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Thực trạng 

 

Theo thống kê của "Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và 

Tội phạm", 137 nữ giới* và trẻ em gái * trên khắp thế giới bị 

giết mỗi ngày bởi một thành viên trong gia đình hoặc bạn tình 

cũ của họ vì họ là phụ nữ * và trẻ em gái *11. Con số nạn nhân 

mỗi năm ước tính là 50.0002.  

 
Những con số này - nhiều như số nạn nhân của cuộc nội chiến 

Syria, 40.000 người thiệt mạng trong 20 tháng đầu của cuộc 

chiến - thật kinh hoàng và phản ánh một vấn đề ảnh hưởng 

đến toàn thế giới. Tuy nhiên, con số thực chất về tội phạm giết 

nữ giới* và trẻ em gái* trên toàn thế giới cao hơn nhiều nhưng 

không được báo cáo vì chính phủ không có hệ thống lưu trữ 

dữ liệu nào thống kê lại chi tiết mối quan hệ giữa nữ giới* và 

trẻ em gái * bị ảnh hưởng bởi bạo lực với thủ phạm* hoặc động 

cơ giết người theo giới tính. 

 
Các vụ sát hại phụ nữ, giết nữ giới* và trẻ em gái * vì lý do giới 

tính3 của họ, có nhiều hình thức khác nhau như được mô tả 

trong “Công ước của Hội đồng Châu Âu về Phòng ngừa và 

Chống bạo lực đối với Phụ nữ và Bạo lực Gia đình”, được gọi 

là Công ước Istanbul. 

 
Nữ giới* và trẻ em gái * là nạn nhân của các hình thức bạo lực 

khác nhau: tử vong liên quan đến chạy trốn, hoạt động mại 

dâm, cắt xén bộ phận sinh dục nữ, tội phạm có tổ chức, buôn 

bán ma túy và buôn bán người, hậu quả bạo lực của bạn tình* 

 

 

 

 
1 Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (2019) “Nghiên cứu toàn cầu về nạn giết 
người: Giết phụ nữ và trẻ em gái liên quan đến giới, Vienna”, S. 10, Liên kết: 
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/ gsh / Booklet_5.pdf (Soạn 
thảo: 15.07.2020).  
 
2 Xuất bản vào tháng 11 năm 2016 báo cáo ”Combating violence against women“ 
(Chống lại bạo lực đối với phụ nữ * và trẻ em gái *) của tổ chức An ninh và Hợp tác 
Châu Âu (OSZE),  
Liên kết: https://www.osce.org/files/f/documents/e/2/286336.pdf (Soạn thảo: 
02.11.2020). 
 
3Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (2013) “Tuyên bố Vienna về Nữ quyền”, 
Liên kết: 
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_

E-CN15-2013-NGO1/E-CN15- 2013-NGO1_E.pdf (Stand: 10.09.2020): 

(hoặc bạn tình cũ), tra tấn hoặc tự sát vì bạo lực tâm lý, hoặc 

giết hại nữ giới* và trẻ em gái * nhân danh “danh dự”, giết 

người vì xu hướng tính dục và bản dạng giới v.v. 

 

Các vụ sát hại nữ giới* không phải là trường hợp cá biệt và 

không phải là vấn đề cá nhân. Đây là một vấn đề xã hội toàn 

cầu dựa trên quan điểm truyền thống về giới tính và cấu trúc 

quyền lực gia trưởng. 

 
Sự gia tăng mạnh mẽ của các phong trào cực đoan và phân 

biệt chủng tộc trong những năm gần đây thể hiện thêm một 

mối đe dọa toàn cầu đối với sự toàn vẹn của nữ giới* và trẻ 

em gái *. Dù là các phong trào cực đoan cánh hữu, chống nữ 

quyền hay phong trào tín ngưỡng cực đoan, tất cả đều có  

chung một mối liên hệ cơ bản là thái độ thù địch đối với nữ 

giới* và trẻ em gái*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Những tiếng nói phát ngôn hàng ngày chống nữ quyền và 

