„Alfabet Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK” – pierwsza kampania społeczna dotycząca
„zgody” i prewencji przemocy seksualnej na uczelniach.

Spotkanie z dr Sylwią Spurek – Ambasadorką Dziewczyńskiego Centrum Mocy fundacji
Autonomia oraz byłą Zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich (5.03.2019), bezpłatne
projekcje poruszającego dokumentu „Bez wyjścia. Historia Rehtaeh Parsons" (m.in.
4.03.2019) oraz warsztaty dla studentów/ek, młodzieży i rodziców z dziećmi oraz
nauczycieli/ek na temat działań na rzecz równości, bezpieczeństwa i zgody w kontaktach
międzyludzkich – to wszystko już w dniach 4-10 marca 2019 w Krakowie i innych miastach
(Wieliczce, Katowicach, Kielcach, Szczecinie, Pułtusku), dzięki wspólnej inicjatywie fundacji
Autonomia i Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego, które zapraszają na
pierwszy w Polsce „Tydzień Zgody”, czyli ogólnopolską kampanię społeczną na uczelniach i
innych placówkach edukacyjnych pod hasłem „Alfabet Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK”.
Kampania jest realizowana w ramach projektu dofinansowanego przez Konsulat Generalny
Stanów Zjednoczonych w Krakowie.
Kampania promuje ideę szeroko rozumianej Zgody w relacjach grupowych, mediach
społecznościowych oraz w relacjach intymnych. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na to,
że upublicznianie zdjęć, filmików, prywatnych informacji a także kontakt seksualny bez
zgody, to przemoc (w tym cyberprzemoc) i poważne naruszenie praw człowieka.
Zapraszamy szkoły, uczelnie, internaty, organizacje, grupy i osoby do korzystania z narzędzi
wypracowanych
w
ramach
projektu.
Nieodpłatnie!
Więcej
informacji:
https://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=141
Do udziału w już zaplanowanych wydarzeniach dedykowanych poszczególnym grupom
zapraszamy wszystkie osoby, które:







Chcą wiedzieć jaką dziewczynką była dr Sylwia Spurek – Ambasadorka
Dziewczyńskiego Centrum Mocy ib. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy
zawsze chciała walczyć o prawa kobiet? Co Ją inspirowało i wzmacniało?
Chcą porozmawiać o tym, jak tworzyć relacje wolne od przemocy.
Zależy im na tym, aby szkoły/uczelnie były miejscami bezpiecznymi i wspierającymi.
Zastanawiają się, co kryje się pod pojęciem "consent", używanym w serialu "Sex
education".
Widziały serial "Trzynaście powodów" i niepokoi je, że podobne mechanizmy nękania
i wykluczania rozpoznają w swoim otoczeniu.
Chcą się dowiedzieć jak reagować na przemoc w sieci oraz jak w praktyce stosować
zasadę zgody w relacjach prywatnych i rówieśniczych.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, większość ma charakter otwarty, na niektóre obowiązują
zapisy.

Jak inaczej zaangażować się w kampanię?
Można zorganizować w gronie znajomych, w szkole, na uczelni, w klubie i in. akcji w
ramach Tygodnia Zgody (opierając się na zgromadzonych pomysłach i dobrych praktykach) między 4 a 10 marca 2019.
 Zorganizować bezpłatną projekcję filmu „Bez wyjścia. Historia Rehtaeh Parsons",
połączonej z rozmowami i zajęciami wokół problemu przemocy, cyberprzemocy i
możliwości przeciwstawiania się im (w oparciu o przygotowany przewodnik).
 Korzystać i rozpowszechniać materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące
rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy – mamy dla wszystkich
zainteresowanych pakiety pocztówek edukacyjnych/łamigłówek i naklejek (jak w
załączniku)
 Podnosić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałania przemocy i
koncepcji zgody (m.in. Jak w praktyce stosować zasadę zgody w relacjach?; Jak
reagować na przemoc w mediach społecznościowych?; Jak chronić się przed
manipulacją w mediach i krytycznie je analizować?).
Szczegółowy program na: w załączniku
Kampania została objęta patronatem Pisma Niebieska Linia. Wydarzenia są planowane m.in.
w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii
Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Partnerem wydarzeń w dniu 5 marca jest
Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
Więcej informacji na autonomia.org.pl.
Zachęcamy do kontaktu w sprawie projektu i materiałów: a.teutsch@autonmia.org.pl,
m.stoch@up.krakow.pl

