۱زن از ﻫﺮ۳زن

ﺧﺸﻮﻧﺖﻋﻠﯿﻪزﻧﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ

در ﻣﺮاﺣﻠﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﯾﺎ

ﺟﻨﺴﯽ را از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ*.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺑﻌﺎد
و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد:

ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ
Domestic Violence
)از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﭘﺪر(

ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ زﻧﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﺷﻮد

* ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
World Health Organization

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ.

ﺟﻨﺴﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ
Sexual Violence

ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درﮔﯿﺮی،

ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ازدواجﻫﺎی اﺟﺒﺎری و
زودﻫﻨﮕﺎم ،ﻗﺎﭼﺎق زﻧﺎن

اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﺷﯿﻮع آن

اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن

اﻣﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻋــﻮاﻗﺐ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘـﯽ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن

درﭘﯽ دارد .ﻣﺮگ ،آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺣﺎﻣﻠﮕﯽﻫﺎی

ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ زﻧﺎن  ۱۵ﺗﺎ  ۴۹ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﻃﻮل

ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ

از ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺷﯿﻮع اﯾﻦ

ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ.

زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ را از ﺟﺎﻧﺐ

ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ

ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﻦ  ۱۵ﺗﺎ  ۷۱درﺻﺪ در

اچایوی ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ،

ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﺮب از ﺳﯿﮕﺎر ،ﻣﻮاد و اﻟﮑﻞ.

ﺗﺎﺛﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺪارک و
اﯾﺠﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫــﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬـــﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و درآﻣﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻫﻤﻪی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤــﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺳﺮاﯾﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ
دوﻣﯿﻨﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖ اداﻣﻪدار اﺳﺖ...

ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی:
• ﺧﻮدﺷﺎن در ﻣﻌﺮض ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
• ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ،
• ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارﻧﺪ،
اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی:
• ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
• ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ،
• ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ رﺷﺪ

ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘــﺮی

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
در ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد دارد.

ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﺸـــﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن رﯾﺸﻪ
در ﻧﺎﺑﺮاﺑــﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ دارد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻣﯽدارد.

ﺳﻄﺢ

ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز

ﻣﺪاﺧﻠﻪ

ﻓﺮدی

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در دوران

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی

ﮐﻮدﮐﯽ

از ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن

ارﺗﺒﺎﻃﯽ

ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ

ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺗﺎ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را در آﻧﻬﺎ ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

ﮐﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن

را از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،

ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺳﻮءﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ

ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮدن اﻟﮑﻞ

ﻓﻘﺪان دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ

آﻣﻮزش و ﺷﻐﻞ

زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻋﺘﺒﺎرات را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد،
دﺳﺘــﺮﺳﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ آﻣﻮزش را اﻓـــﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ
و از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد.

اراﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺷﯿﻮع ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز

و ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ

آﮔﺎﻫﯽدادن از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮورش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ

ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد

ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻣﻮزش ،ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪای ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﭘﻠﯿﺲ و ﺑﺨﺶ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ،رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی
در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﺣﺬف
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﻧﻘﺶ دارﯾﻢ.
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وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣـﺖ

ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ

