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Niepełnosprawne kobiety i dziewczęta słusznie domagają się korzystania ze wszystkich
praw człowieka i podstawowych wolności. Uznajemy i uznajemy, że wciąż pozostaje wiele
do zrobienia, aby zapewnić, że powiązania między płcią a niepełnosprawnością występują w
naszej pracy w sposób bardziej rutynowy. W powszechnym podejściu do praw osób
niepełnosprawnych, praw kobiet i równości płci życie kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych
nie zostało jeszcze umieszczone w centrum uwagi.
Ich wezwanie - „Nic o nas bez nas” - musi zostać uwzględnione, jeśli nasza praca ma
wnieść istotny wkład w zniesienie strukturalnej dyskryminacji i realizację praw. Od tego
zależy równość dla wszystkich.
Międzynarodowe standardy
W Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet uznaje się, że
dyskryminacja kobiet, w tym przemoc uwarunkowana płcią, jest kształtowana przez
krzyżujące się wymiary nierówności, w tym niepełnosprawności. [1] Konwencja o prawach
osób niepełnosprawnych uznaje różne formy dyskryminacji, z jakimi borykają się
niepełnosprawne kobiety, których nie doświadczają one jako „jednorodnej grupy, ale raczej
jako jednostki o wielowymiarowych warstwach tożsamości”. [2] Agenda 2030 na rzecz
zrównoważonego rozwoju również wzywa do „wyeliminowania wszelkich form przemocy
wobec wszystkich kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej”.
Skuteczna zmiana zależy od konstruktywnych konsultacji i zaangażowania kobiet
niepełnosprawnych w publiczne procesy decyzyjne, w tym poprzez współpracę z
organizacjami kobiet niepełnosprawnych. [3]
Oświadczenie intencji
Niżej podpisani zobowiązują się do usprawnienia naszych wspólnych wysiłków na rzecz
zaprzestania molestowania seksualnego, na które narażone są kobiety i dziewczęta, oraz
pogłębienia rzeczywistości „nie pozostawiania nikogo w tyle”, zgodnie z wymogami Agendy
2030. Będziemy kontynuować współpracę w celu wzmocnienia powiązań w naszych
obszarach wiedzy fachowej, aby niepełnosprawne kobiety i dziewczęta znalazły się w
centrum działań na rzecz praw osób niepełnosprawnych i zakończenia dyskryminacji
kobiet.
Będzie to obejmować pogłębianie przekrojowych podejść do zakończenia molestowania
seksualnego oraz zrozumienie przeżyć ofiar, które przeżyły. Zdajemy sobie sprawę, że
niepełnosprawność i płeć krzyżują się, kształtując molestowanie seksualne, co może nie
pasować do powszechnego rozumienia tej formy przemocy ze względu na płeć. Zdajemy
sobie również sprawę, że niepełnosprawność i płeć przecinają się, aby zaostrzyć
doświadczenia związane z molestowaniem seksualnym, stworzyć je lub skomplikować
utrudniające mu zakończenie i wymierzenie sprawiedliwości. Uznajemy fundamentalne
znaczenie podejścia przekrojowego w budowaniu skutecznej pracy na rzecz eliminacji
molestowania seksualnego kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych. Tworzenie

przestrzeni pełnych szacunku, które skupiają głosy ofiar, które przeżyły, w szczególności
tych, którzy wymagają bardziej intensywnego wsparcia, oznacza uznanie ich za ekspertów,
w tym na podstawie ich doświadczeń i oczekiwań.
Dlatego zobowiązujemy się do zapewnienia, że nasza praca służy jako platforma do
wzmacniania głosów niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt poprzez:
Uznanie molestowania seksualnego za naruszenie praw człowieka zasad równości
płci, które krzyżuje się z innymi wymiarami nierówności, takimi jak
niepełnosprawność. Obejmuje niepożądane zachowania seksualne, od spojrzeń po słowa,
dotyk, ingerencję w urządzenia wspomagające, kontakt fizyczny, napaść seksualną i
gwałt.
Traktowanie empirycznej wiedzy niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt jako kluczowego
elementu kształtowania inicjatyw mających na celu zapobieganie, zwalczanie,
sankcjonowanie i eliminowanie molestowania seksualnego oraz tworzenie zmian
kulturowych niezbędnych do jego zakończenia. Obejmuje to przystępną komunikację,
wiadomości i szkolenia, które mają na celu wyeliminowanie i są zgodne z konwencjami
CEDAW i CRPD oraz opracowane zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym
oświadczeniu.
