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Minden kultúrának és társadalomnak megvannak a saját történetei. Ezeket az emberek 
megosztják egymás között szórakozás vagy nevelés céljából, hogy fenntartsák a kultúrát 
és hogy erkölcsi értékeket fektessenek le. Néha ezek a történetek a múltról és a jelenről 
szólnak, néha pedig a jövőről. 

De egy pillanatra gondolkozzunk el azon, hogy mit mondanak nekünk a társadalmunkban 
népszerű narratívák a nőkről és a lányokról. Vagy a patriarchátusról. Vagy arról, hogy kinek 
megengedett  erősnek és cselekvőnek lennie és kinek kell megadóan viselkednie és enge-
delmeskedni a szabályoknak. 

Jobb történetekre van szükségünk. Más történetekre van szükségünk. Egy új korszak törté-
neteire van szükségünk, és új hősnőkre ebben a korszakban. Ha nincsenek ilyenek, akkor 
létre kell hoznunk őket. 

Példaképekre van szükségünk az új generáció számára. 

A WAVE Női művészeknek és képregényíróknak szóló felhívásában résztvevőknek (ami 2018 
szeptembere és novembere között futott) az volt a feladata, hogy elképzeljék és bemutas-
sák saját víziójukat egy inspiráló példaképről, a Shero karakteréről. A Shero egy női hős, egy 
női példakép, aki a pozitív társadalmi változás elősegítője. A képregény történetének kap-
csolódnia kellett a családon belüli fizikai, lelki és/vagy szexuális erőszakhoz, ahogy azokat az 
Isztambuli Egyezmény meghatározza. A művészeknek el kellett képzelniük Shero egy napját, 
akinek munkája a nők elleni erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szól. Mit tenne Shero, 
ha erőszak szemtanúja lenne? Vagy ha megtapasztalná azt? Mire van szüksége ahhoz, hogy 
a nők elleni erőszakkal szembeszálljon?

Egy olyan inspiráló képregényhőst kerestünk a művészi elképzelésekben, aki képes vállalni 
a kihívást, miközben támogatja a segítségre szoruló nőket és lányokat. A felhívás női mű-
vészek számára volt nyitott, akik a képregényeiket helyi aktivista szervezeteknek küldték el, 
amelyek zsűritagjai legfeljebb három művészt választottak ki országonként. Nagy örömmel 
láttuk, hogy a beérkezett pályaművek nagyon sokszínűek lettek. 

Bár a mi Shero-nk, az összes itt megjelenő variációjával, a képzelet műve, a tervünk az, hogy 
ezt a kiadványt valós életbeli szituációkban használjuk. Ehhez kell a te segítséged is! Sze-
retnénk bátorítani téged arra, hogy használd e füzetet beszélgetésekhez, workshopokhoz, 
történetmesélő és egyéb eseményeken, ahol felhívhatod a figyelmet a mindenhol jelenlévő 
nők elleni erőszakra és az az elleni küzdelem módjaira. Ha bármikor ilyen eseményt szerve-
zel, kérjük oszd meg a tapasztalataidat velünk! Küldj e-mailt (a kiadvány hátlapján feltünte-
tett címre) és jelölj meg minket a közösségi média posztjaidban is. 

Köszönjük!

A WAVE Step up! Kampány Csapata

A Step up! Kampány a WAVE hálózat Európán átívelő projektje, amelynek célja a nők elleni erő-
szak megszüntetéséért való fellépés elősegítése, a témával kapcsolatos információterjesztés, és az 
erőszak női áldozatainak védelme.  

Jobb történetekre,  
és új hősnőkre van szükségünk
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FINNORSZÁG 1 Nea Runne és Vilma Kinnunen

A szolidaritásért:
Felirat: Támogató csoport
Shero: “Senkinek nem kell 
egyedül végigcsinálnia ezt!”

A rendszerszintű erőszak eltörléséért: 
Felirat: petíció #soustumus2018 (egy petíció a finn 
szexuális erőszak törvény megváltoztatásáért. Ha 

nincs beleegyezés, az szexuális erőszak)  
Shero: “Aláírom!”

A méltóságért:
Shero: “Értékes és jó vagyok, épp úgy,  

ahogy vagyok”
“Minden nő megérdemli, hogy tisztelettel  

bánjanak vele”

A segíteni akarásért:
Felirat: Rendőrség

Shero: “veled jövök feljelentést 
tenni”

...és ez mind...Shero!!

Bárki lehet Shero! Hozzunk 
létre egy mindenki számára 

biztonságos jövőt! 

