اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮی دﻧﯿﺎ :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان روﺑﻪ روﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﺮای ﮔﻔﺖ وﮔﻮ و ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺎﻧﻪ داﻧﺴﺘﻦ و دﺷﻤﻨﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﻣﺮدان و ﺗﻨﺪروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ زﻧﺎن را ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن ،ﺣﻘﻮق ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و … ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻼقﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی دﺷﻮاری ،ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻢ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ؛ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ :ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ:
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﮑﺎن و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺑﻮدهاﻧﺪ.
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺷﻤﺎره  :۱اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯽ و ﮐﺠﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ
ﻣﺤﻞ اﺟﺮا :ﻫﻨﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻣﮑﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک دﻧﯿﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺷﯿﻤﺮ ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮑﻨﺪ .او ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم« ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ“ »” Maps4Aidﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ اس ام اس و اﯾﻤﯿﻞ در آن ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺰارش درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎور را در ﺗﻘﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ و ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﮔﺰارشﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوژه از
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻨﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت
رﺳﻤﯽ را وادار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺷﻤﺎره :۲اﺗﺤﺎد انﺟﯽاوﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﻣﺤﻞ اﺟﺮای :ﮐﻨﯿﺎ
ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان ) (MenEngageدر ﮐﻨﯿﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ؛ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۹۰۰۲
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ۷۴ ،درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آن اﻓﺰاﯾﺶ ۱۲
درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﺳﺎزﻣﺎن« ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان »در ﮐﻨﯿﺎ ،ﻣﺮدان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ در راﺳﺘﺎی و ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﻫﺪﻓﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﮐﻪ در ﮐﻨﯿﺎ وﺟﻮد دارد ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ :ﻣﺜﻼ ﻧﺎﻗﺺ ﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.

ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺷﻤﺎره  :۳ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺤﻞ اﺟﺮا :ﮐﺎﺳﺘﺎرﯾﮑﺎ
ﺗﻌﺪادی از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮزه زﻧﺎن ﮐﺎﺳﺘﺎرﯾﮑﺎ ،ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻠﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ درﺑﺎره ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ.
ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،رواﻧﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎورﻫﺎ و ﺗﺼﻮرات ﻏﻠﻄﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و روشﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن را ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ۱۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۱۰۲ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻋﻼم اﻋﻼم ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺷﻤﺎره  :۴ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺤﻞ اﺟﺮا :ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﯾﮏ ﻃﺮاح ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم روﺑﺮت ﮐﻨﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎن ورود ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﮐﺎخ ﻫﻤﭙﺘﻮن ﮐﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻏﯽ ﮐﻪ او ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ و ﯾﺎﺳﻤﻦﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد :ﯾﺎﺳﻤﻦ ،ﮔﻞ
ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻨﺖ اﯾﻦ اﯾﺪه را ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم« ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی اﻣﯿﺪ »اﺟﺮا ﮐﺮد .او از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎزﯾﺪﮐﻨﻨﺪه
آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۱ﻫﺰار زن در ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ -ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۷۱ﺳﺎل دارﻧﺪ -در ﻃﯽ  ۰۱ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
او درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ او ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ «:اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮد ﻣﺠﺮم اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺳﮑﻮت را ﺑﺸﮑﻨﻢ».
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺷﻤﺎره : ۵ورزﺷﮑﺎران ﺣﺮﻓﻪای ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻣﺤﻞ اﺟﺮا :ﮐﺎﻧﺎدا و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ،ورزﺷﮑﺎران ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮد در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،وارد ﮐﺎرزار ﺷﺪﻧﺪ و درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﮐﻤﭙﯿﻦ« ﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ( » (1 is 2 Manyﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
ورزﺷﮑﺎران ﻣﺸﻬﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮﯾﺪ ﺑﮑﺎم ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﺟﺮﯾﻢ ﻟﯿﻦ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ،و اﻟﯽ ﻣﻨﯿﻨﮓ ﺳﺘﺎره ﻟﯿﮓ ﻣﻠﯽ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن
درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﮔﻔﺖ «:ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎ و ﻣﺮدان ﺟﻮان درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ورزﺷﮑﺎران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ».
در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﯽ ﺳﯽ ﻟﯿﻮﻧﺰ ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،دوﻟﺖ و ﮔﺮوه« ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎش »ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻣﺮدان
ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،از ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ وارد ﮐﺎرزار ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺷﻤﺎره  :۶ﮐﻠﻮپ ﭘﺪرﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺤﻞ اﺟﺮا :ﻫﺎﺋﯿﺘﯽ
در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖزده ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﻮع دارد ،اﻏﻠﺐ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدان ،ﻣﺮدی از اﻫﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۰۹دﻗﯿﻘﻪای
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮ ،ﭘﻮرت آ ﭘﺮﯾﻨﺲ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﭘﺪران درﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ،درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺷﻮد .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم
CAREﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
رورﻧﯽ آﻣﯿﻞ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﭘﺪران ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺎدرﻫﺎ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ».

ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺷﻤﺎره : ۷ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﻣﺤﻞ اﺟﺮا :ﮐﺎﻧﺎدا
ﺟﯿﻢ ﺑﻠﮏ ،ﻣﺒﺪع اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ،راه ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه در ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .او
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﺎدا  ۰۰۶ﭘﺮوﻧﺪه از ﻗﺘﻞ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  ۰۰۰۳ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻠﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﺟﺮای ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﻤﭗ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﺮﺗﺎ در ادﻣﻮﻧﺘﻮن،
ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻫﺪاﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺎن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺷﻤﺎره  :۸ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﺤﻞ اﺟﺮا :ﻧﺮوژ
واﻟﺘﺮ آﺳﺘﺮادا ،ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ رﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﮑﺎﺳﯽ اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ .او ﻗﺒﻼ ﻫﻢ از زﻧﺎن ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ و ﮐﻨﮕﻮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻨﺶ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮری ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﯿﺮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﺮوژی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﻫﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن وﺟﻮد دارد.
ﻋﮑﺲﻫﺎی آﺳﺘﺮادا در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ و اﺛﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ روی ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ.
اداﻣﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻧﻪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰده.

