ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«Η Διεθνής Αμνηστία προτείνει έξι βήματα για να σταματήσει η βία κατά των
γυναικών στα σχολεία στο κόσμο.
Η βία κατά των γυναικών είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο για τα ανθρώπινα
δικαιώματα σήμερα. Από τη γέννησή τους ως το θάνατό τους, σε καιρό ειρήνης όσο
και πολέμου, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν βία και διακρίσεις στα χέρια του
κράτους, της τοπικής κοινότητας και της οικογένειας.
Κανένα κορίτσι δεν πρέπει να πηγαίνει σχολείο με στόχο απλά να επιβιώσει από τις απειλές
ή τη βία στο σχολείο της ή στο δρόμο προς ή από αυτό.

Σε ολόκληρο τον κόσμο τα κορίτσια βιώνουν βία στο σχολείο. Ενώ τα σχολεία πρέπει
να είναι χώροι μάθησης, για πολλά κορίτσια, τα σχολεία είναι χώροι τρόμου γιατί
φοβούνται για την ασφάλειά τους, τρέμουν ότι θα τις εξευτελίσουν ή ότι θα υποστούν
βία ή απλά ελπίζουν ότι θα επιβιώσουν για μια ακόμα ημέρα.
Μερικά καταλήγουν να υποφέρουν από χρόνια ψυχολογικά ή σωματικά προβλήματα.
Πολλά περισσότερα φοβούνται όταν πηγαίνουν ή βρίσκονται στο σχολείο. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα αμέτρητα κορίτσια να μένουν εκτός εκπαίδευσης, να σταματάνε το σχολείο
ή να μη συμμετέχουν πλήρως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα
τους, το δικαίωμα στο να ζουν ελεύθερα από τη βία, το δικαίωμα στην ισότητα και το
δικαίωμα στην εκπαίδευση παραβιάζονται.
Τα σχολεία αντικατοπτρίζουν την ευρύτερη κοινωνία. Τις ίδιες μορφές βίας που
μπορεί να υποστούν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωή τους, είτε αυτή είναι
σωματική, είτε σεξουαλική είτε ψυχολογική, τις βρίσκουμε στη ζωή πολλών κοριτσιών
σε ολόκληρο τον κόσμο.
Όταν η βία κατά των κοριτσιών στα σχολεία θεωρείται φυσιολογική ή δεν
τιμωρείται, οι μαθητές μαθαίνουν ότι η βία κατά των γυναικών είναι αποδεκτή. Έτσι
ο φαύλος κύκλος διαιωνίζεται.
Η βία μπορεί να είναι λεκτική ή σωματική ή ψυχολογική και να πηγάζει από τις
διακρίσεις που υφίστανται τα κορίτσια λόγω φύλλου, καταγωγής, της κάστας, το αν
είναι οροθετικές ή όχι, το αν είναι πρόσφυγες ή όχι, της σεξουαλικής τους
ταυτότητας.
Όλα τα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση στα κορίτσια
σε ένα περιβάλλον που είναι ασφαλές, χωρίς διακρίσεις και έλλειψη σεβασμού.
Όλα τα κορίτσια πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς να
φοβούνται!
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.amnesty.org.gr/campaigns/actforwomen/index.htm
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