1 octombrie 2021
Stimați părinți și tutori,
Vă scriem pentru a vă cere ajutorul. Probabil ați văzut în media în ultimele luni reportaje
despre violența față de femei și fete. S-au dat relatări și imagini despre Sarah Everard, o
directoare de marketing, care a fost încătușată, răpită, violată și omorâtă în timp ce mergea
spre casă și de asemenea despre Sabina Nessa, o profesoară, care a fost atacată, asaltată și
omorâtă într-o seară nu cu mult timp în urmă în timp ce mergea să se întâlnească cu prietenii.
Cu toate că aceste reportaje ne ajută să punem în evidență problemele cu care se confruntă
fetele și femeile în fiecare zi și pentru a începe convorbirile și acțiunile necesare, ele reprezintă
o imagine deprimantă a societății în care trăim, a faptului că drepturile omului nu au dus la o
reducere a violenței împotriva femeilor și a fetelor sau a recunoașterii faptului că femeile și
fetele au drepturi egale cu bărbații, că ele contribuie societății și că ele au dreptul de a exista
alături de bărbați ca persoane cu același statut de merit și valoare.
Dorim să vă informăm despre felul în care școala nostră a abordat aceste probleme. În timpul
orelor de PSHE (educație personală, socială, de sănătate și economie) și prin discuții la
adunările din școală sau în clasă, încercăm să îi educăm pe copii despre relațiile pozitive, bune
și respectoase, despre cum arată comportamentul respectos, acordul, rolurile fiecarui gen,
stereotipurile, egalitatea, încrederea în sine și în felul în care arătăm, comportamentul
prejudiciat și faptul că violența și hărțuirea sunt întotdeauna comportamente greșite. Cu copiii
mai mari vom include și discuții despre violența și hărțuirea sexuală.
Pentru a vă demonstra seriozitatea acestei probleme, am inclus în această scrisoare un
apendice care cuprinde extrase din raportul inspectoratului OFSTED legate de abuzul sexual
în școli și colegii. Îl găsiți la sfârșitul scrisorii și vă încurajăm să îl citiți pentru a înțelege volumul
și impactul acestor probleme din punctul de vedere al copiilor, mai ales al fetelor. În afară de
acel extras, mai jos găsiți un paragraf scris de OFSTED despre acțiunile limitate ale școlilor:
‘Școlile și colegiile nu pot lua măsuri pe cont propriu împotriva hărțuirii și violenței sexuale,
inclusiv online și nici nu recomandăm acest lucru. De exemplu, numărul foarte ridicat de copii
și tineri care au văzut imagini explicite pe care nu au vrut să le vadă și care au fost forțați să
trimită ‘poze în nud’ este o problemă mult mai mare care nu poate fi rezolvată exclusiv de
școală. ’
De aceea astăzi vă rugăm să ne ajutați prin dialoguri cu membrii familiei, acolo unde se poate,
despre următoarele subiecte:
•

•
•

Caterinca: felul în care 'caterinca' poate duce la banalizarea și normalizarea abuzului
și violenței față de femei – și cât de important este să respingem 'caterinca' folosită ca
pretext pentru a sexualiza fetele în favoarea altor persoane
Învinovățirea victimelor: ideea că cineva ‘a căutat-o’ din cauza a ceea ce purtau sau
când și unde se aflau. Nimeni nu merită să fie degradat.
Insultarea victimelor: folosirea termenilor derogatorii despre cineva, de obicei o
persoană de gen feminin, dacă au facut acte sexuale cu un bărbat sau au trimis poze

•

în nud, chiar și atunci când se poate că au fost silite, forțate, agresate sau păcălite să
o facă.
Femeile văzute ca obiecte: atunci când fetele primesc note despre felul cum arată,
fluieratul când merg pe stradă, comentariile sexualizate sunt toate exemple ale felului
în care fetele sunt văzute ca obiecte și nu ființe umane.

Ca toți părinții, și noi vrem doar binele copiilor, atât sub forma calității vieții, cât și a educației
și a prieteniilor și relațiilor dintre ei. Indiferent dacă sunt băieți sau fete, fiecare copil are
dreptul de a crește având următoarele experiențe:
•
•
•
•
•

bucurie și pace în viață,
având speranța unui viitor decis de ei, bazat în propriile interese,
bucurându-se de dreptate în toate aspectele vieții lor și a celor care îi înconjoară,
crezând în adevăr, dreptate și egalitate pentru toți
încredere deplină în abilitatea de a-si folosi talentele pentru a fi o sursă de bine în
lume.

