
 
 

Gwent-i fehér szalag nap 2020 

 (Gwent White Ribbon Day 2020) 

Vegyen részt a #149 kihívásban ( #149Challenge)! 

Ebben az évben, november 25-én, csütörtökön lesz a "fehér szalag nap" (White Ribbon 

Day) és szükségünk van a segítségére. 

A "fehér szalag nap" egy évente megrendezett esemény, mely az ENSZ nők elleni 

erőszak felszámolásának nemzetközi világnapját jelöli (United Nation’s International 

Day for the Elimination of Violence Against Women), azzal a céllal, hogy felhívja a 

figyelmet erre és a férfiak nők elleni erőszakosságának felszámolására törekedjen.  

A családon belüli erőszak esetei több ezer nőt és családot érintenek, és sok esetben ez 

súlyosbodott a szigorított lezárásokkal (lockdown). Most fontosabb, mint valaha, hogy a 

nők elleni erőszakra felhívjuk a figyelmet azzal, hogy a támogatásunkat kifejezzük 

"fehér szalag napon"   (White Ribbon Day). 

Mi az a kihívás #149? 

149 nőt öltek meg férfiak 2018-ban az Egyesült Királyságban. Több mint felét volt férjek, 

vagy partnerek követték el, és szinte minden esetben az áldozat ismerte az elkövetőt. 

Arra hívjuk ki és bátorítjuk a közösséget, hogy hívja fel a figyelmet barátok, kollégák 

között és a családban. Bátorítjuk az embereket, iskolákat, szervezeteket, sport 

csapatokat és közösségi csoportokat Gwent egész területén, hogy ezt a kihívást, ami a 

149-es számra fókuszál  véghez vigyék novemberben. Ha már megcsinálta, tegye fel a 

közösségi média oldalára  és használja ezeket: @GwentVAWDASV @GwentPCC 

@GwentPolice #WhiteRibbonDay #NoExcuseForAbuse.  

A kihívás lehet november 25-én, vagy 16 napig bármikor, mivel december 10-én lesz 

vége.  

Az Ön  #149Challenge kihívása lehet olyan dolog, amit egyedül csinál, vagy egy pár 

emberrel a családjában, vagy egy csoport részeként (betartva ezidő alatt a 



 
 

távolságtartás szabályát). Például: 

• Sétáljon, vagy fusson 149 percet. 

• Sétáljon fel a lépcsőre 149-szer.  

• Biciklizzen 149 kilométert, egyedül, vagy barátokkal versenyezve. 

• Az iskolában a napi mérföldet tegye #149 kihívássá. 

• Izzassza le magát tornázzon, töltsön 149 másodpercet minden gyakorlattal, 

pl. fekvőtámasz, guggolásból felugrás, terpeszbe ugrás, stb… 

• 149 percig csináljon valamit, amit szeret, vagy utál, lehet az zenélés 

hangszeren (mókás!), vagy házi munka (nem túl mókás!).   

• Mit szólna egy virtuális versenyhez? Vonja be a családját, vagy közösségét. 

Élvezze a kiválasztott feladatot, filmezze le magát ahogy elvégzi a kihívást, 

és virtuálisan "adja tovább a staféta botot" valaki másnak a közösségi 

oldalon.  

• Ha  a sport nem erőssége, miért ne használhatná a képzeletét? Süthet 149 

süteményt a csoportjával, vagy szervezetével, vagy írjon egy 149 szavas 

verset.  

Akármit is csinál, ez legyen egy kihívás az Ön számára. Megcsinálta a kihívás 149-et ( 

#149Challenge)? Akkor fejezze ki támogatását a közösségi oldalon. Akár az ujjával is 

beszélhet: 



 
 

 

Nem tud magának kitalálni egy  #149 kihívást (#149Challenge)? 

Nem baj, váljon kreatívvá és tervezze meg a saját "fehér szalagját" (White Ribbon) az 

ablakára és a közösségi csatornákra! Ki is nyomtathatja az ezzel a csomaggal érkező 

mintát, vagy elkészítheti a sajátját az iskolában, vagy otthon  az alábbi kép alapján. 

Kirakhat saját üzenetet is a "fehér szalag nappal" a háttérben (White Ribbon Day), vagy 

csak firkáljon, hogy a fehér szalag kitűnjön. Fényképezze le, rakja fel a közösségi 

oldalára, vagy rakja ki az ablakába támogatása jeléül.  
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Aggódik valaki miatt? 

A visszaélésnek sok formája van, ebbe beletartozik a titokban követés, megfigyelés és 

az anyagi, fizikai, szexuális, pszichológiai zaklatás.   Kérjük ossza meg ezt az éjjel 

nappali segélyvonalat Live Fear Free 24/7 (Éljen félelem nélkül 24/7) a csatornáin, és 

bárkivel aki esetleg a visszaélés bármely formájától szenved. A segélyvonal segíti az 

áldozatokat, túlélőket, és azokat akik ehhez közel állnak. Segélyvonal: 0808 8010 800  

SMS: 078600 77333.  

Vészhelyzetben mindig a 999-t tárcsázza. 

A  Connect Gwent victims’ hub (a gwent-i áldozatok kapcsolódását segítő) központ-tól 

is kaphat támogatást ezen a számon: 0300 1232133. 

 

 

 

 

 

 

 


