
ZIARUL COPIILOR SUPEREROI
O PUBLICAȚIE CARE TE APĂRĂ DE VIOLENȚA DE GEN

Din acest ziar vei afla: ce este violența de gen, dacă te afectează sau nu, 
cum te poți feri și cum poți fi ajutat sau ajuta pe alții.

Nici o fată sau un băiat din lume nu trebuie:
    Să fie bătut
    Să fie înjurat
    Să fie supus unor atingeri sexuale nedorite
    Să fie violat
    Să i se interzică să meargă la școală
    Să fie obligat să se căsătorească la o vârstă minoră
    Să fie traficat în scopuri ilegale
    Să fie obligat să muncească la o vârstă fragedă
    Să fie intimidat sau amenințat

Asta deoarece potrivit Convenției Internaționale cu privire la Drepturile Copilului, toți copiii din lume 
au dreptul la viață, siguranță, libertate, intimitate, servicii sociale și de sănătate, educație, dezvoltare 
personală, mobilitate, asociere, opinie, participare culturală, politică, publică etc. Această Convenție a 
fost adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 1989 și asumată de sute de țări din lume.

ȘTIAI CĂ?
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RISCURI 
Cel mai adesea fetele sau femeile tinere sunt victime 
ale violenței sexuale și de gen. Dar și băieții pot fi 
victime, iar asta nu înseamnă că sunt slabi.

Dacă pe deasupra ești și imigrant(ă) atunci crește și 
mai mult pericolul de a te confunta cu forme de 
violență sexuală și de gen.

Violența sexuală și de gen apare în toate clasele 
sociale, culturile, religiile, rasele, etniile etc.

CE ESTE VIOLENȚA DE GEN?
Există mai multe tipuri de violență, în funcție de cauzele care o provoacă. Violența de gen este o acțiune 
îndreptată împotriva voinței unei persoane (copil, adult), doar fiindcă acesta /aceasta este considerat(ă) mai 
slab, pentru că este fată sau băiat.

Violența de gen este o foarte gravă încălcare a drepturilor omului, cu atât mai mult dacă victima este un 
copil, care se poate apăra mai dificil. 

Autorul violenței de gen este condamnat de lege, iar victima are dreptul să fie protejată și îngrijită !
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ORICE COPIL POATE SPUNE STOP 
VIOLENȚEI DE GEN
Nu ești singur(ă).
Nu vei fi judecat(ă).
Ajută-te ca să poți să fii ajutat(ă)
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CUM POȚI PREVENI VIOLENȚA DE GEN?
Din păcate e mai greu să previi acest lucru dacă se întâmplă în familie. 
Dar poți să:
       Nu mergi singur(ă) cu o persoană necunoscută într-un loc izolat. Nici chiar dacă spune că este o 
       rudă sau o persoană pe care o știi din vedere
       Nu intri în conversații online cu persoane pe care nu le cunoști
       Nu oferi/trimiți nimănui necunoscut poze cu tine 

CE POȚI FACE?
Dacă ești sau ai fost  intimidat(ă), lovit(ă), hărțuit(ă), amenințat(ă), 
obligat(ă) să faci lucruri care te-au rănit, stă în puterea ta să :
     Recunoști (față de tine) că ești într-o asemenea situație.
     Înțelegi că nu ești tu de vină pentru ceea ce ți se întâmplă și nu  
     trebuie să suferi.
     Înțelegi că, indiferent cine este, nu este permis nimănui să te 
     supună violenței sexuale, de gen și niciunui fel de violență. 
     Anunță pe cineva în care ai încredere că ți se întâmplă ceva rău
     Caută informații. 
     Cere sfaturi și ajutor. 
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FII PROPRIUL SUPEREROU!
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Texte de Laura Grünberg
Adaptare Iulia Stancu
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UNDE POȚI SUNA
PENTRU AJUTOR

Poliția 112

Telefonul Copilului (non stop): 116 111

Telefon de urgență pentru victimele violentei 
domestice (non stop): 0800500333

Telefonul Copilului din cadrul Direcțiilor 
Generale de Asistență Socială și Protecție a 
Copilului din fiecare sector al municipiului 
București și din fiecare județ.

Pliant realizat la inițiativa Fundației Terre des hommes în România, în cadrul proiectului BRIDGE, implementat 
sub conducerea Biroului Regional Terre des hommes pentru Europa, împreună cu parteneri din Belgia (Defense 

for Children International DCI-Belgia și FEDASIL), Grecia (ARSIS), Malta (Kopin). BRIDGE este finanțat prin 
Programul „Drepturi, Egalitate și cetățenie” al Uniunii Europene (2014-2020). Conținutul acestui pliant reprezintă 

doar opiniile autorului și este responsabilitatea sa exclusivă. Comisia Europeană nu acceptă nicio 
responsabilitate pentru utilizarea informațiilor pe care le conține. 
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