ﺑﯿﺶ از  275ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک درﺟﻬﺎن ،در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎدی ﺷﺎپ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم داد ،ﯾﺶ از
 275ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک درﺟﻬﺎن ،در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؟ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوران ﺑﭽﮕﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .اوﻟﯿﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال زﻧﺪﮔﯽ
در ﺧﺎﻧﻪ ای اﻣﻦ و آرام اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در آن ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزﻧﺪ و از او ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ،آراﻣﺶ و ﮐﻤﮏ واﻟﺪﯾﻦ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،ﭘﻨﺎه آورﻧﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت دارد .ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﯾﻦ اﻣﺮ اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ روی زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﯿﺪ و آرزوﻫﺎی آﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺑﻪ
دﯾﮕﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﺸﺎﺟﺮات و ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﻫﺎی اﻇﻄﺮاب آورﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از آن آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﺧﺘﺮ  9ﺳﺎﻟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد دارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ “:ﻣﻦ و ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺎ
ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ دﻋﻮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺰﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ دﻋﻮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺻﺪاﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ”.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺮوزه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در
ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﻧﮋادی و ﻏﯿﺮه ﻧﺪارد و ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﺛﺮات ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ روی زﻧﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد اﺛﺮات آن ﺑﺮ روی ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن – ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ – ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﺛﺮات ﺷﺪﯾﺪ و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی رﻧﺞ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ در دوران ﺑﭽﮕﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوزات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ دارﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﯾﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺪودی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﯾﺪ رﻧﺞ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎی اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی دارﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ – ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺠﺎوز.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ای اﻣﻦ و آرام اﺳﺖ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ
واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﺮﮐﺎی زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،روﺣﯽ – رواﻧﯽ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﯿﻠﯽ

زدن ،ﺗﮑﺎن دادن ،ﻣﺸﺖ زدن ،ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﺎ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ،ﻓﺸﺮدن ﮔﺮدن ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﻔﮕﯽ ،ﺳﻮزاﻧﺪن ،ﻟﮕﺪ زدن و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ و ﺗﺠﺎوزات ﺟﻨﺴﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﮑﺲ اﺟﺒﺎری و ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن و اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ راه ﺣﻞ ﺳﺎده ای ﻧﺪارﻧﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺰرگ و ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ  .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ”از ﻫﺮ ﺳﻪ زن ﯾﮏ زن ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﮑﺲ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﻤﺴﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .از ﻫﺮ  4زن ﺑﺎردار ﯾﮏ
زن در دوران ﺑﺎرداری ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ آن ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻦ ﻣﺎدررا
ﻣﺜﺎل زد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﻓﻘﺮ ،ﺑﯿﮑﺎری ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرو اﻟﮑﻞ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ زن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮑﻠﯽ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ .
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎل  2006ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺟﻤﻊ آوری
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛﻖ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد دارد  .ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺧﻮد ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ وﯾﺎ اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اوﻟﯿﻦ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای درک و ﻓﻬﻢ واﺿﺢ ﺗﺮی از ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻣﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺗﻌﺪاد دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎدی ﺷﺎپ ) (Body Shop Internationalدر ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﺑﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ“ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ” ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎدی ﺷﺎپ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮﮐﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ دور دﻧﯿﺎ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ
ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺘﺤﺪ ،ﯾﮏ ﺻﺪا و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ در ﺳﺎل  2005در  35ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺂﺳﯿﺎ ،اروﭘﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ،
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ در ﺳﺎل  2006ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در دوران رﺷﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .اﻣﺎ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد آن ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ .ﺣﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﭼﻮن:
1ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟2ﭼﻨﺪ ﮐﻮدک در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟3ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟در ﺗﻼﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎدی ﺷﺎپ،
ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ و دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﺳﺮی از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ دارد ﺑﺮ ﻣﻼ و ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ.

