МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕВОЈЧИЦА НА ВРАЧАРУ
Ученице седмог разреда врачарских основних школа данас су учествовале у програму којим је
обележен Међународни дан девојчица. Девојчице су имале прилику да решавају задате
проблемске ситуације, погледају неколико кратких филмова, анализирају садржаје часописа, и да
кроз друге едукативне и занимљиве садржаје добијају и дају одговоре на питања која се односе на
то шта друштво очекује од њих.
„Специјалан фокус данашњег догађаја био је на нереалним стандардима које друштво намеће
девојчицама када је у питању физички изглед. Тему смо одабрали зато што управо у вези са
физичким изгледом девојчице трпе притиске са свих страна – медија, вршњака/иња, родитеља,
других одраслих особа. Женско тело је вечити предмет пажње, детаљне анализе и немилосрдне
критике, и девојчице то врло рано осећају на својој кожи“ истакла је Санда Станковић,
представница Центра за едукацију и саветовање Каталиста.
Координаторка Канцеларије за равноправност полова Градске општине Врачар Нина Живановић
нагласила је да је важно радити на унапређењу родне равноправности од најранијег узраста, пре
свега кроз уклањање стереотипа, едукацију и разговор о различитим, често неочигледним и
скривеним облицима неравноправности. „Нама је важно да Канцеларија има активности и
програме који се односе на све грађане и грађанке Врачара. Зато је било логично да обележимо и
овај дан и пронађемо начин да тему којом се бавимо приближимо девојчицама са Врачара“,
додала је она.
Гошћа Међународног дана девојчица на Врачару била је Тијана Димитров, млада,
петнаестогодишња књижевна ауторка, чији је роман „Дневник једног небитног дечака“ објављен
ове године. Она је написала почетак кратке приче, коју су након тога наставиле и завршиле
присутне девојчице.
Милица Мандић, наша олимпијска првакиња у теквондоу била је такође део данашњег догађаја на
Врачару, и том приликом је поделила са ученицама своја искуства, као и начине које је она
користила да се супротстави предрасудама и изазовима на које је наилазила.
Учеснице радионице поздравили су: председница Скупштине градске општине Врачар др Тијана
Благојевић, члан Већа града Београда Драгомир Петронијевић и председник градске општине
Врачар Бранимир Кузмановић.
Увек се борите за своја права и увек верујте у своје снове – поручио је Драгомир Петронијевић. Ми
на Врачару верујемо да ако 21. век не буде век родне равноправности, онда ова планета заиста
неће имати будућност, рекао је Бранимир Кузмановић учесницама ове радионице, која је
организована као саставни део програма Дана општине Врачар.
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