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Pandemija povečala
tveganje nasilja
nad ženskami in otroki
čeraj, 25. novembra, smo obeležili mednarodni dan boja
proti nasilju nad ženskami.
Uvedla ga je Generalna skupščina
Združenih narodov, ki ob tem dnevu
poziva vlade, mednarodne in nevladne
organizacije k organiziranju aktivnosti,
s katerimi naj bi ozaveščali javnost o
tej problematiki. Nasilje nad ženskami
namreč predstavlja eno najhujših kršitev človekovih pravic.
Nasilje nad ženskami se nanaša na vse
oblike nasilja, od psihičnega, fizičnega
in spolnega nadlegovanja, dejanj preganjanja, zalezovanja (ital. stalking),
posilstva pa vse do femicida. Tudi t. i.
ekonomsko nasilje, zaradi katerega je
ženska prisiljena v ekonomsko odvisnost od povzročitelja nasilja ali pa ji ta
prepoveduje delati ali študirati.
Nasilje nad ženskami prizadene 1 od 3
38 iz leta 2009, ki je v Kazenski zakonik
številko 1522, ki je bila vpeljana prav
žensk na globalni ravni. Raziskave itakot kaznivo dejanje vnesel t. i. zalezokot namenska klicna številka za podlijanskega statističnega inštituta Istat
vanje. Bistven korak pa je Italija storila
poro ob primerih nasilja in zalezovanja,
kažejo, da najhujše oblike nasilja izvaleta 2011 z ratifikacijo Istanbulske konnato pa tudi preko aplikacije YouPol, ki
jajo partnerji ali nekdanji partnerji, sovencije, katere glavna novost je bila
jo ponuja policija, in na svetovalne
rodniki in prijatelji. V času pandemije,
centre. Omeniti je treba tudi
ko so družine prisiljene prežiorganizacije, ki se borijo za
veti več časa skupaj, se poveča
odpravo nasilja nad ženskami,
tveganje nasilja nad ženskami
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mario_draghi_real: Muli, quando tocca, tocca

sveti.Miklavž: Orka, letos nč

gospa_Befana: Za No Vaxe samo premog!

DedekMraz: Ali je Green Pass potreben tudi za jelene?

StankoVraz: Narobe svet!

matteosalviniii: Tokrat si me zares outsmartiral

matteo_renzi_official: Ne skrbi, za volitve predsednika mu vrnemo hec!

zveza_šol_trieste: Haloooo? bo kdo odgovoril???

asugiTrieste: Nimamo dovolj denarja za telefon!

licejprešerentrst: Bastaa! je že 25. bris v tem tednu!

millennial_Trst: Passami lo sdrogo fra, che tengo i demoni in capa!

sveti.Miklavž: Squid game

koraj vsakemu izmed nas se je
že zgodilo, da smo se med
pripravami na večerni izhod
znašli pred na stežaj odprto omaro, kupom oblek na tleh in na postelji
ter dilemo, kaj naj oblečemo. Vse bi
bilo lažje, če bi imeli koga, ki bi nam že
pripravil »outfit«, da se mi sami ne bi s
tem obremenjevali in izgubljali časa
ter potrpljenja.
Predvsem po obdobju popolnega zaprtja sta se naše zanimanje in skrb za
videz okrepila in sčasoma postala zelo
evidentna, usidrala sta se v naši zavesti,
včasih skoraj preveč, da sta prešla že v
obsedenost. Strah pred tem, kako nas
vidijo drugi, je veliko bolj razširjen, kot
si drznemo priznati. Pri tem igra pomembno vlogo analiza barvne usklajenosti posameznika (v italijanščini poznana kot »armocromia«), kajti v vedno
večjem številu se ljudje obračajo na
strokovnjake s tega področja, da bi jim
svetovali in jih naučili, kateri odtenki
so zanje primernejši in kateri ne, kaj
poudari njihove prednosti in kaj jim izbriše sij z obraza, lesk oči in las ter
ubije njihovo celotno podobo.
Ali je res, da nam nekatere barve bolj
pristajajo kakor druge? Ali je to le trdno
prepričanje, ki vlada v današnjem svetu,
v katerem se čutimo vse bolj kritizirani
in pod vplivom modelov, ki nam jih
vsiljujejo mediji in modna industrija?
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Ko o barvi oblačil in ličil
odločajo letni časi ...
Na družabnih omrežjih, predvsem na
Instagramu in TikToku, so pogosti videoposnetki deklet, ki delijo svoje tovrstne izkušnje in ki spodbujajo spoznavanje principov »armocromie« ter
krepijo željo ostalih, ki se s tem še
niso srečali. Družabna omrežja so glavno sprožilo tega »gibanja«, ki do nedavnega sploh ni bilo tako razširjeno,
kot je danes. Veliko ljudi pritegnejo
tovrstni videi in mnogi, bodisi zaradi
radovednosti bodisi, ker jih mika obnova garderobe, se lotijo take stilske
preobrazbe. Dekleta v videih pripovedujejo celotno zgodbo: kako se odpravijo k strokovnjaku za barvno analizo, lahko same ali tudi v skupini, saj
je v družbi vse lepše in zabavnejše. V
videoposnetkih prikažejo tudi, kako
poteka tovrstno svetovanje strokovnjaka. Cilj je raziskati, katera barvna
paleta štirih letnih časov glede na naravne danosti zaznamuje posameznika,
kajti na tej podlagi so razdeljene tudi
različne obrazne tonalitete in se po
njih tudi imenujejo (poletje, jesen, zima, pomlad ali če vam prav pridejo

angleški izrazi pri iskanju svojega tipa:
»summer, autumn, winter, spring«).
Oseba, ki se odloči za barvno analizo
njenih naravnih odtenkov, mora imeti
povsem nenaličen obraz in ne sme
nositi nakita. Pokrijejo ji tudi lase, glavna podlaga za tovrstno barvno analizo
so barva kože, ustnic, oči in obrvi. Nato
stranki strokovnjak k obrazu približa
tkanine različnih barv in tako preverja,
katera barva poživi obraz in katera ga
omrtvi. Ob ogledovanju videoposnetkov lahko s svojimi očmi razločno
opazimo, da se v bližini določenih barv
obraz stranke zvedri in se njena celotna
podoba ter poteze obraza izpostavijo
v najlepši luči in človek oživi.
»Armocromia« je torej lahko zares koristen pripomoček, če nismo prepričani
o izbiri barv oblačil in ličil. Izbira oblačil
postane veliko lažja in enostavnejša,
saj v trenutku, ko spoznamo ustrezno
barvno paleto na podlagi značilne palete letnega časa, ne bomo več doživljali nepotrebnih trenutkov stiske v
kabini trgovine z oblačili ali pred odprto omaro v svoji spalnici.

