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INFOKIRI 1. VEEBRUAR 2019
Algas „SUUKORVI“ kampaania aasta.
Oleme jõudnud nüüd aega ja olukorda, kus tekib
võimalus suukorvistada inimesi, kelle elu ei ole
olnud alati lust ja lillepidu. Kas ja kes ja millal tohib oma vägivallas
elatud elust rääkida? Kas ainult siis, kui on süüdimõistev otsus? Kuidas
saada süüdimõistev otsus, kui minu sõna on sinu
sõna vastu, kui ei ole tunnistajaid ja kui sul on
puudunud vabadus ja võimalus abi otsida, sest oled
olnud olukorras, kus sa saad toast
väljuda vaid koos vägivallatsejaga
ning emaga helistada ainult kontrollija pilgu all.
Oleme toetanud lähisuhtevägivallast väljunud naisi oma
elust avalikult rääkima eesmärgiga, et pöörata tähelepanu hoolikalt
varjatud ühiskonna valupunktidele ning julgustada neid, kes kannatavad
igapäevaselt vägivalla all, abi otsima.
Pärnu Maakohtus algas just selline protsess, kus üks pool, kellele on
olnud määratud isegi lähenemiskeeld viimase kooselu naisele ja lastele,
nõuab nüüd naiselt „faktiliselt“ vaikimisvannet st. et kannataja ei
räägiks oma endisest kooselust. https://parnu.postimees.ee/6501821/mees-tahabkohtu-kaudu-keelata-endisel-abikaasal-perevagivallastraakimise?fbclid=IwAR1D4HNHffoKdKHYLxn9pB1UipCVPcFFl5WcgqbilG7hZ8d5YnUpg
QL_ocw
Meie suukorvi plakatid

esimesel Eesti naise marsil
19.01.2019.a.

TEHTUD JAAN-VEEB:
1. KÜSK rahastatud projekt „Disain loob
eelise“ on lõpusirgel. Veel viimased
töötoad ja meie teenus saab disainitud.
2. 16.veebruaril Tartu Ülikooli tudengite
koolitamine lähisuhtevägivalla teemadel
Pärnu haiglas.
3. 6.veebruaril käisime ellujääjatega
Tallinnas
kunstituuril:
Kadrioru Kunsti-

muuseumis,
Arhitektuurimuuseumis
naise ruumi,
Mikkeli muuseumis rahakunsti, Flo
Kasearu majamuuseumis elava kunstniku
kodu vaatamas.

„Filmiga vägivallast“ on
projekt, millega taas läbi
kunsti räägime lähisuhtevägivallast NÖFF programmis
Raplas 9.03.19 kell 12.00.
Vaatame filmi „Portree
hämaruses“, kuulame elavaid
stsenaariume ja jututoas
räägime lähisuhtevägivallast.

Kui lihtne on abi märgata ja kas üldse on alati võimalik
abini jõuda? Sellest räägivad meie ellujääjad TV3 vahendusel. Kas

Projekti rahastab
Hasartmaksunõukogu.

vägivaldses suhtes elavad naised nimetavad end ohvriteks või on see
nende elu? Sellises olukorras olevaid naisi tuleb mõista ja aeg-ajalt
nende "kingadesse astuda".
https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2019/02/10/perevagivalla-all-kannatanud-haini-mul-ei-olnudvoimalik-kuhugi-helistada/?fbclid=IwAR1Y_jxRxfIcICpBi70jXUWGyNwmSJCjLCvRh3DwvkUzG7LEUcGnGdnKv0
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