Nieraz słyszałaś: „Beze mnie jesteś nikim”? „Nie jesteś
sama!”, mówią iławskie Od-Ważne i zapraszają w tę sobotę
data aktualizacji: 2021.11.25

"Nie dla przemocy! Tak dla pomocy!" - to hasła przyświecające sobotniemu wydarzeniu
iławskich Od-Ważnych - członkiń lokalnego stowarzyszenia o takiej nazwie.
Jak same o sobie piszą, są "grupą kobiet w różnym wieku, pracujących i emerytek, mężatek
i wolnych, matek, babć, córek, wierzących i ateistek". Trochę je dzieli, ale i wiele łączy.
Wspólna jest na przykład chęć działania na rzecz kobiet dotkniętych przemocą.
Właśnie tej sprawie jest dedykowane ich zbliżające się wydarzenie - dzień walki z przemocą wobec
kobiet "Nie jesteś sama!". A wciąż w tej kwestii jest co robić - zapowiadając wydarzenie,
stowarzyszenie powołuje się na dane, zgodnie z którymi każdego tygodnia w Polsce z powodu
przemocy domowej giną 3 kobiety. Bicie, szarpanie, popychanie - chociaż niektórzy odwracają oczy,
albo udają, że nie słyszą, każdy wie, że to jest przemoc. A czy rozpoznasz jej mniej oczywiste
przejawy? Przemoc ekonomiczną, psychiczną, seksualną? Zobacz, zapoznając się z załączonymi
plakatami - na pomysł ich przygotowania w ramach kampanii towarzyszącej wydarzeniu wpadła
Monika Banacka, członkini stowarzyszenia.
~~galeriaspc~~6768~~

- Może ocalimy chociaż jedną kobietę... - mówi M.

Banacka, wspólnie z innymi członkiniami stowarzyszenia, a
także z partnerami wydarzenia zapraszając na sobotni
event. Iławski dzień walki z przemocą wobec kobiet jest
adresowany do ofiar przemocy, ale też tych wszystkich,
którzy chcą się dowiedzieć, jak nieść takim osobom
skuteczną pomoc.
Co w programie?
Sobota, 27 listopada
9.00 – bieg "białej wstążki" (5 km w ramach parkrunu Iława, start przy basenie).
10.00 – wspólny marsz wokół Małego Jezioraka. - Zabierz ze sobą kijki do nordic walking, męża,
partnera, koleżankę, dziecko, psiaka i po prostu chodź na spacer z nami - zachęcają organizatorki.
Start za amfiteatrem).
11.00 – stoisko informacyjne na parterze w Galerii Jeziorak:
- spotkanie z osobami pomagającymi ofiarom przemocy w Iławie;
- konkursy z nagrodami od Galerii Jeziorak;
- możliwość uzyskania bezpośrednich kontaktów pomocowych oraz wsparcia;
- podpisanie deklaracji "Nie dla przemocy!”. Organizatorki zapraszają szczególnie Panów!
- występ Agaty Otręby na trąbce;
- pokaz Iławskiej Grupy Aktorskiej IGA.

Red. kontakt@infoilawa.pl.
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