
"16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć " 
Zaangażuj się!       Działaj!       Domagaj się! 

 
Już po raz 20., w około 160 krajach na całym świecie, w dniach 
od 25 listopada do 10 grudnia odbędzie się szereg wydarzeń 
inicjowanych przez organizacje pozarządowe, grupy 
nieformalne i osoby prywatne, których celem jest zwrócenie 
uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wywieranie 
nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za 
podejmowanie działań przeciwko przemocy. 
Kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na 
Płeć" to międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania 
wszelkich form przemocy wobec kobiet. Wybrano dni 

pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 
grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) by podkreślić, że prawa kobiet są 
niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem tych 
praw. W „16 dniach" mieszczą się także inne dni ustanowione jako „święta praw człowieka" 
m.in. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ: 29 listopada, Międzynarodowy Dzień Solidarności z 
Narodem Palestyńskim a także Międzynarodowy dzień obrończyń praw człowieka, w tym 
roku obchodzony jednocześnie jako Dzień Akcji Przeciwko Militaryzmowi i Przemocy 
Wobec Kobiet; 1 grudnia, Światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry 
w Montrealu.  W kampanii „16 Dni...." co roku bierze udział ponad 2000 organizacji w blisko 
158 krajach.  
 
W tym roku kampania odbywa się pod hasłem: 

ZAANGAŻUJ SIĘ – DZIAŁAJ – DOMAGAJ SIĘ 

MOŻEMY Powstrzymać Przemoc Wobec Kobiet! 

Cel kampanii to wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez:  
-    budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw  
      człowieka, 
- wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, 
-    budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz 
     powstrzymania przemocy wobec kobiet, 
-    wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, 
-    tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z  
     deklaracji powstrzymania przemocy wobec kobiet.  
 

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy (ofiary 
przemocy) zapraszamy do skorzystania z 

telefonu zaufania KPP w  SEJNACH (czynny w 
godz. 1300 do 2100) 

517-33-33 
 

Oraz ze skrzynki zaufania pod adresem  e-mail: 
skrzynka.zaufania@sejny.policja.gov.pl 

 