Az oktatásért és 
tudatosságért:

Felirat: Hogyan ismerhetünk fel 
egy mérgező kapcsolatot
Shero: “Mindenkinek joga 

van a személyes határainak 
kialakításához”

Az Isztambuli Egyezmény bevezetője többek között hangsúlyozza:

• Hogy a nők és a férfiak közötti jogi és tényszerű egyenlőség megvalósulá-
sa kulcsfontosságú a nők elleni erőszak megelőzésében

• Hogy a nők elleni erőszak a férfiak és nők között történelmileg kialakult 
egyenlőtlen hatalmi viszonyok megnyilvánulása, melyek a férfiak nők 
feletti uralmához, a nők férfiak általi negatív megkülönböztetéséhez, és a 
nők előrejutásának meghíúsulásához vezettek

• a nők elleni erőszak strukturális természetét, mint nemi alapú erőszak, 
és hogy a nők elleni erőszak az egyik fő társadalmi mechanizmus, amely 
nőket a férfiakhoz képest alárendelt helyzetbe kényszeríti

• a nők és lányok gyakran kiszolgáltatottak az erőszak súlyos formáinak, 
mint például a családon belüli erőszak, szexuális zaklatás, szexuális erő-
szak, kényszerházasság, bűncselekmények, melyeket a ‘becsületre’ hivat-
kozva követnek el, és a nemi szervek csonkítása, amely a nők és lánygyer-
mekek emberi jogainak súlyos megsértésének számítanak, és fokozottan 
akadályozzák a nők és férfiak közötti egyenlőség megvalósulását

További információk:  
Az Európa Tanács Kongresszusa a nők elleni erőszak és családon belüli erőszak megelőzéséről és megszüntetésé-
ről (Az Isztambuli Egyezmény) www.coe.int/en/web/istanbul-convention/text-of-the-convention

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/text-of-the-convention
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Shero-nak fáj a háta. A rendszerszintű erőszak 
megszüntetése néha elég fárasztó munka.

SHERO 
és a változás felé vezető út

Nemet mondunk az erőszakra!

“De nem értek ezzel egyet!!”
“És jogod van ahhoz, hogy ne 
érts egyet. Emlékezz rá, hogy 

nem kell gyűlölettel válaszolni a 
gyűlöletre.”

“Mindannyian ugyanolyan 
értékesek vagyunk! A 

csoportunkban mindenkinek 
helye van!”

“Nem kell egyedül lenned 
ezekkel a dolgokkal.”

“Amikor a párbeszéd falba 
ütközik, ideje támogatást 

keresni!”

“Mindenkinek joga van 
rendelkezni a saját teste 

felett. Senkinek nincs joga 
megérinteni, ha te nem 

szeretnéd.”

“Elnézést, de az ilyen beszéd 
nagyon tiszteletlen!”

“A világ megváltozik…., 
...ha támogatjuk egymást!”

Csöndet! 

Szerencsére a szuperhősnők alapfelszerelése 
tartalmaz 12 kilónyi hangosbeszélőt is.

Néha nagy a kísértés, hogy az ágyban maradjon. De 
nem ma! Shero-nak szuperhallása van és hallja a...

Nem vesztegetheti az időt.

A társadalom akkor változik meg, ha képesek 
vagyunk beszélni a nők elleni erőszakról és 

zaklatásról. 
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A ‘Shero és a változás felé vezető út’-ról:
“Honnan ered az erőszak?

Empátiára képes emberi lényekként, úgy gondolom egyi-
künk sem viselkedik erőszakosan mögöttes indokok nélkül. 
A társadalmunk bizonyos működési rendszerei ideális 
körülményeket hoznak létre az erőszak kibontakozásá-
hoz, ugyanakkor néha az erőszakos viselkedés az egyén 
életében történt feldolgozatlan nehéz eseményekben 
gyökerezik. 

Ahhoz, hogy az erőszakot megszüntessük, meg kell ta-
lálnunk ezeket a gyökereket, és Shero - az erőszak ellen 

harcoló csodálatos hősünk – nem fél fellépni az erőszak 
ellen. 

Mindenek felett fontosnak tartja a gyerekeket em- 
pátiára és tiszteletre nevelni, akik a jövő generációját és 
reményét jelentik, hogy egy jobb holnapot hozzunk létre. 
Shero kész arra, hogy a régi szokásokat és hozzáállást 
valami újra cserélje, és emlékeztet minket, hogy egyetlen 
erőszaktúlélő sem maradhat egyedül. Nem hunyhatunk 
szemet az erőszak felett, és ideje a kinyitni a szemünket 
a változásra. Egy kevésbé erőszakos világ mindenki számá-
ra jobb – a nőknek, a férfiaknak, nekünk, az embereknek. 

