اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮد ﺳﻮزی زﻧﺎن

●

زﻧﯽ  36ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ
ﺧﻮدﺳﻮزی زن ﺟﻮان در اﯾﻼم
در ﯾﮏ دﻋﻮای ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﻧﯽ ﺧﻮدش را آﺗﺶ زد

●
●

اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺲ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻣﺎرﻫﺎ ﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻨﯿﺎن درﺳﺘﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ از ﺛﺒﺖ  400ﺧﻮدﺳﻮزی در ﺳﺎل ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﮑﻪ ﺑﯿﺶ
از  300ﻧﻔﺮ زﻧﺎن ﺟﻮان و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ .
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض و ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
آﻣﺎر ﺧﻮدﺳﻮزی در ﮐﺸﻮر و اﯾﺮان ﻣﻘﺎم دار ﺧﻮدﺳﻮزی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ  .زﻧﺎن اﯾﻼم ﺻﺪر ﻧﺸﯿﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﻠﺖ ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ،ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ )92درﺻﺪ( اﺳﺖ .از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
63درﺻﺪ و ﻣﺸﮑﻼت/ﺟﺴﻤﯽ در 2ﮐﺎری و ﺧﺸﻮﻧﺖ58درﺻﺪ ،ﮐﺘﮏ88 6/درﺻﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در/رﻓﺘﺎر ﮐﻼﻣﯽ در 5ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻮء
ﻫﺎﺳﺖ  24.درﺻﺪ از ﺧﻮدﺳﻮزی/ﺟﻨﺴﯽ در 14
ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی در
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری دﻗﯿﻖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﺪ .
آﻣﻮزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن
ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮاری ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺣﺘﯽ ﭼﻬﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﯽ
ﮔﺬارد .
ﻟﯿﻨﮏ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  “ ).اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮد ﺳﻮزی زﻧﺎن “ ﻣﯿﺰﮔﺮد در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺨﺎﻧﻪ اﻣﻦ
)ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن :

ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ – :ﺳﺎرا ﻣﺤﻤﺪی ،ﺣﻘﻮﻗﺪان
ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎری ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮدﺳﻮزی

–

ﺧﻮد ﺳﻮزی و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻃﺮاﻓﯿﺎن

–

ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ :دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻣﺮادی  ،دﮐﺘﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ

–

درﻣﺎن – ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی – ﻋﻠﺖ

–

ﺗﺎرﯾﺦ :ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  27ﻣﯽ
ﺳﺎﻋﺖ 9 :ﺷﺐ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان

