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ÎNSCRIEȚI 

„Nu abandonăm pe 
nimeni: să punem capăt 

violenței împotriva 
femeilor și fetelorˮ 

Sub acest slogan se va 
desfășura campania „16 

zile de activismˮ  în 
perioada 25 noiembrie - 

10 decembrie 
 

   

SĂ COLORĂM LUMEA ÎN PORTOCALIU, PENTRU UN VIITOR LIPSIT DE VIOLENȚĂ    

CAMPANIE – AGENDA 2030 

Dianova International pledează pentru drepturile femeilor 
și se concentrează pe promovarea perspectivei de gen în 
dezbateri legate de migrație, educație, dependență și 
sănătate mintală, prin campanii internaționale.  

Dianova International va participa la campania anuală „16 
zile de activismˮ, care se desfășoară între 25 noiembrie 
(Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva 
femeilor) și 10 decembrie (Ziua drepturilor omului). 
Sloganul campaniei din 2017 va fi „Nu abandonăm pe 
nimeni: să punem capăt violenței împotriva femeilor și 
fetelorˮ.  

Campania face parte din Agenda 2030, un angajament 
global față de 17 obiective de dezvoltare durabilă 
adoptate de către cele 193 de state membre ale ONU, care 
vizează trei domenii de dezvoltare durabilă: economic, 
social și de mediu.  

Obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 5 promovează 
egalitatea dintre sexuri și capacitarea femeilor ca fiind o 
prioritate critică a  agendei. Pornind de la această viziune, 
ca în anii precedenți, campania VENIȚI CU NOI vă invită să 
„Colorați lumea în portocaliuˮ, culoare ce simbolizează un 
viitor lipsit de violență. „Zilele portocaliiˮ sunt un apel 
către societatea civilă, către guverne și către membrii  
ONU de a mobiliza oamenii și de a sublinia aspectele 
relevante, pentru a preveni și a pune capăt acestui tip de 
abuz.  

 

CONTEXT 

Se estimează că 35 % dintre femeile din întreaga lume au 
fost supuse, la un moment dat pe parcursul vieții, 
violenței fizice și/sau sexuale de către partener, sau 
violenței sexuale de către altă persoană decât 
partenerul. 

Totuși, unele studii realizate la nivel național arată că 
până la 70% dintre femei au fost supuse violenței fizice 
și/sau sexuale de către partener. 

POZIȚIA DIANOVA 

Dianova consideră că accesul la informare și educație, 
precum și măsurile de sprijin comunitar, pot ajuta la 
promovarea egalităţii sexelor, pot reduce violența 
împotriva femeilor și pot genera respect pentru 
contribuția acestora în cadrul familiei, comunității și 
societății. 

ANGAJAMENT 

În cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare  durabilă și prin 
intermediul campaniei VENIȚI CU NOI, ne străduim să se 
asigurăm că femeile și fetele, indiferent de locul unde se 
află, indiferent de circumstanțe și indiferent dacă sunt 
migrante, au dreptul la o viață fără violență și fără 
consecințele acesteia.  
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OBIECTIVUL CAMPANIEI ȘI CATEGORIILE VIZATE 

STRATEGIE 

-Timp de 16 zile, Dianova 
International va distribui diverse 
tipuri de conținut (articole, relatări și 
infografice), în principal prin canalele 
online.  

-Pe 25 noiembrie, Dianova 
International va lansa un apel global 
pentru ca lumea să fie colorată în 
portocaliu. 

-Membrii rețelei Dianova pot 
participa la campania de 16 zile 
împreună cu Dianova International, 
sau pot lua parte doar la apelul din 
25 noiembrie.  

- Campania constă într-un îndemn la 
acțiune simbolizat de culoarea 
PORTOCALIE. De exemplu, puteți 
posta pe rețelele de socializare o 
fotografie cu dvs. purtând haine sau 
accesorii portocalii.  
În ziua respectivă, ne vom schimba 
fotografiile de profil de pe rețelele 
de socializare, pentru a promova 
campania.  

- De asemenea, vom recomanda 
imaginile celor care ne urmăresc.  

Pentru Dianova International, obiectivul campaniei este de a implica un 
număr mare de participanți din rețeaua Dianova, precum și din alte 
grupuri de interes. 
Astfel, următoarele teme și categorii au fost alese ca principale 
destinatare ale campaniei: 
 
1.- Violența bazată pe sex în serviciile medicale/la locul de muncă.  
      Categorii vizate: personalul medico-sanitar, managerii de  
                   resurse umane, conducerea superioară a companiilor. 
 
2.-Violența bazată pe gen și educația.  
        Categorii vizate: </ex> cadrele didactice și familiile. 
 
3.- Politicile legate de gen și finanțarea: factorii de decizie și 
legiuitorul. 
 

CONCEPT CREATIV 

Mesajul central al campaniei: „Conștientizare cu privire la necesitatea de a eradica violența împotriva femeilor și a 
fetelor și de a promova egalitatea dintre sexe”.  

Fiecare participant va selecta unul sau mai multe segmente de public-țintă: personal medico-sanitar, manageri de 
resurse umane, membri ai conducerii superioare a companiilor, cadre didactice, familii, factori de decizie, legiuitor. 

După ce participanții își vor selecta publicul, Dianova International va oferi imagini adaptate pentru fiecare.  
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CAMPANIE 

Campania se va desfășura în principal online și va fi lansată în țările în 
care se află membrii ordinari și membrii asociați ai rețelei Dianova. 

Data lansării: 25 noiembrie. 

Durata: 16 zile, se încheie în data de 10 decembrie.  

Limbi: engleză, franceză, italiană, norvegiană, portugheză, română, 
slovenă, spaniolă, suedeză. 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/16%20days%202017%20action%20plan%20final%20shortened.pdf?la=en&vs=2848
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women
http://16dayscwgl.rutgers.edu/
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MĂSURĂTORI - INDICATORI GLOBALI 
 

Vom folosi următorii trei indicatori pentru a demonstra impactul general al campaniei, online și offline: 
 
Dimensiune: număr de postări, mesaje tweet, vizualizări de pagină web 

Vitalitate: capacitate de penetrare, numărul persoanelor afectate  

Influență: numărul de interacțiuni, „likeˮ-uri, distribuiri, comentarii, mesaje tweet preluate 

 
Efectul offline 
Numărul de postere afișate/potențialul de audiență.  

Numărul de articole publicate în presă/potențialul de audiență.  

Alte acțiuni cu efect offline.  

 

 