phân biệt chủng tộc mang tính có tính chất cơ cấu trúc hàng 

ngày này cũng có tác động rất lớn đến tầm nhìn mức độ hiện 

dịện và sự an toàn của cộng đồng LGBTQI // LGBTQI-

Gemeinschaft (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer 

und intersexuell) – đồng tính) – đồng tính luyến ái nam, nữ, 

chuyển giới tính, hai giới song tính, chuyển giới, liên giới tính 

– Ghi chú của ngưới dịch/ 

 Recognizing that femicide is the killing of women and girls because of their gender, 
which can take the form of, inter alia: (1) the murder of women as a result of intimate 
partner violence; (2) the torture and misogynist slaying of women (3) killing of women 
and girls in the name of “honour”; (5) targeted killing of women and girls in the 
context  
of armed conflict; (5) dowry-related killings of women; (6) killing of women and girls 
because of their sexual orientation and gender identity; (7) the killing of aboriginal 
and 
indigenous women and girls because of their gender; (8) female infanticide and 
genderbased 
sex selection foeticide; (9) genital mutilation related deaths; (10) accusations of 
witchcraft; and (11) other femicides connected with gangs, organized crime, drug 
dealers, human trafficking and the proliferation of small arms”. 

 

https://www.osce.org/files/f/documents/e/2/286336.pdf
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Các vấn đề trong việc chống lại sát 

hại phụ nữ 

 

Nhiều yếu tố trong xã hội ngăn cản cuộc chiến chống lại các 

vụ giết nữ giới*. Năm điều quan trọng nhất là: 

 

Thiếu bình đẳng xã hội giữa nữ giới* và nam giới * 

Chừng nào hình ảnh gia trưởng, phân biệt giới tính về nữ giới* 

và hình mẫu quan điểm về vai trò được sắp đặt sẵn cho nữ 

giới* còn phổ biến trong một xã hội coi nữ giới* là vật thể, nữ 

giới* và trẻ em gái* sẽ tiếp tục bị phó mặt trước các hình thức 

bạo lực dành riêng cho nhằm vào giới nói trên. 

 

Sử dụng ngôn từ thông thường và cơ bản trong truyền 

thông 

Bạo lực trên cơ sở giới đối với nữ giới* và trẻ em gái * được 

diễn tả trong ngôn ngữ thông thường và trên các phương tiện 

truyền thông và xã hội theo cách xem nhẹ. Nó quá thường bị 

hạ thấp như "bi kịch gia đình", "giết người vì danh dự", "giết 

chóc vì chia ly" hoặc "giết người vì ghen tuông". Điều này làm 

cho việc phát hiện các vụ giết hại phụ nữ* giới* và cuộc chiến 

toàn diện chống lại những vụ giết người và hành vi bạo lực 

này trở nên khó khăn hơn. 

 

(Không) sử dụng thuật từ ngữ và thiếu các chiến lược 

quốc gia và toàn châu Âu 

 

Không có định nghĩa chung được chấp nhận về từ ngữ sát hại 

phụ nữ giới*. Vì thế theo các cách tính và kết quả khác nhau, 

vấn đề không được nhìn nhận một cách toàn diện. Hơn nữa, 

không có chiến lược tổng thể quốc gia nào để chống lại nạn 

giết hại nữ giới* ở bất kỳ quốc gia châu Âu nào. Chỉ có các giải 

pháp cấp địa phương, khu vực và quốc gia rải rác kiểu chắp 

vá. Cũng không có chiến lược tổng thể ở cấp độ châu Âu. 

 

 

 

 
4 Hội đồng Châu Âu (2016): Cẩm nang dành cho các nghị sĩ. Công ước của Hội 

đồng Châu Âu về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực gia đình (Công 

ước Istanbul), S. 16 

 

Thiếu nhận thức về tầm cở thiệt hại kinh tế 

 

Sát hại phụ nữ giới* và bạo lực trên cơ sở giới cũng gây ra 

những hậu quả to lớn về kinh tế. Hội đồng Châu Âu ước tính 

thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình gây ra là 555 € cho mỗi 

người dân4. 

 

Triển khai không đầy đủ các phương tiện để chống lại mọi 

hình thức bạo lực đối với nữ * giới* và trẻ em gái * 

 

Nhiệm vụ cốt lõi của “Công ước của Hội đồng Châu Âu về 

Phòng ngừa và Chống bạo lực đối với Phụ nữ giới* và Bạo lực 

Gia đình”, cái gọi là Công ước Istanbul, là ngăn chặn mọi hình 

thức bạo lực đối với phụ nữ giới*. Ngoài ra, mục đích của Công 

ước là bảo vệ các nạn nhân nữ giới* và trẻ em gái * trước bạo 

lực, góp phần xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với 

phụ nữ giới* và, bằng các biện pháp chính trị và các biện pháp 

khác toàn diện, tạo nên khuôn khổ để đảm bảo bảo vệ và hỗ 

trợ những nạn nhân cũng như khuôn khổ cho việc khởi tố hình 

sự những kẻ gây án*. Việc áp dụng các công cụ bảo vệ quyền 

phụ nữ giới* và trẻ em gái * là một phần thiết yếu của trong 

cuộc chiến chống lại nạn sát hại phụ nữ giới*i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/HandbookParosy

stemarians-EN.pdf [12.11.2020] 
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Kiến nghị  