Eljött Shero ideje.”
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OLASZORSZÁG  1   
Beatrice Candreva, Cím

A történetről: “Az én Shero-m 
tisztelgés mindazok előtt a nők előtt, 
akik elfelejtették, hogy hősnők. Ő az a 
nő, aki Afrikát és Európát átszelve az 
erőszak megannyi fajtájával találkozik. 
Európában szembesül vele, hogy 
megannyi nő szenved az erőszaktól 
segítség nélkül, míg mások azon 
dolgoznak, hogy erőt adjanak egymásnak, 
és egy olyan életet építsenek együtt, 
amit megérdemelnek. Arra is rájön, 
hogy ahhoz is bátorság kell, hogy valaki 
segítséget kérjen.”

Átutaztam Afrikát és 
Európát, minden nap 

egyedül szembenézve az 
engem ért erőszakkal

Azt mondta, 
hogy az, hogy 

segítséget 
kért, egy másik 
nő szemében 

erőssé tette őt. 
Rájöttem, hogy 
szükségünk volt 

egymásra.

Amikor egy másik 
nő elmondta 

nekem a saját 
és más nők 
történetét, 

rájöttem, hogy 
nagyon hasonlóak 

vagyunk. 

Elmentünk egy női 
segélyközpontba. Itt a nők 

projekteken dolgoztak, amikkel 
konkrét alternatívát dolgoztak 
ki a bántalmazás uralta életre. 
Bíztak egymásban, hittek az 

önmeghatározásban. Úgy éreztem, 
hogy egyszerre vagyok gyenge 

és erős. Kellett akkor a segítség. 
Mindig értékesek vagyunk. 

A nők elleni erőszak nem kötődik 
kultúrához vagy valláshoz. Ez 
egy nagyon régi formája az 

elnyomásnak, egy berögzült szokás, 
amit meg tudunk változtatni. A nők 

világszerte ezen dolgoznak, és a 
mai napig üldözik őket azért, mert 
egy szabad társadalmat próbálnak 

létrehozni. 

Utcai prostituált 
voltam egy 

nagyvárosban, 
ahol sok másik 

nő hallgatásával 
találkoztam. 

A történetem 
elfeledtette 

velem azt, hogy 
erős vagyok. 

Ha jól viselkedsz, 
mindened meglesz, 

amit csak akarsz. Ne 
aggódj a pénz miatt, 

Kedvesem.

Néhányan olyan 
életről álmodtak, 

amiben nem 
volt családon 

belüli erőszak: 
szabadnak lenni 

minden gazdasági, 
lelki, és fizikai 

bántalmazástól.  

Nem 
vagy 

képes 
rá

Gazdasági 
válság

Ismerd fel a nyil- 
vános és a magán- 
életben történő 
bántalmazást

Az erőszak 
társadalmi 

tény
Megérteni és 
támogatni a 

nőket az életük 
megváltoztatá-

sában

Találkozni 
a sok-

színűség-
gel

Bizalmon alapuló 
kapcsolatokat 

kialakítaniTisztel-
ni a nők 
dönté-

seit

Mit csinálnak a 
női segélyköz-

pontok?  

Az elfelede
tt Shero-k fe

lemelkedése

Világszerte minden harmadik nő érintett 
családon belüli vagy párkapcsolati erő-
szakban és a Világbank adatai szerint a 
15-44 éves nők esetében nagyobb a koc-
kázata annak hogy nemi erőszak és csalá-
don belüli erőszak éri őket, mint a ráknak, 
autóbalesetnek, háborúnak és maláriának 
együttvéve. 

További információ: 
www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/brief/violen-
ce-against-women-and-girls

http://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/brief/violence-against-women-and-girls
http://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/brief/violence-against-women-and-girls
http://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/brief/violence-against-women-and-girls


12

Az Alapjogi Ügynökség (FRA) 2014-es nők elleni erőszakról szóló felmérése sze-
rint, ami 42.000 nővel felvett interjú adatait vette alapul 28 Európai Uniós tagál-
lamból, minden harmadik nő tapasztalt már fizikai és/vagy szexuális erőszakot 15 
éves kora óta. Ez 62 millió nőt jelent Európa-szerte az FRA felmérés szerint (a 
WAVE közreműködött az FRA-val a jelentés elkészítésében).

