زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﯾﺰدی و ﺑﻨﯿﺎد اﺑﺘﮑﺎر ﻧﺎدﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن ﭼﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ
«ﺑﻨﯿﺎد اﺑﺘﮑﺎر ﻧﺎدﯾﺎ »ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎدﯾﺎ ﻣﺮاد ،زن اﯾﺰدی ﺑﺮﻧﺪﻫﯽ ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ در ﺳﺎل ٨۱۰۲
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ،دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ
ﺑﻨﯿﺎد ،ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎﯾﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻮاﻣﻊ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺳﺎل  ۴۱۰۲و در ﭘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﺮوه اﺳﻼمﮔﺮای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ داﻋﺶ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻧﯿﻨﻮا در ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﯽ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻧﺎم« ﺳﻨﺠﺎر»
ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن از اﻗﻠﯿﺖ دﯾﻨﯽ اﯾﺰدی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻫﺰار زن و دﺧﺘﺮ اﯾﺰدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺟﻨﮕﯽ و ﺑﺮده ﺟﻨﺴﯽ رﺑﻮده ﺷﺪﻧﺪ و در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز و اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن
اﯾﺰﯾﺎ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﯿﺶ از دوﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ،
اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮار ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل و ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎن ،ﺣﻖ آزادیﺷﺎن از اﻓﺮاد داﻋﺶ ﺧﺮﯾﺪاری
ﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎع و ﻗﺒﻮل ﻣﺠﺪد ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن را
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۵۱۰۲و در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ،ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﺰار زن و ﮐﻮدک اﯾﺰدی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ
داﻋﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﮐﻤﮏ در روﻧﺪ ﺑﺎزﭘﺮوری رواﻧﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎدن-وورﺗﺒﻤﺒﺮگ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻧﺎدﯾﺎ ﻧﺎم
داﺷﺖ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺠﺎﻋﺘﺶ در ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن رواﯾﺖ آﻧﭽﻪ داﻋﺶ ﺑﺎ او و ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن در اﺳﺎرتﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺻﻞ و رﻗﻪ اﻧﺠﺎم داده
ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻟﮕﻮی زﻧﺎن اﯾﺰدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ؛ ﻧﺎدﯾﺎ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ؛ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ داﺳﺘﺎن رﺑﻮده ﺷﺪن زﻧﺎن اﯾﺰدی ﺗﻮﺳﻂ داﻋﺶ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد
ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺮاژﯾﮏ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺟﻨﮓﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻼح ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺳﺎﺧﺎروف ﺑﺮای آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺳﺎل  ۶۱۰۲و ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ در ﺳﺎل  ٨۱۰۲ﺷﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺻﻠﺢ
ﻧﻮﺑﻞ ،دﻟﯿﻞ اﻫﺪای اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﻧﺎدﯾﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
«او ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل را در ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ رﻧﺞﻫﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎدﯾﺎ ﻣﺮاد ﯾﮑﯽ از ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﺰار
دﺧﺘﺮ اﯾﺰدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﻋﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ،ﮐﺎﻣﻼً ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ»…
ﺑﻨﯿﺎد اﺑﺘﮑﺎر ﻧﺎدﯾﺎ ،اﻫﺪاف ﻣﻮﺳﺴﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﻫﺪف ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 .١اﺣﻘﺎق ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
.٢اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
.٣ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
و اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد در ﻃﻠﺐ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﻠﺢ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺰدی رﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎد اﺑﺘﮑﺎر ﻧﺎدﯾﺎ
در ﻓﺎز اول ،اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و ﺗﺴﻬﯿﻞ روﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺻﻨﺪوق ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻨﮕﺎل را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺟﻠﺐ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ زﻧﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺪارس و ارﺗﻘﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﭘﺸﻤﯽ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮت دارد ،ﺳﻌﯽ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﺮﺧﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ،زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ
و ﻓﺮوش دﺳﺖﺳﺎزهﻫﺎ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﯿﺎد را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﯾﺰدی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی داﻋﺶ ،در ﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎد اﺑﺘﮑﺎر ﻧﺎدﯾﺎ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزﭘﺮوری رواﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
