
Eu acredito em você. 
Sinto muito que isso aconteceu. 

Como eu posso ajudar? 



QUANDO UMA VÍTIMA FOR ATÉ 
VOCÊ, COMO VOCÊ IRÁ AGIR?
 

“Acreditar é o primeiro passo” é uma campanha global feita para 
transformar a forma que nós reagimos ao assédio/abuso sexual. 
É uma preparação para os profissionais e para os familiares de 
como responder de uma maneira adequada aos desdobramentos 
do assédio/abuso sexual, assim, as vítimas terão todo o suporte 
que elas precisam. A campanha foi criada pela ONG Americana: 
End Violence Against Women International (EVAWI) – Fim 
da Violência Contra a Mulher, a principal organização da 
América, sem fins lucrativos, dedicada a ajudar as mulheres a ter 
respostas da justiça criminal no âmbito dos crimes sexuais. 

Saber como responder é uma tarefa difícil. Uma resposta 
negativa pode agravar o trauma experimentado pela vítima e 
gerar um ambiente em que os infratores não sejam penalizados. 
Estupratores frequentemente são reincidentes, então uma 
resposta errada à vítima pode gerar ainda mais vítimas.

“Acreditar é o primeiro passo” é uma campanha que foi criada 
para romper o ciclo do silêncio, melhorando as nossas

próprias reações para com as vítimas. O objetivo aqui é 
mudar o mundo, buscando melhores resultado para as 
vítimas, sendo que ocorra um atendimento adequado para 
todas elas.

MAS O QUE ACONTECERÁ DEPOIS?
Depois de nós começarmos acreditando, como poderemos 
ajudar?  

“Seek Then Speak” é uma plataforma multilinguística 
que permite que as vítimas e seus familiares coletem 
informações, explorem opções e realizem ações. Eles 
podem se conectar da maneira que entenderem ser mais 
comfortável, por gravação de voz, por telefone, pelo site ou 
usando um aplicativo no telefone celular. As vítimas podem 
até começar o processo de denúncia diretamente através do 
“Victim Link”. 

Juntos, o Seek Then Speak e a Victim Link preenchem  a 
lacuna entre as vítimas e apresentam a ajuda que elas 
precisam. 

www.startbybelieving.org www.evawintl.org www.seekthenspeak.org www.victimlink.com


