CINE SUNTEM
Asociatia “Fermati Otello” ia nastere
in urma intalnirii barbatilor si a femeilor
proveniti din ambiente diferite ale societatii
uniti prin dorinta comuna de a contrasta pe
plan cultural violenta de gen, scotand in
evidenta un vechi fenomen, din pacate inca
foarte raspandit.

Te invitam sa participi,
adu-ne experienta ta...
Uniti se Poate!

3495730057

fermatiotello@gmail.com

www.fermatiotello.it

“Fermati Otello”
Sunt cuvintele pe care Desdemona
ar fi putut pronunta
in tragedia lui Shakespeare…

Fermati Otello

@Fermati Otello

Via C. Mezzofanti n.24,
20133, Milano.

Dar este si apelul societatii
care se sensibilizeaza
in privinta acestei probleme.

MINIREA
Punctul comun care leaga fiecare membru
al Asociatiei este interesul pentru tematicile
de gen si prevenirea violentei.
Credem ca ar fi important sa vorbim,
sa ne confruntam, femei si barbati impreuna,
pentru ca doar de la o colaborare si de la
o reciproca analiza si intelegere pot naste
mecanisme pozitive pentru a cere acestei
societati mai putina violenta si mai multa
paritate, pentru ca acolo unde exista
o mai mare egalitate, si deci paritate de gen,
acolo se reduce drastic si violenta.

Initiativele semnate
Te Iubesc daca te Respect
Fermati Otello are o
componenta eterogena
si integrationala:
putem conta
pe contributia psihanaalistilor, femei si barbati
din asociatiile care se ocupa de preventia
si sanatatea femeii si a indivizilor victime ale
violentei, studenti universitari si
profesionisti din diferite domenii de activitate.
In acest scop contribuim la dezvoltarea
unui proiect care a inceput in luna decembrie
2014 si care consta in desfasurarea unor cursuri
de preventie si sensibilizare in ceea ce priveste
violenta de gen in anumite Scoli Superioare
din Milano. Intentia noastra este aceea de a
extinde proiectul Te Iubesc daca te Respect
si in Scolile Medii pana a ajunge la Scolile
elementare.

One Billion Rising

Am fost coorganizatori al flashmob-ului
international care se tine in fiecare an in ziua
de Sfantul Valentin in mai mult de 500 depiete
din lume.
Un flashmob dansant pentru a spune stop
violenteiasupra femeilor de ziua indragostitilor.

24 de ore pentru a-ti
vorbi despre Iubire

Cupa “Fermati Otello”

Daca vrei sa stii mai
mult contacteaza-ne!

Prima editie a turneului de fotbal
masculin si feminin impotriva
de gen s-a desfasurat la
Cup violentei
Velodromul Vigorelli din Milano
2015
si au participat echipele Fortelor
de Ordine, institutii si massmedia; prezenta acestora,deci, a facut posibila
o evidenta colaborare si o sarguinta comuna in
lupta impotriva violentei asupra femeilor.

A Informa pentru a Ajuta...
Acesta este principiul de la care am pornit
pentru a organiza cu ocazia Zilei Internationale
impotriva violentei asupra Femeilor. Un tour in
camper de 24 de ore de-a lungul caruia am
distribuit material de la Primaria din Milano cu
centrele antiviolenta.

