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25 listopada jest oznaczony jako Dzień Pomarańczowy przez kampanię ONZ  w celu 

wzmocnienia wpływu kampanii - Koniec przemocy wobec kobiet. 

Na całym świecie zachęca sie do noszenia odrobiny pomarańczy w solidarności 

z kobietami - kolor symbolizuje lepszą przyszłość i świat wolny od przemocy wobec kobiet 

i dziewcząt. 

Alarmujące fakty: 

- 1 na 3 kobiety i dziewczęta doświadczają przemocy fizycznej lub seksualnej przez całe 

życie, najczęściej przez bliskiego partnera, 

- tylko 52% kobiet będących w związku małżeńskim lub w związku swobodnie podejmuje 

decyzje dotyczące stosunków seksualnych, stosowania środków antykoncepcyjnych 

i opieki zdrowotnej, 

- na całym świecie prawie 750 milionów kobiet i dziewcząt żyjących dzisiaj wyszło za mąż 

przed ukończeniem 18 lat; podczas gdy 200 milionów kobiet i dziewcząt przeszło 

okaleczanie żeńskich narządów płciowych (FGM), 

- 1 na 2 kobiety zabite na całym świecie zostały zabite przez swoich partnerów lub rodzinę 

w 2012 r . podczas gdy tylko 1 na 20 mężczyzn zginęło w podobnych okolicznościach, 

- 71% wszystkich ofiar handlu ludźmi na świecie to kobiety i dziewczęta, a 3 na 4 kobiety 

i dziewczęta są wykorzystywane seksualnie, 

- przemoc wobec kobiet jest tak samo poważną przyczyną śmierci i niezdolności kobiet 

w wieku reprodukcyjnym, jak rak, oraz większą przyczyną złego stanu zdrowia niż 

wypadki drogowe i malaria. 



Każda kobieta i dziewczyna ma prawo do życia bez przemocy. Jednakże we 

wszystkich społeczeństwach to prawo jest naruszane na różne sposoby, a najbardziej narażone 

na to zjawisko są grupy marginalizowane i bezbronne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Działacze na rzecz praw kobiet stają się celem ataków na alarmującą skalę, a przemoc 

wobec polityczek wstrzymuje postęp w dziedzinie praw cywilnych, politycznych, socjalnych, 

ekonomicznych oraz kulturalnych kobiet. 

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że przemoc wobec kobiet, w tym molestowanie 

i inne krzywdzące praktyki, stanowi główną barierę w przestrzeganiu praw człowieka. 

Przemoc to także wyzwanie związane z włączeniem kobiet w procesy pokojowe i ich 

udziałem w utrzymaniu pokoju.  

Należy wzmacniać działania dążące do zakończenia przemocy wobec kobiet 

i dziewcząt raz na zawsze. To dotyczy każdego z nas w każdym kraju i regionie oraz każdego 

społeczeństwa.  Musimy razem pracować, w tym samym czasie i dla osiągnięcia tego samego 

celu. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych działa na rzecz przeciwdziałania przemocy 

wobec kobiet na wiele różnych sposobów. Powstał Fundusz Powierniczy Narodów 

Zjednoczonych na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. 

Nadszedł czas byśmy wszyscy się zjednoczyli, podejmowali wspólne działania 

i dbali o to, by kobiety i dziewczęta na całym świecie mogły żyć wolne od molestowania, 

krzywdzących praktyk i innych form przemocy. 
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