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AVON Magyarország Kft.
Aláírásgyűjtés a családon belül erőszak önálló törvényi tényállásra emelésének
parlamenti napirendre tűzéséért
Az „Aláírásgyűjtés a családon belül erőszak önálló törvényi tényállásra emelésének parlamenti napirendre tűzéséért
program” a MAF Társadalmi Befektetések díj 2012-es pályázatán a
MAF Legnagyobb Hatást Elérő Támogatói Program Kategóriában 3. helyezést ért el.

A program kezdő időpontja: 2012.március 1.

A kép az aláírásgyűjtés indításakor tartott
sajtótájékoztató eseményen készült

A programra fordított támogatás:





természetben: élelmiszer
önkéntes munkában: 7 fő, 40 óra
szervezési költségekben: 1 fő, 20 óra
egyéb: 54 000 fő tanácsadói bázis vett részt aláírásgyűjtésben.

Kapcsolattartó:
Tóth Veronika
06-20-310-3725

A program célja:

veronika.toth@avon.com

Hazánkban minden ötödik nőt érint a családon belüli erőszak valamilyen formája, azonban ez az erőszaktípus nem létezik önálló büntetőjogi kategóriaként Magyarországon,
ezért nem is büntethető. Az AVON Magyarország önálló corporate kommunikációval oldotta meg a téma kezelését, egy civil kezdeményezéssel együttműködve, melynek keretében 50 000 aláírás összegyűjtését tűzték ki célul: ennyire volt szükség, hogy a parlament
napirendre tűzze és tárgyalja az ügyet.
A kampány célja az volt, hogy a közbeszédben napirendre tűzve a témát felhívják a magyar emberek figyelmét a családon belüli erőszak jogi szabályozásának hiányosságaira Magyarországon, és aktivizálva a téma támogatóit összegyűjtsék a szükséges 50 000 aláírást.

A program leírása:
Az AVON Magyarország nők elleni erőszak stratégiája egy érintetti elkötelezettség programra épül, amely az összes
érintett szektort (kormányzat, törvénykezés, oktatás, egészségügy, civil szervezetek) bevonja a megoldások keresésébe. A civil szervezetekkel és egyéb érdekgazdákkal való együttműködés biztosította, hogy a program kialakítói teljes
képet kapjanak a problémáról. Az együttműködés hosszú távú programmá vált, amely egy érintetti elkötelezettség
programban teljesedik ki. A kampány indulására elkészült egy vírusfilm, s ehhez kapcsolódóan klikk-kampány indult a
figyelemfelkeltés érdekében.
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Az aláírásgyűjtés elindítására március 8-án, a Nemzetközi Nőnapon ismert személyiségek és áldozatok bevonásával egy
sajtóeseményen került sor, ahol a film is debütált, majd sajtóközleményben a média is értesült a kezdeményezésről. Az
aláírásgyűjtés során a téma szakértői is bevonódtak, a médiában ők voltak az ügy szóvivői, így biztosítva a kezdeményezés
hitelességét. Az AVON munkavállalói és tanácsadói ösztönzésének céljából a program kidolgozói készítettek egy aktivációs
tervet, emellett politikusokat is az ügy mellé állítottak, valamint 26 közéleti személyiséget is bevontak az aláírásgyűjtésbe.
A parlamentben a szeptember 11-re kitűzött, a népi kezdeményezés célját tárgyaló vita emancipációs vitává alakult, és
erőteljes visszhangot váltott ki a sajtóban, blogokon, illetve a közösségi média egyéb felületein. A vélemények csatornázására létrejött egy saját Facebook oldal (Figyelmet a családon belüli erőszak kérdésének a magyar Parlamentben) is, ezt követően pedig több ezren fogtak össze, és követelték a családon belüli erőszak önálló büntetőjogi tényállássá minősítését.
Ennek hatására a kormánypártok változtattak álláspontjukon, s az Országgyűlés szeptember 17-én ellenszavazat nélkül
támogatta a népi kezdeményezést, amelynek köszönhetően még idén a parlament elé kerül a családon belüli erőszak Btkba foglalása.

A program eredményei:





103 159 aláírás gyűlt össze, aminek hatására a családon belüli erőszak problémájának megtárgyalását a
parlament napirendre tűzte
1 140 online, 122 nyomtatott, 11 rádiós és 45 TV-s megjelenés
26 ismert személyiség csatlakozott a kampányhoz
a vírusfilmet több mint 32 000 felhasználó tekintette meg.

A program hatása:
Sikerült elérni a kitűzött célt, hogy a családon belüli erőszak problémájának megtárgyalását a parlament napirendre
tűzze. Az emancipációs vitát követő közfelháborodást követően az Országgyűlés ellenszavazat nélkül támogatta a népi
kezdeményezést, amelynek köszönhetően még az idén a parlament elé kerül a családon belüli erőszak Büntető Törvénykönyvbe foglalása.

További információ a programról:
www.facebook.com/AvonMagyarorszag - az AVON Magyarország Facebook oldala,
http://www.youtube.com/watch?v=A89BWDs_ebs - a vírusfilm a YouTube-on
http://www.avonanokert.hu/eroszak-ellen/ - az AVON Magyarország AVON a Nőkért weboldala

Számos közéleti személyiség és civil szervezet
támogatta az aláírásgyűjtést
Összesen 103 159 db aláírás gyűlt össze

