தகவல் தாள்: பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை
குறித்தப் ப�ொதுவான கட்டுக்கதைகள்
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ஆண்கள் தான்
முடிவெடுக்க
வேண்டும் அத்துடன்
.உறவுமுறைகளைக்,
கட்டுப்பாட்டில்
வைத்துக்கொள்ள
வேண்டும்.

உண்மை: முடிவெடுப்பதை ஆண்கள்
கட்டுப்படுத்தும் குடும்பங்களிலும்
உறவுமுறைகளிலும் வன்முறை மிகவும்
ப�ொதுவாக உள்ளது. உறவுமுறைகளில்
பெண்கள் அதிக சுதந்திரத்தைக்
க�ொண்டிருந்தால் வன்முறை குறைவாக
உள்ளது
ஆண்களும் பெண்களும் வெவ்வேறு
பொறுப்புகளையும் அல்லது குணநலன்களையும்
கொண்டிருக்கின்றனர் (பொதுவாக உறவுமுறைகளில்
அல்லது சமுதாயத்தில் இருந்தாலும்
இல்லாவிட்டாலும்) என்ற நம்பிக்கை பாலினம்
குறித்த பிற்போக்கு எண்ணம் (Gender Stereotyping)
என்றழைக்கபபட
்
ுகிறது. அத்தகைய பிற்போக்கு
எண்ணங்களின் மீதுள்ள நம்பிக்கையே வன்முறைக்கான
மிகவும் குறிப்பிடத்தகுந்த காரணிகளில்
ஒன்றாக உள்ளது என்று சர்வதேச ஆய்வுகள்
மீணட
் ும் மீணட
் ும் தெரிவித்துள்ளன. அதாவது,
அத்தகைய நம்பிக்கைகளைக் கொண்டிருக்கும்
தனிநபர்கள் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை
மேற்கொள்வதற்கு அதிக வாய்பப
் ுள்ளது, மேலும்
பாலினம் குறித்த பிற்போக்கு எண்ணம் அதிக அளவில்
ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் நாடுகளில் பெண்களுக்கு
எதிரான வன்முறைகள் அதிக அளவில் நடக்கின்றன.
தங்களுடைய உறவுமுறைகளில் அதிக சமத்துவத்தைக்
க�ொண்டிருக்கின்ற மற்றும் தங்களுடைய
பாலினத்தின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு பணிப்
ப�ொறுப்புகளைக் க�ொண்டிருப்பதற்கு எதிர்பார்க்காத
ஆண்களும் பெண்களும் உள்ள சமுதாயங்களில்
சற்று அரிதாகவே இத்தகைய வன்முறைகள்
நடைபெறுகின்றன. அதிக சமத்துவம் மற்றும் அதிகம்
வளைந்துக�ொடுக்கும் பாலினப் ப�ொறுப்புகள் ஆகியவை
ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய முழுத் திறனை
வளர்த்துக்கொள்வதற்கான அதிக வாய்ப்புகளை
வழங்குகிறது.
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ஒருவர் தனது
கட்டுப்பாட்டை இழக்கும்
அளவிற்கு அதிகமாக
க�ோபப்படுகிறார் எனில்,
அங்கு குடும்ப வன்முறை
ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.

உண்மை: பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை
என்பது உங்கள் க�ோபத்தை உங்களால்
கட்டுப்படுத்த இயலாததைக் காட்டிலும்
ம�ோசமானதாகும்.
வன்முறையான நடத்தைக்கு எந்த மன்னிப்பும்
கிடையாது. ஒருப�ோதும் கிடையாது. வன்முறை
என்பது பெண்களுக்கு எதிரான ஒருவரின்
மனப்பான்மைகளாலும், மேலும் பெண்களுக்கு
எதிரான ஆண்களின் வன்முறையை
ஏற்றுக்கொள்கின்ற சமூக மனப்பான்மைகளாலும்
விளைவிக்கப்படுவதாகும்.
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பெண்கள் ஒரு
வன்முறையான
உறவுமுறைகளில் இருந்து
விலக விரும்பினால்,
அவர்கள் விலகிக்
க�ொள்ளலாம்.

உண்மை: பெண்கள் ஒரு வன்முறையான
உறவுமுறையில் இருந்து விலக முயற்சி
செய்யும் ப�ோது அல்லது விலகிய பிறகு
அவர்கள் க�ொல்லப்படுவது உள்ளிட்ட
உச்சபட்ச வன்முறையைச் சந்திக்கும்
ஆபத்தை அவர்கள் க�ொண்டிருக்கின்றனர்.
பாதுகாப்பு குறித்த அச்சம் மற்றும்
குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின்
காரணமாக பெண்கள் ஒரு வன்முறையான
உறவுமுறையில் இருந்து விலகுவது மிகவும்
சிரமமாகும்.
பெண்கள் ஒரு உறவுமுறையில் இருந்து
விலகவில்லை எனில், அவர்கள் மீதான வன்முறைக்கு
அதுவே காரணம் என்று நாம் குற்றம் சுமத்தக் கூடாது.

