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СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА 

 

Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз 

жените и домашното насилство, попозната како Истанбулска конвенција, на 1. 

август годинава стапи на сила. За организациите кои работат на полето на женските 

права и заштитата на жените од родово базирано насилство овој настан е особено 

големо постигнување во историјата на женското движење.  

 

Истанбулската конвенција е првиот сеопфатен инструмент на европско ниво кој се 

однесува на насилството врз жените. Конвенцијата е ратификувана во 14 земји, а 25 ја 

имаат потпишано. Македонија ја потпиша Конвенцијата на 08.07.2011, но сè уште ја 

нема ратификувано. Списокот на земји може да се најде на http://goo.gl/X0qC4F.  

 

Конвенцијата ги обврзува владите кои ја имаат ратификувано да преземат конкретни 

чекори за спречување на сите форми на насилство врз жените: од демнеење и сексуално 

вознемирување до домашно насилство, принуден брак и женска генитална мутилација. 

 

Четирите важни теми од Конвенцијата вклучуваат: превенција, заштита, мониторирање 

и суштинско право. Превенцијата значи спречување на насилство врз жените и домашно 

насилство, со што ќе може да се спасат многу животи. Има одредени барања за владите за 

да може да функционира превентивната работа, вклучувајќи обука на професионалци кои 

се во контакт со жртвите, соработка со невладините организации, вклучувајќи ги 

медиумите и приватниот сектор во искоренување на родовите стереотипи и друго. Заедно 

со државата, исто така е важно секој поединец да ги преиспита родовите стереотипи, 

штетните традиционални практики и дискриминацијата на жените.   

  

Конвенцијата стреми да обезбеди заштита и поддршка за жртвите и сведоците, што значи 

интервенција на полицијата и заштита преку услуги за поддршка, како што се 

обезбедување специјалистички услуги, вклучувајќи засолништа, телефонски линии за 

помош итн.   

   

Во однос на суштинското право, Конвенцијата се обидува да ги поттикне државните 

чинители да воведат повеќе нови кривични дела кои претходно не постоеле, како 

психичко и физичко насилство, сексуално насилство и силување, генитална мутилација, 

принуден брак, присилен абортус и присилна стерилизација. 

  

На крај, важно е да се има сигурноста дека државните чинители ги исполнуваат своите 

обврски, што значи дека штом Конвенцијата ќе стапи на сила, една група од независни 

експерти наречена GREVIO ќе го мери степенот до кој државните чинители ја 

имплементираат Конвенцијата.  

 

Конвенцијата е важен чекор и затоа потребна е јасна имплементација и посветеност на 

владите за ефикасно да се работи кон елиминација и борба против насилството врз жените 

и нивните деца.   

http://goo.gl/X0qC4F
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За поддршка на ратификацијата и имплементацијата на Истанбулската конвенција, 

Националниот совет за родова рамноправност е партнерска организација во регионалниот  

проект „Со заеднички напори – кон нови европски стандарди во заштитата на 

жените од родово базирано насилство“ во чии рамки се реализира кампањата 

„Потпишувам“. Автономен женски центар од Србија е носител на проектот, а кампањата 

истовремено се одвива во сите земји кои учествуваат во проектот: Македонија, Србија, 

Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Австрија, со поддршка на 

Европското женско лоби. Главната цел на проектот е постигнување демократија, 

почитување на човековите права, социјална инклузија и усогласување со вредностите 

промовирани од Европската унија за превенција и борба против родово базирано 

насилство.  

 

Активна е веб-страницата www.potpisuvam.org, како и Facebook страната I Sign Campaign 

(https://www.facebook.com/ISignCampaign?fref=ts). 

 

Конвенцијата на македонски јазик може да се најде на следниот линк: http://goo.gl/qdvF1y  

http://www.potpisuvam.org/
https://www.facebook.com/ISignCampaign?fref=ts
http://goo.gl/qdvF1y

