نشرة الوقائع :كيف نوقف استمرار حدوث العنف ضد المرأة؟

يمكننا أن نتخذ إجرا ًء لوقف العنف ضد المرأة قبل أن يحدث في المقام األول.
ويُعرف هذا بالوقاية األولية.
يتوجب علينا ً
أول أن نفهم أسباب حدوث العنف ضد المرأة.

إذن ما هي العوامل األساسية التي تؤدي إلى العنف ضد المرأة؟
•عدم تكافؤ الصالحيات بين الرجل والمرأة.
•صرامة أدوار الجنسين والقوالب النمطية.
•السلوكيات االجتماعية التي تبرر العنف الذي يمارسه الرجال.

القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة
القوة والنفوذ اللذين يحظى بهما الرجل والمرأة غير متكافئين.
ويحظى الرجال غالبًا بصالحية أكبر في الحياة العامة والخاصة.
فيتمتع الرجال على سبيل المثال في الغالب بالمناصب القيادية في
مجاالت السياسة واألعمال التجارية والدين .وقد يتمتعون أيضا ً
بصالحية أكبر في عالقاتهم وفي المنزل.

صرامة أدوار الجنسين والقوالب النمطية
أدوار الجنسين والقوالب النمطية هي معتقدات تتعلق بما يعنيه
ً
‘رجل’ و ‘امرأة’ .ويشمل هذا التصرف المناسب لكل
كون المرء
من الرجال والنساء فيما يخص ،على سبيل المثال ،العمل واألدوار
المنزلية وتربية األبناء ووسائل الرفاهية والمالبس.

السلوكيات االجتماعية التي تبرر العنف الذي
يمارسه الرجال
هذه المعايير االجتماعية هي اعتقادات في مجتمعنا التي ُتوحي
بأنه من المقبول أن يمارس الرجال العنف .يمكن رؤية هذه
األنماط من المعايير االجتماعية عبر مجتمعنا كما هي الحال في
الرياضة واإلعالم وفي الطريقة التي يُوصف بها الرجال على أنهم
‘صارمون’ و’أشداء’.
تدعم هذه العوامل األساسية المعتقدات واألفعال التي تؤدي إلى
معاملة المرأة بقليل من االحترام وامتهان الكرامة في عالقاتهم.
وهناك عوامل أخرى للعنف ضد المرأة مثل الفقر أو تعاطي
الكحول أو مشاهدة األطفال ألعمال العنف أو اصطحاب أصدقاء
يتصفون بالعنف .ويمكن أن تساهم هذه العوامل في العنف ضد
المرأة غير أنها ليست السبب فيها.

يجب علينا معالجة عدم
المساواة بين الجنسين لمنع
العنف ضد المرأة

تم تطوير هذا المصدركجزء من مشروع تحدي العنف األسري ،وهو عمل مشترك بين مدينة ،City of Casey ،Cardinia Shire Council
 City of Greater Dandenongو  .Monash Healthتم تمويل هذا المشروع في إطار برنامج الحد من العنف ضد المرأة والطفل وهو جزء من برنامج حكومة
والية فيكتوريا من برنامج الوقاية من الجرائم المجتمعية -حلول محلية لقضايا منع الجريمة المحلية.

