ﺣﻘﺎﯾﻖ و آﻣﺎر :ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن

ﻋﮑﺲRun Jane Fox :
ﻣﺘﺮﺟﻢ :آوازه ﺗﺸﮑﺮی
ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه در ﺳﺎل  ٣٥ ،٢٠١٣در ﺻﺪ
از زﻧﺎن دﻧﯿﺎ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ از ﻃﺮف ﻫﻤﺴﺮ  ،ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٧٠درﺻﺪ از زﻧﺎن ،در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ،ﺂﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  ٤٠ﺗﺎ  ٧٠درﺻﺪ ﻗﺘﻞ زﻧﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
* ﺑﯿﺶ از  64ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺧﺘﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،در ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﺮوس ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 46 ،درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺑﯿﻦ  20ﺗﺎ  24ﺳﺎل در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ و  41درﺻﺪ
در ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ .ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ زود ﻫﻨﮕﺎم و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ دﺧﺘﺮان در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زاﯾﻤﺎن دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ دﺧﺘﺮان در ﺳﻨﯿﻦ
 15ﺗﺎ  19ﺳﺎل اﺳﺖ.
در ﺣﺪود  140ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺧﺘﺮ در دﻧﯿﺎ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ زن و دﺧﺘﺮ در دام ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮده داری ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ .زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان  55در ﺻﺪ از  20.9ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﮐﺎر اﺟﺒﺎری در دﻧﯿﺎ و  98درﺻﺪ از  4.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮدﮔﺎن ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
 50000زن در ﺗﺠﺎوز ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در ﺟﻨﮓ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  20000ﺗﺎ
ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی  1992ﺗﺎ  1995در ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزه ﮔﻮﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه اﺳﺖ 250000 .ﺗﺎ  500000زن و دﺧﺘﺮ در ﺳﺎل  1994در
ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ روآﻧﺪا ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
 40اﻟﯽ  50درﺻﺪ از زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ،ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺗﻌﺮﺿﺎت
ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  83درﺻﺪ از دﺧﺘﺮان  12ﺗﺎ  16ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺪارس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .
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آﺳﯿﺐ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،زﻧﺎن در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺳﺎل  2010در دﻫﻠﯽ ﻧﻮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  66در ﺻﺪ از زﻧﺎن ﺑﯿﻦ دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﺳﺎل  2009ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار
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ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
زﻧﺎن دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان در ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز از راه ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ ﺳﮑﺲ اﺟﺒﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم و
ﺟﺮاﺣﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  11.8درﺻﺪ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن  20ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
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ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎل  5.8 ،2003ﺑﯿﻠﯿﻮن دﻻر و در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 22.9 ،2004
ﺑﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺳﺎل  2009در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را  13.6دﻻر در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/gO2fga:
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