MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA L’ASSETJAMENT ESCOLAR
NOSALTRES SOM VALENTES, I TU?
No cal explicar què és el bullying o assetjament escolar, no
obstant això, volem contar-vos la nostra experiència personal. Som
amigues d’un company o companya, el sexe tan se val, que cada dia
sabia que rebria insults, aguantaria bromes pesades i, fins i tot,
sofriria alguna agressió física. El nostre amic o amiga
desconeixia el motiu pel qual una colla d’immadurs o immadures
cruels li feia la vida impossible.
Nosaltres tampoc coneixem el motiu perquè és una persona d'allò
més normal. Ara bé, encara que fóra tímida, grossa, prima, alta,
baixeta, no és causa de maltractament. Al cap i a la fi tots i
totes som iguals però alhora diferents, tots i totes tenim virtuts
i tots tenim defectes.
L'empatia no només és un mot guai, sinó que cal prendre
consciència del seu significat i posar-la en pràctica. Els
missatges dels mitjans de comunicació ens aconsellen que ens posem
en la pell de la vícitma tanmateix quasi ningú ho fa. El més
habitual és que ens comportem com les tres mones sàvies: no
veiem , no sentim i no parlem.
Com diu la cançó del Langui cal ser valent per posar-se al costat
de l’assetjat o assetjada, per recriminar als assetjadors o
assetjadores el seu comportament, per dir el que està passant. Si
la majoria de nosaltres ho férem, si la majoria de nosaltres fórem
valents i valentes s’acabaria el bullying. Si tots i totes
tinguérem valor, alguns dels nostres companys o companyes no es
veurien obligats a canviar de col·le perquè un grapat d’éssers
inhumans ha decidit amargar-los l’existència. En casos com aquest
resulta castigada la víctima i no els agressors. I no és just!
Per això cal que ens preguntem:
-Sóc valent? Nosaltres sí que ho hem sigut i estem contentes.
I tu, ets valent?
I tu ets valenta?
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