Chúng tôi, các tổ chức bảo vệ quyền của nữ giới* và trẻ 

em gái* từ các quốc gia khác nhau ở của liên minh Châu 

Âu kiến nghị các biện pháp cần phải áp đụng thành luật 

liên quan đến việc thực thi công ước Istanbul, không có 

ngoại lệ, để ngăn chặn các vụ giết hại nữ giới* ở liên minh 

Châu Âu:  

 

A. Một điều cấp bách là các tổ chức quyền nữ giới* 

và trẻ em gái* bắt buộc phải tham gia đại diện bảo 

vệ quyền lợi vào cuộc vận động phát triển các 

biện pháp và các quy trình, ra quyết định để bảo 

đảm thực hiện hiệu quả Công ước Istanbul! 

Các tổ chức dành cho nữ giới* và trẻ em gái* cần 

dành cho phụ nữ giới* và trẻ em gái * bị ảnh hưởng 

hoặc bị đe doạ bởi bạo lực một không gian an toàn 

và sự giúp đỡ ban đầu, do đó hiểu rõ nhất về nhu cầu 

của họ  

 

• Cần có sự hỗ trợ bảo đảm tài chính từ EU, 

là động tác công nhận sự hợp tác với các tổ 

chức bảo vệ quyền nữ * giới*và trẻ em gái * 

nhằm tăng cường thực thi việc phòng ngừa 

và can thiệp trong cuộc chiến chống lại nạn 

sát hại nữ giới*! (Điều 9) 

 

B. Chính phủ phải cấp tốc có hệ thống thống kê 

những dữ liệu và thông tin về việc sát hại nữ giới*  

 

Một cuộc chiến lâu dài bền vững chống lại các vụ 

giết hại nữ giới* chỉ có thể thực hiện được nếu các 

động cơ gây ra tội ác được phân tích và đặt tên theo 

một góc độ chống phân biệt đối xử đa chiều. Ở đây, 

chúng tôi cần thông tin thường xuyên về các hình 

thức bạo lực khác nhau đối với nữ * giới* và trẻ em 

gái * vì vậy cần hỗ trợ tài chính và nhân lực của chính 

phủ nhà nước, tài chính và nhân lực. 

 

• Cần có một định nghĩa thống nhất, sâu 

rộng về các vụ giết hại phụ nữ giới* và nêu 

tên rõ ràng của các nhóm nạn nhân khác 

nhau. 

 

• Cần tăng cường nguồn lực tài chính và 

nhân lực để ngăn ngừa và chống lại mọi 

hình thức bạo lực đối với phụ nữ * giới* và 

trẻ em gái * được đề cập trong Công ước 

Istanbul, bao gồm cả bạo lực mạng! (Điều 

8) 

 

• Tất cả các cơ quan chức năng và nghiên 

cứu liên ngành và xuyên ngành cần thu 

thập dữ liệu trạng thái một cách có hệ 

thống từ tất cả các cơ quan chức năng và 

nghiên cứu liên ngành và xuyên ngành về 

động cơ gây ra bạo lực để tìm ra các biện 

pháp bảo vệ và hỗ trợ hiệu quả cho phụ 

nữ * giới* và trẻ em gái * bị ảnh hưởng 

bởi bạo lực! (Điều 11) 

 

• Chúng tôi kêu gọi yêu cầu chấm dứt việc 

văn hóa hóa, dân tộc hóa và tư nhân hóa 

các vụ giết hại nữ giới* trong việc sử 

dụng ngôn ngữ và trong báo cáo trên các 

phương tiện truyền thông, và công nhận 

việc giết hại nữ giới* và trẻ em gái * là 

những vụ giết hại nữ giới*! (Điều 42) 

 

C. Chúng tôi yêu cầu sự đa dạng và các biện pháp bảo 

vệ có ý thức về giới trong mọi lĩnh vực của xã hội ! 

 

Một trong những phương tiện cơ bản để ngăn 

chặn các vụ hại giết nữ giới* là ngăn chặn bạo lực. 

