– ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ در HUSKURAGE
رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺻﺮف ﯾﮏ وﻋﺪه ﭼﺎی/ﻗﮭﻮه ﺧﻮردن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎﯾﺸﺎن ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از ﺧﻮد ﯾﺎ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت
اراﺋﮫ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ آرام ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﮫ
ﺧﻮدش آراﻣﺶ ﻧﺪارد ،ﺑﮫ ادارۀ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺰارش داده
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد.
ﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﮐﺎرھﺎ را اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ )رﯾﺰ( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ﺣﯿﺎت
ﺑﺎﺷﺪ  .ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺎﮐﺮو )ﺑﺰرگ( روی زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﮕﺬارد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ روزی ﺣﺪاﻗﻞ  100ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﻋﻨﻒ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  17ﻓﻘﺮه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮐﺜﺮﯾﺖ ھﻤﮥ ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﻋﻨﻒ)در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﮔﺰارش داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ( ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﮐﮫ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ دارد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﻮارد
ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﻋﻨﻒ در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض
ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن دھﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﻨﯿﺪه
و دﯾﺪه ﺷﻮد( اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﮭﺎ اﻗﺪام
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ
ھﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑﺎھﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺎن اﻓﺮاد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت داده ﺷﻮد و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﯾﻨﺪۀ روﺷﻨﺘﺮی
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻧﮓ ھﻤﺴﺎﯾﮫ ای را ﮐﮫ ﺑﺮای او ﻧﮕﺮان ھﺴﺘﯿﺪ
ﺑﺰﻧﯿﺪ و وﺿﻌﯿﺖ او را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و اﮔﺮ
وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﯾﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ
ھﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ و
آﺳﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از اﻓﺮادی ﮐﮫ در
ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ،
از ﻓﺮدی ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻨﺮو
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ھﺮ روز ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﺮﺳﺎﻟﮫ ﺑﯿﺶ از  20ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ طﺮف دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺎن ،وﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
و ﻣﺮدان ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺸﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﻮﺋﺪ
روزاﻧﮫ  50ﻣﻮرد از ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﺰدﯾﮏ،
در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد در ﺧﺎﻧﮫ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻣﻦ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺄوای اﻓﺮاد روی ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺠﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ) (Rädda Barnenدر ﺳﻮﺋﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﮫ از ھﺮ ده ﮐﻮدک ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﮫ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺳﻮﺋﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  200000ﮐﻮدک وﺟﻮد دارد .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ
ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ داﻧﯿﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﮫ آﻧﮭﺎ
در آﯾﻨﺪه در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دھﻨﺪ ده ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮۀ ﺧﺸﻮﻧﺖ
را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ و از اﯾﻨﺮو ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﮭﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ
ﺣﺪاﻗﻞ  300000ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن اﻋﺘﯿﺎد و /ﯾﺎ
ﻋﺪم ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ روﺣﯽ /رواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻔﮭﻮم اﯾﻦ اﻣﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﮫ
ﺣﻖ آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻨﺮو ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻮد ﯾﺎ
دﯾﮕﺮان رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﻀ ّﺮی دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت

