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SZCZECIŃSCY POLICJANCI WSPIERAJĄ AKCJĘ „BIAŁA
WSTĄŻKA”
Wczoraj na całym świecie rozpoczęła się kampania pn. „Biała wstążka”. Z okazji X kampanii
„Białej Wstążki” w budynku Netto Areny w Szczecinie odbyła się konferencja, w której udział
wzięli szczecińscy policjanci.
Kampania „Biała Wstążka” odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Jej
początek przypada właśnie na dzień 25 listopada i nie jest to przypadkowa data, bowiem w ten dzień przypada
Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. Koniec kampanii przypada na 10 grudnia w Międzynarodowy
Dzień Praw Człowieka - jest to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.
Tegoroczna kampania realizowana jest pod hasłem "Wygrać z przemocą".
Jednym z prelegentów konferencji był Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch. W swoim wystąpieniu
Pan Komendant odniósł się do stereotypów pokutujących w społeczeństwie na temat przemocy i funkcjonowania
rodziny. Prześledził również statystyki policyjne dotyczące tego zjawiska na przestrzeni minionych 10 lat. Szef
szczecińskiej policji opowiedział również o działaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy, mających na celu zarówno
właściwe diagnozowanie zjawiska jak również zapewnienie bezpieczeństwa członkom rodzin uwikłanych w przemoc.
Insp. Piotr Makuch w swoim wystąpieniu mówił również o narzędziach jakie posiada Policja, aby skutecznie wkraczać w
sytuacje zagrażające rodzinie i odizolować sprawce przemocy wobec osób najbliższych. Pan Komendant podkreślał
również jak ważna jest interdyscyplinarna praca na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz przy tej okazji podziękował
wszystkim partnerom, którzy współpracują ze szczecińską Policja w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Szczególne podziękowania szef szczecińskiej policji złożył na ręce pani Dyrektor MGOPR Marcie Giezek- inicjatorce i
organizatorce kampanii "Białej Wstążki".
W swoim wystąpieniu Pan Komendant podzielił się również swoim zawodowym marzeniem, aby służba pełniona przez
szczecińskich policjantów zasłużyła na uznanie szczecinian i aby w kolejnych edycjach konkursu "Policjant który mi
pomógł" wśród laureatów znalazł się również policjant ze Szczecina.
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