
                       #Evdesinamayalnızdeğilsin                  
                                              Aile içi şiddetle mücadele eden kadınlar için bir araya geliyoruz. 

 
 
Sayın Devlet Yetkililerimiz, Valilerimiz, Belediye Başkanlarımız ve TBMM’nin Saygıdeğer Üyelerinin Dikkatine; 
 
Aile içi şiddet, tıpkı son dönemde yaşadığımız COVID-19 salgını gibi coğrafi sınırların çok ötesinde, tüm dünyayı ilgilendiren 
bir konu. Şiddet, dünyadaki kadınların %35’inin doğrudan yüzleşmek zorunda olduğu ve genellikle kapalı kapılar ardında 
saklanan sessiz bir düşman. Ve şimdi, coronavirüs pandemisinin tam ortasında, kadın ve çocukların aile içi şiddete karşı 
savunmasızlıkları da gitgide artıyor. Sosyal mesafe kurallarının uygulanmasıyla, şiddet mağdurları onlara şiddet 
uygulayanlarla  aynı ortamda daha da uzun süre bulunmak zorunda kalıyor. 
 
Tüm dünyada aile içi şiddet konusunda çalışan kadın sivil toplum kuruluşları, şiddet vakalarında önemli bir artış gözlemliyor 
ve bu sebeple destek hizmetlerine olan talep de oldukça artmış durumda. 
 
Bu dönemde Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan birimi UN Women, şiddet mağdurlarına öncelik 
verme çağrısında bulundu, biz de Natura&Co Grubu markaları, Avon, Natura, The Body Shop ve Aesop olarak bu çağrıyı 
destekliyor ve aile içi şiddet mağdurlarına ulaşmak için ulusal ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği yapıyoruz. Sizlerden 
ülkelerinizde, şehirlerinizde ve topluluklarınızda risk altında olan, desteğe ve kaynağa ihtiyaç duyan kadın ve çocukları - 
özellikle de sosyal açıdan dezavantajlı olanları - güvence altına almanızı saygılarımızla rica ediyoruz. 
 
İşbirliğinizin özellikle aşağıdaki konularda çok önemli olduğuna inanıyoruz: 
 
1-Sığınma evleri, yardım hatları ve diğer kaynaklar dahil olmak üzere aile içi şiddet riski altındaki kadın ve çocukları 
destekleyen hizmetlere finansman sağlayın ve artan şiddet olayıyla başa çıkmak için gerektiğinde kaynakların 
genişletilmesini sağlayın. 
2-Sorunun göz ardı edilmemesi için halkı bilinçlendirme kampanyaları ile aile içi şiddet konusunu ön planda tutun. 
3-Virüs salgını nedeniyle ortaya çıkan sosyal mesafe kuralı belki de bazı kadınların hayatının en tehlikeli seçeneneği… Aile 
içi şiddet mağdurlarının “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezlerinden Alo 183 Sosyal Destek Hattı” 

na ulaşımlarını artırın ve onların bu durumdan korunmalarına destek sağlayın. 
 
Natura & Co ailesi olarak biz, birlikte çalışmanın iyilik için büyük bir güç olduğuna inanıyoruz. Dört markamızla birlikte, 
altı milyondan fazla temsilcimizle 200 milyon tüketici ve 40.000 çalışanı birbirine bağlayan dünyanın en büyük kadın ağını 
temsil ediyoruz.  
 
Birlikte bir fark yaratmak adına yola çıktığımız #Evdesinamayalnızdeğilsin kampanyamızla aile içi şiddet mağdurlarını şu 
alanlarda destekliyoruz: 
 
1-Avon Vakfı, dünya genelinde kadına şiddetle mücadelede doğrudan etki yaratan Sivil Toplum Kuruluşlarına ve diğer aile 
içi şiddet destek gruplarına 1 milyon US Dolar bağışlamayı taahhüt etmiştir.  
2-Avon, Natura, The Body Shop ve Aesop, bulundukları ülkelerdeki sığınma evlerine dernekler aracılığı ile temel kişisel 
bakım paketleri bağışlamakta ve müşterilerini de bağış yapmaya teşvik etmektedir. 
3-Her marka, şiddetle mücadele edenlere, arkadaşlarına ve ailelerine destek olarak, sosyal yardım kanalları aracılığıyla 
farkındalığı artıracak, yönlendirme yardımı ve güvende kalma konusunda tavsiyelerde bulunacaktır.  
 
Bu olağanüstü ve zorlu zamanda, hükümetlerin, şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının hepimizi koronavirüs 
pandemisinden koruma çabalarına minnettarız. Bizim isteğimiz, aile içi şiddet mağdurlarının bu korkunç durumun gizli ve 
unutulmuş kurbanları olmalarına izin vermemektir.  
 
Saygılarımızla arz ederiz. 
 
Natura &Co 


