Jak przeciwdziałać
przemocy wobec kobiet na scenie politycznej?
REKOMENDACJE

MONITORING
Organy
Parlament
władzy
publicznej

Partie
polityczne
Zbieranie danych dotyczących zjawiska przemocy wobec polityczek
oraz publiczne ich
nagłaśnianie.

Zbieranie danych dot.
sytuacji przemocowych, których doświadczają polityczki
w swojej pracy parlamentarnej.

Dokonanie przeglądu
i ponownej oceny
wewnętrznych procesów
decyzyjnych w partii
politycznej, szczególnie
tych, które obejmują
selekcję kandydatek
i kandydatów na listy
wyborcze lub dystrybucję
środków finansowych,
w celu identyfikacji tych
działań, które prowadzone są „nieformalnie”
- bez jasnych zasad
i kryteriów.

Organy
ścigania
Gromadzenie danych
statystycznych dotyczących przemocy wobec
polityczek.

Pośrednicy
internetowi

Media
tradycyjne

Prowadzenie przez serwisy
społecznościowe bieżącego monitoringu aktów
przemocy wobec kobiet,
do których dochodzi na ich
serwisach. Wydawanie
corocznych raportów,
zawierających rekomendacje na temat sposobów
przeciwdziałania temu
zjawisku.

Społeczeństwo
obywatelskie

Prowadzenie regularnego monitoringu liczby
zapraszanych kobiet,
w tym polityczek, do
programów informacyjnych, publicystycznych
i opiniotwórczych.

Prowadzenie monitoringu zmian prawa
oraz polityk publicznych dotyczących
przemocy wobec
polityczek.

BUDOWANIE POTENCJAŁU
Organy
Organy
władzy
władzy
publicznej
publicznej

Partie
polityczne
Stworzenie w strukturach
partii politycznych tzw.
„bezpiecznych przestrzeni”
dla członkiń, w ramach
których otrzymywałyby
wsparcie prawne
i psychologiczne.

Zobowiązanie przez
rząd pośredników
internetowych do
szybszego działania
w celu usunięcia
obraźliwych komentarzy, wraz z sankcjami dla tych,
którzy nie wypełniają
tego obowiązku
na czas.

Obowiązkowe szkolenia
dla członkiń i członków na
temat tego, jak mogą się
chronić oraz jak reagować
na mowę nienawiści i inne
formy przemocy w sieci.
Stworzenie w partiach
politycznych specjalnych
wewnętrznych organów
służących wsparciu polityczek doświadczających
przemocy w sieci oraz
kontaktujących się w ich
imieniu z organami ścigania.
Zapewnienie szkoleń
w zakresie równości płci dla
wszystkich członkiń i
członków partii, aby mogli
oni skuteczniej walczyć
z seksizmem w partii.

Wdrażanie międzynarodowych standardów w zakresie
ochrony praw
człowieka i bezpieczeństwa w sieci
oraz zwalczanie
wszelkich form
przemocy wobec
kobiet (również
polityczek). Analiza
dobrych praktyk
zagranicznych oraz
podjęcie współpracy
międzynarodowej
w tym zakresie.

Parlament
Przeprowadzenie
audytu funkcjonowania parlamentu
w celu ustalenia,
na ile jest on dostosowany do potrzeb
polityczek i polityków i niedyskryminujący żadnej płci,
w tym wolny od
przemocy ze
względu na płeć.

Organy
Organy
ścigania
ścigania

Pośrednicy
Pośrednicy
internetowi
internetowi

Regularne szkolenia
dla przedstawicielek/li
organów ścigania oraz
policji z zakresu cyberprzemocy oraz mowy
nienawiści.

Regularne szkolenia dla
przedstawicielek/li serwisów społecznościowych
z zakresu przemocy
w sieci wobec polityczek.

Media
Media
tradycyjne
tradycyjne

Społeczeństwo
obywatelskie
Oferowanie polityczkom udziału w profesjonalnych szkoleniach
z zakresu zachowania
się w sieci , w szczególności dotyczących
ochrony kont w
mediach społecznościowych oraz
możliwości zgłaszania
aktów przemocy.

Zawiązanie międzynarodowej koalicji serwisów
społecznościowych
w celu wypracowywania
najlepszych rozwiązań
chroniących użytkowników
i użytkowniczki
(w tym polityczki) przed
przemocą.

Opracowanie przewodnika dla polityczek na
temat przemocy wobec
kobiet w sieci oraz
sposobów reagowania
na nią.
Stworzenie i realizowanie programu ponadpartyjnego mentoringu
dla polityczek, w celu
budowania sieci
między nimi oraz
wspólnych inicjatyw
mających na celu
przeciwdziałanie
przemocy w polityce.

PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI
I ZMIANA OBYCZAJÓW
Partie
polityczne
Zmiana wewnętrznych
procesów decyzyjnych,
szczególnie tych, które
obejmują selekcję
kandydatek i kandydatów na listy wyborcze
lub dystrybucję środków finansowych, które
prowadzone są „nieformalnie” - bez ustalonych zasad postępowania i jasnych kryteriów.

§

§

§

Partie
polityczne
Wprowadzenie do
regulaminów partii
politycznych procedur
antydyskryminacyjnych
oraz procedur raportowania przemocy
w partiach, wraz z
mechanizmami ochrony ofiar. Procedury te
powinny przewidywać
również sankcje wobec
osób dopuszczających
się aktów przemocy
i dyskryminacji.