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و
ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ روزی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد دارد .آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ  40%از ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ
از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 15
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻊ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،ﻫﻨﺪ ،ﻣﺼﺮ ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﻣﮑﺰﯾﮏ و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻮدک را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﺳﺘﺮس ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ وارده ﺑﻪ
ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ذﻫﻦ و روح و روان آﻧﻬﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮕﺬارد و ﺗﻐﯿﯿﺮات
رﻓﺘﺎری از ﺟﻤﻠﻪ زود رﻧﺠﯽ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ،اﺿﻄﺮاب ،ﺗﺮس از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎ درﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﻓﺘﻦ و ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﺪن را ﺑﻪ
ﺑﺎر آورد .در ﻫﻤﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ آﯾﻨﺪه ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در واﻗﻊ رﺷﺪ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ را از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ آن ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
در دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ  40درﺻﺪ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی در ﺧﻮاﻧﺪن دارﻧﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺎن
از ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ درﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ  .ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و رﻓﺘﺎری در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ
اﻣﺮاض رواﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،و ﺷﺐ ادراری و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ
ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﭼﻮن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺑﺎرداری ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺣﺲ ﻫﻢ
دردی و ﻫﻢ ﻓﮑﺮی در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻤﻊ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر درﺳﺖ را از ﻧﺎ درﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دوﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻣﻨﺰوی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰی ﭼﻮن ﻗﻠﺪری و ﮔﺮدن ﮐﻠﻔﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﭽﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و وارد دﻋﻮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ  40%از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺷﺪﯾﺪی در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ او در ﺧﺎﻧﻪ
ای ﮐﻪ در آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن را دﯾﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ
ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﯾﺎ
ﻓﺮد ﺗﺠﺎوزﮔﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ .دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﮐﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎری ﻧﺎ
ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی آن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در  15%از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ 6% ،از
ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و  10%ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﺘﻮﻗﻒ و از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و درﻣﺎن ﭘﺲ از آن ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﻮدک ﺣﻖ اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ای اﻣﻦ و ﺑﻪ دور از آزار و اذﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ

ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارد ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدک از ﺣﻖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ
اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻮش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎورﺷﺎن دارﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺎﻗﻮام و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ .رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻏﯿﺮ از واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ زﻧﺪﮔﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎﻫﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﻨﺎه و ﺗﻘﺼﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺲ ﻋﺎدی ،روزﻣﺮه و ﻃﺒﯿﻌﯽ دارﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه
ای ﭼﻮن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮات و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎن و ﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﯽ اﻣﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺎه اﻗﻮام دورآﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎری از
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪارس ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪارس اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ارزش ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮا ی اﺟﺘﻨﺎب از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
روی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻧﻘﺶ ﻫﻤﮑﺎری و اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺗﺸﺎن را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮض ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﻮد.
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺛﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ روی ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﺸﻒ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح و از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ :ﮐﺎری ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ای آرام و اﻣﻦ و ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ دارﻧﺪ.ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ در ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن
و زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ ﻫﺎﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺪم ﻫﺎ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮ دارﻧﺪ.
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ و دﯾﺪی ﺑﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﺳﯿﺐ
وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .رﺳﻮم و ﺳﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و از اﺛﺮات ﺳﻮء آن ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
آﻣﻮزش و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب ،دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻼش ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ زﯾﺮ ﭘﺮده ﺳﮑﻮت ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﺟﺮم اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﻮت ﺑﺨﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و اﺛﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دﻫﻨﺪ “.ﺟﺮم
داﻧﺴﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را در ﺑﺮ دارد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ” .اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ،ﺿﺮوری
اﺳﺖ و ﻣﺘﺠﺎوزان آن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .دادﮔﺎه ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ای  ،اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺳﺮﮐﺸﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺗﻤﺎم ارﮔﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺮ روی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ
دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﯾﮕﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات زﯾﺎن ﺑﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﮐﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺳﺮو ﮐﺎر دارﻧﺪ آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ را
روی ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از زﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺆال و ﺳﮑﻮت آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد
ﮐﻤﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﻣﻦ ،ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت روﺣﯽ-رواﻧﯽ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ؛ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﺪی ﺑﺎز و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ آﯾﻨﺪه ای ﺑﻬﺘﺮ ،روﺷﻦ ﺗﺮ و آرام ﺗﺮ ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﺣﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .ﺷﺮ ﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر روز اﻓﺰون ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻣﺤﯿﻂ و اﺟﺘﻤﺎع آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﻗﺮار دادن اﺛﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ (( UNICEFوﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎدی ﺷﺎپ ))Body Shop
Internationalﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺮف ﺷﻮد.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ :
ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ – از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ – .ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

●

●
●

دوﻟﺖ ﻫﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺛﺮ آن را ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺘﺎب ﺻﻤﯿﻤﯽ
ﻣﻨﺒﻊhttp://www.unicef.org/protection/files/BehindClosedDoors.pdf :

