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Најава кампање „Милијарда устаје у борби против насиља“
Савет за родну равноправност града Краљева и Женска одборничка мрежа
у Скупштини града Краљева подржали су глобалну кампању „Милијарда устаје у
борби против насиља“, која се 14. фебруара организује у целом свету. У оквиру
акције, јавним плесом се скреће пажња на значај борбе против свих облика
насиља, првенствено над женама и девојчицама, старим и изнемоглим лицима.
Тим поводом, одржали су и конференцију за новинаре, како би најавили
обележавање у нашем граду. Краљево се, поред Београда, ове године
придружило кампањи, чији почетак сеже у 1994. годину, када је изведена једна
представа у Њујорку, а од 1998. сваке године се обележава у више од 170 земаља
света.
Како је истакла председница Савета за родну равноправност града
Краљева Лидија Павловић, солидарност је један од главних покретача у борби
против насиља над женама и свих других облика насиља.
„Ове године је стављен акценат на дискриминацију и експлоатацију жена на
тржишту рада. Подаци говоре да је 11 одсто жена мање плаћено за посао који
раде, 87 одсто жена у Србији утроши слободно време на кућне послове и бригу о
породици и деци, свака друга жена је незапослена, а у 73 одсто случајева
узнемиравања на послу су жене“, каже Павловићева, истичући да је учестало и
вршњачко насиље, нарочито у школском узрасту, као и да се јавља сексуално
насиље дечака над девојчицама.
Према речима представнице Женске одборничке мреже у Скупштини града
Краљева одборнице Зорице Јевтовић, ово је глобални позив женама жртвама
насиља, али и другима, да проговоре, да на тај начин помогну и осталима да кажу
да су жртве насиља, јер насиље не треба и не сме да се трпи и о њему не сме да
се ћути.
И припаднице цивилне заштите су се укључиле у пружање подршке свакој
врсти борбе против насиља.
Организатори акције у нашем граду су позвали културно-уметничка друштва
и женске спортске клубове да се прикључе догађају на Тргу српских ратника,
сматрајући да они највише времена проводе са младима и највише могу да утичу
на промену свести младих људи о значају борбе против насиља. Тако ће се у
борби против насиља на централном краљевачком тргу наћи културно-уметничка
друштва „Абрашевић“, „Стефан Немања“, „Краљевачка ризница“, „Карановац“,
Плесна група „Спектар“, Центар за културу „Жича“, „Евергрин“, Женски фудбалски
клуб „Слога 036“, Женски кошаркашки клуб, Женски одбојкашки клуб „Техничар“,
„Краљевске круне“, представници цивилне заштите, жене ватрогасци, удружење
„Феномена“...
Такође, позив је упућен Краљевчанима да се придруже јавном плесу.

