ورق معلوماتی :اثرات خشونت خانوادگی بر اجتماع ما

خشونت خانوادگی اثرات شدید و ناگواری باالی صحت و رفاه شخص دارد.

در ایالت ویکتوریا ،خشونت شریک زندگی علیه زنان
بزرگترین عامل مریضی-صحت قابل جلوگیری در
زنان بین سنین  15تا  44سال محسوب می شود ،و
نسبت به هر عامل خطرناک دیگری ،بشمول فشار
باالی خون ،چاقی و سگرت کشیدن ،عامل مرگ پیش
رس پنداشته می شود.

خشونت علیه کودکان می تواند سبب
زخم ها و معلولیت ها شود.

زنانی که خشونت را تجربه کرده اند ،احتمال
بیشتری دارد که به تشویش و افسردگی و/یا
اختالالت تغذیه ای دچار شوند .احتمال بیشتری دارد
که آنها مشکالت الکل ،سگرت کشیدن و استفاده از
دواهای تجویز نشده توسط داکتر پیدا کنند.
کودکانی که خشونت خانوادگی را تجربه و یا
مشاهده نموده اند ،می تواند مشکالت افسردگی،
تشویش ،تروما ،پرخاشگری ،رفتار ضد اجتماعی،
عدم اعتماد به نفس ،ترس ،مشکالت خلق و خوی و
مشاجره با همساالن را تجربه کنند.

هزینه مجموعی خشونت خانوادگی برای اقتصاد استرالیا

در حدود 13.6
تخمین شده است.
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