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http://www.un.org/es/women/endviolence
Dilluns, 25 de novembre, és el

Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la

Dona. Des de Nacions Unides, es va impulsar l’any 2008 ‘UNEIX-TE’, la Campanya Mundial
del Secretari General de les Nacions Unides per posar fi a la Violència Contra la Dona, que
s'estendrà fins al 2015. Té per objecte prevenir i eliminar la violència contra les dones i les
nenes a tot el món i reuneix nombrosos organismes i oficines de les Nacions Unides per
impulsar l'acció en tot el seu sistema, a fi de prevenir i sancionar la violència contra la dona
a nivell nacional i local. Aquest és el document de l’ONU amb idees per implantar

la

campanya i aquesta la Declaració sobre l’eliminació de la violència contra la dona. A tall
d'exemple, algunes de les iniciatives que s'estan desenvolupant:
http://saynotoviolence.org
UNEIX-TE per posar fi a la violència contra les dones. Aquesta iniciativa és una crida
mundial a l'acció que es va posar en marxa el novembre de 2009 per eliminar la violència contra
les dones i les nenes. La iniciativa Digui NO té per objecte impulsar i destacar accions de
persones, governs i col·laboradors de la societat civil. Entre altres coses, les activitats estan
destinades als estudiants a les escoles, el treball voluntari en albergs locals, la promoció de lleis
i la donació de fons a programes que protegeixen les dones i les nenes de la violència. Es
registren totes les activitats per divulgar l'important compromís mundial respecte d'aquesta
qüestió.
El Dia Taronja. La campanya UNEIX-TE estableix cada dia 25 del mes com el Dia Taronja. El
seu objectiu, conscienciar sobre la violència existent contra les dones i nenes durant tot l'any en
lloc de fer-ho sol el 25 de novembre, Dia Internacional sobre la Violència contra les Dones.
http://stoprapenow.org/
Stop Rape Now. «No més violacions» té com a finalitat evitar la violació com a tàctica de
guerra i atendre amb eficàcia les necessitats de les supervivents. La seva iniciativa «GET
CROSS!» Demana als membres, així com a les celebritats i altres figures destacades a nivell
nacional, que enviïn una fotografia de si mateixos amb els braços creuats en forma de "X"
per enviar el missatge que no es tolera el terror sexual.