További információk: fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report

A történetről:
Az én Shero-m egy 
gyermekkora óta sérült 
nő, akinek szülei nem 
voltak képesek egy 
egészséges kapcsolatot 
megmutatni. Lelki, és 
néha fizikai erőszakot is 
elszenvedett. Küzdött, 
hogy megtalálja igazi 
önmagát, hogy megtanulja 
szeretni önmagát, és 
hogy felismerje azokat 
az embereket, akiket 
szeretni lehet, és akik őt 
is valóban szeretni tudják. 
Egy Japánba tett utazása 
során a kung-fu tudásának 
köszönhetően megment 
egy nőt, akit éppen meg 
akar erőszakolni egy 
férfi. Hogy megköszönje 
Shero-nknak, a japán 
nő szuperképességet ad 
neki: meg tudja javítani 
az eltört tárgyakat 
a (kintsugi ősi japán 
művészetének hagyománya 
szerint) telekinézissel. 
Tudatossági szintjének 
köszönhetően olyan 
szintre fejleszti ezt a 
képességet, hogy meg 
tudja javítani az emberek 
szívét. A hullámok a 
vízen az újjászületést 
jelképezik és egyben a 
WAVE Hálózatot. 

OLASZORSZÁG 2
Federica Manfredi

A kintsugi ősi művészete törött tárgyakat 
javít meg, aranyport téve a ragasztóba, 
így még szebbé téve őket, mint eredeti 
állapotukban.

...gyakran a nő, aki erőszakot szenved el, 
“igazolja” a kinzója tetteit, hogy megvédje őt 
vagy a gyerekeiket. Vagy magát hibáztatja a 
férfi erőszakosságáért, az ő saját kivégzője 
által manipulálva. 

A repedések a sebek…

A nők, akik sebeiket az erősségükké teszik lelkileg 
egészséges emberek támogatásával… 

… még szebb és erősebb 
formában tudnak 
újjászületni!

Kiemeljük őket az 
érzéketlenségből, hogy 

tápláljuk életerejüket, ne pedig 
gyengítsük őket. 

Hogy erős felnőtt 
személyiségekké 
váljanak, és tiszteljék 
másokban is azt… 

Az egyetlen módja, hogy 
megszüntessük a nemi alapú 
erőszakot, hogy tudást és 
ismereteket terjesztünk…

...és a gyerekeket, fiúkat és a lányokat egyaránt, a lehető 
legegészségesebb kapcsolatokban neveljük fel. 

jegyzeteim...

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
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Amikor Giorgio hazajön a munkából, 
Anya elküld, hogy játsszak Pippóval. 

De én nem akarok.

Anya bejön a szobába, és felvesz engem és Pippót. Megyünk megnézni a 
tengert.

Amikor kiosonunk tisztán hallom Giorgio horkolását,  
hangos, mint egy vadmalac. Nevetek, és Anya is,  

ahogy a kocsihoz sétálunk. 

Utálom a pirosat.  
A kék a kedvenc színem.

Anya is piros lesz.

Kék, mint a szalag,  
amit Anyától kaptam.

Mert amikor a szobámba megyek,  
minden piros lesz. Szeretem, ahogy a hangja 

csiklandozza a fülemet. 
Szorosan megölelem és olyan érzés, 

mintha repülnénk. 

De most minden sárga lett. 

A sárga nagyon szép szín. Szeretem. 
A tavaszi virágokra emlékeztet. 

Kék, mint a képeslap Szardíniából,  
amit Mártától kaptunk.

Giorgio imádja a pirosat, főleg, amikor anya nem vásárol be vagy nem 
készült még el a vacsorával, vagy szoknyát vesz fel a moziba, ahova a 

barátnőivel megy el. Anya sem szereti a pirosat. 
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A ‘Megyünk a tengerhez!’ történetéről:
Az én Shero-m egy anya, akit a világon sok más anyához hasonlóan, bántalmaz a partnere, 
aki itt most a Giorgio nevet viseli. Támogató csoportok, segélyvonalak, önkéntesek, 
barátok segítségével és a lánya iránt érzett szeretete által összegyűjti az erőt, hogy 
véget vessen az erőszakos kapcsolatnak, és a bátorságot, hogy elszökjenek a kislányával. 
A történetet a kislány szemszögéből látjuk, aki még nem érti teljesen, hogy mi történik 
otthon. A saját szavaival írja le az erőszakot, aminek az anyja ki van téve. Az én Shero-m 
így nem egy szupererővel rendelkező nő. Ő egy mindennapi nő, aki a bátorságát és erejét 
összeszedve meg tudja változtatni az életét, és így válik rendkívülivé. A fáradhatatlan 
kitartása lehet az ő szuperképessége, és az akarata, hogy visszavegye az irányítást az 
élete fölött, és bizalma saját magában és az egészséges, szeretetteli kapcsolatokban.

