ﮐﻤﭙﯿﻦﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
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ﺑﺎران ﺧﺴﺮوی
ﯾﮏ ﺳﻮم زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ واﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻏﻠﺐ از ﻃﺮف ﺳﻤﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ،
دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﯾﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2012ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ۳۰۶ .ﻣﯿﻠﯿﻮن زن در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد
وﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،زﻧﺎن  ۵۱ﺗﺎ  ۴۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ،ﺣﻮادث
راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺟﻨﮓ و ﻣﺎﻻرﯾﺎ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻧﻘﺺ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درد و رﻧﺞ ﻓﺮارواﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ وﺟﺪا از رﻧﺞ
ﻓﺮدی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮدارد .ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮاز راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آنﻫﺎ در ﺗﻼشاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ﺑﺸﺮی ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻼش ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه
ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ در اﯾﻦ راه ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﮔﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺳﺎزی اﺳﺖ.
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
واژه ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺎرزار اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻼش ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای آوردن ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ روی اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن:
دو ﻧﻮع ﮐﻤﭙﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن وﺟﻮد دارد:
●

●

ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮ روی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﯿﻠﻪ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﺎدتﻫﺎی ﻏﻠﻄﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

آﮔﺎهﺳﺎزی ﻋﻨﺼﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﮐﻤﭙﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺮوه ﻫﺪف :
●
●

●

ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﮐﺸﻮری و ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  :ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران ،دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﺮدان ،زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و
…
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰش روی ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ روی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،آزار ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ،اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻣﺪت زﻣﺎن:
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺿﺮوری ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ روز ،ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع:

●

●

ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ در آن رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ رخ
ﻣﯽدﻫﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ اﺟﺮا آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ را راه اﻧﺪازی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺸﺎن و ﻫﺪﻓﺸﺎن در ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺧﺸﻮﻧﺖ
دﯾﺪه اﺳﺖ.

ﭼﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ در ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در آﮔﺎه ﺳﺎزی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻠﯽ از
ﻧﻘﺺ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮ روی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺮ روز ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
آﻧﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ:
●
●
●
●
●
●

●

ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ را از ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش و ﻧﻔﻮذ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده
آﻣﻮزش ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮاردادن اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی و اﺣﺘﻤﺎل
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺎزی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی اﻓﺮادی ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی رﻫﺒﺮی آنﻫﺎ

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن:
ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه:
ﻗﺪرت ﺧﻮدت را ﺑﺸﻨﺎس :اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ درﺳﺎل  2010در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﻫﻤﺸﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ .ﮔﺮوه ﻫﺪف داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ روی ﻧﻘﺶ داﻧﺠﺸﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮان و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه رخ ﻣﯽدﻫﺪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ:
رﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺮس :در ﺳﺎل  1998ﯾﮏ ﮔﺮوه دوﻟﺘﯽ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪت  10ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی راه اﻧﺪاﺧﺖ،
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻤﭙﯿﻦ روی ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ درﻣﺎن ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ
درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در  21ﻣﺎه ﺷﺮوع ﮐﻤﭙﯿﻦ  6000ﺗﻤﺎس درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ.
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ :ﮐﻤﭙﯿﻦ اﺗﺤﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل  2008راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ او از دوﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ اﻗﺪام ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮﺳﺎل از  25ﻧﻮاﻣﺒﺮ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺎ  10دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  16روز از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را در راﺳﺘﺎی ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ
ﻫﺪﻓﺶ را ﺟﻤﻊآوری و ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد و رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در اﯾﻦ راه
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﻪای :ﮐﻤﭙﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻨﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮﻟﻨﺪ در ﺳﺎل  2010راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن
اروﭘﺎﯾﯽ از ﺧﺘﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  500ﻫﺰار دﺧﺘﺮ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺘﻨﻪ و درﻣﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻠﯽ :ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻔﺮ در ﺳﺎل  1992اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ادﯾﻨﺒﻮرک را اﻧﺪازه ﺷﺪه در راﺳﺘﺎی ﻫﺪف آﻣﻮزش ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﻣﺤﻠﯽ :انﺟﯽاوی اوﮔﺎﻧﺪاﯾﯽ« ﺻﺪاﯾﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ »ﺑﺎﻫﺪف راه اﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ در راﺳﺘﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش در ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ از ﺳﺎل  1999در ﺗﻼش اﺳﺖ.
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