Műprobléma-e a nők elleni erőszak? November 25. a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés világnapja 2017. november 24. péntek, 13:23

Kedves Honlap Látogatóim!

November 25-e a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés világnapja. Ebből az alkalomból
tesszük közzé a párkapcsolati erőszakról tartott 2017. őszi előadásomat (elhangzott
Visegrádon, a „Nők és az egészség” című orvoskonferencián) és a témával kapcsolatos egyik
őszi európai parlamenti felszólalásomat.

A két videofelvétel rövid ismertetése a következő:

1. A „feleségbántalmazás” jellegzetességei és folyamata (Morvai előadása a Visegrádi
Orvoskongresszuson)

A családon belüli erőszak/partnerbántalmazás jellegzetességeiről, az áldozatokra gyakorolt
rettenetes hatásairól, a női egészségben játszott sajnálatos szerepéről beszélt Morvai Krisztina
„A nők és az egészség” című orvoskongresszuson 2017 szeptemberében Visegrádon. Fontos,
hogy a jelenség jellegzetességeit mind az orvosok, egészségügyi dolgozók, rendőrök, jogászok
és a társadalom minél szélesebb körei ismerjék meg, hogy segítséget tudjanak adni az
áldozatoknak a talpraállásban, megrendített önbizalmuk, önbecsülésük helyreállításában. Mint
Morvai Krisztina kifejtette: a legfrissebb kutatások tapasztalatai alapján különbséget kell tenni
az ún. „szituációs jellegű erőszak” azaz az alkalmi jellegű, indulatból fakadó
partnerbántalmazások és az „intim terror”, azaz a folyamat jellegű, egyre súlyosbodó és külső
beavatkozás nélkül meg nem állítható erőszakos folyamat között. Az előbbi elkövetői között
férfiak és nők egyaránt vannak, és gyakori a kölcsönösség, míg az utóbbi elkövetői között kb.
95%-ban férfiak szerepelnek elkövetőként és nők áldozatként. Megbecsülni sem tudjuk azoknak
a nőknek, gyermekeknek és kiszolgáltatott hozzátartozóknak a számát, akiknek mindennapjait
mételyezi meg a jelenség, amely ellen sokkal határozottabb fellépésre lenne szükség. Morvai
Krisztina az Európai Parlament független képviselője, az EP női jogi bizottságának tagja,
büntetőjogász, akinek egyik szakterülete a családon belüli erőszak és partnerbántalmazás.

1/2

Műprobléma-e a nők elleni erőszak? November 25. a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés világnapja - M
2017. november 24. péntek, 13:23

Az előadás itt tekinthető meg:

2. Túlreagált „gender-kérdés” - vagy életveszélyes jelenség? Morvai a
partnerbántalmazásról/családon belüli erőszakról az Isztambuli Egyezmény kapcsán

Az Európai Unió aláírta az Isztambuli Egyezményt a nők elleni erőszak megelőzéséről és
kezeléséről. Morvai Krisztina ezzel kapcsolatosan bejelentette képviselőtársainak, hogy
büntetőjogászként és a női jogi bizottság tagjaként egy kutatásba kezdett, amely során jogerős
büntetőbírósági ítéletek alapján tekinti át azokat az eseteket, amelyek tragikus végkifejleteként
családon belüli erőszak/partnerbántalmazás kapcsán valaki életét vesztette. A kutatás célja
annak megállapítása, hogy az esetek hátterének és előzményeinek részletes megismerése
alapján milyen hatósági és egyéb beavatkozásokkal lehet hatékonyan megelőzni az ilyen
súlyos következményeket. Felszólalásában arra kérte képviselőtársait, hogy
„pártszempontokon” és „ideológiai szempontokon” felülemelkedve minél többen jöjjenek majd el
a kutatásról szóló szakmai beszámolójára.

A felszólalás itt tekinthető meg:

Szeretettel:
Krisztina
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