Zapewnienie centralnej roli nierówności płci i niepełnosprawności w naszych
wysiłkach na rzecz położenia kresu przemocy ze względu na płeć wobec kobiet, w tym
molestowania seksualnego, zgodnie z ogólną rekomendacją CEDAW nr 35 (2017) w
sprawie przemocy uwarunkowanej płcią wobec kobiet, aktualizując Zalecenie ogólne
nr. 19.
Kwestionowanie szeregu czynników, które utrudniają realizację praw niepełnosprawnych
kobiet i dziewcząt do wolności od molestowania seksualnego i innych form przemocy, a
także odmawiają sprawiedliwości i ochrony praw, do których są uprawnione. Prace te będą
obejmować eliminowanie stereotypów podważających wiarygodność w sprawach
molestowania seksualnego i przemocy, zajęcie się dyskryminacją strukturalną i
międzysektorową oraz zapewnienie autonomicznego i wspieranego procesu podejmowania
decyzji.
Praca nad zmianą wszystkich przepisów, które uniemożliwiają niepełnosprawnym
kobietom i dziewczętom zgłaszanie przemocy ze względu na płeć lub zniechęcają je do
tego, na przykład prawa opiekuńcze, które pozbawiają kobiety zdolności prawnej lub
ograniczają ich zdolność do składania zeznań w sądzie i w oficjalnych procedurach z ich
udziałem oraz praktykę tzw. aresztu prewencyjnego, która zniechęca kobiety do zgłaszania
przemocy, promowanie odpowiednich i dostępnych mechanizmów ochronnych w celu
uniknięcia ponownej wiktymizacji, w tym eliminowanie barier komunikacyjnych i innych
przeszkód uniemożliwiających osobom, które przeżyły, wszczęcie postępowania sądowego.
Współpraca z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności z
organizacjami kobiet niepełnosprawnych, [4] w celu zapobiegania wszelkim przypadkom
przemocy seksualnej, w tym molestowaniu seksualnemu kobiet i dziewcząt
niepełnosprawnych, które nadal mieszkają lub spędzają dużą część dnia. w instytucjach,
takich jak domy opieki, szkoły specjalne, ośrodki zdrowia psychicznego, przedszkola i
ośrodki zatrudnienia.
Aby zapobiec występowaniu wszelkich form wyzysku, przemocy i nadużyć [5], w tym
molestowaniu seksualnemu, Państwa-Strony zapewnią, że wszystkie obiekty i programy
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są skutecznie monitorowane przez niezależne
organy oraz że niepełnosprawne kobiety i dziewczęta nadal w instytucjach są chronieni

przed przemocą seksualną i mają dostęp do wymiaru sprawiedliwości, zadośćuczynienia i
zadośćuczynienia.
Działania na rzecz promowania przyjmowania przez władze krajowe środków w celu
realizacji praw niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt do samodzielnego życia i włączenia się
do społeczności oraz zakończenia instytucjonalizacji.
Zapewnienie aktywnego zaangażowania niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt we wszystkie
inicjatywy mające na celu zmianę usług wsparcia, rehabilitacji i powrotu do zdrowia w ich
społecznościach w ramach projektowania i wdrażania strategii deinstytucjonalizacji.
Wspólne promowanie fizycznego, poznawczego i psychologicznego powrotu do zdrowia,
rehabilitacji i reintegracji społecznej niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt, które są ofiarami
przemocy seksualnej, w tym molestowania seksualnego lub wszelkich innych form wyzysku,
przemocy lub wykorzystywania, na przykład poprzez świadczenie usług ochronnych, w
placówkach włączających, które uwzględniają ich wymagania.
Współpraca w celu promowania przyjęcia skutecznych przepisów i polityk zapewniających
identyfikację, śledzenie i ściganie przypadków molestowania seksualnego kobiet i dziewcząt
z niepełnosprawnościami. Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych, Komitet ds. Likwidacji
Dyskryminacji Kobiet, ONZ Kobiety Uwagi [1] Patrz na przykład CEDAW, Zalecenie ogólne
(GR) nr 18 (1991), GR nr 28 (2010), GR nr 33, (2015) i GR nr 35 (2017) [2] Komitet Praw
Osób Niepełnosprawnych, Uwaga ogólna nr 3 (2016), 25 listopada 2016 r., UN Doc. CRPD /
C / GC / 3, pkt 16 [3] Komentarz ogólny Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych nr 7
(2018), 9 listopada 2018 r., UN Doc. CRPD / C / GC / 7, pkt 11 i 12 lit. e). [4] Zob. Na
przykład CRPD / C / GC / 7, ust. 12 lit. e); CRPD / C / GC / 3, ust. 23 [5] CRPD art. 16

