ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻠﻨﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮدی از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده روا داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدک و ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻫﻤﺴﺮ /ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ
ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻠﻨﺪ اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
و در اﻧﻮاع ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻠﻨﺪ آزار
ﻣﺮدان و واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را در زﻣﺮه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ  ۰۴درﺻﺪ از ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ در دورهای از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ  ۰۱درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻫﺮ روز ﯾﺎ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  ۰۸درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻠﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ وﯾﮋه را ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  ۶۵ﻫﺰار ﮔﺰارش ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۲۱درﺻﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۰۰۵ﻫﺰار ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وارد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻠﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻫﻠﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ  ۶۳درﺻﺪ از ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﺷﮑﺎﯾﺖ
رﺳﻤﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در  ۸۵درﺻﺪ از ﺣﻮادث ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ،ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻠﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎوی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اراﺋﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ زﯾﺮا
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﻫﻠﻨﺪ آداب و رﺳﻮم ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی و
ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎ  ۰۰۱ﻫﺰار ﮐﻮدک ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ۰۴ .ﻫﺰار ﮐﻮدک در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺸﮑﻼت

روﺣﯽ و رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ
در ﺳﺎل  ۲۰۰۲دوﻟﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﺳﻨﺪی را ﺑﻪ ﻧﺎم ) Prive Geweld Publieke Zaakﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۰۵اﻗﺪام ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد روﯾﮑﺮد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
دوﻟﺖ در ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﺋﺘﻼف ﺳﺎل  ۳۰۰۲اﻋﻼم ﮐﺮد ﻗﺼﺪ دارد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .روﯾﮑﺮد
دوﻟﺖ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﻫﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
در ﻫﻠﻨﺪ روﯾﮑﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺧﻄﺮ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺮﯾﻊ و ﻓﻮری و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و اﺻﻼح ﻓﺮد آزارﮔﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دوﻟﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در آن
دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ دهﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻫﻠﻨﺪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،رﻓﺎه و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ۵۳ .ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه زﻧﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه زﻧﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺑﺤﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ،ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای اﺻﻼح و ﺑﺎزﭘﺮوری اﻓﺮاد آزارﮔﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ
دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺧﺮوج اﻓﺮاد از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﺷﺨﺎص ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻮری و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﻮرد
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ زﻧﮓ اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ،ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﯾﺎ داﺷﺘﻦ آدرس ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻫﻠﻨﺪ ﻣﻮرد آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻮری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﻠﯿﺲ وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ دارد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮی ﻣﺜﻞ آزار رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺣﺎدﺛﻪ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ورود ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺶﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ
ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ
ﺳﻮﺋﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻓﺖ؟
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺷﮑﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه،
ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻢ دادﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻠﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﺎ ﻣﺸﻮرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﻠﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﺮی ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از اﻗﺎﻣﺖ ﻫﻠﻨﺪ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﺰای واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ در ﻫﻠﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻠﻨﺪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.