پ.ن :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎری ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﺰدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪاد ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﺣﻤﻠﻪ از ﻧﻮع ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺰدﯾﺎن ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎد اﺑﺘﮑﺎر ﻧﺎدﯾﺎ و ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
اﯾﺰدی را ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
Www.nadiasinitiative.org

اوﻣﻮﺟﺎ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﮐﻨﯿﺎﯾﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ
ﺳﺎل  ۰۹۹۱در ﮐﻨﯿﺎ زﻧﺎن زﯾﺎدی ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺑﺘﺪای ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از آن ﭘﺲ در
زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ زﻧﺎن ،ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده اﮔﺮ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻃﺮد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﻫﯿﭻﯾﮏ از آﻧﻬﺎ از ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش در زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﺮای
ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ در ﮔﻮﺷﻪی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺪیﮔﺮی و ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ روی ﻣﯽآوردﻧﺪ .اﯾﻦ روال اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ روز« رﺑﮑﺎ ﻟﻮﻟﻮﺳﻮﻟﯽ»
از ﺳﻮی ﭼﻬﺎر ﻣﺮد ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺠﺎوز ﺷﻮﻫﺮش از دور اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ او ﮐﻨﺪ در ﮐﻤﺎل
ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﻣﺎﺟﺮا را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮد؛ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ آن روز ﺑﺮای رﺑﮑﺎ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮐﻨﯿﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
رﺑﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﻧﺰده زن از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﺮﺧﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﻗﻄﻊ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮورش اﯾﺪهی ﺗﺎﺳﯿﺲ دﻫﮑﺪهاﯾﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺪم در راﻫﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ دﻫﮑﺪهی« اوﻣﻮﺟﺎ» ،آرام آرام در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮش زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺳﯿﺪ .اوﻟﯿﻦ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روﺳﺘﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ زﻧﺎن دﯾﮕﺮی از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﻨﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺣﺼﺎرﻫﺎی اوﻣﻮﺟﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪی ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽﺷﺎن ﻣﺜﻠﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﻬﺎ در ازای ﭼﻨﺪ ﮔﺎو در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدان ﻣﺴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اوﻣﻮﺟﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻣﻦ ﺗﻤﺎم زﻧﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮدﻧﺪ و آن ،ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﺑﻮد.
ﻫﺪف رﺑﮑﺎ و ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن در اوﻣﻮﺟﺎ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و آﻣﻮزش زﻧﺎن در ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ورود ﻣﺠﺪد ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد.
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮد ﺳﺎﻻر ﺑﻮد و از زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺮ
اﺻﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺗﻼشﻫﺎی زﻧﺎن اوﻣﻮﺟﺎ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و دﻫﮑﺪهی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ از اﺗﺤﺎد زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﻨﯿﺎ
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﯾﻦ دﻫﮑﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻮراﯾﯽﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺷﻮرا ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رایﮔﯿﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻮرای
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی دﻫﮑﺪه ،ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر اوﻣﻮﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد و ﺳﻨﺒﻞ ﺣﺮﮐﺖ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ زﻧﺎن اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎدر دﻫﮑﺪه
ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ده ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی اوﺳﺖ .در اوﻣﻮﺟﺎ زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﮐﻢ ﮐﻢ
ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ .آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﯿﺎﻃﯽ ،ﺳﻮزندوزی و ﺳﺎﺧﺖ زﯾﻮرآﻻت ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻨﯿﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﺮخ اﻗﺘﺼﺎدی دﻫﮑﺪه را ﺑﻪ ﮔﺮدش در آورده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از زﻧﺎن ﺑﺎ
ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﺸﺎورزی در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﻫﮑﺪه ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