Organy
władzy
publicznej
Przeprowadzenie
kampanii społecznej
dotyczącej przemocy
wobec polityczek.
Stworzenie publicznej
strony www, której
celem byłoby podnoszenie świadomości
na temat przemocy
w sieci i możliwości jej
przeciwdziałania.
W ramach tej strony
popularyzowana
byłaby m.in. Dyrektywa Ofiarowa, która
może mieć zastosowanie jeśli polityczki
są nękane przez
konkretnego użytkownika (cyberstalking).

Organy
ścigania

Parlament
Dokonanie analizy
procedur i zasad
funkcjonowania
parlamentu pod
względem wrażliwości na płeć. Opracowanie i wdrożenie
planu działania,
mającego na celu
zwalczanie seksizmu
i wszelkich form
przemocy wobec
parlamentarzystek.

Aktywne i regularne
kontaktowanie się z
portalami społecznościowym w celu wymiany informacji dotyczących przypadków
przemocy wobec
polityczek.

Pośrednicy
internetowi
Finansowanie i prowadzenie kampanii społecznych, których celem jest
promowanie odpowiedzialnego korzystania z
mediów społecznościowych oraz podnoszenie
świadomości na temat
przemocy w sieci wobec
polityczek.

Media
tradycyjne
Udział w kampanii
społecznej na temat
przemocy wobec
kobiet w polityce (np.
poprzez promaowanie
strony internetowej
kampanii, nagłaśnianie
środków zaradczych).

Społeczeństwo
obywatelskie
Zebranie i upowszechnienie raportów dotyczących
przemocy wobec polityczek wśród partii politycznych, szczególnie wśród
kierownictwa partii, ale
również wśród przedstawicielek/przedstawicieli
struktur lokalnych, a także
młodzieżówek partyjnych
oraz europosłanek i europosłów. Powinni go
również otrzymać przedstawiciele policji, biura
Rzecznika Praw Obywatelskich, aktywistki i aktywiści, oraz organizacje
strażnicze.

ZMIANA PRAWA I REFORMA
POLITYK PUBLICZNYCH
Organy
władzy
publicznej
Uzupełnienie przesłanek mowy nienawiści
wymienionych w art.
257 Kodeksu Karnego
(przynależności narodowa, etniczna,
rasowa, wyznaniowa )
o aspekt dotyczący
płci.
Wprowadzenie zagadnienia dotyczącego
przemocy wobec
polityczek do konsultowanego Programu
działań na rzecz
równego traktowania
do roku 2030.
Analiza możliwości
wprowadzenia prawa
warunkującego wysokość subwencji dla
partii politycznych
implementacją procedur chroniących kobiety w partii przed przemocą.
Establish a separate
institution
entrust an
Powołanieor
odrębnej
existing
(with
instytucjiinstitution
lub nadanie
the
provision
of
a
instytucji już istniejącej
budget)
with the follo(przy zapewnieniu
wing
tasks:
budżetu)
zadań
monitoring
acts of
z zakresu monitorowaviolence
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nia aktówinprzemocy
organizing
training
in
w polityce: niezależna
preventing
and counteinstytucja byłaby
ring
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odpowiedzialna
za
running
a
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organizację szkoleń
supporting
victims of
z zakresu zapobiegaviolence;
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with
nia przemocy
w the
politypurpose
of checking
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how
effectively
anti-viobezpłatną
infolinię
w
lence
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political
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ale
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and
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ness
of
law
enforcenie wdrożone i przement.
strzegane są antyprzemocowe procedury
w partiach politycznych. Do jej zadań
mogłoby również
należeć monitorowanie
skuteczności organów
ścigania w zakresie
tego problemu.

Parlament
Analiza przepisów
prawa karnego i cywilnego w celu sprawdzenia,
czy wszystkie formy
przemocy wobec polityczek są w nich zawarte.
Wprowadzenie do
regulaminu pracy Sejmu
i Senatu zapisu „zero
tolerancji dla przemocy”.
Wypracowanie kodeksu
postępowania wobec
wszelkich aktów dyskryminacji i przemocy,
wspólnego dla wszystkich ugrupowań.
Wprowadzenie twardych
środków prawnych
dotyczących demokracji
wewnątrzpartyjnej
w postaci kwot płci
w zarządach.

Organy
ścigania

Pośrednicy
internetowi

Media
tradycyjne

Społeczeństwo
obywatelskie

Przygotowywanie
raportów analitycznych opartych
o monitorowanie
przejawów przemocy
wobec kobiet
w polityce, w tym
przemocy w sieci,
w celu wywarcia
wpływu na decyzje
podejmowane przez
rząd i parlament.

Aktualizowanie wytycznych operatorów sieci
społecznościowych
dotyczących postępowania z groźnymi
treściami i to zarówno
tymi umieszczanymi na
forach publicznych, jak
i w zamkniętych
grupach. Stworzenie
puli słów kluczowych
(które będą cyklicznie
uaktualniane) pozwalających na szybkie
blokowanie niepożądanych treści.

Wypracowanie i przyjęcie kodeksów etycznych
dotyczących prezentowania kobiet oraz
promujących równość
płci i niedyskryminację
kobiet w mediach.

Przeprowadzenie
debaty wśród decydentek/decydentów,
również na poziomie
lokalnym, w zakresie
zmian edukacji na
temat równości i roli
kobiet w Polsce. Jej
celem powinno być
wprowadzenie
konkretnych zmian
w programach
nauczania, uwzględniając edukację
antyprzemocową.

Niniejsza ulotka została opublikowana dzięki wsparciu finansowemu Biura Instytucji Demokratycznych
i Praw Człowieka OBWE (ODIHR). Opinie i informacje w niej zawarte niekoniecznie są wyrazem oficjalnego
stanowiska Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

.

