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Соопштение до јавноста
Кампања: „16 дена активизам за борба против насилството врз жените и
семејното насилство“
25.11-10.12.2011

„НЕМА ОПРАВДУВАЊЕ ЗА НАСИЛСТВОТО!“
Темелна, енергична и одлучна акција се додека родовото и семејното насилство не престане!
Насилството врз жените е најекстремниот облик на дискриминација втемелена врз база на родот. За
решавање на ова антицивилизациско и деструктивно однесување треба да пристапиме, енергично,
темелно и одлучно. Корените на родовото насилство се длабоко скриени во половата нееднаквост и
се одржуваат од страна на патријархалните структури на моќ кои ја одредуваат машката супериорност
и женската инфериорност. Насилството е еден од главните механизми кои влијаат во одржувањето на
нерамноправната положба помеѓу половите.

Жените ширум светот, се изложени на сите видови на насилство: физичко, психичко, сексуално и
економско, како од страна на семејството, така и од општеството и државата. Насилствата во повеќето
случаи се директно насочени кон нејзиното тело (силување, телесно злоставување и убиство, напад
на нејзината репродуктивна функција и сексуалност). Но, жените се соочуваат и со други форми на
насилство, вклучувајќи го и структуралното насилство изразено во идеологија на помала вредност и
непочитување на нејзиниот статус и непримена на соодветните закони (во пракса) кои треба да ја
заштитат и унапредат нивната положба.
Статистиката открива и дава една поразувачка слика за положбата на жените во целиот свет – секоја
трета жена барем еднаш во текот на својот живот била изложена на насилство. Во Република
Македонија ситуацијата не е многу поразлична. Анализите говорат дека:
Секоја втора жена е жртва на психичко насилство, секоја петта на физичко насилство, а секоја
десетта жена е жртва на сексуално насилство.
Поврзаноста на насилството врз жените и нивната положба во општеството, претставува
маѓепсан круг, затоа и борбата против насилството врз жените е составен дел од борбата за
постигнување на рамнопровност помеѓу жените и мажите, а воедно и единствен предуслов за
оджлив мир и развој на национално и глобално ниво.
„Шестнаесет дена активизам против насилството врз жените“ е меѓународна кампања која
започнува на 25 ноември - Меѓународен ден против насилството врз жената, а завршува со 10
декември – Меѓународен ден на човековите права, за да ја симболизира врската на насилството врз
жената и човековите права и да нагласи дека таквото насилство е прекршување на човековите права.
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Женската граѓанска иницијатива АНТИКО, и оваа година се приклучува на оваа широка кампања. Во
текот на 16 дена планирано е да се реализираат многубројни активности во 10 локални
заедници на Република Македонија. Во активностите на кампањата ќе се
вклучат над 100
членки, активистки, волонтери/ки на АНТИКО од Скопје, Тетово, Гостивар, Куманово, Кичево,
Ресен, Битола, Пробиштип, Струмица и Крушево.
Со реализираните активности на кампањата сакаме да влијаеме на зголемувањето на јавната
свест на локално и национално ниво. Да дадеме придонес во превенирањето на насилството и
да ги заштититиме потенцијалните жртви; да ги потсетиме сите релевантни институции и
засегнати страни поактивно, поорганизирано, покоординирано и поефикасно да се приклучат
кон сите заложби за елиминирање на родовото насилство. Во рамките на кампањата особено ќе
се стави акцент на сензибилизирање на младата популација во насока на формирање позитивни
ставови во однос на родовата рамноправност и еднаквите можности и елиминирање на родовите
предрасуди и стереотипи.
Преку организирање на трибини, работилници, тркалезни маси, јавни форуми, перформанси и
дебати, како и дистрибуција на промотивен и едукативен материјал, мрежата на ЖГИ АНТИКО
ќе покрене иницијативи за:
- Зголемување на јавниот активизам на сите засегнати страни во борбата против ова
општествено зло;
- Изнаоѓање и примена на ефективни начини за превенција и заштита на жртвите и
нивна максимална поддршка во процесот на рехабилитација;
- Охрабрување на жртвите да го пријават насилството;
- Зголемување на интерсекторската соработка помеѓу релевантните институции;
- Имплементација во пракса на законската регулатива;

Со ова сакаме да дадеме наш придонес во создавањето на еден побезбеден свет со
живот без насилство и почитување на правата на секоја индивидуа. Тоа ќе се постигне
кога институциите доследно ќе ја спроведуваат законската регулатива, а жртвите ќе
имаат доверба во системот и нема да се плашат или срамат да го пријават насилникот,
бидејќи тоа е првиот чекор кој води кон побезбедна иднина за нив и нивното семејство.
ДА МУ СТАВИМЕ КРАЈ НА НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ!
Информации за организираните настани и активности и детален преглед на календарот на
активностите ќе можете да добиете на веб страницата на ЖГИ Антико, www.antiko.org.mk .

Годишната програма на АНТИКО е поддржана од програмата CIVICA Mobilitas, која е имплементирана од страна на Центарот за
Институционален Развој – ЦИРа и финансирана од Швајцарската Агенција за Развој и Соработка (SDC), претставена од
Швајцарската Канцеларија за Соработка во Македонија.
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