Institutul Român pentru Drepturile Omului

Campania IRDO-ELSA Stop violenței împotriva femeilor
IRDO și ELSA se alătură Campaniei Internaționale de combatere a violenței împotriva
femeilor
25 noiembrie-10 decembrie 2021

IRDO în parteneriat cu ELSA lansează la nivel național Campania Stop violenței
împotriva femeilor cu prilejul celor 16 zile de activism pentru prevenirea violenței împotriva
femeilor, alăturându-se demersului Organizației Națiunilor Unite desfășurat în fiecare an în
perioada 25 noiembrie (Ziua internațională privind combaterea violenței împotriva femeilor)
- 10 decembrie ( Ziua internațională a drepturilor omului). Tema campaniei globale din acest
an este „Orange the World: End Violence against Women Now!”.
Vă invităm să conștientizăm împreună care este realitatea zilelor noastre în ceea ce
privește situația respectării drepturilor femeilor din România și să lansăm mesaje de încurajare
și sprijin pentru victimele violenței. De-a lungul timpului au existat diverse semnale de alarmă
din partea victimelor și a organizațiilor care le reprezintă, cu privire la paradoxul unei legislații
naționale eficiente și multiplele piedici care apar în implementarea acestora. Din nefericire
acestea se intensifică tot mai mult în contextul pandemiei, care a adâncit criza de sănătate,
creând și premisele unei crize economice, ambele afectând în special categoriile vulnerabile.
Deși România a făcut progrese în ceea ce privește armonizarea legislației naționale cu
standardele europene și internaționale cu privire la drepturile femeilor și egalitatea de șanse,
mai sunt încă multe de făcut.
Din perspectiva obiectivului 5 al Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, Campania
noastră comună își propune să ajungă la întreaga comunitate, dar în special la victime, și de ce
nu la agresori pentru a-i determina să reflecteze la comportamentul lor. Victimele trebuie să își
cunoască drepturile, iar agresorii să fie nu numai sancționați prin lege, ci și îndrumați
psihologic spre o recuperare/redresare, acolo unde este posibil.
În această perioadă, vă invităm și pe voi să postați aici în timpul Campaniei, mesajele
sau poveștile voastre de viață. Pandemia a favorizat violența, multe femei și-au pierdut locul
de muncă. Petrecând mai mult timp la domiciliu, problemele familiilor s-au adâncit, iar
atribuțiile femeilor au crescut, acestea confruntându-se cu presiuni din partea partenerului, a
copiilor care învață online de acasă, a tuturor grijilor zilnice și de multe ori a lipsei de
independență financiară. Pentru victime violența este o a doua pandemie și lupta împotriva
acesteia rămâne complexă, în condițiile în care cele mai grave cazuri de violență s-au soldat cu
decesul victimei. Să le ajutăm să rupă tăcerea, să iasă din umbră și să își cunoască drepturile.

SCOPUL CAMPANIEI:
•

Conștientizarea problemei violenței împotriva femeilor la nivelul societății

OBIECTIVELE CAMPANIEI:
•
•
•

Sensibilizarea societății în scopul prevenirii și stopării manifestărilor de violență
Îmbunătățirea calității vieții femeilor
Schimbare prin conștientizare și participare

Mesajele noastre vor apărea în perioada celor 16 zile ale campaniei (denumite și zilele
portocalii).
LUNI -Violența împotriva femeilor este pandemia din umbră! Ia atitudine, implicăte, ajută femeile să iasă la lumină!
MARTI-Violența lasă (și) urme psihologice! Fii empatic și sprijină moral femeile
supuse violenței!
MIERCURI -Violența împotriva femeilor nu are vârstă! Spune NU violenței
împotriva femeilor fie că ești tânăr sau vârstnic!
JOI -Violența poate fie stopată prin puterea cuvântului! Fă-ți auzită vocea!
VINERI -Lupta împotriva violenței este un efort colectiv! Solidarizează cu victimele
și condamnă orice formă de violență împotriva femeilor!
SÂMBĂTĂ- Violența înseamnă întuneric. Spune-i NU luminându-ți
viața!
DUMINICĂ -Demnitatea e cea mai mare comoară. Spune NU violenței, învață să
te prețuiești!
Alege culoarea portocalie în vestimentație sau pentru un accesoriu și spune-ne povestea ta, sau
postează mesajele de solidaritate cu victimele violenței

