Vesti de la reteaua informala Rupem tacerea despre violenta sexuala

Rupem tacerea despre violenta sexuala este un proiect ce aduce impreuna 9 organizatii
(Asociatia Transcena, Institutul Est European pentru Sanatatea Reproducerii, Asociatia
Front, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociatia E-Romnja, Societatea de Analize
Feministe AnA, Centrul Filia, Asociatia Artemis, Asociatia A.L.E.G) si colaborator
Fundatia Sensiblu care promoveaza egalitatea de gen si actioneaza pentru prevenirea si
combaterea violentei asupra femeilor, astfel incat violenta sexuala sa nu ramana un
subiect tabu in spatiul public iar victimele agresiunilor sexuale sa fie incurajate sa caute
asistenta necesara.
Din mai 2014 am parcurs deja o serie de teme de inters in cadrul dezbaterilor lunare
“Rupem tacerea despre violenta sexuala”, teme precum violenta sexuala ca forma a
violentei de gen, drepturile victimelor in legislatia nationala si europeana, reprezentarile
mass-media ale violentei sexuale si rolul acestora in reproducerea violentei, bune
practici in servicii de asistenta pentru victime, strategii de prevenire a violentei sexuale si
violenta sexuala asupra minorului. Materiale utile privind aceste teme s-au strans si
postat pe site-ul resursa al retelei http://www.violentaimpotrivafemeilor.ro
Dezbaterile lunare “rupem tacerea despre violenta sexuala” au ca scop final agrearea
unor prioritati comune pentru organizatiile membre ale retelei precum si elaborarea unor
instrumente de advocacy consistente si actuale. Documente de pozitie referitoare la
subiecte precum serviciile de asistenta a victimei, recunoasterea violentei sexuale ca
forma a violentei de gen, reprezentarea media corecta si respectand confidentialitatea
victimelor in mass-media sunt cateva dintre instrumentele de advocacy elaborate. Pe
masura ce sunt finalizate si agreate de toate organizatiile partenere aceste documente
apar pe site-ul retelei http://www.violentaimpotrivafemeilor.ro
Un alt demers recent al organizatiilor prinse in aceasta retea informala a fost sprijinirea
unei tinere in demersurile sale pentru a sanctiona un agresor sexual care a acostat-o pe
strada si apoi a lovit-o atunci cand aceasta a incercat sa-l fotografieze. Scrisoarea
deschisa adresata Politiei Capitalei, Ministerului de Interne si Inspectoratului General al
Politiei a avut ca rezultat identificarea agresorului si deschiderea urmaririi penale
impotriva acestuia pentru loviri si alte violente. Scrisoarea deschisa se poate vedea si pe
websiteul retelei dar si pe mai multe portaluri de stiri:
http://pandoras.realitatea.net/life/scrisoare-deschisa-pentru-autoritati-dupa-ce-incidentuldin-romana-ne-am-saturat-sa-toleram-la-tot-pasul-atingeri-nedorite-sisau-jigniri-degenul-%E2%80%9Episi-%E2%80%9Epapu-33916.html

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii
oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

