»ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم« ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺘﯽ

 cometstarmoonﻋﮑﺲ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏ ﻣﺮام
زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺒﻊ:
»ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم«
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ از رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات »ﺗﻌﻬﺪ« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در ذﯾﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮای ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮو ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،دوﻟﺖ اﯾﻦﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﭘﺮو ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده
ﮐﺸﻮراﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2013ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ را در  80درﺻﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺗﺎ ﺳﺎل  2016در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم
ﻗﺮار دﻫﺪ.
را »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻄﺒﻖ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ،اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ »ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
آﻣﻮزش ،ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاﯾﯽ ﺧﻮد را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﺗﺠﺎوز ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه و دادرﺳﯽ ﺟﺰاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﭘﺮﺗﻐﺎل ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﻣﺠﺪدا در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و«ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﻘﻮق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ وﭘﺮﺗﻐﺎل ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« اﺟﺮای ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ اداﻣﻪ »ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ای را در ﻣﻮردداﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﯽ »ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
دوم ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺟﻪ دارد .زﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺘﻨﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ذی ﻧﻔﻊ در ﻧﻈﺮ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .در ﺳﺎل  2012ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺧﺎﻃﯿﺎن و ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﻗﻀﺎت ،دادﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺧﻮد ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻓﺰود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻮﻗﺘﯽ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﺧﺎرج آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دارﻧﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻌﺎل در
ﺳﺮﭘﻨﺎهﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ دارای ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪ .ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮدهﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه

ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ.
اﻣﻀﺎء ﮐﺮده اﺳﺖ »ﻫﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎلﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺷﻬﺮداری« ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ،دوﻟﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ را ﺑﺎ
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت ﮐﻪ ای ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﮐﻪ ﺷﻬﺮداری
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
زده اﺳﺖ .ﺑﺮای دوام آوردن اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪای ،ﻧﻘﺎط ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺗﻌﻬﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ﯾﺎ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻧﺎن ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺮدارد .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮادهدر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﻣﻨﺎﻇﺮه را داد و زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ رﯾﺸﻪ »ﺳﻔﺮ ﻣﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ«
را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ ،آﻣﻮزش ،اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺮﺗﻐﺎل در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ
زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ در آﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر رواج دارد از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،روی ﺷﯿﻮع ﺧﺘﻨﻪ
دوﻟﺖ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.
ﻫﺎی آن 1325ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺻﻠﺢ و آﻣﻮزش ﻣﺎﻣﻮران ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ در ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻬﺒﻮداﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داده ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻗﻄﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده
ﺑﺨﺸﺪ.
ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎدوﻟﺖ ﻗﻄﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻢ ﺳﻮ ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎمو ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن »اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ«
ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﭙﺮدازد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻫﺎﯾﯽ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻠﯽ ﻗﻄﺮ ﺑﺮای ﺳﺎل  «2030ﺧﺸﻮﻧﺖ،
رود ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻈﺎﻣﯽاﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻓﻌﺎل .در ﻣﯿﺎن دورهﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﻧﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺷﻮد :ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺰاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ »اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﻧﺎن« اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ را از وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ
یواﺣﺪ ﺑﺮای اراﺋﻪ/ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﯽ ﻣﯽ
ای ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﺗﻌﺮﯾﻔﯽ واﺣﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،راه اﻧﺪازی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ،ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اراﺋﻪ
ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ،راه اﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ،ﮔﺰارش ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوه
اﯾﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ اﺿﻄﺮاری و ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮوری و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و اداﻣﻪ
ﺑﺮای ﻣﺮور و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده« ای دردوﻟﺖ ﻗﻄﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2012ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻫﺎﯾﯽ در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آﻧﺎن ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻊ ازدواج اﻧﺠﺎم ﺷﻮد وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺎﻧﻮاده« ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد.
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد را ﺑﺮای ازدواج ﻧﺪارﻧﺪ از ﻗﺎﺿﯽ اﺟﺎزه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ،ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺎزه از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮔﺮوهاز ﺳﺎل  2011ﺗﺎ  2014ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ«
ﻫﺎیﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﮔﺮوهﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ در روز ﮔﺬارد.را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ
زﻧﺎن ،ﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﻘﻮق .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺳﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه وﯾﮋه
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ« و »اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﯾﻦ اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ« ﻫﺎ در ﻣﻮردﺑﺮﻗﺮاری آﻣﻮزش
ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺮﻗﺮاری آﻣﻮزش ﺑﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﭘﺮﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای درک ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی در ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮ ،.ﻫﻤﻪ
ﺳﺎزی در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﮔﺮوهﻫﺎی آزادی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮﺑﻪﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ.
ﺗﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن راﮐﻪ دادرﺳﯽ در ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه )ﺟﻨﻮﺑﯽ( ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد.
ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮدارد .ﺑﺮ اﺳﺎساﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،دوﻟﺖ ﮐﺮه ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﭙﺮدازد و از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻠﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺴﺎزد .در ﺳﺎل  2013ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آزار ﺟﻨﺴﯽ و روﺳﭙﯿﮕﺮی

ﻫﺎی ﻣﺪاوم ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪو دروﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻼش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﺠﺎزات اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ،ﮔﺴﺘﺮش دوران ﺑﺎزﭘﺮوری و دادن اﺟﺎزه ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺿﺎرب ﺑﺪون ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺮاﯾﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ دوران ﺑﺎزﭘﺮوری ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺟﻨﺴﯽ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺶﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﯿﺎﺳﺖروﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﯿﺎﺳﺖاﺳﺘﺮاﺗﮋی روﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪد .روﻣﺎﻧﯽ اﺧﯿﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐدر ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ »ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد» .ﺣﮑﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰود و
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ »اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ  2013ﺗﺎ «2017
ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺳﻦ و ای ﻏﯿﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﭘﯿﺶ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺗﻔﺎوت
روﻣﺎﻧﯽ ﺗﻼش دارد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺣﺲ ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﮑﺎب ﻣﺠﺪد ﺟﺮم را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و » 2013ﺗﺎ 2017
ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﺎزﭘﺮوری و ﺑﺎزﮔﺮدادن ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﻤﮑﺎری
»ﮐﺎر ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در وزارت ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ زﯾﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎری داﺋﻢ درﺑﺎره ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ
ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
و ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﮐﺮد »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،روﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
روﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻣﻀﺎء و اﺟﺮای ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ» .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ«
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺤﺮان ،ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ازﻫﺎی ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ روﺳﯿﻪ واﮐﻨﺶﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﺧﺎرج از ﻧﺰاﮐﺖ )ﺟﻨﺴﯽ( ،ﻗﺘﻞ ،ﺿﺮب و ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از رﻓﺘﺎرواﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺷﺘﻢ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،آزار ﺑﺪﻧﯽ و روﺣﯽ ،ﺗﻬﻤﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻫﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮ ﺣﻖ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺎزﭘﺮوری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺷﺮاﯾﻂﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺳﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اراﺋﻪ
ﺑﺤﺮان از ﺳﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺤﺮان ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺤﺮان زﻧﺎن واﺣﺪﻫﺎی زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ در اراﺋﻪ
 ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ»اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺤﺎی ﮐﻠﯿﻪ« ﻧﻬﺎدﻫﺎیﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﯿﺶ
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻣﺎه ﻣﯽ  2012راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ »ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﺑﺮای
ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن »ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺑﺤﺮان« را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺮوه را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد .ﯾﮏ
ﻫﺎیﻫﺎی زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻣﻮرد آزار ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﮐﻼسﻣﺪﻧﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزﻣﺎن
آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ« ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺴﮑﻮ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻼسﮐﺎرﮔﺮوه
و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﻣﺪون ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ» .وزارت ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﻨﮕﺎل ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،وﮐﺎﻟﺘﯽ و رواﻧﯽ را اراﺋﻪ دﻫﺪ.و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ
و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﮕﺎل ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،وﮐﺎﻟﺘﯽ و رواﻧﯽ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .دوﻟﺖ
ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪو از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻗﺎﭼﺎق زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺳﺎل  2013ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺎیﻣﺪﻧﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ( و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ )ﺳﺎزﻣﺎنﺑﺎزﯾﮕﺮان دوﻟﺘﯽ )وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( در ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  2012دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﻣﺎﻣﻮران
 116را ﺑﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره »وزارﺗﺨﺎﻧﻪ زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن« ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦاﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﺮان دادﮔﺎه
داد.
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ،دوﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽآورﻧﺪ و اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽاﯾﻦ ﮔﺎم
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.
