
Na całym świecie, co drugi uczeń pomiędzy 13 a 15 rokiem życia doświadczył przemocy rówieśniczej. 
W mojej szkole wyglądało to podobnie. Mieszkam w Kota Kinabulu, w Malezji. Chodzę do szkoły 
niedaleko dzielnicy Sabah uznawanej za niebezpieczną. Ma złą reputacje przez działające w okolicy 
gangi, obecną przemoc i wandalizm. Ludzie patrzyli z góry na uczniów z naszej szkoły. Nikt nie 
wróżył im dobrej przyszłości. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to już przeszłość. 

Uczniowie w naszej szkole rzeczywiście zachowywali się niegrzecznie i agresywnie. Nie dlatego, że 
byli złymi ludźmi, ale dlatego, że ludzie traktowali ich tak, jakby nie byli nic warci, a wszystko co robili 
nie miało dla nikogo znaczenia. 

Jednak w pewnym momencie, wszystko się zmieniło. Nauczyciele zaczęli być dla nas życzliwi 
i mili. I to nie w jeden wyjątkowy dzień, ale na co dzień. Powoli, te małe życzliwe gesty sprawiły, 
że zaczęliśmy się czuć bardziej wartościowi i szanowani. Wreszcie był w szkole ktoś, kto na nas 
czekał i sprawił, że poczuliśmy się jej częścią. Pierwszy raz mieliśmy szansę, aby odwzajemnić 
otrzymywaną życzliwość.

Od gangstera do miłego chłopaka 
- czyli historia o tym, jak wyglądała walka z przemocą 

w jednej ze szkół w Malezji
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Tak się zaczęła nasza metamorfoza. Podejmowaliśmy się wielu działań, szukaliśmy sposobów na 
ograniczenie agresji i promowanie życzliwości. Wymyślaliśmy różnego rodzaju aktywności, np.: 
teatralne przedstawienie ukazujące, jak przemoc wpływa na innych ludzi; „plogging” – bieganie 
połączone ze zbieraniem śmieci, którego celem jest ochrona środowiska połączona z aktywnością 
fizyczną; ścianę życzliwości – aby móc podziękować pracownikom szkoły; ceremonię witania 
uczniów, kiedy przekraczali próg szkoły. Spotykaliśmy się z uprzejmością i chcieliśmy się nią dzielić 
z innymi. 

Moja szkoła zmieniła się diametralnie. Dzięki lepszemu zachowaniu uczniów, wyższym wynikom 
w nauce, poprawie relacji z nauczycieli i kolegami, udało nam się odbudować reputację naszej 
szkoły. Placówka zaangażowała się także w krajowy projekt #StandTogether i Kampanię promującą 
życzliwość, wspieraną przez UNICEF. Udało nam się wygrać w konkursie i zostaliśmy „najbardziej 
przyjazną szkołą w Malezji”. 

Kluczem sukcesu było wspólne działanie. Dyrektor mógł stosować kary za złe zachowanie, ale tego 
nie robił. Zamiast tego promował pokojową walkę z przemocą. 

Pod koniec października, po przebyciu 10 tys. km wylądowałem w Johannesburgu w Republice 
Południowej Afryki, aby uczestniczyć w Szczycie Rozwoju Młodzieży. Reprezentowałem Malezję 
w przygotowaniach globalnego Młodzieżowego Manifestu #stopprzemocy (#ENDViolence), którego 
celem było zwrócenie uwagi na problem przemocy w środowisku szkolnym. 

To była największa podróż mojego życia i mocno się jej obawiałem. Martwiłem się swoim angielskim, 
który nie był na zbyt dobrym poziomie i bałem się, że nikt mnie nie zrozumie. Ale później zdałem 
sobie sprawę, że wszystko to było tylko w mojej głowie. Wszyscy byli przyjaźnie nastawieni 
i wspólnie cieszyliśmy się, że mamy szansę uczestniczyć w tym wydarzeniu i móc podzielić się 
swoimi doświadczeniami. Wspólny cel nas zjednoczył – wszystkim nam zależało na tym, aby świat 
był lepszym miejscem do życia dla przyszłych pokoleń. 

Podzieliłem się rozwiązaniami swojej szkoły, której udało się stworzyć bardziej przyjazne i bezpieczne 
środowisko szkolne. Zgodziliśmy się na motto manifestu: „Dobroć to odpowiedzialność, która zaczyna 
się od nas samych”. 

Walka z przemocą w szkole jest dla mnie ważna, ponieważ jest ona powszechna w każdym kraju. 
Istnieje wiele form przemocy – psychiczna, emocjonalna, fizyczna, słowna, cyberprzemoc. Każdego 
roku ofiarami przemocy szkolnej jest ogromna liczba uczniów. Poświęciłem się walce z przemocą, 
ponieważ to od nas, młodych zależy, w jakiej rzeczywistości żyjemy. 

Życzliwość i dobroć lekiem na przemoc 

Kiedy byłem w RPA, odwiedziłem dom i muzeum Nelsona Mandeli, aby poznać historię aparthaidu 
i walki o zniesienie segregacji rasowej. Nauczyłem się bardzo ważnej rzeczy - że w walce z przemocą 
musi być miejsce na „uzdrowienie”, co może przynieść tylko dobroć i życzliwość. Nękanie to jedna 
z form przemocy. Musimy pomóc osobom, które są jego ofiarami, odpowiednio ich wspierać, ale też 
dawać drugą szansę tym, którzy są sprawcami przemocy.

Mam nadzieję, że młode osoby będą się zabierać głos w sprawach, które ich dotyczą. Jesteśmy 
zobligowani do działań, aby świat był lepszym miejscem do życia. Dlatego bądźmy dla siebie mili, 
uśmiechajmy się i pomagajmy innym, jeśli tej pomocy potrzebują. Życzliwość jest zaraźliwa, ale 
zaczyna się od nas samych. 

Jeśli zadziałała w mojej szkole, może działać wszędzie. 

Saiful Ikhwan 
to 19 letni absolwent liceum w Malezji. 

Jest także wolontariuszem Stowarzyszenia Krwiodawstwa.