Điều này đòi hỏi sự đa dạng và ý thức về giới, đào 

tạo, giáo dục và nâng cao trong mọi lĩnh vực. 

 

• Cần có nhiều chiến dịch nâng cao nhận 

thức hơn nữa chống lại sự căm ghét đối 

với nữ giới* và trẻ em gái*, bằng cách nâng 

cao ý thức về việc chống phân biệt đối xử 

đa chiều đối với nữ giới* và trẻ em gái *! 

(Điều 13). Các tác động của các chiến dịch 

này phải luôn được báo cáo đánh giá. 
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• Cần có việc giảng dạy về giới tính cụ thể 

trong các trường học với các sách giáo 

khoa và giáo viên có ý thức về đa dạng và 

giới tính! (Điều 14) 

 

• Đội ngũ nhân viên quyết định đơn xin tị nạn 

liên quan đến trải nghiệm bạo lực và đồng 

hành với quá trình tố tụng (ví dụ: cảnh sát, 

phiên dịch, nhân viên xã hội, nhân viên y 

tế, thông dịch viên) đa ngôn ngữ, được 

đào tạo về tâm lý, ý thức về đa dạng và về 

giới! (Điều 15) 

 

• Cần có các chương trình điều trị đối với 

mọi hình thức bạo lực đối với nữ giới* và 

trẻ em gái mang ý thức về đa dạng! (Điều 

16) 

• Cần có cơ chế giám sát ngôn ngữ có ý 

thức về giới và đa dạng trên các phương 

tiện truyền thông và cần có các biện pháp 

trừng phạt của chính phủ đối với những 

tuyên bố đe dọa và sỉ nhục nữ giới* và trẻ 

em gái *, bao gồm cả các mảng truyền 

thông xã hội! (Điều 17) 

 

D. Chúng tôi yêu cầu các biện pháp hỗ trợ toàn 

diện cho những người đang tìm kiếm sự bảo vệ! 

Các biện pháp hiệu quả chống lại các vụ sát hại 

bao gồm hỗ trợ lập tức cho nữ giới* và trẻ em gái * bị 

ảnh hưởng bởi bạo lực để họ có thể thoát khỏi mối 

quan hệ hoặc gia đình bạo lực của mình. Một chương 

trình hỗ trợ toàn diện phải được cung cấp đa ngôn 

ngữ và các phương tiện nghe nhìn để giao tiếp không 

có rào cản. 

 

• Cần có sự tiếp cận không phân biệt đối xử 

và ít rào cản đối với các công trình hỗ trợ 

và nhà ẩn náu cho nữ * giới* và trẻ em gái*! 

Trong đó bao gồm các trung tâm tư vấn (kể 

cả tại các vùng xa thành phố), nơi ẩn náu 

và cơ quan thực thi pháp luật! (Điều 18) 

 

• Cần có các dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt đa 

ngôn ngữ và có ý thức về đa dạng, đặc biệt 

là liệu pháp tâm lý cho những người đang 

tìm kiếm sự bảo vệ! (Điều 22) 

 

• Cần có nhứng biện pháp lưu tâm đến nhu 

cầu sức khoẻ của nữ giới* và trẻ em gái*, 

đặc biệt chú ý điều trị và hỗ trợ tâm lý (Điều 

22) 

• Cần có đầy đủ nhà ẩn náu cho nữ giới* và 

trẻ em gái* cho tất cả mọi nữ giới* và trẻ 

em gái*, không phân biệt trong sự tiếp cận. 

(điều 23) 

 

• Cần áp dụng khẩn cấp các biện pháp lập 

pháp để tạo ra chỗ ở thích hợp, cung cấp 

cách điều trị, hỗ trợ và bảo vệ phù hợp cho 

tất cả nữ * giới* và trẻ em gái * có nhu cầu 

đặc biệt (ví dụ: nữ giới* khuyết tật và nữ 

giới* lớn tuổi) bị ảnh hưởng bởi bạo lực. 

