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ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان رخ ﻣﯽدﻫﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮارد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای از آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه و … رخ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی از
اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از  87ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  2005ﺗﺎ  2016ﻣﯿﻼدی،
 19درﺻﺪ زﻧﺎن ﺑﯿﻦ  15ﺗﺎ  49ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺳﻮی ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺷﺎﻧﺰده روزه
 25ﻧﻮاﻣﺒﺮ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ “،روز ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ”ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن
و دﺧﺘﺮان در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاه ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺷﺎﻧﺰده روزه“ ﺟﻬﺎن را ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﮐﻨﯿﻢ ”از  25ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ  10دﺳﺎﻣﺒﺮ )روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و
ﻫﺪف اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﺳﺖ.
رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻧﻤﺎدی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻫﻤﺴﻮ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪهای روﺷﻦﺗﺮ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل  2017اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از“ ﮐﺴﯽ را از ﻗﻠﻢ ﻧﯿﻨﺪازﯾﻢ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﻢ”.
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ و از ﺷﻤﺎ
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ و ﻫﻤﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاه در اﯾﻦ دوره ﺷﺎﻧﺰده روزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ را ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارد در دوره اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:
ﺗﻮزﯾﻊ  10ﻫﺰار ﺟﺰوه و  5ﻫﺰار ﺑﺮﭼﺴﺐ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان
ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻣﻀﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ از ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
زﻧﺎن
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای وﮐﻼی داوﻃﻠﺐ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﺗﻬﯿﻪ  16ﭘﯿﺎم روزاﻧﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ روز در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ .ﻋﮑﺲﻫﺎ ،ﭘﯿﺎمﻫﺎ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی زﯾﺮ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
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