Anya minden éjszaka jön és 
puszit ad nekem és Pippónak és 
azt súgja, hogy egyszer elvisz 

minket innen, és megnézzük majd 
a tengert. Minden este elmondja, 
és én mindig úgy teszek, mintha 

aludnék.

Ma este Giorgio nagyon 
hangosan kiabál és hallom 

Anyát sírni.
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MACEDÓNIA 1
Dragana Simonovska 

jegyzeteim...

Soha többet!!! Anya, félek..  
kell lennie másik útnak! 

A hírekből: 

“Egy nap világszerte átlagosan 
137 nőt öl meg partnere vagy 
családtagja az ENSZ Kábító-
szer- és Bűnügyi Testületének 
(UNDOC) új adatai szerint.

Azt mondják, hogy ezzel ‘az 
otthon jelenti a legvalószínűbb 
helyet, ahol egy nőt megölhet-
nek’.

Több, mint a fele annak a 
87.000 nőnek, akit 2017-ben 
gyilkoltak meg, a hozzá leg-
közelebb állók keze által halt 
meg a jelentések szerint.

Ebből körülbelül 30.000 nőt 
párkapcsolati partnere és to-
vábbi 20.000 nőt egyéb hozzá-
tartozója ölt meg.”

Forrás:  www.bbc.com/news/world-46292919  
(2018 november 25)
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SHHH! 
Nincs mentség rá!

Nem mondom 
el senkinek… 

szégyellem magam…

Csak vicc 
volt, semmi 

rosszindulatú!
Csak akkor üt 
meg, ha iszik…

Az egész az én 
hibám. Nem megfelelően 

voltam felöltözve

Igaza volt, hogy 
megütött...hibáztam. 

Csak bók volt, nem 
egy tolakodó vicc. 

Ha elmondom valakinek, 
elveszítem az állásomat.Az az én hibám 

volt 
Csak egyszer 
ütött meg…

https://www.bbc.com/news/world-46292919
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SZERBIA Danica Jevdovic’-

Szexi vagy nagyis 
fehérneműt visel 
(naptól függően) Ismereteket 

szerez

A kávé 
nélkülözhetetlen

Hisz magában

A csoki is 
nélkülözhetetlen 

Imád 
egészségesen 
étkezni, de a 

pizzát is imádja 

Van 
választásod

Nem menő 
rendetlennek 
lenni, úgyhogy 

takarít

Erős és gondoskodó, 
mint az anyaelefánt, 
ő maga a gondolat 

szabadsága. Senkihez 
nem tartozik, csak 

saját magához. Amikor 
nemet mond, akkor 
komolyan gondolja. 

Mindannyiunkban benne 
van ő, és a neve SHEro.

Szólítsd meg a benned élő 
Shero-t, állj ki az erőszak ellen!

Azért főz, 
mert szeret 

enni

Szabadon 
dönthet, hogy 
ki akar lenni 

Tudás 

A tudás 
hatalom 

Műveli 
magát 

Csodák 
táskája

JEGYZETEK: 
gondolatok a 

információkról 

Semmit nem hisz 
el csak úgy 

A répa édes,  
de a fánk is 

Az önvédelem 
határozottan 

nélkülözhetetlen 

Teát és sört 
is iszik

A tornacipő és 
a magassarkú 
is rendben van

Szoknyát és 
nadrágot is 

hord 

Bármelyikünk 
lehet ilyen

jegyzeteim...
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SZERBIA Danica Jevdovic’-

“Nézd meg magad! Te mocsok! 
Annyira haszontalan vagy, semmit 
tudsz jól csinálni. Minden a te 
hibád! Minden! Ha nem lennél 
ilyen rohadt hülye és haszontalan, 
akkor élvezhettem volna a 
napomat. De most elrontottad az 
egészet! Most jó szarul vagyok 
miattad, te kis szardarab!”

“Hagyd abba a bőgést, rosszul 
vagyok tőled!”

Köpködve beszél
Bűzlő hónalj

Kezd elege lenni belőle
Gondolkodik, hogy mit tegyen

Kiutat keres
Elfáradt a sírástól 

tegnapi ebéd

“Na ide hallgass, te szemétláda! 
Elegem van az üvöltözésedből és 

a sértéseidből! Rohadtul itt az 
ideje, hogy kiosszalak”

[Háttérben] GYERÜNK 
CSAJSZI!

[kisbetűs megjegyzések - fentről 
le, balról jobbra a férfi körül ]
Meg van ütközve 
Nem tudja, hogy viselkedjen
Végre becsukta a száját
Izzad, mint egy disznó

 
Be van rágva

Kapcsolás Shero módba 
Shero mód betöltés alatt…

“Befejezted?”