(Điều 23) 

 

• Cần tiếp cận tốt hơn các thông tin về các 

hình thức bạo lực dành riêng cho giới 

thông qua đường dây nóng trợ giúp đa 

ngôn ngữ, hoạt động 24/24 (24/7)! (Điều 

24) 

• Trẻ em và thanh thiếu niên là nạn nhân của 

bạo lực phải có thể được thẩm vấn tại toà 

án, để đảm bảo an toàn cho các em và mẹ 

của các em. (Điều 26) 

• Cần có các biện pháp bảo vệ đặc biệt trong 

thủ tục ly hôn. Đặc biệt, cần phải đánh giá 

rủi ro trong bối cảnh thực hiện quyền thăm 

nom và nuôi dưỡng con. Về mặt pháp lý 

phải làm rõ việc thực hiện các quyền đó 

không được gây nên bất ổn cho trẻ em 

hoặc nạn nhân. Quyền chăm sóc và thăm 

nom con cái cần được điều chỉnh cho phù 

hợp với tình hình cụ thể của nạn nhân và 
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nhằm ngăn ngừa tái phát và để ngăn chặn 

các vụ giết nữ giới*. (Điều 31) 

• Nhiều trẻ em mồ côi do hậu quả của tội ác 

đối với mẹ của các em. Sự mất mát mẹ 

của các cháu, đặc biệt nếu sự tổn thất đó 

do một người trong gia đình gây ra, sẽ có 

những tác động thảm khốc. Với suy nghĩ 

này, điều quan trọng là phải đảm bảo hỗ 

trợ và giám sát liên tục, có hệ thống và 

chuyên biệt cho trẻ em là nạn nhân của 

các vụ giết nữ * giới* và đặc biệt là trẻ em 

mồ côi. 

• Để ngăn chặn các vụ giết hại nữ giới*, 

những người bị ảnh hưởng của bạno lực 

hoặc những người nguy cơ bị hành hung, 

phải tạo cho họ điều kiện để thay đổi tên, 

thay đổi mã số bảo hiểm xã hội của họ.  

 

• Phải đảm bảo sự bình đẳng và tham gia an 

toàn của nữ * giới* vào thị trường lao động. 

Độc lập về kinh tế là yếu tố then chốt trong 

cuộc chiến chống lại nạn giết hại nữ giới* 

và bạo lực đối với nữ * giới*. (Điều 18) 

• Chúng tôi yêu cầu các biện pháp thích hợp 

và hiệu quả để loại bỏ tất cả các hình thức 

cắt xén bộ phận sinh dục (FGM) ở trẻ em 

gái * và phụ nữ * giới*, đặc biệt là các bác 

sĩ có ý thức và trung tâm tư vấn cho những 

người bị ảnh hưởng! (Điều 38) 

• Tất cả các tổ chức công và tổ chức phi 

chính phủ làm việc với nữ giới* và trẻ em 

gái * là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở 

giới phải lựa chọn và giám sát cẩn thận 

các nhân viên trong nhóm của họ, ưu tiên 

những người giải quyết những vấn đề này 

có ý thức hơn. Các nhóm này phải được 

đào tạo đầy đủ về phòng ngừa và phát 

hiện bạo lực, bình đẳng giữa nữ * giới* và 

nam giới*, quyền và nhu cầu của nạn 

nhân, đồng thời ngăn ngừa trở thành nạn 

nhân thứ cấp. (Điều 5 và Điều 15) 

E. Điều cần thiết là tất cả nữ giới* và trẻ em gái* 

phải tiếp cận được các biện pháp! 

 

Nữ * giới* và trẻ em gái * có tiền sử tị nạn và / 

hoặc di cư phải chịu phân biệt đối xử đa chiều, bao 

gồm hình thức phân biệt chủng tộc trong cuộc sống 

hàng ngày và kỳ thị theo chủ nghĩa dị tính luyến ái. 

Họ cần được được chú trọng đặc biệt vì bị kỳ thị do 

giấy phép cư trú. 

• Chúng tôi yêu cầu thực hiện Công ước 

Istanbul không phân biệt đối xử - bất kể 

giới tính sinh học hoặc xã hội, "chủng tộc", 

màu da, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị hoặc 

quan điểm khác, nguồn gốc quốc gia hoặc 

xã hội, hoặc thuộc một dân tộc thiểu số, 

sinh, khuynh hướng tình dục, bản dạng 

giới, tuổi, tình trạng sức khỏe, khuyết tật, 

tình trạng hôn nhân, tình trạng di cư hoặc 

tị nạn hoặc tình trạng khác của nữ giới* và 

trẻ em gái * bị ảnh hưởng bởi bạo lực! 

