Pesquisa da ONU mostra que
metade das crianças e jovens do
mundo já sofreu bullying
Pesquisa realizada pelas Nações Unidas no ano passado com 100 mil crianças
e jovens de 18 países mostrou que, em média, metade deles sofreu algum
tipo de bullying por razões como aparência física, gênero, orientação sexual,
etnia ou país de origem.
(Nações Unidas.org, 13/01/2017 – Acesse o site de origem)
Os números constam no relatório “Pondo fim à tormenta: combatendo o
bullying do jardim de infância ao ciberespaço”, realizado pelo representante
do secretário-geral da ONU para o combate à violência contra a criança e
pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).
No Brasil, esse percentual é de 43%, taxa semelhante a outros países da
região: Argentina (47,8%), Chile (33,2%), Uruguai (36,7%) e Colômbia
(43,5%). Em países desenvolvidos, a taxa também gira em torno de 40% a
50%, como é o caso de Alemanha (35,7%), Noruega (40,4%) e Espanha
(39,8%).
“O bullying é uma experiência danosa, apesar de evitável, para muitas
crianças no mundo. Não importa como seja definida, as pesquisas
internacionais recentes com crianças relatam uma taxa entre 29% e 46% de
crianças alvo de bullying nos países estudados”, afirmou o relatório.
Segundo o documento, evidências mostram que tanto as vítimas como os
perpetuadores desse tipo de violência na infância sofrem em termos de
desenvolvimento pessoal, educação e saúde, com efeitos negativos
persistindo na vida adulta.
“Quando as crianças são afetadas pelo bullying, elas não conseguem tirar
vantagens das oportunidades de desenvolvimento aberta a elas nas
comunidades e escolas nas quais vivem”, afirmou o relatório.

O estudo mostrou que o bullying é um fenômeno complexo que toma
múltiplas formas, e é experimentado de diversas formas no mundo.
Normalmente definido como provocação, exclusão ou violência física, em
torno de um em cada três crianças em idade escolar no mundo informaram
ter passado por alguma experiência envolvendo bullying ao menos uma vez
nos meses precedentes.
O fenômeno também é mais comum entre crianças de idade escolar em
países mais pobres, e na maior parte dos países os meninos e crianças mais
jovens enfrentam o problema mais frequentemente.
O UNICEF está trabalhando com governos, sociedade civil e setor privado
para estabelecer mecanismos para que as crianças possam reportar casos de
violência, como atendimento por telefone, plataformas online e aplicativos
móveis. Isso está ocorrendo em diversos países, entre eles Albânia, Algéria,
Brasil, Hungria, Quênia, Madagascar e Sérvia.
No Brasil, o UNICEF, em colaboração com o governo federal e a ONG
CEDECA e a empresa IlhaSoft, lançaram a plataforma “Proteja Brasil” em
2014, por meio do qual é possível reportar violência e abusos para as
autoridades.

Em média, metade das crianças e jovens no mundo dizem ter sofrido bullying.
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UNESCO organiza simpósio sobre o tema
Diante de seu compromisso com a construção de uma educação inclusiva e
de qualidade, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (UNESCO) e o Instituto de Prevenção à Violência Escolar da
Universidade de Mulheres Ewha organizam na semana que vem (17 a 19) em
Seul, na Coreia do Sul, o simpósio internacional “Violência Escolar e
Bullying: das Evidências à Ação”.
O evento deve reunir cerca de 250 pessoas de 75 países, incluindo
professores, estudantes, ministros e vice-ministros da Educação, autoridades
políticas, oficiais da ONU e de agências bilaterais, além de outros parceiros e

representantes da sociedade civil, do setor privado e das comunidades
escolares.
“Enquanto muitos estudantes aprendem em ambientes seguros e
estimulantes, outros são expostos à violência e ao bullying, o que infringe seu
direito fundamental à educação”, disse Soo Hyang Choi, diretor da divisão
para inclusão, paz e desenvolvimento sustentável da UNESCO.
“O simpósio permite que a comunidade internacional elabore novas ações
para responder à violência escolar e ao bullying; e representa uma
oportunidade de implementar as recomendações do relatório do secretáriogeral da ONU sobre a proteção de crianças, apresentadas na Assembleia
Geral das Nações Unidas em outubro de 2016”, declarou.
O simpósio internacional visa a ampliar a liderança da UNESCO no combate
à violência escolar baseada em gênero, incluindo violência baseada em
orientação sexual e identidade de gênero e expressão.
O evento também ocorre depois do lançamento de dois importantes relatórios
em 2016, um sobre a resposta do setor educacional à violência baseada em
orientação sexual e identidade de gênero e expressão, e outro com um guia
sobre como enfrentar a violência baseada em gênero nas escolas.
Um novo relatório global será lançado durante o simpósio, oferecendo dados
atualizados sobre escopo, natureza e impacto da violência escolar e do
bullying, e fornecendo diretrizes para o setor educacional para o
planejamento e a implementação efetiva de respostas.
O simpósio internacional tornou-se possível com o financiamento da UNESCO
e do Ministério da Educação da Coreia do Sul por meio da Fundação
Nacional de Pesquisa da Coreia do Sul.

