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PROŚBA O OBJĘCIE PATRONATEM   

Polskiej Edycji Międzynarodowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 

25 listopada – 10 grudnia 2016 

 

Już po raz 25., między 25 listopada do 10 grudnia w 180 krajach świata realizowana będzie 
największa kampania poświęcona tematowi przemocy ze względu na płeć. Ponad 2000 organizacji 
pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych przygotowuje najróżniejsze wydarzenia, 
których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy ze względu na płeć oraz 
wywieranie nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań 
przeciwko przemocy. 

W Polsce koordynacją Kampanii zajmuje się Fundacja Autonomia z Krakowa, która byłaby 
zaszczycona, gdyby po stronie mediów z polski centralnej to właśnie Miasto Ł objęło by patronatem 
nasze działania, które odbywać się będą między 25 listopada a 10 grudnia 2016 w całej Polsce.  

Temat przewodni międzynarodowej Kampanii 2016 brzmi „Od pokoju w domu do pokoju na 
świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”. Edukacja jest powszechnym dobrem oraz 
podstawowym prawem człowieka uznanym przez Art. 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 
1948 roku i podtrzymanym przez wiele międzynarodowych oraz regionalnych traktatów oraz 
konwencji. Prawo do nauki ulega jednak politycznym, ekonomicznym oraz społecznym wpływom oraz 
wstrząsom, wciąż narażając kobiety, dziewczęta, osoby niepełnosprawne, osoby LGBTQI czy 
migrantów i migrantki na utratę tego podstawowego prawa. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w 
kwestii edukacji prezentują ją jasno — edukacja daje umiejętności i wiedzę umożliwiające znalezienie 
zatrudnienia i umacniające przedsiębiorczość, a tym samym równość płci, kulturę pokoju i braku 
przemocy, a także szacunku do różnic kulturowych. Przemoc, niestety, jest POWSZECHNA również w 
polskiej szkole. Wdrażane w kraju programy przeciwdziałania przemocy w edukacji zupełnie nie 
rozwiązują problemu, gdyż w ogóle nie trafią do jego źródeł (czytaj więcej na: 
http://kampania16dni.pl/zasoby-edukacyjne/edukacja-bezpieczna-dla-wszystkich). Dlatego 
konieczne jest podejmowanie realnych, systemowych działań na rzecz podnoszenia poziomu 
bezpieczeństwa w edukacji. 

Kampania 16 Dni Akcji została zainicjowana w 1991 roku przez Women's Global Leadership 
Institute przy Uniwersytecie Rutgers (obecnie Center for Women’s Global Leadership 
http://www.cwgl.rutgers.edu). Aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet, 
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a naruszaniem praw człowieka, a także położyć nacisk na fakt, że taka przemoc jest pogwałceniem 
praw człowieka, inicjatorki wybrały dni pomiędzy Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy 
Wobec Kobiet (25 listopada), a Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia). W Polsce 
ogólnokrajową Kampanię koordynuje fundacja Autonomia, realizująca działania własne i wspierająca 
osoby prywatne, organizacje pozarządowe i instytucje z kilkudziesięciu miejscowości, w tym m.in. z 
Krakowa, Bielska-Białej, Gdańska, Warszawy, Opola, Łodzi, Tarnowa, Poznania, Białegostoku, Lublina, 
Szczecina, Zabrza, Sosnowca, Wrocławia, Zgierza, Sosnowca, Nowego Targu, Tarnowskich Gór, 
Zakopanego, Bydgoszczy, Niepołomic, Góry i wielu innych miejscowości w Polsce. 

W ramach polskiej Kampanii, oprócz intensywnych działań informacyjnych w mediach, 
zrealizowanych zostanie kilkadziesiąt wydarzeń, w tym: spektakle i happeningi, interwencje 
performatywne w przestrzeni miast, projekcje filmowe, wystawy, tzw. żywe biblioteki, spotkania i 
dyskusje oraz, szczególnie ważne ze względu na temat tegorocznej edycji, wydarzenia bezpośrednio 
dotyczące bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy w edukacji. Szczegółowe informacje o 
wydarzeniach będą dostępne na stronie http://kampania16dni.pl/kalendarz.  

Znaczna część powyższych działań odbędzie się w ramach projektów fundacji Autonomia 
„Zatrzymać przemoc - kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób 
doświadczających przemocy ze względu na płeć" oraz „ZERo przemocy - Zaangażowanie, Edukacja, 
Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć" finansowanych ze środków Funduszu Małych 
Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" 
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, oraz Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich.  

 Liczymy na pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. 

 

Z poważaniem, 

Kinga Karp 
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