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Figyelembe véve: 
 

 Az Európai Néppárt értékeit a szabadság, igazságosság, demokrácia, az emberi jogok 
tiszteletben tartása és a nemek közötti esélyegyenlőség mentén;  

 Az Európai Néppárt Nőszervezetének korábbi Állásfoglalásait, amelyek a nők elleni erőszak, 
illetve szexuális zaklatás elleni fellépést hangsúlyozzák, beleérte a Nők helyzete a 
konfliktusos zónákban (elfogadva 2010-ben Hágában), és a Migráció és integráció: a nők 
helyzete (elfogadva 2016-ban Szófiában) című dokumentumokat;  

 Az Európai Unió legutóbbi statisztikái szerint minden harmadik nő élete során találkozik a 
fizikai bántalmazás vagy szexuális erőszak valamely formájával, továbbá a nők mintegy fele 
tapasztalt szexuális zaklatást;  

  Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) november 25-ét a Nők Elleni Erőszak 
Megszüntetésének Világnapjává, míg december 10-ét az Emberi Jogok Világnapjává 
nyilvánította. 

 
Az Európai Néppárt Nőszervezete 2017. november 11-i berlini Kongresszusán: 
 

1. Elismeri, hogy a nők elleni erőszak átfogó probléma, az európai lakosság számottevő része 
érintett;  

2. Felhívja a figyelmet, hogy a nők elleni erőszak illetve szexuális zaklatás nem az áldozat 
magánügye, hanem az egész társadalom ügye;  

3. Felszólítja az Európai Unió tagországait, hogy írják alá és ratifikálják az Európa Tanácsnak a 
nők elleni és családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló nemzetközi 
egyezményét (Isztambuli Egyezmény, 2011. május), hiszen az egyezmény törvényes 
kötelezettségeket tartalmaz a csatlakozó országokra nézve;* 

4. Egyetért azzal, hogy - tekintettel a probléma mértékére - egységes fellépés szükséges a 
döntéshozás legmagasabb szintjén is a jelenség visszaszorítása érdekében;   

5. Felkéri az Európai Néppárt Nőszervezetének tagszervezetit, hogy szervezzenek célzott 
eseményeket és kampányokat figyelemfelkeltés és megoldások keresése céljából;  

6. Felkéri továbbá az Európai Néppárt Nőszervezetének tagszervezetit, hogy a november 25-
től, a Nők Elleni Erőszak Megszüntetésének Világnapjától december 10-ig, az Emberi Jogok 
Világnapjáig tartó periódusban csatlakozzanak helyi tematikus eseményekkel a 16 Akciónap 
a Nők Elleni Erőszak Ellen kezdeményezéshez. 

 
* eddig az Egyezményt aláírta és ratifikálta: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Dánia, 
Finnország, Észtország, Franciaország, Grúzia, Németország, Olaszország, Málta, Monaco, Montenegró, Hollandia, 
Norvégia, Lengyelország, Románia, Törökország, Portugália, San Marino, Szerbia, Szlovénia, Spanyolország és 
Svédország. 


