REZOLUCJA Nr 3/VI/19
Rady Miasta Krakowa
Podjęta w dniu 30 stycznia 2019 r.
do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie walki z przemocą w rodzinie oraz udzielania wsparcia ofiarom przemocy.

Rada Miasta Krakowa, zebrana na sesji w dniu 30 stycznia 2019 r. zwraca się z apelem do Prezesa Rady
Ministrów oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie o wielkiej wadze dla wszystkich
Polaków, także mieszkańców Krakowa.
Jak wynika ze statystyk Policji, każdego roku około 90 tys. osób pada ofiarą przemocy. Spośród
wszystkich pokrzywdzonych zdecydowana większość to kobiety - niespełna 80 tys. Należy jednak
pamiętać, że dane te odnoszą się wyłącznie do aktów przemocy, których ofiary miały odwagę
powiadomić o tym fakcie. Wielu pokrzywdzonych, którzy doznali przemocy psychicznej lub fizycznej
milczy na temat swojego dramatu i pozostaje biernymi wobec aktów agresji. Wynika to między innymi
z obawy przed publicznym przyznaniem się do tego, że jest się ofiarą przemocy ze strony najbliższego
otoczenia oraz stereotypowej opinii, iż przemoc domowa dotyczy wyłącznie środowisk patologicznych,
żyjących w nędzy lub ubóstwie.
Polacy mają prawo do godnego życia, bez obaw o własne życie i zdrowie, dlatego wzywamy Pana
Premiera i Pana Ministra do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu walkę z przemocą
w rodzinie oraz udzielenie wsparcia ofiarom przemocy poprzez:
 wzmożenie działań mających na celu zapewnienie ofiarom przemocy wsparcia psychologicznego
i prawnego oraz zwiększenie liczby mieszkań chronionych;
 zintensyfikowanie kontroli realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);
 zwiększenie nadzoru nad realizacją przez samorząd terytorialny oraz jego jednostki „pomocnicze
zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 wdrożenie kampanii społecznych, mających na celu podniesienie świadomości społecznej wobec
zjawiska przemocy, szczególnie poprzez programy edukacyjne dla dzieci;
 funkcjonowanie nieodpłatnej, ogólnodostępnej, rządowej infolinii dla ofiar przemocy.
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