DIA GLOBAL DA SOLIDARIEDADE - Marcha Virtual de Sapatos Vermelhos
Os relatos dos ativistas na linha da frente com quem trabalhamos todos os dias
são terríveis. A violência doméstica e sexualizada está a aumentar. Mulheres e
crianças são forçadas a abrigar-se com os seus agressores no meio dos
confinamentos necessários para proteger as nossas comunidades em todo o
mundo. A violência pandémica está a cruzar-se com a pandemia de Covid-19, e a
nossa missão de acabar com a violência contra mulheres e meninas é mais
urgente do que nunca.
Este confinamento global significa que mulheres e crianças estão agora
isoladas das suas redes de apoio, deixando-as sem para onde se virar e, na
maioria das vezes, confinadas em silêncio.
No dia 4 de junho, estaremos com sobreviventes em todo o mundo numa
ação coletiva inspirada pela – e com - a artista mexicana Elina Chauvet.
Em 2009, Chauvet apresentou a sua primeira instalação artística de sapatos
vermelhos - representando o derramamento de sangue que as mulheres
enfrentam no México por causa de feminicídio, violência doméstica e
sexualizada. Desde então, as suas instalações inspiraram ativistas em todo o
mundo a usar sapatos vermelhos, para replicar os seus protestos nas suas
próprias cidades e países e a partilhar fotografias dos seus sapatos vermelhos.
Junte a sua voz e marque uma posição connosco - por todas as mulheres e
meninas. No dia 4 de junho, vamos realizar uma Instalação Virtual de Sapatos
Vermelhos e marchar.

Junte-se à Chamada
Enquanto o mundo luta com o COVID-19, e os confinamentos necessários,
explodem relatos de violência contra mulheres e meninas forçadas a abrigar-se no
mesmo local com os seus agressores. Pedimos a todas as nações do mundo
que implementem intervenções baseadas em evidências conhecidas por
oferecer segurança. Defendemos vidas livres de violência para todas as
mulheres e meninas, em qualquer lugar. Estamos com as mulheres
desaparecidas e assassinadas. Marchamos por elas. #RedShoesEveryWoman
Clique para Tweetar: https://ctt.ac/kCONM

Marque uma Posição
Para participar na Instalação Virtual de Sapatos Vermelhos: Publique-a nas suas
redes sociais no dia 4 de junho e/ou envie fotos e arte via
RedShoes@everywoman.org.
Tire uma foto de sapatos vermelhos ou meias vermelhas. Não tem sapatos ou
meias vermelhas? Também pode partilhar os seus desenhos. Flores vermelhas,
tecido, tinta - seja criativo. Ou pegue naquele batom vermelho e verniz das unhas e
desenhe um símbolo de solidariedade. Entendemos que as cores têm nuances
culturais e todas as imagens e mensagens de solidariedade são bem-vindas.
O evento de transmissão ao vivo contará com ativistas na linha da frente de todo o
mundo. Se você ou um membro da sua equipa quiser juntar-se à transmissão ao
vivo – são todos bem-vindos. Envie um email para Elizabeth@everywoman.org
para se envolver.
Email
Entre em contacto com a sua rede por email e peça-lhes que se juntem a nós para
marcar uma posição no dia 4 de junho de 2020. Partilhe (1) por que está a
participar no evento, (2) como podem juntar-se a si na solidariedade e (3)
influenciar os influenciadores - os legisladores, embaixadores e chefes de estado
que têm o poder de mudar os sistemas globais - garantindo um futuro livre, seguro
e equitativo para mulheres e meninas.

Redes Sociais
Abaixo estão alguns exemplos para usar nos seus posts no Twitter, Facebook e
Instagram. Não deixe de nos marcar! Partilharemos novamente e destacaremos as
suas histórias.
No meio do #Confinamento COVID19, explodem relatos de violência contra
mulheres e meninas forçadas a abrigar-se no mesmo local com os agressores.
Pedimos a todas as nações que implementem intervenções baseadas em
evidências. Defendemos vidas livres de violência. Estamos com as mulheres
desaparecidas e assassinadas. #RedShoes
#ZapatosRojos #RedShoes – inspirada na corajosa artista Elina Chauvet do
#Mexico. Não podemos esquecer a #Pandemia de #violênciacontramulheres e o
perigo que os confinamentos globais criam para mulheres e meninas. Todos
SABEM que mulheres e meninas são mais afetadas numa crise.

As Linhas de Ajuda estão Inundadas de Chamadas, os Governos Devem
Responder ao Aumento de #ViolênciaContraMulheres e Meninas durante a
#COVID19. Em #solidariedade com as #Sobreviventes e com todas as mulheres e
meninas que perdemos. #RedShoes #zapatosrojos
Hoje, eu marco uma posição na #Solidariedade com as #Sobreviventes e peço
uma mudança global nos sistemas para proteger mulheres e meninas. A violência
pandémica e a #pandemia de coronavírus cruzam-se. #redshoes #zapatosrojos
#redshoeseverywoman
Marque-nos:
Twitter: @WomanTreaty
Instagram: @EveryWomanTreaty
Facebook: /EveryWomanTreaty
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