“Mi?! Feleselni mersz velem, te 
hülye luvnya? Visszabeszélsz? 
Verést akarsz? Ha?”

“Nem igazán, de szeretném, hogy 
abbahagyd az ordítást.”

“Mi vaaan?!”

“Azt mondtam, hogy…”

Durva és sértő
Nagyon hangos
Bunkó tetoválások
Elege van belőle 
Úgy döntött, hogy változtat
Anyaelefánttá változik
Szembeszáll a félelmeivel
Elege lett a kiszolgáltatottságból 

Zéró modora van

“Nem én vagyok haszontalan, 
hanem te! Semmi másra nem vagy 
képes, csak üvöltözni és másokat 

bántani! Elnyomó vagy és gyáva, 
aki csak a nála gyengébbeket 

támadja. Elegem van belőled és 
nem bírlak már elviselni. Soha 

többé nem vesztegetem a drága 
időmet egy olyan szemétládára, 

mint te!”

Kilökték a komfortzónájából
Izzad, mint 2 disznó
Kicsit fél
Kényelmetlenül érzi magát

Shero mód teljesen betöltve
Helyre teszi őt

Megmondja a frankót
Hozott egy döntést

“HALLGASS EL! SZARHÁZI”

Egyáltalán nem számított erre
Nem érti, mi érte hirtelen
Összezavarodott, de még mindig 
bűzlik
Szar alak
Kiállt magáért
Anyaelefánt- és oroszlánhaj-mód 
aktiválva
Bátornak érzi magát régóta 
először
Jó érzés

“Na akkor ezt fogjuk most 
csinálni: Te eltűnsz az én 

életemből (és soha többé nem 
jössz vissza), én pedig úgy 

fogom élni az életemet, ahogy 
csak akarom. Egy vesztes vagy 
és egy rosszéletű, szóval ideje 

változtatnod, mielőtt valaki 
összetipor téged, mint egy 

férget. Megértetted? Most pedig 
kopj le!!!”

Beolvasott neki
A maszkja nélkül még ijesztőbb

Az elnyomók igazi alakja
Jól meg van ijedve

Helyre rakta őt
Kezében az irányítás

Jól néz ki
Magabiztos
Menő csaj

jegyzeteim...
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SZEXISTA 

KIFEJEZÉSEK 

SZEXISTA MÉDIA 

MEGFÉLEMLÍTÉS 

LÁTHATATLANSÁG

ÉRZELMI 
ZSAROLÁS 

SZEXUÁLIS ÉS 

LELKI ERŐSZAK 

Az Isztambuli Egyezmény definíciója:

A nők elleni erőszak az emberi jo-
gok megsértésének minősül és a nő-
ket érő diszkrimináció egyik formája, 
és minden nemi alapú erőszak bele 
tartozik, ami a következőkben nyil-
vánul meg, vagy nagy valószínűség-
gel megnyilvánul: fizikai, szexuális, 
lelki és gazdasági erőszak, beleértve 
az előzőekre vonatkozó fenyegetést, 
kényszerítést vagy a szabadság ön-
kényes korlátozását, magánéletben 
vagy közéletben egyaránt.

Családon belüli erőszak minden 
olyan fizikai, szexuális, lelki és gaz-
dasági erőszak, amely egy családban 
vagy háztartásban történik, vagy 
korábbi vagy jelenlegi házastársak/
párkapcsolati partnerek között, füg-
getlenül attól, hogy az elkövető és az 
áldozat valaha éltek-e egy lakhelyen.

További információk: Az Isztambuli Egyezmény - 
Kérdések és Válaszok  
rm.coe.int/prems-122418-gbr-2574-brochure-ques-
tions-istanbul-convention-web-16x16/16808f0b80

SPANYOLORSZÁG Silvia Barringo Serrano

jegyzeteim...