Colaborăm cu școli din întreaga zonă a orașului Liverpool pentru a schimba felul în care
femeile și fetele sunt văzute în societatea de azi și sperăm că veți fi alături de noi. Știm că deja
există multe persoane în școli, și bărbați și femei, pe care elevii le consideră modele, dar
trebuie ca toată lumea să trateze femeile și fetele cu respect. Vă rugăm să vorbiți cu membrii
familiei dumneavoastră despre cum putem să schimbăm societatea astfel încât violența față
de femei și fete să înceteze să mai existe, egalitatea pentru toți și dreptatea să domine
împotriva celor care vor să încalce drepturile altora.
Cu stima,

Apendice
Organul de inspecție OFSTED a publicat rezultatele unui studiu recent despre abuzul sexual în
școli și colegii. Studiul a fost făcut în incinte educaționale mixte și rezultatele sunt șocante. Vă
rugăm să acordați câteva minute lecturii rândurilor de mai jos care reprezintă un extras din
raportul făcut și să vă gândiți cum puteți ajuta școală în abordarea acestor probleme, fie ele
online, în școală sau în afara școlii.
Extras din raportul OFSTED:
Raportul a arătat cât de răspândite sunt hărțuirea sexuală și abuzul sexual online pentru copii
și tineri. Este îngrijorător că, pentru unii copii aceste incidente sunt atât de dese încât ei nu
consideră că are rost să le raporteze. S-a găsit că această problemă este atât de mare încât
trebuie discutată cu copiii și tinerii de toate vârstele. Se recomandă ca școlile, colegiile și
partenerii din diferitele agenții să ia măsuri ca și când hărțuirea sexuală și abuzul sexual online
sunt incidente de zi cu zi, chiar si atunci când ele nu sunt raportate în mod specific. În timpul
vizitelor noastre, fetele ne-au spus ca hărțuirea sexuală și abuzul sexual online cum ar fi
primirea mesajelor nesolicitate cu conținut sexual explicit și faptul că s-au simțit forțate să
trimită poze în nud sunt mult mai dese decât realizează adulții. De exemplu, 90% din fete și

aproape 50% din băieți au spus că primesc des poze sau videoclipuri cu conținut explicit pe
care nu au vrut să le vadă. Copiii și tineri ne-au spus că hărțuirea sexuală se întâmplă atât de
des încât este ‘la ordinea zilei’. De exemplu, 92% din fete și 74% din băieți au spus că primesc
sau aud des apelative sexiste spuse lor direct sau pritenilor lor. Frecvența acestor
comportamente dăunătoare contribuie la promovarea ideii că ele sunt normale. Atunci când
i-am întrebat pe copii și tineri unde are loc violența sexuală, au menționat că de obicei se
întâmplă în spații nesupravegheate din afara școlii, cum ar fi petrecerile sau parcurile unde nu
sunt prezenți adulții, deși unele fete ne-au spus că li s-a pus mâna pe corp și pe coridoarele
școlii. Copiii și tinerii cu care am vorbit, mai ales fetele, ne-au spus ca nu vor să vorbească
despre abuzul sexual din mai multe motive, chiar dacă școala îi încurajează să o facă. De
exemplu, riscul de a fi ostracizat de prieteni sau de a cauza probleme prietenilor nu este
considerat un motiv suficient de valid pentru ceva ce copiii consideră a fi la ordinea zilei. În
plus, își fac griji despre felul în care adulții vor reacționa pentru că sunt de părere că ei nu îi
vor crede sau că vor da vina pe ei. Consideră de asemenea că, din momentul în care vorbesc
cu un adult, controlul asupra situației va fi preluat de acesta. Copiii și tinerii nu au avut lucruri
bune de spus despre RSHE (educația despre relații, sex și sănătate). Ei consideră că materia
predată la aceste ore este incompletă și vine prea târziu și că ea nu le oferă informațiile și
sfaturile necesare pentru a se putea descurca în viața curentă.
Datorită acestor lacune, ne-au spus că au apelat la rețele de social media sau la prieteni pentru
a se educa unii pe alții, ceea ce evident a cauzat indignare în rândul lor. După cum a spus o
fată, ‘Nu ar trebui să fie responsabilitatea noastră să îi educăm pe băieți’.
Unele studii din 2017 au arătat că 26% din tineri au trimis o poză în nud unei persoane pe care
o plac și 48% au primit una de la cineva. Cu toate acestea, un studiu mai recent despre
imaginele sexuale produse de tineri sub 18 ani indică că aceștia fac din ce în ce mai multe poze
și videoclipuri cu ei înșiși pe care le trimit altora. Acestea includ situații unde copiii au fost
racolați de adulți în acest scop. Date oferite de Fundația de Supraveghere a Internetului (IWF)
arată o creștere ridicată a imaginilor online cu abuz sexual față de minori, care se datorează
în parte trimiterilor mai departe a materialului generat de ei înșiși. În primele 6 luni ale anului
2020, 44% din materialul cu abuz sexual față de minori analizat de IWF a fost atribuit
imaginilor sau videoclipurilor făcute de victimă insăși, față de 29% în 2019.

