اشاعه برابری و احترام :همکاری بین ادیان برای
جلوگیری از خشونت خانوادگی
خشونت خانواد گی یک مشکل عمده جامعه ماست ،که تعداد زیادی از
زنان و کودکان را متاثر می سازد.
خشونت خانوادگی عبارت از هر گونه بدرفتاری جسمانی ،جنسی،
احساسی یا روانی ،یا تهدید ،و یا کنترل ها بر عضو خانواده می باشد.
از این گونه رفتار ها برای تحت تسلط درآوردن عضو خانواده ،و
ترسانیدن آنها استفاده می شود.
ما می توانیم خشونت علیه زنان را قبل از وقوع آن متوقف سازیم .این
کار به نام جلوگیری شناخته می شود .نخست باید بدانیم که خشونت
علیه زنان چرا واقع می شود .تحقیق و مطالعات به ما می گوید که
دالیل خشونت علیه زنان از قرار زیر اند:
*نابرابری بین مردان و زنان :مردان ،در مقایسه با زنان ،اکثراً در
زندگی عمومی دارای قدرت و نفوذ می باشند .به گونه مثال ،احتمال
بیشتری دارد تا مردان مقام ها رهبری در سیاست ،تجارت و دین را
بدوش داشته باشند .آنها ممکن است دارای قدرت و نفوذ بیشتری در
زندگی شخصی برخوردار باشند ،مثالً در روابط آنها در خانه.

*توقعات از نقش مردان و زنان :توقعات مشخصی وجود دارد که
در جامعه ما مرد بودن یا زن بودن چه معنی دارد .این توقعات اکثراً
زنان را منفعل و مسئول وظایف خانگی و مراقبت کودک می بیند ،در
حالیکه اکثراً مردان را قوی ،خشن و مسئول وظایف دیگری (چون
باغبانی) می بیند.
*نگرش ها و رفتارهایی که از خشونت حمایت می کند :در جامعه ما
بعضی نگرش هایی وجود دارد که از خشونت مردان علیه زنان حمایت
می کند ،و آنها را ناپسند نمی بیند.
برای جلوگیری خشونت علیه زنان ،ما باید نابرابری جنسیتی را حل
کنیم.
جوامع دینی می توانند در اشاعه برابری و احترام ،به عنوان سرمشق
هایی قوی که به جوامع رهنمایی می کنند ،نقش ایفا نمایند.

این رساله به عنوان بخشی از پروژه ( CHALLENGE Family Violenceچالش خشونت خانوادگی) ،با مشارکت شهر  ،Caseyشورای ،Cardinia Shire
شهر بزرگ دندینانگ  ،Greater Dandenongو  Monash Healthتهیه شده است .این پروژه توسط برنامه کاهش خشونت علیه زنان و کودکان تمویل شده
است ،که پروژه مذکور بخشی از برنامه جلوگیری از جرایم در جامعه ی دولت ویکتوریا – راه حل های محلی برای مسائل جلوگیری از جرایم محلی است.

این منابع توسط شبکه ادیان شهر بزرگ دندینانگ  Greater Dandenongحمایت می شود.

چگونه دین و رهبران مذهبی می توانند برابری و احترام
را تقویت کنند؟
 .1رشد آگاهی عمومی

ایجاد و رشد آگاهی عمومی در مورد خشونت خانوادگی ،خشونت علیه زنان و اسباب
وعوامل آن مهم اند ،زیرا این مشکلی است که اکثراً در بین مردم در مورد آن صحبت نمی
شود .این کار را می توان با گذاشتن اوراق معلوماتی در مورد این مشکل در خبرنامه های
محلی ،به نمایش گذاشتن پوسترها در عبادت گاه ها و یا هم تقسیم نمودن رساله ها انجام داد.

 .2بحث و گفتگو در اجتماع

رهبران دینی و مذهبی می توانند در مورد برابری و احترام در نقش های زنان و مردان ،و
روابط آنها با یک دیگر ،بحث و گفتگو را آغاز کنند .این کار را می توان در جریان خطابه
و یا مخاطب کردن اجتماع و یا هم به شکل غیررسمی با گروه های کوچکتر اعضای اجتماع
انجام داد .مطمئن باشید که زنان و مردان به شکلی از اشکال در این بحث ها شامل شوند.

 .3سهم گیری در آگاه کردن جامعه

فعالیت های زیاد اجتماعی وجود دارند که هدف آن تقویت احترام بین مردان و زنان
است ،مانند روز روبان سفید ( )White Ribbon Dayبه تاریخ  26نومبر و هفته
بدون خشونت در ماه اکتوبر .اجتماع شما می تواند در این رویداد ها سهم بگیرد و یا
هم رویداد خود شان را برگزار کنند.

 .4اقدام در اجتماع

هرشخص می تواند در جوامع دینی اقدام کند و با ترسیم کردن پالن اجتماعی برای برابری بین
مردان و زنان اعمال روزانه شان را تغییر دهند؛ آموزش دادن رهبران جدید در مورد روابط
محترمانه و تعلیم دادن جوانان.

 .5ایجاد همیاری و جانبداری از تغییر

ایجاد همیاری با جوامع مذهبی دیگر و شبکه های ادیان یکی از راه های مفید برای شریک
نمودن نظریات و اقدامات در مورد چگونگی جلوگیری از خشونت خانوادگی است .همچنان
جوامع و شبکه ها می توانند با هم یکجا شده تا از تغییر رفتار در باالترین سطح نهادهای دینی
جانبداری کنند.

