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Numai împreună oprim violența sexuală!

Modele de acțiune cetățenească!

Violența sexuală este un subiect tabu adeseori invizibil și trivializat. Rețeaua “Rupem tăcerea despre violența
sexuală” și-a propus să aducă în discuția publică această problemă dintr-o perspectivă a drepturilor și a siguranței
victimelor precum și dintr-o perspectivă de gen. Violența sexuală este o formă gravă a violenței asupra femeilor precum
și o încălcare alarmantă a drepturile femeilor și fetelor.
Rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală încurajează activismul cetățenesc pentru promovarea drepturilor
femeilor și sprijină acțiunile civice ce militează împotriva violenței sexuale încercând stoparea fenomenului. Prezentăm
mai jos câteva exemple de acțiuni publice ce au avut loc România drept model și sursă de inspirație. Dacă ai nevoie de
ajutor pentru a realiza un demers public legat de violența sexuală te poți adresa rețelei noastre pentru sprijin la
www.violentaimpotrivafemeilor.ro.

Un proiect al:

În parteneriat cu:
!

Activism cetățenesc împotriva violenței sexuale:

‣

Flash-mob: acțiune singulară de durată foarte scurtă într-un loc public ce vizând reacții din partea
publicului. Mesajul acțiunii este afișat pentru scurt timp după care grupul se împrăștie.

‣

Sit-in: o acțiune de protest sau de sensibilizare a publicului pe parcursul căreia se ocupă un loc
( perimetru) definit cu scopul de a produce schimbare, reacție, transformare cu ajutorul unor mesaje
sau doar prin simpla prezență în spațiul respectiv.

‣

Marș de protest: acțiune de protest public anunțată anterior atât către public cât și către autorități al
cărei scop este de a face vizibilă și a atrage susținători pentru problema semnalată atât prin slogane,
discursuri cât și prin numărul mare de participante.

‣

Petiție online: este un instrument de activism cetățenesc care dă posibilitatea de a reacționa față de o
realitate negativă precum și de a atrage suținători de la distanță nemulțumiți de aceași realitate. Petiția
se poate trimite autorităților publice cu rol în rezolvarea respectivei probleme și poate fi preluate de
mass-media. (exemplu: Avaaz - Eliminați violul din rândul infracțiunilor acoperite de Legea Medierii)

‣

Scrisoare deschisă: este un instrument de acțiune publică ce conține revendicări sau cereri,
dezvăluie abuzuri ori trage semnale de alarmă în legătură cu o situație, un caz particular ori o realitate
socială cu scopul de a stârni reacții din partea autorităților și de a informa publicul despre abuzuri,
injustiție ori pericole ignorate. Aceast instrument se adresează unui public cât mai larg și poate fi
publicată în mass-media. (exemplu: Scrisoare deschisă a rețelei Rupem tăcerea despre violența sexuală
către Poliția Capitalei)

‣

Dezbateri feministe: o formă de exprimare a opiniilor organizațiilor pentru drepturile femeilor, a
activistelor feministe, a altor aliați referitor la diferite tematici de interes. Un exemplu îl reprezintă seria
de dezbateri feministe organizate în cadrul festivalului Femei pe Mătăsari ori în cadrul Festivalului
Egalității de Gen.
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Flashmob în fața poliției
capitalei și a sediului MAI în
semn de solidaritate cu
ancheta poliției privind
abuzurile sexuale ale
angajatelor din Poliție - 2013

Flashmob la Cotroceni împotriva
afirmațiilor lui Traian Băsescu privind
natalitatea femeilor rome în România.

SlutWalk – Marșul Panaramelor (2011).
Evenimentul a avut drept scop denuntarea
harțuirii stradale și a violențelor sexuale asupra
fetelor si femeilor și criticarea fenomenului de
învinovățire a victimelor (victim blaming)
pentru violențele verbale, fizice și/ sau psihice
pe care le suferă.

Protest împotriva includerii violului în Legea Medierii (1/02/2012), lege ce
urma să fie foarte curând adoptată si care prevedea obligativitatea părților
de a asista la o ședință de informare asupra „avantajelor medierii” înainte
de judecarea unei cauze de viol în fața instanței.

Sit–in ”Stop traficului de fete și femei” Evenimentul s-a desfășurat
simultan în București, Sibiu, Cluj în zonele centrale ale orașelor și a servit
ca semnal de alarmă privind amploarea fenomenului de trafic de
persoane. Au fost implicați mulți voluntari și voluntare ( aprox.100 numai
în București) și au fost ocupate terasele cafenelelor din centru vechi.
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Rețeaua informală Rupem tăcerea despre violența sexuală este formată din următoarele organizații care promovează
egalitatea de gen și acționează împotriva violenței asupra femeilor: Asociația Transcena, Institutul Est European pentru
Sănătatea Reproducerii, Asociația Front, Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE), Asociația E-Romnja, Asociația Filia,
Asociația Artemis, coordonator Asociația A.L.E.G, colaborator Fundația Sensiblu.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România; Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar
poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014
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