را »ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ« ﮐﻪ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮد
ﮐﻨﺪ .ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ
ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2013ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖدوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ
ﮐﺎر «،را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت »ﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ«
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد »ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﺳﺘﺨﺪام و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ)ﺳﺎل  2011ﺗﺎ ﺳﺎل  ،(2016در ﺳﻄﺢ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ »ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده و در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ
زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎی روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮدارد.اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده
ﻫﺎی واﻗﻌﯽ و روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎتﮔﺎم »ﮐﺎر ،اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده« دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻠﻮاﮐﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت
اﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ دوﻟﺖ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه ای و ﺳﺮﭘﻨﺎهﻣﺸﺎوره
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و« ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﭼﺎرﭼﻮبﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮراﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
اروﭘﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ دوﻟﺖ از ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .در ﭼﺎرﭼﻮب راه ﺣﻞ
ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ راﯾﮕﺎن  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ
ﯾﮏ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ«
ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦاﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
دوﻟﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد
ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ازﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهروش
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪدادﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش دارد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه
ﺷﺪه و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﻣﻌﻠﻮل ،روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﻟﺨﻮرده ،آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس اچ آی وی ﺑﺪﻫﺪ.
ﮔﯿﺮد.زﻧﺎن را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻓﻮق اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﭼﺎق و ﺧﺘﻨﻪ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻣﻮرد از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ای رﻫﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎسﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺮﮐﺖ« ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎمو دﺧﺘﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎر ﺑﺮای دادن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ در ﺳﺎل  2012ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ  34ﮔﺮوه و ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﺠﺎری در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ »ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺷﺪه را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
را »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،ﮔﺎمﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از زﻧﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ و آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮدارد.
ﻫﺎو اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻮرای اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء و اﺟﺮای
ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻼش دارد ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ »دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ« ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،روﺳﭙﯿﮕﺮی ،ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ازدواج اﺟﺒﺎری را ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ دوﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
»ﻧﺎﻣﻮس« ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺧﺸﻦ درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﮔﺮوهﭘﺬﯾﺮﺗﺮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻠﯿﺖﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺿﺮﺑﻪ

دارﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺘﮑﺎرات در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ روشﻫﺎی ﮐﺎرا ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
داﻧﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺎ ﻧﯿﺰﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ای اﻗﺪاﻣﺎت وﯾﮋهﭘﺎره
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2012دوﻟﺖ ﯾﮏ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮط ،ﺷﻬﺮداریﻫﺎ،
ﻣﺸﺎورﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﮔﺮد ﻫﻢ آورد و از آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ
ﻣﺮﮐﺰ آﻧﺪروﻟﻮژی و« ﻫﺎﯾﯽ درﻧﺰدﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .دوﻟﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ واﺣﺪ
زﻧﻨﺪ ﯾﺎ در ﺧﻄﺮ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﭘﻠﯿﺲﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ »درﻣﺎن ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد« ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ.در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
( ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ)Kvinnofridslinjenداﻧﺸﮕﺎه آﭘﺴﺎﻻ( ﻣﺴﺌﻮل اﯾﺠﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ) »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﺧﺪﻣﺎت و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ در ﺧﻄﺮ آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮ ازﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﯿﺮا اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻌﺪادی
ﺷﻮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪیاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﮐﻨﻮن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮم ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽ ﮐﺮد
اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮضﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮدن اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻨﻊ ﻣﯽ
ﻫﺎای از ﻣﺠﺎزاتﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺎره »آزار ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺟﺮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﺧﻄﺮ آزار و ﺗﻌﻘﯿﺐ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ
ﻋﻠﯿﻪ آزار و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪهای ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ازدواج زود ﻫﻨﮕﺎم ،ازدواج اﺟﺒﺎری ،ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن و
 ،ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻤﺎر و ﺷﺪت»ﻧﺎﻣﻮس« ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﻮﺋﺪی ﻣﺠﻮز ﺳﮑﻮﻧﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ.
ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻌﻬﺪدر دوﻟﺖ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﻣﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﯿﺘﻪ«
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن از« ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎلاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده
ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و »زﻧﺎن و اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﯿﺘﻪ« ﻫﺎ در اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽاداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »ﺳﺎل  2011ﺗﺎ 2020
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻋﻤﺎل درﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮ روی رﺷﺪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺤﺮان را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﻫﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﺟﺎزهو ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮی را ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ،اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ دروس ﻣﺪارس ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ و ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪای؛ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و
اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان؛ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﻓﻮری از ﻗﺒﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ؛ ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺴﺮﯾﻊ
در اﻋﻤﺎل ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن؛ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر در اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ،ﺟﻮاﻣﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎﺳﺎزی
درﻣﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺮور دروس ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻔﺎد آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای آوردن رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ دروس در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزشﻫﺎ و ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدات ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮاﺑﺮی و اﺣﺘﺮام ﺑﻪآﻣﻮزش ﮐﻨﻨﺪ؛ و اراﺋﻪﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ

