اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده

ﻋﮑﺲIsadora Christel:
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪی در ﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﺳﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ،ﺟﺬاب و ﺑﺎﻣﺰه اﺳﺖ DilMil :ﮐﻪ در ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ” ﻋﺮوس و ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ ” اﺳﺖ – اﻣﺎ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ و
ﺑﺮ روی ﻧﺠﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد.
 ، Suneeta Krishnanﻣﺘﺨﺼﺺ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  RTIﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻣﺸﻐﻮل آزﻣﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ“ ﻋﺮوس و ﻣﺎدر
ﺷﻮﻫﺮ ”در ﻫﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰارش
ﻫﺎ ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﻨﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐﻪ  30 %از اﯾﻦ زﻧﺎن در
ﻣﻌﺮض راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺟﺒﺎری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ، WHOﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش WHOدر اﺗﯿﻮﭘﯽ ،ﻧﺮخ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  71%اﺳﺖ.
ﺑﺮﻃﺒﻖ ﮔﺰارش  WHOﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮدرد ،ﮐﻤﺮ درد ،ﻣﻌﺪه درد ،ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ و ﻓﻘﺮ ﮐﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎرداری ﻫﺎی ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،اﻣﺮاض زﻧﺎﻧﻪ و  HIVو ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .در ﻃﻮل زﻣﺎن ،زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن ،اﺳﺘﺮس و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ ،و ﻣﺴﺎﯾﻞ
دﯾﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ، Krishnaﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،از ﻗﺪرت و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎری
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮی  TakePartﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﻔﻮذی و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ“  .ﯾﮏ زن در ﺳﻨﯿﻨﯽ ﻣﺎدر و ﺳﭙﺲ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت زﯾﺎدی در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ ﭘﺴﺮﻫﺎ و ﻋﺮوس ﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ”و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺮود :ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد و اداﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ Krishna .ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻣﻮزش ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ“.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وی ﻫﺪف آﻣﻮزش زﻧﺎن ﻣﺴﻦ و ﺟﻮان وﻧﯿﺰ آﻣﻮزش اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن رﯾﺸﻪ در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ دارد و ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺪی
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﺑﮕﺬارد اﺳﺖ ) ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺼﻒ روز و ﻋﺮوس ﻫﺎ دو ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺼﻒ روز ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( .ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ و ﻫﻤﮑﺎران او از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ،داﺳﺘﺎن و ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ در آن
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ آﻣﻮزش زﻧﺎن ﻣﺴﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻀﺎد را ﺧﻨﺜﯽ ﯾﺎ ﺗﺸﻨﺞ زداﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
زﻧﺎن“ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ” ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮار از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ  Krishnaﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری زﻧﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﯿﻦ دو ﻧﺴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ را از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ،ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ و ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری  TakePartﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ” ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد”.
Krishnaﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﻬﺮی در ﻫﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺼﺮاﻧﻪ از اﯾﻦ وزارت ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﻫﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺳﻼﻣﺖ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ درﺑﺎره راه ﻫﺎی ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؟
 :RTIآر ﺗﯽ آی ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اش در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ  ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ای و ﻓﻨﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺒﻨﻢ ﺻﺒﺎ
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/QBe1Lf:

