É possível que você tenha ouvido falar ou visto a cobertura
jornalística sobre o conflito na Ucrânia. Embora uma
situação como essa possa ser difícil de entender, há
muitas maneiras de que as crianças podem espalhar
mensagens de esperança e dar apoio às pessoas que
precisam de ajuda. Este artigo se concentra no que
significa ser um cidadão global e como você e sua
família podem fazer o mundo melhor e mais pacífico.

CONTEXTO

A Ucrânia está localizada na Europa Oriental e é um país
com 43 milhões de pessoas. A Ucrânia compartilha uma
fronteira oriental com a Rússia, que tem 144 milhões de
pessoas. Ambos paises estão

em conflito. As pessoas

e famílias que foram forçadas a fugir de suas casas por
motivos de força maior são chamadas de refugiados.
Para os refugiados, todos os dias não são fáceis, e o futuro
é incerto. Eles dependem de outros para ajudá-los a
proporcionar segurança, apoio, amor e respeito.
Aprender sobre o que está acontecendo em outras partes do mundo e refletir sobre as experiências
que outras pessoas estão tendo é uma parte importante para ser um cidadão global.
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Há muitas maneiras simples, mas significativas que um cidadão global pode fazer para espalhar
esperança e fazer a diferença, mesmo a partir da segurança de sua própria casa, seguindo estas etapas:
1.

Aprender sobre o mundo. Explore fontes de notícias confiáveis para manter-se informado
sobre o que está acontecendo no mundo. Como família, você pode conferir esta matéria da Crescer
sobre como falar com seus filhos sobre a Ucrânia.

2.

Praticar a empatia. Leia e ouça histórias diferentes das suas para entender como os outros
se sentem e o que estão passando. Você pode começar com livros e histórias que compartilham a
situação dos refugiados. Você pode pedir recomendações a uma biblioteca local ou conferir esta
lista de livros infantis para falar sobre o conflito.

3.

Mostrar solidariedade. Expressar apoio às famílias ucranianas fazendo uma placa, banner
ou cartaz em sua janela. Use sua criatividade e não deixe de incluir mensagens positivas e
símbolos de amor, paz, aceitação e esperança.

4.

Construir um futuro mais brilhante. Você pode imaginar um futuro
onde todas as crianças se sintam seguras e amadas? Permita-se sonhar
e imagine como será este futuro mais brilhante, compartilhando suas
esperanças com os outros. Quando as crianças falam de sua visão do
futuro, elas inspiram (até mesmo os adultos!) a tornar o mundo mais justo
e harmonioso. Convide a família e amigos para dividir sua visão também.
A construção de um quadro de visão é uma boa maneira de lembrar as
coisas positivas, mesmo quando os tempos são difíceis.
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5.

Saber mais sobre as organizações que estão ajudando. Converse com sua família
sobre como ajudar as organizações que estão atendendo os refugiados da Ucrânia e de outros
países. Confira estas organizações que fornecem abrigo, alimentação e outros serviços às famílias
refugiadas.

Agência das Nações Unidas trabalha para proteger e ajudar os refugiados em todo
o mundo. A organização procura assegurar que todas as pessoas tenham o direito de
procurar asilo e encontrar refúgio seguro em outro estado. Eles fornecem assistência em
situações de emergência, tais como agua potável, cuidados médicos, abrigo,
cobertores, artigos domésticos e, às vezes, alimentos.
A UNICEF trabalha em 193 países e territórios para ajudar a garantir o direito das
crianças de sobreviver e prosperar desde a primeira infância até a adolescência,
fornecendo alimentos, roupas e cuidados médicos para crianças em todo o mundo,
além das demais necessidades.
Save the Children trabalha com crianças, mas a representação ucraniana da
organização está atualmente apoiando os mais vulneráveis, inclusive operando nas
regiões mais perigosas do país. Sua prioridade nesta emergência é proteger e apoiar
as crianças e suas famílias em todos os momentos.
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) é uma organização que tem
como missão a ajuda humanitária para vítimas de conflitos armados e outras
situações de violência. A Cruz Vermelha está recolhendo doações para ajudar as
vítimas do conflito entre ucranianos e russos.

Pergunte a seus pais se há outras maneiras de sua família apoiar estas organizações e descubra
se há outras formas de ajudar em sua região.

PARA PAIS, PROFESSORES E ADULTOS INTERESSADOS.

Falar de guerra e preocupações globais pode ser difícil, mesmo para os adultos. Para se preparar e
falar com seus filhos ou alunos sobre os eventos na Ucrânia, há alguns recursos que podem ajudar
a iniciar a discussão, maximizando as oportunidades de aprendizado, garantindo que seus filhos se
sintam ouvidos, seguros e empoderados.

Comece perguntando a seus filhos o que eles sabem, se querem falar mais
sobre isso, se têm alguma dúvida, e como se sentem. – Carol Sutton Lewis,
fundador da instituição Ground Control Parenting

Aqui está uma lista de recursos com mais dicas para ajudar a orientar as conversas.
Guerra na Ucrânia: como explicar o conflito para crianças – BBC
Guerra da Rússia x Ucrânia: como falar sobre o assunto com seu filho caso ele pergunte – Pais&Filhos
Como falar sobre a Guerra na Ucrânia com as crianças? – Claudia
Entenda como falar sobre a guerra na Ucrânia com as crianças – CNN Brasil
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