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در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ روﺷﻨﯽ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺪارد .ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﮑﺮون ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽاش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮔﻔﺖ ﺷﺮمآور اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺮ ﺳﻪ روز ،ﯾﮏ زن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .او ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در دوﻟﺖ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﮑﺮون
ﮔﻔﺖ «:ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﺮس زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ».
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ زﻧﺎن  ۶۱ﺗﺎ  ۴۴ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻣﮑﺮون در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎل ،۶۱۰۲
 ۳۲۱زن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ  ۵۲۲ﻫﺰار زن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏﭘﻨﺠﻢ آنﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻃﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻣﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎل  ۵۱۰۲ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﺳﺎل  ۲۲۱زن در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻟﻤﺎن
ﺳﻮﺋﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه
اﻣﺎرات ،زﻧﺎن ﺑﯽﭘﻨﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ دﯾﺪهﺑﺎن ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ] [1ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ ۷۸ ،درﺻﺪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،وﻗﻮع
ﺗﺠﺎوز را ﮔﺰارش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل دﺳﺖﮐﻢ  ۴۸ﻫﺰار زن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮔﻪ ﮔﺮوه« ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺠﺎوز »اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،در  ۳۸درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺗﺠﺎوز در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز
را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻮارد در زﻣﺮه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع و ﺷﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺳﺎل  ،۴۱۰۲ﺑﺎ
ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺘﻞ زﻧﺎن ،ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮارد اورژاﻧﺴﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل  ۷۵۱ ،۵۱۰۲زن از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻮﯾﺎﺑﻞ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺎن ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﮐﻤﻮن ﯾﺎ
ﺷﻬﺮداری ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس او ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ
ﮐﻪ زن را در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻓﻮری ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪدﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و اﮔﺮ زﻧﮓ ﻫﺸﺪار ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻢ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای
ﺷﺶ ﻣﺎه و در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎل  ۶۱۰۲ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ از ﺳﻮی وزارت ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ راه اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ
ﺑﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ و آﺳﯿﺐزاﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ۳۴ ،ﻫﺰار
ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ۲۴ .درﺻﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﮐﻤﺘﺮ
از ﺷﺶ ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ وﻫﻤﯿﻦ ﻟﺰوم اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻗﺪام دوم ﺗﻬﯿﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻮد .زﻧﺎن ﺟﻮان ،اﻏﻠﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﻋﮑﺲﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽﺷﺎن ﻣﻮدر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﻻزم را ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺳﺎﯾﺒﺮی درﺑﺎره ﺣﻘﻮقﺷﺎن اراﺋﻪ دﻫﺪ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آزارﮔﺮانِ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زﻧﺎن ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻫﻤﺴﺮان و ﺷﺮﮐﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ

ﺳﺎﺑﻖ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ۰۵ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﺳﺖ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در
ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺼﺪ ﮔﺰارشدﻫﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﺪارد ﻫﻢ آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺣﺘﯽ از اﻟﻬﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺎری ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ!
از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺗﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل .در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻻزم ،ﻣﺪارک ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ،اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﮑﺮون در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ۵۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺧﺒﺮ از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺧﻂ
ﺗﻤﺎس  ۴۲ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ داد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲﻫﺎی آﻣﻮزشدﯾﺪه درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن رﻓﺘﻪ
ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ و روش ﺷﮑﺎﯾﺖ از آن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﺑﺮای آﮔﺎهﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﻮد و دوﻟﺖ در
ﺳﺎل  ۸۱۰۲ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﺮای ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

[1] Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

