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Kovos su smurtu prieš moteris akcijos
Lapkričio 25 d. yra Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena. Ji pradeda 16 aktyvumo dienų, kai vyksta renginiai
siekiant atkreipti dėmesį į smurtą.
Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga (LSDMS) ragina:
1.

Lapkričio 25 d. (šeštadienį) pasikeisti savo pagrindinę (t. y. profilio) nuotrauką ir cover foto juoda užsklanda
(pridėta prisegtuke) bei uždėti grotažymes#JuodojoProtestoKampanija #FacebookBlackoutDay Tokiu būdu
siekiame atkreipti dėmesį į aktualią pasaulio ir Lietuvos problemą – smurtą prieš moteris.

2.

Lapkričio 27 dieną (pirmadienį) ir ateiti į darbą ar kitas viešas vietas juodai apsirengus.

3.

Nuo lapkričio 25 d. startuoja ir Baltojo kaspino kampanija – didžiausia pasaulyje vyrų iniciatyva, raginanti į kov
su smurtu prieš moteris įsijungti vyrus (instrukcija pridedama).

Beveik kas antra lietuvė ir kas trečia europietė patiria fizinį ir (arba) seksualinį smurtą artimoje aplinkoje. Tai – 62 milijonai
moterų. 67 % apklaustų moterų apie smurtavimo atvejus nepranešė policijai ar kitai organizacijai. Europos Sąjungai smurtas
prieš moteris kainuoja 106 milijonų eurų kiekvienais metais - atsižvelgiant į problemos mastą galima teigti, kad nuo smurto
prieš moteris kenčia ne menka grupelė moterų – tai kasdienė visos visuomenės problema. Todėl politikos kūrėjai, pilietinė
visuomenė ir šios srities specialistai turi įvertinti priemones, kurios padėtų kovoti su bet kokiu smurtu prieš moteris, kad ir kur
tai vyktų.
Smurtas prieš moteris – tai visi tyčiniai fiziniai, psichologiniai, ekonominiai, seksualiniai vieno šeimos nario – dažniausiai
vyro veiksmai kito šeimos nario – dažniausiai moters atžvilgiu, jeigu šie veiksmai pažeidžia jos, kaip pilietės ir asmens,
konstitucines teises ir laisves bei sukelia jai ekonominę, fizinę, psichinę ar moralinę žalą. Smurtas šeimoje nepriklauso nuo
socialinės padėties, religijos, seksualinės orientacijos arba etninės kilmės. Smurtą šeimoje gali patirti abiejų lyčių atstovai,
tačiau absoliuti dauguma smurto šeimoje aukų yra moterys.
Smurto sustabdymas negali ir neturi būti vien moterų reikalas; būtina, kad kuo daugiau vyrų viešai pasmerktų ir jokiais būdais
netoleruotų žiauraus elgesio su moterimis. Savo viešais pasisakymais reikšdami nepritarimą smurtui prieš moteris, jie padės
kurti tokią visuomenę, kuri užtikrina moterų ir vaikų (smurtas prieš vaikus labai glaudžiai susijęs su smurtu prieš moteris)
sveikatą, orumą, saugumą ir savarankiškumą. Balto Kaspino kampanjos tikslas - atkreipti piliečių, ypač vyrų, ir institucijų
dėmesį į smurtą prieš moteris, didinti visuomenės sąmoningumą, raginti vyrus nesmurtauti prieš moteris, valdžios institucijas
vykdyti prevencines programas.
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