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CO TY MOŻESZ ZROBIĆ?
ZORGANIZUJ DZIAŁANIA Z NASZĄ POMOCĄ!
Autonomia upowszechnia materiały do wykorzystania przez każdą osobę, instytucję lub organizację.
Jeśli chcesz zorganizować działania w swojej lokalnej społeczności, w rodzinie, wśród znajomych w klasie, szkole, na
uczelni, miejscu pracy – zajrzyj na strone: http://kampania16dni.pl/zasoby-edukacyjne/
ZORGANIZUJ PROJEKCJE I DYSKUSJE
Możesz nieodpłatnie zorganizować projekcje filmów dystrybuowanych przez fundację Autonomia. Filmy dostępne są
on-line. Zachęcamy do korzystania z filmów na warsztatach, zajęciach w szkole i w uczelni, podczas spotkań na temat
edukacji seksualnej, komunikacji bez przemocy, w trakcie prywatnych projekcji i dyskusji o związkach, asertywności,
stawianiu granic, relacjach między rodzicami i dziećmi itd.
 Bez wyjścia. Historia Rahtaeh Parsons (reż. Rama Rau)
Film Bez wyjścia. Historia Rahtaeh Parsons (reż. Rama Rau, tytuł oryginalny: No Place to Hide: The Rahteah Parsons
Story) został nakręcony w 2015 roku w Kanadzie. To historia 15-letniej dziewczyny z Halifax w Nowej Szkocji
(Kanada), która w trakcie imprezy klasowej została zgwałcona przez szkolnych kolegów. Sprawcy przestępstwa
nagrali zdarzenie i upowszechnili je w Internecie. Film został udostępniony tysiące razy w całej Kanadzie, a próby
uzyskania pomocy policji przez nastolatkę i jej rodziców zakończyły się niepowodzeniem. Rahtaeh popełniła
samobójstwo 7 kwietnia 2013 r. Film ujawnia daleko idące skutki cyberprzemocy oraz oddziaływanie kultury gwałtu,
przejawiające się m.in. w obwinianiu ofiar przemocy seksualnej za to, co je spotyka.
Film udostępniany na terytorium Polski przez fundację Autonomia za zgodą reżyserki, na mocy odrębnej licencji,
do celów edukacyjnych: bit.ly/bez_wyjscia
 Bo tylko tak znaczy tak. Poznaj ideę consentu
Film, wyprodukowany w ramach kampanii „Alfabet Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK”, odpowiada na pytania: Czym
jest zgoda? Jak idea consentu łączy się z komunikacją, asertywnością, dbaniem o potrzeby innych i ich granice? Po
czym poznać, że mamy do czynienia za zgodą? Kiedy zgody nie ma? Jak pytać o zgodę? Idea consentu w realiach
uniwersyteckich.
Film dostępny na : https://bit.ly/tylko_tak_znaczy_tak
Filmom towarzyszy poradnik pt. „Bez zgody na przemoc – czyli jak każda społeczność może zapobiegać przemocy?
Przewodnik dla szkół, domów kultury i uczelni na temat organizacji i realizacji działań edukacyjnych dotyczących
przeciwdziałania cyberprzemocy i przemocy seksualnej z wykorzystaniem filmów „Bez wyjścia. Historia Rehtaeh
Parsons” i „Bo tylko tak znaczy tak. Poznaj ideę consentu” – dostępny do pobrania na
https://autonomia.org.pl/dowiedz-sie/#publikacje.
NIECH O TWOICH DZIAŁANIACH DOWIE SIĘ JAK NAJWICEJ OSÓB
WPISZ SWOJE DZIAŁANIE DO KALENDAIUM: http://kampania16dni.pl/kalendarz/

