ورق معلوماتی :چگونه وقوع خشونت خانوادگی علیه زنان را
متوقف کنیم؟
ما می توانیم اقداماتی اتخاذ کنیم تا خشونت علیه زنان را قبل از وقوع
آن در مرحله اول متوقف کنیم .این کار به نام جلوگیری اولیه شناخته
می شود.
اول ما باید بدانیم که خشونت علیه زنان چرا صورت می گیرد؟

خوب ،عوامل کلیدی که سبب خشونت علیه زنان می شود ،کدام ها
اند؟
•قدرت نابرابر بین مردان و زنان.
•نقش های جنسیتی و کلیشه یی
•نگرش های اجتماعی که برای خشونت توسط مردان بهانه می
تراشد

قدرت نابرابر بین مردان و زنان

نگرش های اجتماعی که برای خشونت توسط
مردان بهانه می سازد

قدرت و نفوذی که مردان و زنان دارند ،برابر نیست .اکثر
اوقات ،مردان در زندگی عامه و شخصی دارای قدرت بیشتری
اند .به گونه مثال ،بیشتر اوقات موقف رهبری در سیاست،
تجارت و مذهب را مردان بدوش دارند .همچنان آنها ممکن است
قدرت بیشتری در روابط شان در خانه داشته باشند.

این هنجارهای اجتماعی عبارت از باور هایی در جامعه ما اند
که احساس می کند برای مردان قابل پذیرش است تا خشونت
آمیز باشند .این گونه هنجارهای اجتماعی را می تواند در
سراسر جامعه ما مشاهده کرد ،به گونه مثال در سپورت ،در
رسانه ها و اینکه مردان به عنوان های “سخت” و “قوی” نامیده
می شوند.

نقش های جنسیتی انعطاف ناپذیر و کلیشه یی
نقش های جنسیتی و کلیشه یی باورهایی اند که “مرد” بودن یا
“زن” بودن چه معنی دارد .این شامل این مورد هم می شود
که چگونه رفتاری برای مردان و زنان مناسب می باشد ،برای
مثال ،کار ،نقش های خانوادگی ،والدینی ،تفریح و لباس.

این عوامل کلیدی از باورها و اقداماتی حمایت می کند که منجر
به آن می شود تا در روابط شان با احترام و عزت کمتری
برخوردار باشند.
عوامل دیگر ،چون فقر ،الکل ،مشاهده کردن خشونت در کودکی
و یا هم داشتن دوستان خشونت آمیز عوامل دیگری اند که
خشونت علی زنان را توجیه می کند .این عوامل می تواند به
خشونت علیه زنان ادامه دهد ،اما یچ سببی ندارد.

برای جلوگیری خشونت علیه
زنان ،ما باید مسئله نابرابری
جندر را پاسخ بدهیم.

این رساله به عنوان بخشی از پروژه ( CHALLENGE Family Violenceچالش خشونت خانوادگی) ،با مشارکت شهر  ،Caseyشورای  ،Cardinia Shireشهر 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.

