தகவல் தாள்: பெண்களுக்கு எதிராக வன்முறை
நிகழ்வதை நாம் எவ்வாறு தடுத்து நிறுத்தலாம்?

பெண்களுக்கு எதிராக வன்முறை நிகழ்வதற்கு
முன்னரே அதைத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கு
நம்மால் முதலில் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்.
இது முதன்மையான தடுப்பு நடவடிக்கை என்று
அறியப்படுகிறது.
பெண்களுக்கு எதிராக ஏன் வன்முறை நடக்கிறது
என்பதை நாம் முதலில் புரிந்துக�ொள்ள வேண்டியது
அவசியமாகும்.

ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு இடையே
உள்ள சரிசமமற்ற அதிகாரம்

ஆகையால், பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைக்கான
முக்கியக் காரணிகள் எவை?
• ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு இடையே உள்ள
சரிசமமற்ற அதிகாரம்.
• வளைந்து க�ொடுக்காத பாலினப் பணிப் ப�ொறுப்புகள்
மற்றும் பிற்போக்கான எண்ணங்கள்.
• ஆண்களால் மேற்கொள்ளப்படும் வன்முறையை
மன்னிக்கின்ற சமூக மனப்பான்மைகள்.

ஆண்களால் மேற்கொள்ளப்படும்
வன்முறையை மன்னிக்கின்ற சமூக
மனப்பான்மைகள்

ஆண்களும் பெண்களும் க�ொண்டிருக்கும்
அதிகாரமும் செல்வாக்கும் சரிசமமானதாக
இருப்பதில்லை. பெரும்பாலும், ஆண்கள் ப�ொது
வாழ்க்கையிலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும்
அதிக அதிகாரத்தைக் க�ொண்டிருக்கின்றனர்.
உதாரணமாக, அரசியல், வர்த்தகம் மற்றும் மதம்
ஆகியவற்றில் பெரும்பாலும் ஆண்களே தலைமைப்
ப�ொறுப்புகளை வகிக்கின்றனர். அவர்கள் தங்கள்
உறவுமுறைகளிலும் தங்கள் வட்டிலும்
ீ
கூட அதிக
அதிகாரத்தைக் க�ொண்டிருக்கலாம்.

இத்தகைய சமுதாயக் க�ோட்பாடுகள், ஆண்கள்
முரட்டுத்தனமாக இருக்கலாம் என்பதை
ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நமது சமூகத்தில்
உள்ள நம்பிக்கைகளாகும். விளையாட்டு, ஊடகம்,
ஆகியவற்றில் ஆண்கள் ‘வலிமையானவராகவும்’,
‘உறுதியானவராகவும்’ விவரிக்கப்படும் விதம்
ப�ோன்றவற்றில் இந்த வகையான சமுதாயக்
க�ோட்பாடுகள் நமது சமூகம் முழுவதும்
காணப்படலாம்.

வளைந்து க�ொடுக்காத பாலினப் பணிப்
ப�ொறுப்புகள் மற்றும் பிற்போக்கான
எண்ணங்கள்

பெண்களின் உறவுமுறைகளில் அவர்கள்
தரக்குறைவாகவும் கண்ணியமின்றியும்
நடத்தப்படுவதற்கு வழிவகுக்கின்ற
நம்பிக்கைகளையும் செயல்களையும் இத்தகைய
முக்கியக் காரணிகள் ஆதரிக்கின்றன.

பாலினப் ப�ொறுப்புகள் மற்றும் பிற்போக்கான
எண்ணங்கள் என்பவை ஒரு ‘ஆண்’ எனவும்
ஒரு ‘பெண்’ எனவும் எது அர்த்தப்படுத்துகிறது
என்பது குறித்த நம்பிக்கைகளாகும். பணி, வட்டுப்
ீ
ப�ொறுப்புகள், குழந்தை வளர்ப்பு, ஓய்வுநேரம்
மற்றும் உடை ஆகியவை த�ொடர்பாக ஆண்கள்
மற்றும் பெண்களுக்குரிய நடத்தைகள் எவை
என்பது இதில் உள்ளடங்குகிறது.

வறுமை, மது, ஒரு குழந்தையாக வன்முறையைக்
காணுதல் அல்லது வன்முறையான நண்பர்களைக்
க�ொண்டிருப்பது ப�ோன்ற பிற காரணிகள்,
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையில்
முக்கியமானவையாக உள்ளன. இத்தகைய
காரணிகள், பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைக்குப்
பங்களிக்கின்றன என்றாலும், வன்முறையை
விளைவிப்பதில்லை.

பெண்களுக்கு எதிரான
வன்முறையைத்
தடுப்பதற்கு, நாம் பாலின
ரீதியான ஏற்றத்தாழ்வைப்
ப�ோக்க வேண்டும்.

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.

