
Despre ce este vorba în cadrul Zilei de 
Acțiune Globală? 
La nivel mondial, la fiecare 11 minute, o femeie sau o fată își pierde viața ca urmare a 
agresiunii din partea partenerului sau a unui membru de familie.1 
Scopul zilei de acțiune globală este de a ne exprima în mod individual și colectiv în numele 
femeilor și fetelor care și-au pierdut viața din cauza violenței.
25 Noiembrie este Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor, 
iar această zi ne oferă șansa de a vorbi, de a ne ruga și de a acționa în cadrul bisericii, 
comunității sau organizației noastre.
Tot ce veți avea nevoie este un scaun și un semn.

Cine o poate organiza?
Această acțiune a fost inițiată de creștini pentru a sprijini comunitățile noastre să privească 
consecințele tragice ale violenței împotriva femeilor și fetelor cu speranța, vindecarea și 
restaurarea pe care ne oferă răscumpărarea. Cu toate acestea, această acțiune nu este 
organizată doar pentru creștini sau de către creștini - dorim ca toți oamenii din toate națiunile, 
limbile și religiile să colaboreze pentru a salva femeile și fetele care suferă de violență - 
acestea sunt prezente în fiecare națiune, limbă și religie. Vă rugăm să vă ridicați și să vă 
exprimați, astfel încât împreună să putem fi o mărturie puternică. 

Când se va desfășura?
Viețile femeilor și fetelor sunt curmate în întreaga lume prin acțiuni violente - adesea de către 
bărbați pe care îi cunoșteau bine. Acestor femei și fete li se duce dorul. Haideți să ne opunem 
răului și să vorbim în numele lor; ajutați-ne să protejăm pe alții și pe noi înșine de controlul 
actualilor - și viitorilor - agresori.

De ce să o organizăm?
Viețile femeilor și fetelor sunt curmate în întreaga lume prin acțiuni violente - adesea de către 
bărbați pe care îi cunoșteau bine. Acestor femei și fete li se duce dorul. Haideți să ne opunem 
răului și să vorbim în numele lor; ajutați-ne să protejăm pe alții și pe noi înșine 
de controlul actualilor - și viitorilor - agresori. 

Cum să acționăm?
Fiecare voce individuală devine parte a unui sunet colectiv care 
reverberează în întreaga lume. Poate vă hotărâți să țineți o slujbă/ 
să vă rugați împreună la biserică, să împărtășiți experiențele 
supraviețuitoarelor în cadrul unui grup, să organizați un eveniment 
pentru comunitatea dumneavoastră, să creați o nouă cartă 
pentru organizația dumneavoastră, să scrieți o postare pe 
blog sau să contactați liderii politici în legătură cu legile 
care să protejeze femeile și fetele. 

1 United Nations Office on Drugs and Crime (2021)

Qui sommes-nous ?
Créée en 2018, Une place pour Elles a pour objectif la sensibilisation sur les

violences conjugales. Nous travaillons en lien avec toutes les associations qui 

luttent contre ce fléau. Nous nous battons pour que ces violences cessent.

Notre mission : poser des actes symboliques pour qu’on n’oublie jamais ces

centaines de femmes assassinées et toutes les victimes. 

Nous recouvrons une chaise avec un tissu pour rendre visible la place qui 
aurait dû être occupée par cette femme, cette voisine, cette amie qui n’est plus là.

Ainsi par ce geste symbolique fort, la parole se libère ; les passants, de toutes

générations, toutes celles et ceux qui voient la « place pour elles » sont

sensibilisés à ce drame, encouragés à aider les victimes de 

cette violence, le tabou se brise.

À savoir et ne jamais oublier

En France, tous les ans, une femme meurt tous les deux jours et demi tuée par 

son conjoint ou ex-conjoint (arme à feu, arme blanche, coups...). 

Les violences sont de tous types : physiques (coups), psychologiques (menaces, 

humiliation, punition...), sexuelles (viol), sociales (isolement). On évalue à 220000 les 
femmes victimes de ces violences physiques et sexuelles chaque année, et à deux 
millions celles victimes de violences psychologiques ; dans notre pays, quatre 
millions d’enfants sont exposés à ces violences. 

