آﻣﻮزش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ – ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم“ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺎ ،اﺑﺰارﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮدآوری روش« ﺗﺤﻘﯿﻖ:
”».ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﺳﻮی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻧﺎن در ﭘﮑﻦ
ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و اﻧﺪ .آﻣﻮزش در ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آﻣﻮزش اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎی راﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﯿﺸﻪ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﭼﺎﻟﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد؛ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روﺳﺖ .ای از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﯿﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﺶ آﻣﻮزش ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده
وﯾﮋه ای ﮐﻪ در ﺧﻄﺮ ﻫﺎی ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﯾﺎ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻣﻮزش ﻣﯽ
ﮔﯿﺮی از ﻧﻮع ﺳﻮم ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،ﯾﺎ ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .آﻣﻮزش ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺨﺼﻮص در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داوﻃﻠﺐ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻼن ﺑﺎ آن
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻣﻮزش ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﻣﯽ
ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد:
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮاﺑﻌﺎد ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع و ﺷﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮات و ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ روی ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻫﺎ و اﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻤﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺑﺮای اراﺋﻪ روش
اﻓﺸﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﻧﻮاع ﻧﯿﺎزﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺤﺮک
ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎ و اﺑﺰار ﺗﺨﻤﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺮای اراﺋﻪ روش
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮاﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ؛ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ
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درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ،اﺑﺰار و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮدآوری روش« ( ﻣﺘﺼﺪی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ» (EIGEﻣﻮﺳﺴﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ«
؛ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﮔﺮدآوری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط»ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﭘﮑﻦ(
ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﮑﺎف
( و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری» (Istituto per la Ricerca Socialeآی آر اس« ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ
 (.از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ای از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از  27ﮐﺸﻮر» (G.I.Oﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﻓﺮﺻﺖ«
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﯿﻨﮏ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﮐﺮواﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻨﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ

ﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻣﻮزش درﻣﻮرد ﭘﯿﺶ

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ – ﭘﻠﯿﺲ – ﺳﻼﻣﺖ – آﻣﻮزش – از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ :اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ای ﺟﻬﺖ آﮔﺎه ﮐﺮدن آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﯾﺎ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوه آﻣﻮزش اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
اﺻﻠﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن ﻣﺸﮑﻞ
ای ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻣﻬﺎرت در اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻼن در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد و ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ
ای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ داﻧﺶ در ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻊ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺣﺮﻓﻪ »ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﺪف« ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﺮای ﻣﺮﺑﯿﺎن ﯾﺎ آﻣﻮزش آﺑﺸﺎری
ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﯾﺎ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ

●

●

●
●

اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ اروﭘﺎ
دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن  27ﮐﺸﻮر اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ و ﮐﺮواﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ای ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ اﯾﻦ ای ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی وﺳﯿﻠﻪ
ﻗﺮار دارد .در ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،اﯾﻦ ) (40%در ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دو ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻠﯽ و ) (88%ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﮐﺸﻮر  27درﺻﺪ از  90وﺟﻮد دارد .در ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺑﯿﺶ از ) (16%و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ) (44%ای ﻋﻤﻞ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ
دﻫﺪ .ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﮐﺮواﺳﯽ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ
) (83%ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن و ﮔﺮوه ) (87%ﻫﺎ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ آﻣﻮزش ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮاﺑﺮ از ﺳﻮی دوﻟﺖ
ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﮏ در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﯿﻤﯽ از اروﭘﺎ و ﮐﺮواﺳﯽ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﯿﺮد .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﻫﺎ و اﺑﺰار ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  136ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش
 27ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ و ﮐﺮواﺳﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح درس ،ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎ ،ﺷﺒﮑﻪ و دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ
ای ﺧﺎص ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ در )ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﺪف را ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﭘﺲ از آن ﻫﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم روش ﻫﺎ و اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻤﻊ آوری
ای ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﺎی اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ﮔﺮوه ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ درک ﻣﺜﺒﺘﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
اﺳﺖ.
داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ )ﻃﺮح درس ﻫﺎی رﺳﻤﯽ( ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺗﻀﻤﯿﻦ اداﻣﻪ آﻣﻮزش و
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ آﻣﻮزش .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ و
) (64%ﮐﺮواﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ و  27دﻫﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯽ رﺑﻂ ﻧﺒﻮدن آﻣﻮزش اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد .آﻣﻮزش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ دﯾﺪه ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ از آﻣﻮزش اﺟﺒﺎری و ﻣﻤﺘﺪ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
داﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ در ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

●

ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺷﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻣﻞ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺤﻮر  /روﯾﮑﺮدﻫﺎی زن
ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه  /ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﻮدن ﻣﺮد
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﺑﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻋﺎﻣﻞ  /ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺮد  /ﻫﺎی زن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺗﻔﺎوت

●
●
●
●
●

ﻫﺎی ﺧﻮب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺪرک ﻣﺤﻮر ﺗﻮازن روش
زﻣﺎن و ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
آﻣﻮزش ﻣﺪاوم
آﻣﻮزش ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﯽ
آﻣﻮزش ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
آﻣﻮزش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻃﺮح درس ﻫﺎی رﺳﻤﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ(
ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺎی ﺧﻮب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
)ﻃﺮح درﺳﯽ وﯾﻨﺮ ،ﮔﻮاﻟﺖ ﮔﮕﻦ ﻓﺮاون( آﻣﻮزش ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﯽ ﻃﺮح درس اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ )اداﻣﻪ دار از ﺳﺎل (2001
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻠﯿﻪ آزار ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ » ( «CAADAآﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ (IDVAﻣﺸﺎور ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ )اداﻣﻪ دار از  – (2005ﻣﻠﯽ
 (Formationآﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دوک ﻧﺸﯿﻦ
)spécialisée sur la violence familiale pour les membres du Grand-Duché de futures forces de police
ﭘﺲ از وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎل  ،2003ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺮوع ﺷﺪ )اداﻣﻪ دار از (2004

●

●

●

)EIGEدرﺑﺎره ﻣﻮﺳﺴﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ )
ﻫﺎی وﯾﮋه و ﻣﻮﺳﺴﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اروﭘﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ای آی ﺟﯽ ای ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺨﺼﺺ
ﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ درﺑﺎره ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اروﭘﺎ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اروﭘﺎﯾﯿﺎن و ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ:
http://eige.europa.eu

