«Το Μέλλον της είναι η Ισότητα»:
Το Μοντέλο Ισότητας για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης.

Πρόσκληση
Την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021, ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και η
Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών - ως εταίροι της Έκκλησης
των Βρυξελλών (https://brusselscall.eu) και σε συνεργασία με το European Women’s Lobby
(https://womenlobby.org) - θα παρουσιάσουν την εκστρατεία με τίτλο, «Το Μέλλον της είναι
η Ισότητα» - ‘Her Future is Equal’, καλώντας σε δράση για μια Ευρωπαϊκή Ένωση
ελεύθερη από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την παράνομη διακίνηση ανθρώπων.
Προωθούμε το Μοντέλο Ισότητας ως τη βέλτιστη προσέγγιση για την αποτελεσματική
καταπολέμηση του μείζονος σημασίας προβλήματος της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
Η εκστρατεία με τίτλο «Το Μέλλον της είναι η Ισότητα» δεν διεξάγεται μόνο σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε εθνικό επίπεδο, όπου κράτη μέλη και εταίροι εργάζονται
για νομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα καταπολεμήσουν το εμπόριο του σεξ,
μεταφέροντας το μήνυμα στους αρμόδιους φορείς και το ευρύ κοινό.
Στόχος μας είναι να παρουσιαστούν οι συνθήκες και η πραγματικότητα του εμπορίου του σεξ
σε όλη την Ευρώπη, οι εκκλήσεις για αλλαγές, οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες προκειμένου
να υπάρξει ουσιαστική στήριξη και επιρροή για τις γυναίκες και τα κορίτσια που πλήττονται
από την πορνεία.
Σκοπός μας είναι να φέρουμε κοντά φωνές από το χώρο της Πολιτικής, την Κοινωνία των
Πολιτών, Εμπειρογνώμονες πρώτης γραμμής, Ευρωβουλευτές και Εκπροσώπους Φορέων, οι
οποίοι συμφωνούν ότι πρέπει να δράσουμε τώρα και να θέσουμε τέλος στον εξαναγκασμό,
τη βία και την εκμετάλλευση γυναικών και κοριτσιών.
Σας προσκαλούμε ελπίζοντας ότι θα είστε μαζί μας σε αυτή τη σημαντική συνάντηση για την
εφαρμογή της Οδηγίας κατά της παράνομης διακίνησης ανθρώπων (trafficking) και την
θεσμοθέτηση κανόνων δικαίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στη σεξουαλική
εκμετάλλευση, ως μέρους του νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση της βίας σε
βάρος γυναικών και κοριτσιών.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, 18.30 - 20.30 μέσω της
πλατφόρμας Zoom στον ακόλουθο σύνδεσμο:.
https://us02web.zoom.us/j/86084537311?pwd=QzhjeHlxczdvc2lYaFlROEwvZ3RGUT09
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