Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а
Тргнувајќи од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија за еднаквост
на граѓаните во слободите и правата независно од полот, неприкосновеност на животот, на
физичкиот и моралниот интегритет на човекот;
Земајќи ги предвид одредбите за унапредување на статусот на жените ви општеството, содржани
во Националниот план за акција за еднакви можности на жените и мажите;
Истакнувајќи ги заложбите и мерките за ефикасна заштита на жените од дискриминација,
содржани во Конвенцијата за борба против сите форми на дискриминација врз жената (CEDAW),
Европската конвенција против семејното насилство, документите на Советот на Европа и други
меѓународни документи;
Знаејќи дека насилството не познава географски граници, нема возрасна граница, ниту социјална
и етничка припадност, а завлегува длабоко во приватаната сфера и во севкупните општествени
односи;
Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 Ноември 2006 година, донесе

ДЕКЛАРАЦИЈА
ЗА БОРБА ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ ВКЛУЧУВАЈЌИ ГО
И СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО
Собранието на Република Македонија:
1.

Безрезервно ги осудува сите форми на насилство врз жената вклучувајќи го и семејното
насилство, обврзувајќи се дека борбата против нив ќе биде приоритет во политичкото
дејствување, со цел да се изгради поправично и поизбалансирано општество.
2. Се вклучува во Паневропската кампања на Советот на Европа за борба против насилството
врз жените и ќе помогне во нејзината имплементација со сите парламентарни средства
3. Се залага за :
3.1 подигање на свеста на јавноста за проблемите на насилството врз жените,
3.2 унапредување на законската регулатива во областите во кои се третира проблемот на
насилство врз жените,
3.3 целосно имплементирање и следење на примената на законската регулатива во оваа област,
3.4 соработка со Владата на Република Македонија, единиците на локалната самоуправа и
невладините организации за доследно спроведување на законите и мерките на овој план,
3.5 едукација на лицата од државните служби за справување со насилството врз жените,
3.6 превентивно дејствување со помош на службите за социјална и здравствена заштита,
образованието, полицијата и друго,
3.7 обезбедување на потребниот број прифатилишта за жртвите на семејното насилство со
достојни услови за сместување и програми за ресоцијализација и рехабилитација,
3.8 обезбедување посебна грижа за децата - жртви на семејно насилство и
3.9 обезбедување неопходни буџетски средства за спроведување на активностите во борбата
против насилството врз жените, вклучувајќи го семејното насилство.
1. Оваа декларација ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
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