Que faire si vous êtes maltraitée ? 

Vous n’êtes pas responsable de cette situation, ce n’est pas votre faute. En tout 

premier lieu, appelez le 3919 pour être écoutée et orientée. Appel gratuit 7j/7. 

Le numéro n’apparaît pas sur la facture.

Vous vous sentez en danger ? Appelez le 17 ou envoyer un sms au 114 

(c’est gratuit).

Que faire si vous êtes témoin de violences? Informez-vous, sentez-vous concerné. 

Vous pouvez proposer d’écouter et d’aider la victime dans ses démarches. 

Consultez le site arretonslesviolences.gouv.fr

arretonslesviolences.gouv.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR : uneplacepourelles.fr

Comment participer à nos actions 

1 | Choisir une date
par exemple : le 25 novembre Journée 
internationale contre les violences faites aux 
femmes, le 22 février Journée européenne 
des victimes, le 8 mars Journée des droits 
des femmes, ou à l’occasion de tout 
événement opportun.

2 | Choisir un lieu
Tout lieu fréquenté par du public : une 
mairie, un cinéma, un jardin public, une salle 
d’attente de médecin, etc. 

3 | Poser un tissu de couleur 
par exemple, rouge, orange ou noir sur une 
chaise et ajouter le panneau au recto de ce 
dépliant. Prenez la chaise en photo, faites 
une vidéo et envoyez-les nous.

4 | Entrer éventuellement en dialogue
avec les personnes intriguées par cette 
chaise.
Mettre ce dépliant-affiche à disposition pour 
des informations complémentaires. 
Faites-nous connaître votre initiative et 
parlez-en autour de vous.
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O modalitate simplă de implicare, care durează 20 de minute de pregătire, este să vă alăturați 
Proiectului Scaunul Roșu (“Red Chair Project”). 
Puteți descărca materialele necesare de pe pagina https://women.worldea.org/cneda/
Oriunde sunteți, vă rugăm postați fotografii și actualizări pe rețelele de socializare cu 
hashtag-ul #notodomesticviolence

Ce înseamnă Proiectul Scaunul Roșu (“Red Chair Project”)? 
Proiectul Scaunul Roșu2 presupune rezervarea unui scaun gol într-un loc public cu un afiș de 
culoare roșie pe care să se menționeze date despre violența domestică. Scaunul gol va servi, 
de asemenea, ca simbol vizual al vieților pierdute din cauza violenței de gen. Culoarea roșie 
ne amintește tuturor de violența cu care se confruntă milioane de femei în zonele de război, 
pe străzile orașelor și, de asemenea, în propriile lor case. Semnul este disponibil în format A4, 
carte poștală și A3, în limbile franceză, engleză, spaniolă, hindi, română, maghiară și altele. 

Ce altceva puteți face?
S-ar putea ca aceasta să fie prima dată când biserica sau prietenii dumneoavostră se 
gândesc la abuzul domestic și la violența împotriva femeilor. Ați putea organiza un scurt 
moment la biserică duminică, 18 noiembrie, pentru a transmite informații despre ce înseamnă 
abuzul și pentru a vă ruga împreună folosind rugăciunile disponibile online. Ați putea chiar 
să dedicați întreaga slujbă acestei probleme, utilizând scaunul roșu, rugăciuni, informații și o 
predică despre relațiile sănătoase folosind notițele de predică disponibile online.
De asemenea, este disponibilă o cartă pe care bisericile și organizațiile o pot folosi pentru a 
se asigura că răspund cu sensibilitate și înțelepciune la orice caz de violență și abuz. Puteți 
găsi un model de cartă online, împreună cu celelalte resurse. Această cartă este o modalitate 
importantă de a menține focusul pe această temă dincolo de ziua de acțiune globală.
Puteți descărca toate materialele pentru ziua de acțiune globală de pe pagina https://women.
worldea.org/cneda/

Chiar și o mică acțiune poate sensibiliza și ajuta la stoparea violenței 
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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

http://women.worldea.org/cneda

