocy wobec kobiet i lekceważenia pro-
blemu przez państwo. 
Najwyższy już czas, by położyć temu kres! Obywatelki Unii Europejskiej muszą mieć za-
pewnione prawo do życia wolnego od przemocy! Apelujemy do Unii Europejskiej o więk-

szą aktywność w obszarze zapobiegania przemocy i skuteczniejszej ochrony kobiet i 
dzieci. 

Minęły trzy lata odkąd UE podpisała Konwencję Antyprzemocową, ale proces mający doprowa-
dzić do jej ratyfikacji został niestety zatrzymany. Ubolewamy, że w tak ważnej dla milionów ko-
biet i dzieci kwestii kraje członkowskie UE nie osiągnęły porozumienia i dotychczas nie przystą-
piły do Konwencji Antyprzemocowej, choć jej wdrożenie w krajach członkowskich miałoby realny 
wpływ na życie i zdrowie milionów kobiet i pozwoliłoby uratować wiele istnień ludzkich. Kon-
wencja daje narzędzia, które pozwalają skuteczniej niż dotąd  zapobiegać  i zwalczać przemoc 
w rodzinie. Czas, by zaczęto ją wdrażać i stosować w praktyce. UE milcząca w sprawie zapo-
biegania przemocy tworzy przestrzeń do działania organizacjom fundamentalistycznym w pań-
stwach członkowskim, dla których przyjęcie Konwencji na poziomie UE stanowiłoby ważną blo-
kadę w forsowaniu fundamentalistycznej agendy.  
Apelujemy o priorytetową ratyfikację Konwencji Antyprzemocowej przez państwa człon-
kowskie EU i przyspieszenie działań przez organy UE zmierzających do przystąpienia UE 
do Konwencji .  
Oczekujemy także wprowadzenia mechanizmów okresowego monitorowania przez UE wdraża-
nia przez kraje członkowskie dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/29/UE 
z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i 
ochrony ofiar przestępstw. Jej wdrażanie w wielu krajach UE, w tym w Polsce, pozostawia wiele 
do życzenia. Potrzebna jest także kompleksowa strategia  UE dotycząca  zapobiegania i zwal-
czania przemocy wobec kobiet  i przyjęcie prawnie wiążących rozwiązań legislacyjnych, które 
pozwoliłyby ujednolicić i wdrożyć w całej UE standardy zapisane w Konwencji. 

Liczymy również na zapowiadane większe zaangażowanie Niemiec, które przewodniczą obec-
nie UE, podobnie jak i całego trio przywódczego (Portugalii i Słowenii), w działania związane z 



wdrażaniem Konwencji na szczeblu unijnym, a także w przyjęcie kompleksowego ustawodaw-
stwa na szczeblu UE dotyczącego przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dzieci. 

Podjęcie wspólnych i wszechstronnych działań mających na celu zapewnienie skuteczniejszej 
ochrony kobiet przed przemocą w rodzinie jest szczególnie ważne dzisiaj nie tylko ze względu 
na zapowiadane przez Polskę wypowiedzenie Konwencji, ale również z powodu wzrostu  za-
grożenia przemocą związanego z pandemią COVID-19 i przepisami, które mają ograniczyć jej 
zasięg i skutki. Sytuacja w milionach rodzin jest zła lub wręcz dramatyczna, a końca pandemii 
nie widać. Zapowiadana jest raczej druga fala zakażeń w całej Europie i przywrócenie restrykcji, 
co jeszcze pogorszy sytuację. 

Dlatego apelujemy o bezzwłoczne podjęcie kroków, o których mowa w naszym apelu, i 
wszelkich innych działań, które mogą zapewnić większe bezpieczeństwo zagrożonych 
przemocą milionów kobiet i dzieci.       

  

 


