«Πείςε ΟΧΙ ρςη βία καςά ςχμ γσμαικώμ»
Σςημ Δλλάδα, ςξ UNIFEM ρσμεογάζεςαι με ςημ HumanAid
Χξοηγξί επικξιμχμίαπ ςηπ εκρςοαςείαπ ρςημ Δλλάδα είμαι ξ ςηλεξπςικόπ
ρςαθμόπ ALPHA TV, ξι οαδιξτχμικξί ρςαθμξί Αθήμα 9.84 , Μελχδία FM η
ετημεοίδα City Press, και ςα πεοιξδικά Madame Figaro, Shape.
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Διεθμήπ Δκρςοαςεία με ρύμθημα «Πείτε ΟΧΙ στη βία κατά τωμ γυμαικώμ»
www.saynotoviolence.org
www.humanaid.gr

«Η βία καςά ςχμ γσμαικώμ και ςχμ κξοιςριώμ ρσμευίζει αμείχςη ρε κάθε ήπειοξ, υώοα και
πξλιςιρμό.
Δίμαι έμα καςαρςοξτικό ςίμημα ρςη ζχή ςχμ γσμαικώμ, ρςιπ ξικξγέμειέπ ςξσπ, και ρςημ
κξιμχμία ρςξ ρύμξλό ςηπ.
Οι πεοιρρόςεοεπ κξιμχμίεπ απαγξοεύξσμ ασςή ςη βία - και όμχπ η ποαγμαςικόςηςα είμαι όςι
πξλύ ρσυμά, καλύπςεςαι ή ριχπηοά ρσγυχοείςαι.» αματέοει ρε δήλχρη ςξσ ξ Γεμικόπ
Γοαμμαςέαπ ςξσ ΟΗΔ, Ban Ki-Moon.
Τξ Αμαπςσνιακό Ταμείξ ςξσ ΟΗΔ για ςιπ Γσμαίκεπ (Unifem) έυει νεκιμήρει διεθμή εκρςοαςεία,
εμώ ρςημ Δλλάδα ρσμεογάζεςαι με ςημ Μη-Κσβεομηςική Οογάμχρη HumanAid, με ρκξπό ςημ
εσαιρθηςξπξίηρη και κιμηςξπξίηρη ςχμ πξλιςώμ.
Υπξγοάτξμςαπ ρε έμα ηλεκςοξμικό βιβλίξ ρςξ Internet, ξι πξλίςεπ από όλξ ςξμ κόρμξ
μπξοξύμ εμώμξσμ ςημ τχμή ςξσπ, χπ έκτοαρη δημόριαπ ρςήοινηπ και μα απαιςήρξσμ ξ
ςεομαςιρμόπ ςηπ βίαπ καςά ςχμ γσμαικώμ μα απξςελέρει ύφιρςη ποξςεοαιόςηςα για ςιπ
κσβεομήρειπ παμςξύ.
Δκποόρχπξπ ςηπ εκρςοαςείαπ είμαι η διάρημη ηθξπξιόπ, Nicole Kidman, η ξπξία χπ
Ποέρβειοα Καλήπ Θελήρεχπ, μεςαδίδει ςξ μήμσμα και ποξρκαλεί ςξσπ πξλίςεπ για δοάρη. Η
εκρςοαςεία λήγει ρςιπ 25/11/2008 (Παγκόρμια Ημέοα για ςημ Δνάλειφη ςηπ Βίαπ καςά ςχμ

Γσμαικώμ), ημεοξμημία καςά ςημ ξπξία ξι σπξγοατέπ θα παοαδξθξύμ ρςξμ Γεμικό
Γοαμμαςέα ςξσ ΟΗΔ Μπαμ Κι Μξσμ.
ΣΙ: Η διαδικςσακή καμπάμια με ρύμθημα «Πείςε ΟΧΙ ρςημ Βία καςά ςχμ Γσμαικώμ» είμαι μια
παγκόρμια ποξρπάθεια ςξσ Αμαπςσνιακξύ Ταμείξσ ςξσ ΟΗΔ για ςιπ γσμαίκεπ (UNIFEM) για ςξ
ςεομαςιρμό ςηπ βίαπ καςά ςχμ γσμαικώμ.

Σςημ Δλλάδα, ςξ UNIFEM ρσμεογάζεςαι με ςημ HumanAid γι’ασςή ςημ ποχςξβξσλία πξσ ραμ
ρςόυξ έυει μα απξδείνει όςι σπάουει έμα ρσμευώπ ασναμόμεμξ κίμημα αμθοώπχμ πξσ
σφώμξσμ ςη τχμή ςξσπ και απαιςξύμ ξ ςεομαςιρμόπ ςηπ βίαπ καςά ςχμ γσμαικώμ μα
απξςελέρει ύφιρςη ποξςεοαιόςηςα για ςιπ κσβεομήρειπ παμςξύ.
Οι ρσμμεςέυξμςεπ ποξρθέςξσμ ςα ξμόμαςά ςξσπ ρε έμα βιβλίξ ςξσ Internet
ρςξ www.saynotoviolence.org ή ρςξ www.humanaid.gr χπ έκτοαρη ςηπ δημόριαπ ρςήοινηπ
και ποόρκληρη για δοάρη. Η διεθμήπ ασςή καμπάμια αμαπςύυθηκε για μα ςοξτξδξςήρει ςιπ
ποξρπάθειεπ πξσ κάμει ξ Γεμικόπ Γοαμμαςέαπ ςχμ Ημχμέμχμ Δθμώμ, Ban Ki-Μoon για ςξ
ίδιξ θέμα.
ΓΙΑΣΙ: Μία ρςιπ ςοειπ γσμαίκεπ ρςξ κόρμξ κακξπξιείςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ ζχήπ ςηπ,
ρύμτχμα με ςα ρςξιυεία ςξσ Unifem. Δίςε ποόκειςαι για νσλξδαομό, είςε για εναμαγκαρμό
ρε ρενξσαλική επατή, είςε για εμδξξικξγεμειακή βία, είςε για κακξπξίηρη άλληπ μξοτήπ, η
βία καςά ςχμ γσμαικώμ είμαι μια από ςιπ πλέξμ ρξβαοέπ παοαβιάρειπ ςχμ αμθοχπίμχμ
δικαιχμάςχμ ρε ξλόκληοξ ςξμ κόρμξ.
Ασςό ποέπει μα ρςαμαςήρει. Μια ζχή υχοίπ βία είμαι δικαίχμα κάθε γσμαίκαπ.
ΠΟΙΟ: Η Ποέρβειοα Καλήπ Θελήρεχπ, διάρημη ηθξπξιόπ, Nicole Kidman είμαι η
εκποόρχπξπ ςηπ καμπάμιαπ.
"Έυχ δερμεσθεί μα εμιρυύρχ ςιπ τχμέπ ςχμ γσμαικώμ και ςχμ κξοιςριώμ πξσ σπήοναμ
θύμαςα βίαπ και κακξπξίηρηπ. Γι'ασςό ήμξσμ η ποώςη πξσ ποξρέθερα ςξ όμξμά μξσ για
ασςή ςη ρημαμςική εκρςοαςεία. Σαπ ποξρκαλώ μα ποξρθέρεςε ςξ όμξμά ραπ δίπλα ρςξ δικό
μξσ για μα πξύμε όλξι μαζί «όυι» ρςη βία καςά ςχμ γσμαικώμ. Απ γμχοίζξσμ ξι διαρχθείρεπ
από ςη βία, όςι δεμ είμαι μόμεπ ςξσπ, όςι μπξοξύμ μα σπξλξγίζξσμ ρε μαπ". - Ποέρβειοα
Καλήπ Θελήρεχπ ςξσ UNIFEM, Nicole Kidman
ΣΟΧΟΙ:
1. Ο ρςόυξπ είμαι 1.000.000 σπξγοατέπ. Μέυοι ρήμεοα έυξσμ ρσγκεμςοχθεί πεοιρρόςεοεπ
από 239.000 σπξγοατέπ. Η εκρςοαςεία λήγει ρςιπ 25 Νξεμβοίξσ 2008, ημεοξμημία καςά ςημ
ξπξία ξι σπξγοατέπ θα παοαδξθξύμ ρςξμ Γεμικό Γοαμμαςέα ςξσ ΟΗΔ Ban Ki-Μoon με ςημ
εσκαιοία ςηπ Παγκόρμιαπ Ημέοαπ για ςημ Δνάλειφη ςηπ Βίαπ καςά ςχμ Γσμαικώμ.
2. Απξδεδειγμέμη εσοεία δημόρια σπξρςήοινη για ςημ αμάληφη δοάρεχμ και
υοημαςξδόςηρη ποξγοαμμάςχμ για ςξμ ςεομαςιρμό ςηπ βίαπ καςά ςχμ γσμαικώμ.
ΣΟ ΟΝΟΜΑ Α ΜΕΣΡΑΕΙ:
• Υπξγοάτξμςαπ με ασςόμ ςξμ δημόριξ ςοόπξ, ξι πξλίςεπ δείυμξσμ ρςιπ κσβεομήρειπ ςξσπ,

όςι ξ ςεομαςιρμόπ ςηπ βίαπ καςά ςχμ γσμαικώμ ποέπει μα γίμει βαρικό μέλημα και μα
σπξρςηοιυςξύμ λύρειπ.

• Γσμαίκεπ πξσ κακξπξιήθηκαμ μαοςσοξύμ όςι είμαι ρημαμςικό για ασςέπ μα γμχοίζξσμ όςι
δεμ είμαι μόμεπ ςξσπ και όςι η σπόθερη ςξσπ ποξαρπίζεςαι από αμθοώπξσπ παμςξύ.
• Η εκρςοαςεία ςηπ μεγάληπ ποξβξλήπ από ςα μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ και από ςξ Internet
ρςέλμει έμα ιρυσοό μήμσμα όςι ξ ςεομαςιρμόπ ςηπ βίαπ καςά ςχμ γσμαικώμ είμαι έμα
ποόβλημα με λύρειπ.
• Η δημόρια σπξρςήοινη δίμει βάοξπ ρςημ ρσγκέμςοχρη πόοχμ για ποξγοάμμαςα και
σπηοερίεπ για ςιπ γσμαίκεπ πξσ βοίρκξμςαι ρε κίμδσμξ.
• Κάθε όμξμα καθιρςά ρατέπ όςι ξ ςεομαςιρμόπ ςηπ βίαπ είμαι ποώςη ποξςεοαιόςηςα και όςι
ξι άμθοχπξι ρε όλξ ςξμ κόρμξ μξιάζξμςαι αοκεςά ώρςε μα ρςείλξσμ ςξ μήμσμα.
Χξοηγξί επικξιμχμίαπ ςηπ εκρςοαςείαπ ρςημ Δλλάδα είμαι ξ ςηλεξπςικόπ ρςαθμόπ ALPHA TV,
ξι οαδιξτχμικξί ρςαθμξί Αθήμα 9.84 , Μελχδία FM η ετημεοίδα City Press, και ςα πεοιξδικά
Madame Figaro, Shape.
Λίγα λόγια για το UNIFEM
Τξ UNIFEM, ξογαμιρμόπ ςχμ Ημχμέμχμ Δθμώμ για ςιπ γσμαίκεπ, παοέυει ξικξμξμική και
ςευμική βξήθεια ρε καιμξςξμικά ποξγοάμμαςα και ρςοαςηγικέπ για ςημ εμδσμάμχρη ςχμ
γσμαικώμ και ςημ ιρόςηςα ςχμ τύλχμ.
Τξπξθεςώμςαπ ςημ ποξώθηρη ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ ςχμ γσμαικώμ ρςξ επίκεμςοξ
όλχμ ςχμ ποξρπαθειώμ ςξσ, ςξ UNIFEM ερςιάζει ςιπ δοαρςηοιόςηςέπ ςξσ ρε ςέρρεοιπ
ρςοαςηγικξύπ ςξμείπ: (1) ςη μείχρη ςηπ τςώυειαπ πξσ ποξέουεςαι από ςημ αμιρόςηςα ςχμ
τύλχμ, (2) ςεομαςιρμόπ ςηπ βίαπ καςά ςχμ γσμαικώμ, (3) αμαρςοξτή ςηπ ενάπλχρηπ ςξσ
HIV / AIDS μεςανύ ςχμ γσμαικώμ και ςχμ κξοιςριώμ, και (4) ςημ επίςεσνη ςηπ ιρόςηςαπ ςχμ
τύλχμ ρςξ πλαίριξ ςηπ δημξκοαςικήπ διακσβέομηρηπ ρε πεοιόδξσπ ειοήμηπ όρξ και
πξλέμξσ.
http://www.unifem.org
Λίγα λόγια για τημ HumanAid
Η HumanAid είμαι μια αμθοχπιρςική και αμαπςσνιακή μη κσβεομηςική ξογάμχρη, μέλξπ ςηπ
Υπηοερίαπ Διεθμξύπ Αμαπςσνιακήπ Σσμεογαρίαπ ςξσ Δλλημικξύ Υπξσογείξσ Δνχςεοικώμ.
Με παοαοςήμαςα ρε πξλλέπ αμαπςσρρόμεμεπ υώοεπ και με διεθμείπ ρσμεογαρίεπ, η
HumanAid ενειδικεύεςαι ρε θέμαςα πξλιςικήπ, πξσ άπςξμςαι ςηπ αμαπςσνιακήπ ρσμεογαρίαπ
μεςανύ ςχμ κοαςώμ, ςηπ παοξυήπ άμερηπ αμθοχπιρςικήπ βξήθειαπ ρε πληςςόμεμα κοάςη και
κξιμχμίεπ, ςηπ δημιξσογίαπ γετσοώμ τιλίαπ και πξλιςιρμξύ μεςανύ ςχμ λαώμ.
Η πξλιςική ςηπ ρυημαςικά απξςσπώμεςαι ρε ςοειπ ςεμμόμεμξσπ κύκλξσπ. Ο έμαπ εμπεοιέυει
ςξσπ Σςόυξσπ ςηπ Χιλιεςίαπ, όπχπ ασςξί ποξρδιξοίρςηκαμ από ςξμ ΟΗΔ και
παοακξλξσθξύμςαι από ςξμ ΟΟΣΑ. Ο δεύςεοξπ πεοιλαμβάμει ςιπ ποξςεοαιόςηςεπ ςηπ
Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ και ξ ςοίςξπ απξςσπώμει ςιπ ποξςεοαιόςηςεπ ςηπ Δλλημικήπ Πξλιςικήπ.
Ο κξιμόπ υώοξπ ποξρδιξοίζει ςξ πεδίξ ςηπ δοάρηπ ςηπ.
Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ ρςξ 210 3831882
http://www.humanaid.gr

