FLETA E FAKTEVE: SI TA NDALOJMË PËRHAPJEN E DHUNËS KUNDËR
GRAVE?

Ne mund të marrim masa që ta ndalojmë dhunën
kundër grave përpara se ajo të ndodhë. Kjo gjë njihet si
parandalim paraprak.

Pra, cilët janë faktorët kryesorë që shkaktojnë dhunën
kundër grave?

Fillimisht duhet të kuptojmë se pse ndodh dhuna kundër
grave.

• Rolet strikte gjinore dhe stereotipat.

PUSHTETI I PABARABARTË MES BURRAVE
DHE GRAVE
Pushteti dhe influenca që kanë burrat dhe gratë nuk
është i barabartë. Shpesh, burrat kanë pushtet më
të madh në jetën publike dhe private. Për shembull,
burrat shpesh kanë pozicione drejtuese në politikë,
biznes dhe fé. Ata mund të kenë gjithashtu edhe
pushtet më të madh në marrëdhëniet e tyre dhe në
shtëpi.

• Pushteti i pabarabartë mes burrave dhe grave.
• Qëndrimet sociale që justifikojnë dhunën nga burrat.

QËNDRIMET SOCIALE QË JUSTIFIKOJNË DHUNËN
NGA BURRAT
Këto norma sociale janë bindje në shoqërinë tonë,
ku ndihet se është e pranueshme që burrat të jenë të
dhunshëm. Këto lloje normash sociale mund të shihen
në mbarë shoqërinë tonë si p.sh. në sport, në media
dhe se si përshkruhen burrat si “të fortë”.

Këta faktorë kyçë mbështesin bindjet dhe veprimet,
që bëjnë që gratë të trajtohen me më pak respekt dhe
dinjitet në marrëdhëniet e tyre.

ROLET STRIKTE GJINORE DHE STEREOTIPAT
Rolet gjinore dhe stereotipat janë bindjet rreth asaj se
çfarë do të thotë të jesh “burrë” dhe “grua”. Kjo përfshin
atë se ҁfarë do të thotë sjellje e duhur për burrat dhe
për gratë në lidhje me, për shembull, punën, rolet në
shtëpi, rritjen e fëmijëve, argëtimin dhe veshjen.

Faktorë të tjerë të tillë si varfëria, alkooli, dëshmimtar
i dhunës në moshë të vogël, ose pasja e miqve të
dhunshëm janë faktorë në dhunën kundër grave.
Këta faktorë mund të kontribuojnë në dhunën kundër
grave, por nuk e shkaktojnë atë.

PËR TË PARANDALUAR
DHUNËN KUNDËR GRAVE, NE
DUHET T’I JAPIM PËRGJIGJE
PABARAZISË GJINORE.

Ky propozim është zhvilluar si pjesë e projektit “CHALLENGE Family Violence”, një partneritet mes Qytetit të Casey, Bashkisë së Cardinia Shire, Qytetit
të Greater Dandenong dhe Monash Health. Ky projekt është financuar sipas programit të granteve “Reducing Violence against Women and their
Children” (Reduktimi i dhunës kundër grave dhe fëmijëve të tyre), pjesë e “Community Crime Prevention Program – local solutions for local crime
prevention issues” (Programi për Parandalimin e Krimit në Komunitet - zgjidhjet lokale për çështjet e parandalimit të krimit lokal) nga Qeveria e
Viktorias.