(Điều 4) 

 

• Cần có quyền cư trú độc lập, không phụ 

thuộc vào hôn nhân cho nữ giới* và trẻ em 

gái * có trải nghiệm di cư và tị nạn để 

không có nữ * giới* phải sống bất hợp 

pháp và tất cả nữ giới* và trẻ em gái * đều 

được quan tâm đến trong việc thực hiện 

các biện pháp! (Điều 59) 

• Chúng tôi yêu cầu các quốc gia thành viên 

thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để 

nữ * giới* và trẻ em gái * bị ảnh hưởng bởi 

cắt xén bộ phận sinh dục, cưỡng hiếp, ép 

buộc kết hôn và các hình thức bạo lực trên 

cơ sở giới khác có thể thực hiện quyền tị 

nạn của họ! (Điều 60) 

• Cần có hành động khẩn cấp để bảo vệ nữ 

giới* và trẻ em gái * khỏi bạo lực trong quá 

trình thai nghén. Cần phải xem bạo lực 

trong quá trình thai nghén là bạo lực trên 

cơ sở giới. Các thủ tục sản khoa không 

cần thiết mà không có sự đồng ý phải 

được tố giác. (Điều 5) 

• Chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay lập tức 

việc trục xuất nữ * giới* và trẻ em gái * đến 
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tất cả các khu vực chiến tranh và khủng 

hoảng, nơi nhân quyền của họ không 

được tôn trọng! (Điều 60) 

• Chúng tôi yêu cầu chấm dứt các cuộc 

khám nghiệm phân biệt đối xử, hung hăng, 

vô nhân đạo và phân biệt chủng tộc đối với 

những người tị nạn LGBT * I * Q và nâng 

cao chất lượng thủ tục xin tị nạn! Chúng tôi 

yêu cầu chấm dứt ngay lập tức việc trục 

xuất những người tị nạn LGBT * I * Q đến 

tất cả các quốc gia nơi mà quyền của họ 

không được bảo vệ! (Điều 60) 

• Chúng tôi yêu cầu thực hiện biện pháp 

cưỡng chế đưa người phạm tội ra khỏi hộ 

gia đình ngay sau khi hành vi phạm tội 

được xác định. Không được để nữ giới* và 

trẻ em gái * bị ảnh hưởng lần nữa, chỉ vì lý 

do bảo vệ quyền lợi của tội phạm (điều 52)  

• Chúng tôi yêu cầu có đủ trung tâm hỗ trợ 

khẩn cấp cho các nạn nhân của bạo lực 

tình dục, nơi họ có thể được giúp đỡ khi 

đang hoảng loạn sợ hãi, được tư vấn, thu 

thập các bằng chứng, các lời khai của 

nhân chứng và nơi họ có thể tạm ở một vài 

ngày để hồi phục (điều 25) 

• Chúng tôi yêu cầu các tiêu chí rõ ràng về 

tội phạm bạo lực tình dục được quy định 

rõ ràng trong luật. Sự hiện diện hay vắng 

mặt của các hành vi đồng thuận phải được 

xem xét trong bối cảnh của hoàn cảnh 

xung quanh. Sự đồng thuận phải được 

đưa ra một cách tự nguyện, thể theo ý chí 

tự do của người đó. (Điều 36) 

 

F. Điều cần thiết là tất cả các biện pháp phải 

được phối hợp thực hiện và được kiểm tra !  

• Chúng tôi yêu cầu Liên minh Châu Âu phê 

chuẩn Công ước Istanbul. Liên minh Châu 

Âu nên yêu cầu các quốc gia thành viên thi 

hành và xử phạt nếu (không) thực hiện. 

 

• Cần có các chỉ thị thống nhất chung, buộc 

các quốc gia của liên minh Châu Âu phải 

tích cực chống lại và ngăn chặn các vụ giết 

hại phụ nữ* giới*. 

 

• Chúng tôi yêu cầu nguồn tài chính bền 

vững và thu thập dữ liệu với ý thức về giới 

ở cấp độ Châu Âu. Các hoạt động đã được 

Cơ quan quan sát châu Âu về nạn sát hại 

nữ* giới* bắt đầu phải được xem xét. Cần 

có các biện pháp chính trị đan xen và hợp 

tác giữa tất cả các bên như cơ quan chính 

phủ, quốc hội và chính quyền quốc gia, 

khu vực và địa phương, các tổ chức nhân 

quyền quốc gia và các tổ chức xã hội dân 

sự để có thể đảm bảo bảo vệ nạn nhân 

toàn diện. (Điều 7) 

 

• Cần phải thường xuyên đánh giá hiệu quả 
của các biện pháp ở cấp liên minh Châu 
Âu.  
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