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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آژاﻧﺲ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی در ﺳﺎل  2014ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻻﺳﺖ و  35درﺻﺪ زﻧﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ 22 .درﺻﺪ اﯾﻦ زﻧﺎن از ﺳﻮی ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد آزار دﯾﺪهاﻧﺪ.
آﻣﺎر دﯾﮕﺮی از اداره ﺟﻨﺎﯾﯽ آﻟﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن  81.8درﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎوز را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻓﺪرال
آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در آﻟﻤﺎن ﺣﺪود  400ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ و
 750ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻟﻤﺎن ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ “:ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ” .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در
ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻧﺲ و ﻋﺎدت دارد ،ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ورود ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده و اﺟﺎزه
ﻧﺪﻫﺪ او از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﻮﻧﺲ ،ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻧﺮوژ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﻫﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺎﻧﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ ﻋﻤﺪی ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﯾﺎ آزادی ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺟﺮم اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎ و اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،دادﮔﺎه در ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺷﺎﮐﯽ و
ﺗﻮﺻﯿﻒ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ واﮔﺬاری ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اداﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ
ﺑﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد .ﮐﺎری ﮐﻪ اﺛﺒﺎت آن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻮل دادن و ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺑﺮای آن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﻟﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺘﯽ او ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک )از
زﻣﺎن ورود ﺑﻪ آﻟﻤﺎن( از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ اﻗﺎﻣﺖ در آﻟﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج وﯾﮋه وﺟﻮد دارد .ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج وﯾﮋه ﺷﺮاﯾﻄﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ
در ﺳﻪ ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ در آﻟﻤﺎن ،اﮔﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در آﻟﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره  110ﺑﻪ
ﭘﻠﯿﺲ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺎهﻫﺎ ) (Rechtsantragsstellenﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﺮداری
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه ﻣﺴﻮول اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی زﻧﺎن در دﻓﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

 Frauen helfen Frauenﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ در
ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وبﺳﺎﯾﺖ  www.hilfetelefon.deﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﺎوره ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪ.

