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Alulírottak elköteleztük magunkat a nők és lányok ellen világszerte elköve

szemben. Az enditnow kampány
továbbá más hitközösségek és több, mint
megmozduláshoz, amely támogatj
erőszak megszüntetését. Elismerve a
szeretnénk felhívást intézni a 
vállalkozásokhoz, humanitárius szervezetekhez, egyházkö
egyénekhez –, hogy minden lehetséges 
szülessen. 

Ez a probléma napjainkban minden társadalomban megtalálható. Világszerte háromból 
legalább egy nő szembesül 
szexkereskedelem, nemi erőszak, családon belüli nemi erőszak, megbecstelenítés, 
szervek megcsonkítása, gyermekházasság, lelki 
formái. Mivel ezek a viselkedési formák elfogadhatatlanok
szüntetni. 

Mivelhogy felismertük, hogy a nők elleni erőszak 
világon mindenhol országos méretű járvánnyá fejlődött, hisszük, hogy 
ebben a kérdésben állandósítja és t
hogy az erőszaknak legyen vége. 

Tisztelettel 

Az alulírottak 

Sorszám Vezetéknév Keresztnév
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PETÍCIÓ 

moon ENSZ főtitkár 

Alulírottak elköteleztük magunkat a nők és lányok ellen világszerte elkövetett erőszakkal 

kampány részeként a Hetednapi Adventista Egyház tagjai
több, mint 200 ország támogatói csatlakoznak 
ja a nők és lányok ellen bármilyen formában 

Elismerve az Egyesült Nemzetek eddigi erőfeszítéseit, mi is 
a világ különböző közösségeihez – kormányzatokhoz, 

vállalkozásokhoz, humanitárius szervezetekhez, egyházközségekhez, iskolákhoz és 
minden lehetséges lépést tegyenek meg, hogy kézzel fogható megoldás

Ez a probléma napjainkban minden társadalomban megtalálható. Világszerte háromból 
legalább egy nő szembesül fizikai vagy lelki elnyomással, amely 

családon belüli nemi erőszak, megbecstelenítés, 
szervek megcsonkítása, gyermekházasság, lelki és verbális terror, és az erőszak más 

formák elfogadhatatlanok, azonnali hatállyal meg kell őket 

Mivelhogy felismertük, hogy a nők elleni erőszak az egyik legnagyobb probléma
világon mindenhol országos méretű járvánnyá fejlődött, hisszük, hogy közömbösnek 

terjeszti ezt a magatartást. Ezért foglaltunk állást amellett, 

Keresztnév Ország/Város E-mail
  

  

  

 

et Mondanak a Nők Elleni Erőszakra 

tett erőszakkal 

Adventista Egyház tagjai, 
200 ország támogatói csatlakoznak ahhoz a 

k ellen bármilyen formában elkövetett 
eddigi erőfeszítéseit, mi is 

kormányzatokhoz, 
, iskolákhoz és 

zzel fogható megoldás 

Ez a probléma napjainkban minden társadalomban megtalálható. Világszerte háromból 
amely többnyire 

családon belüli nemi erőszak, megbecstelenítés, női nemi 
terror, és az erőszak más 

azonnali hatállyal meg kell őket 

probléma, amely a 
nek maradni 

Ezért foglaltunk állást amellett, 

mail 



Sorszám Vezetéknév Keresztnév Ország/Város E-mail 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