EMBERI JOGOK 
VÉDELME 

FIZIKAI 
AGRESSZIÓ

EGYENLŐSÉG

SÉRTEGETÉS 

ERŐSZAK 

IRÁNYÍTÁS 

FENYEGETÉSEK 

FÉLELEM 

NEMI 

ERŐSZAK 

GYILKOSSÁG 

M
EGALÁZÁS

M
EGVETÉS 

SOKSZÍNŰSÉG 
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NŐI TESTVÉRISÉG

MEGERŐSÍTÉS

https://rm.coe.int/prems-122418-gbr-2574-brochure-questions-istanbul-convention-web-16x16/16808f0b80
https://rm.coe.int/prems-122418-gbr-2574-brochure-questions-istanbul-convention-web-16x16/16808f0b80
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Francesca Rosa (Olaszország) 
Francesca a Milánói Képregény Iskolában végzett. 
2016 óta szabadúszó illusztrátorként dolgozik. Főleg 
gyerekeknek szóló illusztrációkra és magazinokra fó-
kuszál. Imád új technikákkal kísérletezni. Francesca 
grafikusként is dolgozik egy milánói divatstúdiónak, 
szeret kerámiákat festeni, horgolni és álmodozni. 

www.francescarosaillustrator.com
francesca-rosa@live.it
francescarosa.illustrator
frarous

Dragana Simonovska (Macedónia)
Dragana Szkopjében született. A szkopjei Európai Egyetemen ta-
nult és mesterszakos diplomát szerzett Marketing és Menedzsment 
szakon. Adobe-képesített grafikus és illusztrátor is. Szabadúszó 
grafikusként, illusztrátorként és digitális marketing menedzserként 
dolgozik. A rajzolás a hobbija és számos díjat kapott munkáiért. Dra-
gana a marketing tudását kombinálja a kreatív gondolkodással és ki-
fejezéssel, és nagy sikerrel fejleszt webes reklámokat és nyomtatott 
promóciós anyagokat.

dande_m@hotmail.com

Danica Jevđović (Szerbia)
Danica akadémikus festő (Professzor Dragan Matić osztályában vég-
zett) és grafikus kommunikáció mesterszakon végzett (mentora pro-
fesszor Ivica Stevanovic), mindkettőt a Novi Sad-i Művészakadémián 
Szerbiában. Az SUEuKI alkotócsoport és az Užice (UVUU) vizuális mű-
vészek egyesületének tagja. Szólóban és a kollektíva tagjaként is ál-
lított már ki munkákat Szerbiában és nemzetközileg is. Užice-ben él. 

“A munkámon és az élet kanyargó útjain keresztül lehetőségem adó-
dott arra, hogy találkozzak és együtt dolgozzak mindenféle emberrel, 
akik között volt pár SHEro nő is, az én személyes hőseim. Az illuszt-
rációval, animációval, gyerekmesékkel és novellákkal kapcsolatos 
szenvedélyem visszanyúlik az első emlékeim idejére és megérződik 
minden alkotásomban, témától függetlenül. 

danicajevdjovic.weebly.com
dana_danche

Silvia Baringo Serrano (Spanyolország)
Silvia reklámipari végzettséggel rendelkezik és textilművészettel is foglalkozik. A 
képregényében szereplő Asztrid karaktere megszemélyesít minden nőt, aki kiáll a 
nők jogaiért és az emberi jogokért. A vonásai higgadtak, de a tartása erős és hatá-
rozott. Nem használ testi erőt és fegyvereket sem. Az elhatározás az ő szuperereje.  
Defamasycronopios
defamasycronopios

defamasycronopios
defamasycronopios

Nea Runne és Vilma Kinnunen (Finnország)
Nea Runne és Vilma Kinnunen egy finn művész-író duó, akiknek szívügyeik az em-
beri jogok. Nea szabadúszó illusztrátor és képregény-művész, Vilma pedig a képre-
gényrajzoláson kívül könyveket is ír. Ezzel a képregénnyel bátorító üzenetet akartak 
küldeni különféle nőknek arról, hogy nincsenek egyedül.

nea_r  
koo.vilma 

Maria Laakso (Finnország)
Nappal Maria Laakso egy rendes és unalmas irodalmár és posztdoktori kutatóként 
dolgozik a Tamperei Egyetemen Finnországban. Azonban ha lemegy a nap, átöltö-
zik menő szuperhős ruhájába, és képregényeivel és verseivel próbálja megmenteni 
a világot. 

maria.s.laakso

Noora Sassali (Finnország) 
Egy 25 éves tengerész vagyok. A művészet elemi része az életemnek és nagyon élve-
zem felfedezni a hagyományait annak érdekében, hogy kifejezzem magam. A mű-
vészetem a vízfesték festményektől a rajzokig és skiccekig terjed, az illusztrációtól a 
tintával rajzolt és digitális képregényekig.  A hagyományos munkák mellett élvezem 
a konceptuális alkotói folyamatokat a kortárs művészetben, és izgalmasnak találom 
az okosan tervezett logókat és csomagolásokat. 

