
                     
 

 
 

Ženské mimovládne organizácie pracujúce v oblasti násilia páchaného na ženách 
podporujú kampaň Step Up! a ratifikáciu Istanbulského dohovoru 

   
 
Násilie páchané na ženách je neprijateľné a neexistuje preň žiadne ospravedlnenie. Napriek tomu, je  
dennou realitou státisícov žien v našej krajine. Slovenská republika urobila dôležitý krok 
k spoločnosti bez násilia páchaného na ženách, keď v roku 2011 ako jedna z prvých krajín podpísala 
Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, 
známy ako Istanbulský dohovor. Zároveň sa zaviazala, že dohovor ratifikuje do roku 2013, čo sa 
doposiaľ nestalo.  
 
Istanbulský dohovor predstavuje najkomplexnejšiu medzinárodnú stratégiu na odstraňovanie násilia 
páchaného na ženách a dievčatách a môže priniesť zásadnú zmenu v oblasti riešenia tohto 
závažného spoločenského problému na Slovensku. Práve preto mimovládne organizácie združené 
v Bezpečnej ženskej  sieti dlhodobo realizujú rôzne aktivity na podporu jeho ratifikácie.  
 
Od roku 2013 sa členská organizácie siete Možnosť voľby snaží prostredníctvom verejných kampaní 
a sprievodných propagačných aktivít zvýšiť povedomie o Istanbulskom dohovore a o jeho 
výnimočnosti.  V roku 2015 spustila sociálnu kampaň  na podporu ratifikácie a implementácie 
Istanbulského dohovoru Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme Istanbulský dohovor 
(https://www.facebook.com/istanbulsky.dohovor, http://moznostvolby.sk/category/istanbulsky-
dohovor/), s dosahom viac ako 2 mil. ľudí. Vďaka kampani po prvý raz v SR vystúpili známi muži 
(športovci, herci, speváci a i.), aby spoločne odkázali iným mužom, že páchať násilie na ženách je 
neprijateľné a zároveň verejne podporili ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Súčasťou kampane boli 
viaceré spoty a fotografie (propagované prostredníctvom sociálnych sietí a RTVS), v ktorých 
vystupujú známi muži, vyzývajúci na podporu Istanbulského dohovoru. Súčasťou bola aj výzva 
vláde, prezidentovi a predsedovi parlamentu, aby začali konať a urýchlili ratifikáciu dohovoru. 
Výzvu podporilo viac ako 40 mimovládnych organizácií a viac ako 4 000 občanov a občianok, 
vrátane známych osobností 
(http://moznostvolby.sk/odzvonme-nasiliu-na-zenach-podpisom-vyzvy-k-prijatiu-istanbulskeho-
dohovoru/).  
 
V roku 2016 pokračovala Možnosť voľby ďalšou kampaňou na sociálnych sieťach pod názvom 
Istanbulský dohovor pre ľudí, s dosahom viac ako 600 000 ľudí. Organizácie Bezpečnej ženskej siete 
upozorňovali na potrebu ratifikácie Istanbulského dohovoru v posledných 4 rokoch každoročne aj 
v rámci vlastných aktivít realizovaných počas kampane 16 dní aktivizmu a aktívne podporovali 
verejné kampane Možnosti voľby zamerané na podporu ratifikácie Dohovoru.  
 
Fenestra, ktorá je koordinujúcou organizáciou StepUp! kampane na Slovensku, vydala 25.majá 2016 
tlačovú správu pri príležitosti jej spustenia (http://www.fenestra.sk/fenestra/novinky/wave-kampan-
StepUp). Počas kampane 16 dní aktivizmu v roku 2016 zrealizovali organizácie Bezpečnej ženskej 
siete v 7 mestách na Slovensku výstavy Umlčané svedkyne (http://www.fenestra.sk/16-dni-
aktivizmu/umlcane-svedkyne) a verejné zhromaždenia "Vypískajme násilie" 
(http://www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/vypiskajme-nasilie), ktorými tiež podporili Step Up! 
kampaň. V decembri 2016 realizovala Fenestra s podporu Bezpečnej ženskej siete  celoslovenskú 
konferenciu „Míľniky na ceste k ochrane a posilneniu žien – výzvy po 20 rokoch“. Účastníčky 
a účastníci konferencie taktiež adresovali v januári 2017 výzvu vláde SR a jej zodpovedným orgánom, 
aby bezodkladne ratifikovali Istanbulský dohovor (http://www.fenestra.sk/fenestra/novinky/vyzva-
vlade-sr-na-ratifikaciu-istanbulskeho-dohovoru).  
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My organizácie združené v Bezpečnej ženskej sieti plne podporujeme kampaň Step Up! a všetky 
aktivity zamerané na urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru. To, že sa tak doposiaľ v našej 
krajine nestalo znamená,  že ženy a dievčatá musia na zefektívnenie ochrany svojich životov naďalej 
čakať. My sme však presvedčené, že na to neexistuje žiaden relevantný dôvod. 

