
 
�rodki ostrożno�ci przyjęte na całym �wiece w celu zwalczenia
wirusa COVID-19 zwiększają ryzyko przemocy domowej; rządy
muszą sta� na straży praw człowieka, w tym kobiet i dzieci oraz
przyją� pilne rozwiązania dla ofiar takiej przemocy –
powiedziała specjalna sprawozdawczyni ds. przemocy wobec
kobiet 
„Jest bardzo prawdopodobne, że wska�niki ukazujące zjawisko
przemocy domowej wzrosną, tak jak sugerowano wstępnie w
raportach policji i telefon�w zaufania. Dla zbyt wielu kobiet i
dzieci dom bywa miejscem strachu i naduży�. Zjawisko to
znacznie pogarsza się w sytuacjach odosobnienia, takich jak
nakaz pozostawania w domu podczas pandemii COVID-19”,
ostrzega specjalna sprawozdawczyni ds. przemocy wobec kobiet
Dubravka Simonovic. 
„Wszystkie pa�stwa powinny podją� zauważalne wysiłki w celu
zapobieżenia zagrożeniu, jakie niesie za sobą COVID-19,
jednocze�nie nie pozostawiając bez pomocy kobiet i dzieci
będących ofiarami przemocy domowej. Brak działania ze strony
pa�stwa m�głby przyczyni� się do wzrostu przemocy domowej,
w tym przypadk�w zab�jstw popełnianych przez partner�w”
powiedziała. 
„Ryzyko to zwiększa się w czasie, gdy utrudniony jest dostęp do
schronisk lub usług pomocowych i gdy mniejsze jest wsparcie
ze strony społeczno�ci lokalnych, ilo�� interwencji policji oraz
kurczy się dostęp do wymiaru sprawiedliwo�ci, ze względu na
zamknięte sądy”
Ekspertka ONZ podkre�liła, że dla wielu kobiet �rodki
nadzwyczajne wdrażane w celu walki z COVID-19 zwiększyły ich
obciążenie pracą domową i opieką nad dzie�mi, starszymi
krewnymi i chorymi członkami rodziny. „Co gorsza,
ograniczenia w przemieszczaniu się, ograniczenia finansowe i
og�lna niepewno�� o�mielają sprawc�w i dają im dodatkową
władzę i kontrolę”. 
 

Państwa muszą zwalczać przemoc domową w związku z
nakazem pozostawania w domach w dobie pandemii COVID-19
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Simonovic wyraziła szczeg�lną troskę o kobiety bardziej
narażone na przemoc domową, takie jak kobiety z
niepełnosprawno�ciami, nieudokumentowane imigrantki i
ofiary handlu lud�mi. 
Ekspertka ONZ wezwała rządy krajowe do niepozbawiania ofiar
pomocy oraz do kontynuowania walki z przemocą domową w
czasie COVID-19. �rodki ochrony ofiar muszą pozosta�
dostępne lub zosta� przyjęte w czasie kryzysu. Dotyczy to
zapewnienia dostępu do ochrony poprzez ograniczenie nakaz�w
i utrzymanie bezpiecznych schronie� oraz telefon�w zaufania
dla ofiar. Policja powinna zwiększy� swoje wysiłki na rzecz
szybkiego reagowania.
„Ponieważ wykonywanie rozm�w telefonicznych może by�
niebezpieczne w sytuacji przebywania w domu, dostępno��
telefonu zaufania powinna by� zwiększona poprzez zapewnienie
ofiarom czat�w internetowych i usług sms-owych. Co więcej,
pa�stwa powinny zaproponowa� nowe i kreatywne rozwiązania
pozwalające wspiera� dostępne dotychczas usługi” –
powiedziała ekspertka.
„Pa�stwa nie mogą dopu�ci� do tego, aby nadzwyczajne
okoliczno�ci i �rodki podejmowane w walce z COVID-19
doprowadziły do naruszenia praw kobiet do życia wolnego od
przemocy”.
 
O�wiadczenie Simonovica zostało poparte przez: Elizabeth
Broderick (wiceprzewodnicząca), Aldę Facio, Ivana Radači�,
Meskerem Geset Techane (członkowie), Melissa Upreti, grupa
robocza ds. dyskryminacji kobiet i dziewcząt; Maud de Boer-
Buquicchio, specjalna sprawozdawczyni ds. handlu i
wykorzystywania seksualnego dzieci; Catalina Devandas
Aguilar, specjalna sprawozdawczyni ds. praw os�b
niepełnosprawnych; Agnes Callamard, specjalna
sprawozdawczyni ds. egzekucji pozasądowych, dora�nych i
samowolnych oraz Maria Grazia Giammarinaro, specjalna
sprawozdawczyni ds. handlu lud�mi, zwłaszcza kobietami i
dzie�mi.