Beatrice Candreva (Olaszország) 
Beatrice szerkesztői grafikát tanult a római Szépművészeti Akadémián. A diplomá-
zás helyett úgy döntött, hogy beleássa magát a képregényekbe autodidakta módon. 
Az első képregénye az ‘“Én nem vagyok rossz” volt, aminek társadalmi témája volt: 
erőszak a kortárs társadalomban. Számos független képregényfesztiválon részt vett 
Olaszországban és a Collective Interiors által kiadott “Quant’é bella giovinezza” című 
kiadványban is megjelent egy alkotása, amelyben Lorenzo De’Medici egy híres ver-
sét értelmezte újra. Beatrice mindemellett graffitiművészként is tevékenykedik. 

beatrice.candreva@hotmail.it

Federica Manfredi (Olaszország) 
Federica Rómában született és ott is él. Az 1990-es évek közepétől 2004-ig olya 
olasz kiadókkal dolgozott, mint az Editrice Universo, Star Comix, Indy Press, Liberty, 
Scarabeo. 2004 óta portfóliója amerikai kiadóknak készített munkákat is tartalmaz 
(Devil’s Due, Marvel, Tokyopop, IDW, Amazons Studios, Dark Horse, Take Two In-
teractive). 

federicamanfredi.blogspot.com
federicamanfrediart
FaithEffemme
federicafaithmanfredi

Művész biográfiák  
és elérhetőségek

http://www.francescarosaillustrator.com
mailto:francesca-rosa@live.it
https://www.facebook.com/francescarosa.illustrator
https://www.instagram.com/frarous/?hl=en
mailto:dande_m@hotmail.com
https://danicajevdjovic.weebly.com/
https://www.instagram.com/dana_danche/?hl=en
https://www.facebook.com/defamasycronopios
https://www.instagram.com/explore/tags/defamasycronopios/?hl=en
https://www.instagram.com/nea_r/?hl=en
https://www.instagram.com/koo.vilma/?hl=en
https://fi-fi.facebook.com/maria.s.laakso
mailto:beatrice.candreva@hotmail.it
http://federicamanfredi.blogspot.com/
https://www.facebook.com/federicamanfrediart/
https://twitter.com/FaithEffemme
https://www.instagram.com/federicafaithmanfredi/?hl=en
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WAVE Információs Központ 
A WAVE Információs Központ közvetlen támogatást biztosít azok 
számára, akik segítséget és információt kérnek, akár érintettekről 
van szó, akár más emberekről. A nők és gyerekeik elleni erőszak 
nem olyan bűntény, amely megáll az országhatároknál. A beván-
dorlás és az Európán belüli mobilitás növekedése miatt nőtt a 
határon átívelő esetek száma is. 

A WAVE Információs Központ olyan szervezetek és intézmények 
dolgozói számára is biztosít információt, akik határon átívelő 
együttműködéshez keresnek szervezeteket. Továbbá a Központ 
kormányzati, akadémiai, média- és egyéb civil megkeresésekre is 
válaszol.  

Nyitvatartás: Hétfő – Péntek, 9:00–14:00 (CET) 
Telefonszám: +43 (0) 1 548 2720 | Fax: +43 (0) 1 548 272 027 
Email: office@wave-network.org

Hogyan támogathatod a WAVE-et?
Ha adományoddal szeretnéd támogatni a WAVE munkáját, akkor 
két úton teheted meg ezt:

Bankkártyával:
Ha van bankkártyád, adományodat elküldheted Paypalon keresz-
tül a WAVE honlapján:
www.wave-network.org/content/donate

Banki átutalással:
Bankszámla neve:   Association WAVE  
 (Women Against Violence Europe)
Bank: Bank Austria
IBAN: AT75 1200 0006 1078 2021
BIC/Swift Code: BKAUATWW

Hogyan válhatsz WAVE taggá?  

Civil női szervezeteknek, női hálózatoknak és nők elleni erőszak-
kal foglalkozó egyéni szakembereknek Európa-szerte adott a 
lehetőség, hogy WAVE tagokká váljanak. Ha érdekel ez a lehető-
ség, akkor lépj kapcsolatba az irodánkkal: 
office@wave-network.org

Az én Shero-m víziója

WOMEN 
AGAINST 
VIOLENCE 
EUROPE

mailto:office@wave-network.org
https://www.wave-network.org/donate/
mailto:office@wave-network.org
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Állj mellénk! 

Csatlakozz a Step Up!  
Kampányhoz és támogass minket! 

www.wave-stepup.org
office@wave-network.org

wavestepup
womenagainstviolenceeurope

http://www.wave-stepup.org
mailto:office@wave-network.org
https://www.facebook.com/wavestepup
https://www.instagram.com/womenagainstviolenceeurope/