 
 
Bezpečná ženská sieť proti násiliu na ženách je neformálna sieť ženských mimovládnych organizácií, 
ktoré sa zasadzujú za ochranu žien pred násilím zo strany súčasných alebo bývalých manželov alebo 
partnerov. Máme spoločnú víziu lepšieho sveta, v ktorom násilie páchané na ženách nie je tolerované 
a ženy dokážu plne a slobodne realizovať svoj potenciál. Sme ženy a podporujeme iné ženy. Ceníme si 
prácu žien, ktoré tu boli pred nami a vychádzame z nej. Bezpečná ženská sieť poskytuje  ženským 
MVO bezpečný priestor pre prácu na riešení problematiky násilia páchaného na ženách. Chceme 
ovplyvňovať verejné politiky o násilí páchanom na ženách, ktoré budú vychádzať z názorov a 
skúsenosti žien zažívajúcich násilie páchané na ženách mužmi.   
 
Bezpečná ženská sieť proti násiliu na ženách má v súčasnosti sedem členských organizácií. Fenestra v 
Košiciach, OZ HANA v Spišskej Novej Vsi, Pomoc rodine v Michalovciach, PROGRESFEM v Poprade a 
Žena v tiesni v Martine poskytujú špecifickú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie 
prostredníctvom poradenských centier. V  rámci nich prevádzkujú aj miestne telefonické linky 
pomoci. KOTVA n.o. v Trebišove prevádzkuje bezpečný ženský dom, v ktorom poskytuje ženám a 
deťom bezpečné ubytovanie, poradenstvo a ďalšie podporné služby. Možnosť voľby z Bratislavy  sa 
zameriava najmä na primárnu prevenciu násilia na ženách, vzdelávanie a obhajobu práv žien. 
 
Možnosť voľby vznikla v roku 2001 s cieľom zachovať súčasný štandard reprodukčných práv žien na 
Slovensku. K tejto téme postupne pribudli ďalšie oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti, najmä 
eliminácia násilia páchaného na ženách, uplatňovanie rodového hľadiska vo vzdelávaní, verejných 
politikách. Pripomienkujeme materiály legislatívnej i nelegislatívnej povahy, informujeme verejnosť, 
pôsobíme v participatívnych orgánoch, spolupracuje s MVO, štátnou a verejnou správou a médiami. 
Zvyšujeme povedomie o ľudských právach žien a prostredníctvom vzdelávania posilňujeme odborné 
a ľudské zdroje v tejto oblasti. Možnosť voľby patrila k MVO, ktoré realizovali prvú kampaň v oblasti 
násilia na ženách Piata žena a dlhodobo spolupracuje s MVO na kampani 16 dní aktivizmu proti 
násiliu na ženách. V posledných rokoch sme sa zamerali na zvýšenie povedomia o ľudskoprávnych 
dohovoroch a ich implementáciu do praxe a realizovali kampane na podporu ratifikácie 
a implementácie Istanbulského dohovoru. Šírime myšlienky nulovej tolerancie násilia a presadzujeme 
rodové chápanie tejto problematiky. Veríme, že každá žena má právo žiť svoj život bezpečne, 
dôstojne, bez akejkoľvek hrozby násilia. 

 
Kontaktné osoby 
Adriana Mesochoritisová, štatutárna zástupkyňa Možnosť voľby, o.z. 
Tel: 0911  550 195 
www.moznostvolby.sk 
https://www.facebook.com/MoznostVolby  
https://www.facebook.com/istanbulsky.dohovor  

 
Dušana Karlovská, Fenestra 
Tel: 0911 224 777 
www.fenestra.sk 
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