Vër SYZET GJINORE
dhe bëhu agjent/e ndryshimi!
Kontribuo që vajzat dhe djemtë të jenë të barabartë!

Pse është e rëndësishme barazia gjinore?
Sepse kushdo, pavarësisht gjinisë ka të drejtën të
kenë akses të barabartë në burime e mundësi!
Sepse të drejtat e barabarta janë
një e drejtë themelore!
Sepse vajzat e gratë janë gjysma e popullsisë
dhe rrjedhimisht gjysma e potencialit të saj!

Ky material ndërgjegjësues është përgatitur nga AWEN
Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri, me mbështetjen e Kvinna till Kvinna.

Çfarë mund të bëjnë të rinjtë?
Çfarë mund të bësh TI
për të çuar përpara barazinë gjinore?
Jepi rëndësi arsimimit tënd, studjo fort që të jesh e/i pavarur nesër!
Jepi mbështetje e këshillim shoqeve e shokëve që nuk i japin rëndësinë e duhur
shkollimit! Shpjegoji sa e rëndësishme është të marrësh në dorë të ardhmen tënde!
Zgjidh profesionin që ke për zemër! Sfido stereotipet gjinore në punësim!
Përdori aftësitë e tua drejtuese! Lidershipi nuk njeh gjini!
Mos prano të jesh në marrëdhënie të pabarabarta me të dashurin/ të dashurën
tënde, respekto dhe kërko të respektohesh!
Në marrëdhëniet e tua intime, mos lejo kurrë të të trajtojnë keq, të të dhunojnë
emocionalisht, fizikisht apo seksualisht! Jetoje dashurinë me dinjitet, respekto
veten!
Mundohu të ndihmosh këdo që po përjeton dhunë në marrëdhënie intime, në
familje, shkollë e kudo, denonco nëse është nevoja – indiferenca ndaj dhunës,
sidomos asaj me bazë gjinore bëhet shkas për përshkallëzim dhe përhapje të
mëtejshme të saj! Vepro, reago, ti mund të rishkruash në ardhmen e dikujt!
Telefono në Linjën Kombëtare Falas 116 117 për t’u këshilluar se si mund të
veprosh!
Bëhu model për motrën apo vëllain tënd, tregoji që nuk ka aspak rëndësi cilës gjini
i përket për të vepruar dhe për t’u trajtuar si e/i barabartë!
Përfshihu në diskutime me familjarë e të afërm kurdo që vë re sjellje apo qëndrime
që diskriminojnë vajzat e gratë! Sfidoje mentalitetin patriarkal duke filluar nga
familja jote! Ti mund të bëhesh burim frymëzimi e ndryshimi!
Bëhu avokat/e i/e vajzave apo djemve që nuk mund të mbrojnë veten dhe janë në
pozita të pabarabarta gjinore! Ndryshimin e bëjnë ata që nuk heshtin kundrejt
padrejtësive!
Angazhohu në nisma sociale që mbrojnë e promovojnë barazinë gjinore!
Na kontakto në info@awenetwork.org.

