ﭘﯿﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن
ﭘﯿﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،ﺧﺎﻧﻢ اﯾﺮﯾﻨﺎ ﺑﻮﮐﻮوا ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ۶۱۰۲
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎرزی از ﻧﻘﺾ ﺟﺪی ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺎن و ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ زن و دﺧﺘﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
از ﻫﺮ ﺳﻪ زن در ﺟﻬﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده ،ﺑﺎ زور و ارﻋﺎب ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی در ﻃﻮل
زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد آن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﻋﻢ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ
)ﺷﺎﻣﻞ آزار ﺟﻨﺴﯽ ،ارﻋﺎب ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ( و رواﻧﯽ )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻟﻔﻈﯽ ﯾﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدۀ اﺣﺴﺎﺳﯽ از ﻗﺒﯿﻞ زورﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﻃﺮد ﺷﺪن( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در اﯾﻦ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در
ﻣﻨﺰل ،ﺧﯿﺎﺑﺎن و در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻏﻼت،
ﺳﯿﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر در ﻣﻨﺎزل ﺷﻮد و ﺑﺮ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آﺳﯿﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ  ۵۶درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ زﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ  ۵۷در ﺻﺪ و در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻪ ۵۴
درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘﯽ زﻧﺎن )و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی( آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را در ﻣﻌﺮض ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﻗﻠﯿﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .آﻧﺎن در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ دهﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬا ،آب و ﻫﯿﺰم ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده در روز ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﻘﺮی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ و ﻓﻘﺮ )ﻧﺎﺷﯽ از
آن( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺑﺮوز ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺰل ﺷﻮد؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺘﻨﮥ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ازدواج دﺧﺘﺮان در دوران
ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ راهﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻮده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ روﯾﮑﺮدی ﺟﻨﺴﯿﺖﻣﺤﻮر را
اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﮐﻠﯿﺪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻮده و ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎی ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ اﯾﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺑﺮ ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ واﻗﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺗﻐﯿﯿﺮاﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪن اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎرﯾﺲ و در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ 22 COPدر ﻣﺮاﮐﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ )ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ( و ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی آﻧﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ .در ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
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