Kampania „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet”

KaŜdego roku w dniu 25 listopada rozpoczyna się kampania: „16 Dni Przeciwko
Przemocy wobec Kobiet”, którą zainicjowała w 1991 roku organizacja Women's Global
Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers w dniu oficjalnie uznanym przez ONZ
Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet dla upamiętnienia zabójstwa sióstr Patrii,
Minervy i Marii Teresy Mirabal w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice
Dominikany. Kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada ogłoszonym jako
Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, czyli
Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Wybór tych dat ma na celu podkreślenie faktu,
Ŝe prawa kobiet są prawami człowieka.
Podczas trwania kampanii na dzień 6 grudnia przypada równieŜ m.in. Dzień Białej
WstąŜki upamiętniający rocznicę Masakry w Montrealu. Akcja została zapoczątkowana przez
kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach tzw. masakry w Montrealu, kiedy to w dniu 6
grudnia 1989 roku na terenie tamtejszej politechniki 25-letni męŜczyzna postrzelił 24 kobiety
i 4 męŜczyzn. Tradycja noszenia białej wstąŜki narodziła się z kolei w 1991 roku. Noszenie
jej, szczególnie przez męŜczyzn, ma wyraŜać ich sprzeciw wobec przemocy stosowanej
wobec kobiet. WstąŜka symbolizuje równieŜ osobiste zobowiązanie męŜczyzny, Ŝe nigdy nie
będzie stosował, akceptował lub milczał w kwestii przemocy, a często takŜe jego
zaangaŜowanie w działania podejmowane na rzecz ograniczania opisywanego problemu.
Z uwagi na znaczenie problematyki przemocy w rodzinie w całym kraju prowadzone
są działania przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do kampanii włączyły się równieŜ instytucje i organizacje działające na terenie miasta Biała
Podlaska tj.:
Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej.
W dniach 25 listopada – 10 grudnia 2015 r. w siedzibie bialskiej jednostki, przy placu Wojska
Polskiego 23 w Białej Podlaskiej, w godzinach 10-14 prowadzone będą dyŜury informacyjne
dla kobiet dotkniętych przemocą domową. Osoby zainteresowane powinny się zgłaszać do
nadkom. Ilony Wierzejskiej, a podczas jej nieobecności do kom. Jarosława Janickiego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
W tym samym okresie poradnictwo rodzinne, psychologiczne oraz socjalne kobiety będą
mogły uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, gdzie moŜna się zgłaszać w godzinach 7.30 - 15.30.
Ośrodek Pomocy Rodzinie SENS w Białej Podlaskiej
Kolejną instytucją, która włączyła się w obchody kampanii jest Ośrodek Pomocy Rodzinie
SENS w Białej Podlaskiej, ul. Sworska 44. DyŜury będą pełnione w dniach 1 i 2 grudnia 2015
r. w godzinach 8.00 - 16.00. Wsparcia i porady osobom potrzebującym udzieli p. Dorota
Kozak.

