KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA”
Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego przystąpiła do wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”, której głównym
organizatorem jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (link do informacji na temat
Zespołu http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie). Z Zespołem Interdyscyplinarnym współpracuje
szereg organizacji, instytucji m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Fundacja Non Licet, Wydział Prawa Uniwersytetu
Wrocławskiego, Sąd Rejonowy. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: Wyłącz przemoc. Włącz myślenie, a jej adresatami są społeczność lokalna
oraz przedstawiciele służb i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Kampania trwa od 25 listopada 2016 do 10 grudnia 2016 r.
KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata, skierowana do mężczyzn,
międzynarodowa kampania mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie, właśnie wtedy w ciągu
zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą
przemocy wobec kobiet i będą reagować, widząc przemoc wobec kobiet. Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy
ze względu na płeć. Początek - 25 listopada - Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętnia zamordowanie działaczek
na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal, w 1960 r. w Republice Dominikany. 6 grudnia upamiętnia wydarzenia z 1989 r., kiedy w budynku
politechniki w Montrealu mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób. Oświadczył, że zrobił to, bo jego zdaniem kobiety nie powinny
kończyć studiów technicznych. 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć kończy 10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka,
to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.
3 listopada uczniowie klas piątych wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym poprowadzonym przez panie z MOPS oraz Komisariatu Policji.
Dowiedzieli się o idei kampanii, rozmawiali na temat wychowania bez przemocy i edukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy wśród
rówieśników. Uczniowie wykonali również symboliczne białe wstążeczki, które będą wpinane mieszkańcom Wrocławia na wrocławskim rynku
25 listopada 2016 r.
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