INTRODUCTION

Miről szól a globális akciónap?
Világszerte minden 11. percben egy nő vagy lány életét veszti párja vagy egy családtagja
keze által.1
A globális akciónap célja, hogy egyénileg és közösen felszólaljunk azokért a nőkért és
lányokért, akik erőszak miatt vesztették életüket.

omment participer à nos a
November 25-e a Nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja, és ez a nap lehetőséget
ad arra, hogy beszéljünk, imádkozzunk és cselekedjünk gyülekezetünk, közösségünk vagy
szervezetünk keretében.
Mindössze egy székre és egy jelzésre lesz szükséged.

Ki szervezheti meg?

1 | Choisir une date

Ezt az akciót keresztények indították el, a közösségeinket kívánván támogatni abban, hogy a
nők és lányok elleni erőszak tragikus következményeire a megváltás nyújtotta reménnyel és
megépítéssel/ helyreállítással tekintsenek. Ez az akció azonban nem csak keresztényeknek
vagy keresztények által van – azt szeretnénk, hogy minden nemzet, nyelv és vallás összes
embere együttműködjön, hogy megmentse az erőszak miatt szenvedő nőket és lányokat
- ők minden nemzetben, nyelvterületen és vallásban jelen vannak. Kérünk, lépjetek elő és
szólaljatok fel annak érdekében, hogy együtt erőteljes bizonyságtevők lehessünk.

ar exemple : le 25 novembre Journée
nternationale
Mikor fog zajlani? contre les violences faites aux
emmes, le 22 février Journée européenne
es victimes,
le
8
mars
Journée
des
droits
Miért szervezzük meg?
es femmes, ou à l’occasion de tout
vénement opportun.
November 25-e a “Nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja”, amelyet 16 akciónap
követ. Erre nézve pénteken, november 25-én, szervezhető például egy rendezvény az
iskolában vagy a munkahelyen vagy választható a vasárnap, november 27., mint az akcióhoz
való csatlakozás időpontja. Kérünk, válasszátok ki a nektek megfelelő napot és időpontot.

Nők és lányok életét oltják ki világszerte erőszakos tettek által - gyakran olyan férfiak, akiket
jól ismertek. Ezek a nők és lányok hiányoznak. Álljunk ellent a gonosznak, és szólaljunk meg
helyettük; segítsünk megvédeni másokat és magunkat a jelenlegi - és jövőbeli - bántalmazók
irányításától.

Hogyan lépjünk fel?
Minden egyes hang egy kollektív hang részévé válik, amely világszerte
visszhangzik. Lehet prédikálni/ imádkozni a saját gyülekezet
keretében, megosztani túlélők tapasztalatait egy csoporttal,
rendezvényt szervezni a saját közösség számára, új alapszabályt
(charta) készíteni a saját szervezet számára, blogbejegyzést írni,
vagy kapcsolatba lépni politikai vezetőkkel a nők és lányok
védelmét szolgáló törvények vonatkozásában.
A bekapcsolódás egy egyszerű módja, amelynek
előkészítése 20 percet vesz igénybe, a Piros Szék
Projekthez („Red Chair Project”) való csatlakozás.

1

United Nations Office on Drugs and Crime (2021)

PAGE 1

INTRODUCTION
A szükséges anyagok letölthetőek a https://women.worldea.org/cneda/ honlapról.
Bárhol is tartózkodjon, kérjük, tegyen közzé fényképeket és frissítéseket a közösségi
médiában a #notodomesticviolence hashtaggel.

Miről szól a Piros Szék Projekt (“Red Chair Project”)?
A Piros Szék Projekt2 keretében egy nyilvános helyen egy üres széket foglalnak le egy piros
színű jelzéssel, amely a családon belüli erőszakkal kapcsolatos tényeket ismerteti. Az üres
szék vizuális szimbólumként is szolgál a nemi alapú erőszakban elvesztett életekért. A piros
szín mindannyiunkat emlékeztet arra az erőszakra, amellyel nők milliói szembesülnek a
háborús övezetekben, a városok utcáin és a saját otthonaikban is. A jelzés letölthető A4-es,
képeslap és A3-as méretben, illetve francia, angol, spanyol, hindi, román, magyar és egyéb
nyelven.

omment participer à nos a
Mi mást tehet még?

1 | Choisir une date

Lehet, hogy az Ön gyülekezete vagy barátai most gondolkodnak el először a családon
belüli bántalmazásról és a nők elleni erőszakról. November 18-án, vasárnap, szervezhetnek
egy rövid alkalmat a templomban, amelyen tájékoztatják az embereket arról, mit is jelent
a bántalmazás, és imádkozhatnak az interneten elérhető imák felhasználásával. Akár az
egész istentiszteletet is ennek a témának szentelhetnék, beleértve a piros széket, imákat,
információátadást és az egészséges kapcsolatokról szóló prédikációt - az online elérhető
prédikációs jegyzeteket felhasználva.

ar exemple : le 25 novembre Journée
nternationale contre les violences faites aux
emmes, le 22 février Journée européenne
es victimes,
le
8
mars
Journée
des
droits
Már egy kis akció is felhívhatja a figyelmet és segíthet megállítani a nők és
lányok elleni erőszakot.
es femmes,
ou à l’occasion de tout
vénement opportun.
Szintén elérhető egy charta, amelyet az egyházak és szervezetek használhatnak annak
biztosítására, hogy érzékenyen és bölcsen reagáljanak az erőszak és a bántalmazás minden
esetére. A charta mintája a többi forrással együtt online megtalálható. Ez a charta fontos
módja annak, hogy a globális akciónapon túl is lendületben tartsuk ezt a kérdést.

A globális akciónap összes anyaga letölthető a https://women.worldea.org/cneda/ honlapról.

This action is organised by the Christian Network to End Domestic Abuse
(CNEDA), which is a network of women and men across the world who are
practitioners and campaigners on domestic violence. CNEDA is an initiative
of the World Evangelical Alliance, supported by Restored, the Anglican
Communion, World without Orphans and the Baptist Church.
women.worldea.org/cneda
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The red chair project has been adapted from a very successful
campaign in French churches called Une place pour Elles
(www.uneplacepourelles.fr).
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