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االعتقاد

1

يجب على الرجل إتخاذ
القرارات والسيطرة في
العالقات.

حقيقة :العنف هو أكثر شيوعا ً في األسر والعالقات التي
يتحكم فيها الرجل في اتخاذ القرار ،ويكون بدرجة أقل في
العالقات التي تتمتع فيها المرأة بدرجة أكبر من االستقاللية.
و ُيعّرف االعتقاد السائد بأن للرجال والنساء أدوار وخصائص مختلفة
(سواء في العالقات أو في المجتمع بشكل عام) كما هو المعروف بالقوالب
النمطية للجنسين .لقد أظهرت الدراسات الدولية مرارً ا وتكرارً ا أن االعتقاد
في هذه القوالب النمطية هو أحد أبرز مؤشرات العنف .ولذلك فاألفراد
الذين يؤمنون بهذه المعتقدات هم على األرجح من يقترفون العنف ضد
المرأة والدول االكثر قبوال لقوالب النمطية للجنسين لديها مستويات أعلى
من العنف ضد المرأة.
ونحن نعلم أن العنف يكون أقل شيوعًا في المجتمعات التي يتساوى فيها
الرجال والنساء في عالقاتهم بدرجة كبيرة وال يتوقع منهم أن يؤدوا أدوارً ا
مختلفة بنا ًء على جنسهم .أنّ المزيد من المساواة والتحلي بمرونة أكبر في
توزيع األدوار بين الجنسين من شأنهما أن يمنحا الجميع فرصة التطور
القصوى.

االعتقاد

2

يكون العنف األسري
ً
مقبول إذا كان الشخص
غاض ًبا حيث أنه يفقد
سيطرته.

حقيقة :يكون العنف ضد المرأة بسبب شيءٍ أكبر من مجرد
فقدان أعصابك.
ال توجد إيّ أعذار لممارسة السلوك العنيف أب ًدا .حيث أن ما يتسبب في
العنف هو سلوكيات الفرد تجاه المرأة ومواقف المجتمع التي ُتشير إلى أن
العنف ضد المرأة هو أم ٌر طبيعي.

االعتقاد

3

تستطيع المرأة ترك
العالقة العنيفة إذا
أرادت ذلك.

حقيقة :تخشى المرأة أن تخاطر بالتعرض لعن ٍ
ف شديد كالقتل
ً
مثل عند محاولتها التخلي عن عالقة عنيفة أو بعد تخليها
عن هذه العالقة .فتجد المرأة صعوبة بالغة في التخلي
عن عالقة عنيفة حيث أنها تخشى على سالمتها وسالمة
أطفالها.
يجب علينا أال ُنلقي اللوم على المرأة إذا لم تتخلى عن عالقة بسبب العنف.
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شخص غريب في
يرجح أن تتعرض المرأة لالغتصاب من
ٍ
مكان عام.

حقيقة :يرجح أن يتعرض الرجل والمرأة لالعتداء الجنسي من
شخص غريب.
شخص يعرفونه وليس من
ٍ
ٍ
وطب ًقا لتقرير المكتب األسترالي لإلحصاءات (Australian Bureau
 ،) of Statisticsفإن  15في المائة من النساء و 3في المائةمن إجمالي
الرجال الذين تبلغ أعمارهم  18عامًا وما فوق تعرضوا لالعتداء الجنسي من
شخص يعرفونه .وذلك مقارنة بـ 3.8في المائة من إجمالي النساء و1.6
ٍ
شخص
في المائة من إجمالي الرجال الذين تم االعتداء الجنسي عليهم من
ٍ
غريب.

يعرفونه .فقد يخشون أال يصدقهم أحد أو أنهن من شجع الجاني بشكل أو
بآخر .وبمجرد بطالن هذا االعتقاد ،قد تصبح المرأة أكثر استعدادا لإلبالغ
عن معت ٍد معروف.

االعتقاد أن الشخص الغريب هو الذي يمثل خطورة تعد من أحد األسباب
التي تجعل النساء يستبعدن اإلبالغ عن التعرض لالعتداء الجنسي من شخص

االعتقاد

5

كثير من النساء يقدمن ادعاءات كاذبة بشأن العنف األسري
واالعتداء الجنسي.

حقيقة :أنّ االدعاءات الكاذبة بشأن العنف األسري واالعتداء
نادرة جدًا.
الجنسي ً
حيث أن  80في المائة من النساء الالتي يتعرضن للعنف من شريكهن
الحالي ال يتصلن بالشرطة لإلبالغ عن هذا العنف.

ال يبلغن الشرطة بالتعرض لالعتداء الجنسي.
فقد يكون من الصعب ج ًدا على المرأة أن تبلغ عن تعرضها للعنف؛ لذلك من
المهم أن نصدق ما تقول.

واألمر نفسه ينطبق على االعتداء الجنسي ،حيث أن  80في المائة من النساء
المصدر:
 Our Watch. (2015). Myths about violenceخرافات حول العنف .تمت المراجعة من موقع
www.ourwatch.org.au/Understanding-Violence/Myths-about-violence
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