இந்த வளஆதாரமானது CHALLENGE Family Violence திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது City of Casey, Cardinia
Shire Council, City of Greater Dandenong மற்றும் Monash Health ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். பெண்கள்
மற்றும் அவர்களுடைய குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறையைக் குறைத்தல் (Reducing Violence against Women and their Children)
நிதியுதவித் திட்டத்தின் கீ ழ் இத்திட்டத்திற்கு நிதியுதவி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது உள்ளூர் குற்றத் தடுப்பு விவகாரங்களுக்கு
உள்ளூர் தீர்வுகளான, விக்டோரியா அரசாங்கத்தின் Community Crime Prevention Program -இன் ஒரு அங்கமாகும்.

தகவல் தாள்: பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை
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பெண்கள் ஒரு ப�ொது இடத்தில் அந்நியரால் கற்பழிக்கப்படுவதற்கு
அதிக வாய்ப்புள்ளது.

உண்மை: ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள்
இருவருமே ஒரு அந்நிய நபரைக்
காட்டிலும் தாங்கள் நன்கு அறிந்த
யாரேனும் ஒரு நபரால் பாலியல்ரீதியாகத்
துன்புறுத்தப்படுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது.
Australian Bureau of Statistics -இன்படி, 18 மற்றும்
அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய அனைத்துப்
பெண்களில் 15 சதவதத்தினரும்,
ீ
அனைத்து
ஆண்களில் 3 சதவதத்தினரும்
ீ
தங்களுக்கு நன்கு
அறிந்த ஒரு நபரால் தான் பாலியல்ரீதியாகத்
துன்புறுத்தப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், அனைத்துப்
பெண்களில் 3.8 சதவதத்தினரும்,
ீ
அனைத்து
ஆண்களில் 1.6 சதவதத்தினரும்
ீ
ஒரு அந்நிய நபரால்
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பாலியல்ரீதியாகத் துன்புறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
தாங்கள் அறிந்த யாரேனும் ஒருவரால்
பாலியல்ரீதியாகத் துன்புறுத்தப்பட்டது குறித்துப்
பெண்கள் புகார் அளிப்பதற்கு குறைந்த
வாய்ப்பு உள்ளதே அந்நியரால் ஆபத்து என்ற
கட்டுக்கதைக்கான காரணங்களில் ஒன்றாகும்.
தங்களை யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் அல்லது
அக்குற்றச் செயலைத் செய்தவரை தாங்களே
ஏதேனும் வழியில் ஊக்குவித்துள்ளோம் என்ற அச்சம்
அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடும். இக்கட்டுக்கதை ப�ொய்
என்று நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டால், நன்கு அறிந்த ஒரு
நபரால் பாலியல்ரீதியாகத் துன்புறுத்தப்படுவது
குறித்து புகார் அளிப்பதற்கு பெண்கள் தயக்கமின்றி
முன்வரக்கூடும்.

குடும்ப வன்முறை அல்லது பாலியல்ரீதியான துன்புறுத்தல்
த�ொடர்பாக பல பெண்கள் தவறாகப் புகார் செய்கின்றனர்.

உண்மை: குடும்ப வன்முறை அல்லது
பாலியல்ரீதியான துன்புறுத்தல் த�ொடர்பாகத்
தவறாகப் புகார் செய்வது மிகவும் அரிதாகவே
உள்ளது.
தற்போதுள்ள வாழ்க்கைத் துணையால்
மேற்கொள்ளப்படும் வன்முறையை அனுபவிக்கும் 80
சதவதப்
ீ
பெண்கள், அது த�ொடர்பாக காவல்துறையைத்
த�ொடர்புக�ொள்வதில்லை.

இது பாலியல்ரீதியான துன்புறுத்தலுக்கும்
ப�ொருந்துகிறது; 80 சதவதப்
ீ
பெண்கள்
பாலியல்ரீதியான துன்புறுத்தல் குறித்து
காவல்துறையிடம் புகார் அளிப்பதில்லை.
வன்முறை குறித்து யாரிடமேனும் கூறுவதற்கு
பெண்களுக்கு மிகவும் சிரமமாக இருக்கும் என்பதால்,
நாம் அவர்களை நம்புவது மிகவும் முக்கியமாகும்.
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Shire Council, City of Greater Dandenong மற்றும் Monash Health ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். பெண்கள்
மற்றும் அவர்களுடைய குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறையைக் குறைத்தல் (Reducing Violence against Women and their Children)
நிதியுதவித் திட்டத்தின் கீ ழ் இத்திட்டத்திற்கு நிதியுதவி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது உள்ளூர் குற்றத் தடுப்பு விவகாரங்களுக்கு
உள்ளூர் தீர்வுகளான, விக்டோரியா அரசாங்கத்தின் Community Crime Prevention Program -இன் ஒரு அங்கமாகும்.

