Lisboa, 31 de Maio de 2016

Women against Violence Europe (WAVE) e as suas organizações parceiras lançam
a Campanha Step up!
Esta é uma campanha sobre os direitos das mulheres e crianças sobreviventes de violência de
género e o acesso a serviços de apoio e proteção

Na Europa 1 em cada 3 mulheres é vítima de violência física ou sexual ao longo da vida. Apesar das
mulheres cidadãs dos estados membros pagarem os seus impostos continuam a ter escassos serviços
de suporte especializados.

o Apenas 15 dos 46 países Europeus disponibilizam uma Linha Telefónica de apoio gratuita a
funcionar 24h/7 dias;
o Estão em falta mais de 47.000 vagas em Casas de Abrigo para mulheres e crianças
sobreviventes Violência Doméstica na Europa, de acordo com as normas do Concelho da
Europa. Particularmente nos Estados que aderiram à União Europeia após 2004 e nos
Estados não membros da União Europeia;
o Estão em falta Centros de Atendimento Especializados na área da Violação e da Violência
sexual em todos os países da Europa;
o
Os Serviços de Apoio Especializado de suporte não estão acessíveis a muitas mulheres,
incluindo mulheres de Minorias Étnicas, Migrantes e Migrantes Ilegais, com Deficiência,
Idosas, e LGBT.
(WAVE Report 2015)

"Há uma falta grave de investimento em serviços de suporte especializados em muitos
países da Europa e como consequência as mulheres não têm onde recorrer para obter
apoio adequado. Exigimos às autoridades da União Europeia, governos nacionais e
outras partes interessadas na sociedade para Step up/Aumentar os investimentos para
parar a violência contra as mulheres!"
(Rosa Logar, presidente WAVE)

Os custos da violência reiterada afetam todos e todas nós !
Os serviços de apoio especializado são vitais para permitir que as mulheres e as crianças vivam livres de
violência !

A Rede WAVE e a AMCV apelam aos decisores-chave a nível nacional e europeu para:







Apoiar ativamente a prevenção e a proteção de mulheres e crianças vítimas de violência de
género;
Melhorar o acesso aos Serviços de Suporte Especializados para todas as mulheres e crianças;
Aumentar a disponibilidade de Serviços de Suporte Especializados na Europa (particularmente
Linhas Telefónicas de Apoio, Casas de Abrigo e Centros de Atendimento);
Melhorar a qualidade dos Serviços de Suporte Especializados, prestados por organizações
independentes de mulheres que centram a sua intervenção nas necessidades e nos direitos
das mulheres;
Criar Serviços Especializados na área da Violência Sexual.

Porque a violência contra as mulheres é um problema coletivo, que tem um enorme impacto na
liberdade económica das mulheres e seu potencial, com repercussões enormes na economia mundial,
a campanha apela às empresas e setor filantrópico em Portugal para

"Step up !
Aumentar os investimentos para apoiar as/os sobreviventes"
A parceria para a mudança é essencial.
Apelamos a todos/as, junte-se à campanha Step up!
Step up! e una-se para acabar com a violência contra as mulheres e crianças!

Para mais informação ou para apoiar a Campanha Step up!, por favor contate a AMCV em Portugal ou a rede WAVE em Vienna office@wave-network.org , +43 1 548 27 20 - Rosa Logar, rosa.logar@interventionsstelle-wien.at or Maria Rösslhumer,
maria.roesslhumer@wave-network.org

Apelamos aos meios de comunicação para apoiar a campanha, promovendo a mensagem do vídeo das ONGs na Europa, disponível em:
https://youtu.be/EpazurY2P7Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------To find out more about the campaign, go to: www.wave-network.org
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