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Un drum în 4 paşi
de la victimă
(a violenței de gen)
la supererou

”Sunt multe probleme dar o singură soluție la toate: educația”, spunea
Malala Yousafzai, o fată din Pakistan, care a fost împuşcată în 2012,
doar pentru că se lupta pentru a avea acces la educaţie. A fost salvată
în urma intervenţiilor realizate în Marea Britanie şi de atunci militează
la nivel mondial pentru educaţia şi drepturile tinerelor. Pe când avea
10 ani, talibanii preluaseră controlul regiunii și fetelor le-a fost interzis
să meargă la şcoală. (Aceasta e o formă de violență de gen). Malala
a avut curajul să-i înfrunte pe talibani într-un discurs transmis la TV:
„Cum îndrăznesc talibanii să-mi ia dreptul fundamental la educaţie?’’,
a spus fetiţa într-un discurs.
Acest pliant este pentru tine, indiferent dacă ești fată, băiat, indiferent
din ce țară ești sau ce religie ai. Poate că ești chiar tu victimă, poate
că știi pe cineva sau vei ști. Din păcate, violența de gen este foarte
răspândită. Violența de gen (fizică sau emoțională) este îndreptată
împotriva cuiva doar fiindcă este considerat mai slab, fiind fată sau băiat.
Noi vrem să îți spunem că ai dreptul, ca orice copil, la un început
armonios și liniștit pe drumul vieții. El începe cu dreptul de a ști, care
îți dă putere și voință. În cele din urmă, vei putea să faci orice visezi
pentru tine. Uneori va fi ca un drum prin deșert - poate părea că este
pustiu în jur și nimeni nu-ți oferă ajutor, totul pare împotriva ta. Dar
undeva aproape va fi mereu o oază cu oameni care au grijă să fii în
siguranță.
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să îți cunoști drepturile: dreptul la educație, dreptul la integritate
fizică și psihică, dreptul la sănătate, dreptul la o viață decentă,
dreptul la muncă.
să fii informat cu privire la instituțiile care există și lucrează
pentru tine: OIM, UNICEF, ONG-uri precum Terres des hommes
prezente și în România
să cunoști documentele internaționale importante care te
protejează de violența de gen (de exemplu Convenția de la
Istanbul)
să afli la ce oameni poți apela în situații de violență de gen:
prieteni, rude, profesori, autorități locale (din poliție, servicii sociale)
să descoperi povești de succes

să ai acces la informație, tehnologie
să ai acces la servicii de sănătate și asistență socială
să ai capacitatea fizică și mentală de a face față situațiilor de
violență de gen
să fii în stare să identifici situații cu potențial de violență de gen
să ai capacitatea de a comunica cu ceilalți (familie, prieteni,
instituții specializate) problemele tale legate de violența de gen

să ai încredere în tine
să ai motivația de a depăși situația de victimă a violenței de gen
să ai dorința de a prelua controlul asupra vieții tale
să ai dorința să schimbi ceva în viața ta și a celor din jurul tău
să aspiri la o viață mai bună pentru tine și cei din jurul tău

să te opui violenței și inegalității de gen
să acționezi în loc să te victimizezi sau să te izolezi
să anticipezi și să previi situații de violență de gen pentru tine
și cei din jurul tău
să ajuți și pe alții în situații similare cu tine
să te implici în activități de prevenire și combatere a violențelor
și discriminărilor de gen

Toți acești pași sunt oferiți de EDUCAȚIE .
Aceasta va fi pentru tine ca o umbrelă
care te va ajuta să devii o poveste de succes
în loc de victimă a violenței de gen.
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