16 DIAS DE ATIVISMO, 2019
TEMA: GERAÇÃO IGUALDADE CONTRA O ESTUPRO
A Rede Internacional de Mulheres Anglicanas convida todas/os Anglicana/os e Episcopais da
Comunhão para participar nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência de gênero em suas comunidades
e ao redor do mundo. A campanha anual começa em 25 de novembro, que é o Dia Internacional pela
Eliminação da Violência contra as Mulheres e vai até 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos
Humanos.
O tema do ano, Geração Igualdade* Contra o Estupro, é patrocinado pela Comissão das Nações Unidas
sobre o Status das Mulheres, da qual a Comunhão Anglicana participa, apoiando delegadas a
comparecer a cada ano na reunião da Comissão. Em apoio a esse tema para nos unirmos contra o
estupro, solicitamos que deem atenção especial às muitas maneiras insidiosas pelas quais o estupro
viola a dignidade humana e o respeito a que todo ser humano tem direito.
Também pedimos que o ativismo condene todas as formas de estupro, abuso e violência sexual, os quais
afetam desproporcionalmente mulheres e meninas. Em tempos de guerra ou conflito violento, mulheres
e meninas estão especialmente vulneráveis. No entanto, o estupro também ocorre nas comunidades
locais e nas famílias e envolve uma cultura de cumplicidade, onde outros permitem que ocorra olhando
para o outro lado e sem se manifestar. O estupro tem consequências devastadoras para as vítimas e suas
famílias e pode destruir a vida e o futuro de mulheres e meninas que foram vítimas. Incentivamos
todas/os as/os anglicanas/os e episcopais a trabalhar ativamente dentro de suas igrejas, congregações
e comunidades para eliminar o estupro e outras formas de violência baseada em gênero, e a
compartilhar com toda a Comunhão Anglicana e a Rede Internacional das Mulheres Anglicanas o que
você está fazendo.
Atenciosamente
Arcediaga Carole Hughes
Presidente, Comitê diretor da Rede Internacional de Mulheres Anglicanas
Facebook: https://www.facebook.com/groups/IntAngWomen/
_____________________________________________
Campanha Geração Igualdade: pelos direitos das mulheres e um futuro igualitário
Imagine um mundo em que todas as pessoas disfrutem os mesmos direitos e oportunidades,
em que as mulheres e meninas não tenham medo de caminhar para sua casa de noite, e em que
os homens e meninos não se vejam aprisionados em masculinidades opressoras. Neste mundo,
a igualdade de gênero seria o normal. Mulheres e homens receberiam salário idêntico pelo mesmo tipo de
trabalho e compartilhariam as tarefas de cuidados em casa. Imagine que a igualdade também chegara aos
políticos, aos órgãos de decisão das empresas e das fábricas. As mulheres participariam em pé de igualdade nas
decisões que afetam a sua vida, seu corpo, as políticas e o entorno em que vivem, desde as pequenas
comunidades até as cidades. Façamos isso uma realidade! Envolva-se na Campanha “Geração Igualdade” da
ONU Mulheres para celebrar as ações em prol da igualdade de gênero e celebrar o 25º aniversário da
Declaração e Plataforma de Ação de Beijing, a agenda mais visionária aprovada em escala mundial em favor dos
direitos e emporamento das mulheres. (fonte: https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25)
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