Stop
vold mod kvinder
Den 25. november er FN's internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder. I den anledning støtter Soroptimist
International Silkeborg, den 16-dages verdensomspændende kampagne, som sætter fokus på emnet.

Hvis du vil være med til at støtte op om den vigtige sag,
så er du inviteret på
Silkeborg Torv den 27. november fra kl. 10.00 til kl.13.00,
hvor soroptimisterne sammen med dig vil

...farve verden orange
Den orange farve symboliserer en lysere fremtid for verdens voldsudsatte kvinder og
er den internationale farve
for FN-kampagnen Stop
vold mod kvinder.
Læs mere om SI Silkeborg
soroptimist-danmark.dk/silkeborg

Vidste du?
I Danmark:


38.000 kvinder udsættes hvert år for partnervold.



Cirka 10 kvinder dræbes hvert år af en partner eller ekspartner.



Årligt tager 2000 kvinder på krisecenter. Af dem har 55 % været udsat for
vold i over tre år.



Hver 10. unge kvinde under 24 år har været udsat for vold fra en
nuværende eller tidligere kæreste.



Én ud af fem danske kvinder oplever chikane på nettet.

På verdens plan:


1 ud af 3 kvinder på verdensplan bliver udsat for fysisk eller seksuel vold i
løbet af deres liv.



Over 600 millioner kvinder bor i et land hvor vold i hjemmet ikke er
forbudt.



I Europa udsættes mindst en ud af fem europæiske kvinder for fysisk vold i
deres levetid.



Mellem 500.000 og 2 millioner mennesker er årligt offer for trafficking.

Kvinder og piger udgør ca. 80% af ofrene.


En tredjedel af alle kvinder i udviklingslandene bliver gift, før de fylder 18
år. Hvert syvende sekund bliver en pige under 15 år gift et sted i verden.



Halvdelen af alle drab på kvinder bliver begået af partneren, mens kun
ganske få mænd bliver dræbt af deres kone eller kæreste.



I dag er mere end 200 millioner piger verden over omskåret og 2 mill.
omskæres årligt.

