
 
 

 
 
HUSKURAGE یک خط مشی برای موارد نگرانی برای خشونت در –  

 خانوادگی نزدیک روابط
 

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 

ری از افراد ھر روز تحت خشونت زندگی می کنند. بسیا
نفر بر اثر خشونت علیھ طرف دیگر  20ھرسالھ بیش از 
 کشتھ می شوند.

در روابط نزدیک خانوادگی، اکثریت زنان، ولی حتی کودکان 
و مردان توسط یک فرد نزدیک کشتھ می شوند. در سوئد 

مورد از خشونت در روابط نزدیک خانوادگی  50روزانھ 
کایت می شود. این خشونت اغلب توسط یک فرد نزدیک، ش

در غالب موارد در خانھ صورت می گیرد کھ می بایست امن 
 ترین مأوای افراد روی کرۀ زمین باشد.

 
) در سوئد تخمین Rädda Barnenسازمان نجات کودکان (

می زند کھ از ھر ده کودک یکی با خشونت در خانھ زندگی 
کودک وجود دارد. آنچھ کھ  200000می کند. در سوئد حداقل 

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 

قف کنیم و از اینرو بایستی بیکدیگر کمک کنیم تا زندگی را متو
بھتری برای این کودکان ایجاد شود. ما ھمچنین می دانیم کھ 

کودک در خانھ ھایی کھ در آن اعتیاد و/ یا  300000حداقل 
 عدم تندرستی روحی/ روانی وجود دارد، زندگی می کنند.

گھداری کھ مفھوم این امر آنست کھ این کودکان از مراقبت و ن
حق آنان است برخوردار نمی شوند و از اینرو  علیھ خود یا 

دیگران رفتارھای مضّری  دارند. ما بایستی بھ این کودکان نیز 
تا آنجا کھ می توانیم کمک و حمایت کنیم. این کمک و حمایت 

 می تواند بصورت 

 
 
 

صرف یک وعده چای/قھوه خوردن با این کودکان باشد کھ ما 
م بزرگترھایشان قادر نیستند از خود یا از فرزندانشان می دانی

 مراقبت و نگھداری کنند. می تواند بصورت 
ارائھ یک محیط آرام برای کودکان باشد وقتی در محیط خانھ 

خدمات اجتماعی گزارش داده  خودش آرامش ندارد، بھ ادارۀ
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.
 

مورد تجاوز بھ عنف  100دانیم کھ روزی حداقل  ھمچنین می
فقره شکایت می شود.  17صورت می گیرد. از این تعداد 

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 
وز بھ عنف در روابط نزدیک خانوادگی جلوگیری کنیم. تجا

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 

دانند کھ ھمسایھ ھا برای نجات آنھا اقدام و دیده شود) اگر ب
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 

ا کھ برای او نگران ھستید داشتھ باشند. زنگ ھمسایھ ای ر
 بزنید و وضعیت او را بپرسید و  اگر

.وضعیت اضطراری یا تھدیدآمیز است با پلیس تماس بگیرید





 


