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مردان باید تصمیم
بگیرند و در روابط
باید کنترل را بدست
گیرند.

حقیقت :خشونت بیشتر در خانواده ها و روابطی است،
که در آنها مردان تصمیم گیری را کنترل می کنند،
و کمتر در روابطی که در آنجا زنان به درجات بیشتری
استقالل دارند.
این باور که مردان و زنان نقش ها یا شخصیت های مختلفی دارند
(اگر در روابط باشد و یا هم در مجموع در جامعه) به عنوان
کلیشه های زن و مردی شناخته می شود .چندین مطالعه و تحقیق
بین المللی نشان داده است که باور به این گونه افسانه ها ،یکی
از شاخص ترین عوامل خشونت است .یعنی ،افرادی که به چنین
باورها عقیده دارند ،به احتمال زیاد خشونت علیه زنان را مرتکب
شوند و کشورهایی که در آنها کلیشه های شناخته شده زن و
مردی بیشتر مورد پذیرش است ،دارای سطح باالتری از خشونت
علیه زنان می باشند.
ما می دانیم در جوامعی که در آنها مردان و زنان در روابط شان
بیشتر برابر و یکسان اند ،و در محل هایی که از آنها انتظار
نداشته باشند تا بر اساس جنسیت شان ،نقش های مختلفی را
ایفا نمایند ،خشونت کمتر عمومیت دارد .سطح باالتر برابری و
انعطاف پذیری بیشتر در نقش های زن و مردی ،به هر شخص
فرصت های بیشتری می دهد تا ظرفیت خود را به حد کمال
انکشاف دهند.
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در صورتی که شخصی
آنقدر خشمگین شود که
کنترل خود را از دست
دهد ،خشونت خانوادگی
قابل قبول می شود.

حقیقت :خشونت علیه زنان به موضوعاتی بیشتر از
صرف غضبناک شدن شما مربوط می شود.
هرگز ،هیچ گونه عذری برای رفتار خشونت آمیز وجود ندارد.
علت خشونت به سبب گرایش های یک شخص نسبت به زنان و
نگرش اجتماع می باشد که می گوید خشونت مردان علیه زنان
مجاز است.
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اگر زنان خواسته باشند،
می توانند روابط خشونت
آمیز را ترک کنند.

حقیقت :هنگامی که زنان کوشش می کنند تا روابط
خشونت آمیز را ترک کنند ،و یا هم بعد از ترک آن ،آنها
با خطراحتمالی خشونت شدید ،بشمول مرگ ،روبرو
خواهند بود .ترک نمودن روابط خشونت آمیز برای زنان
فوق العاده مشکل است ،زیرا آنها در مورد مصونیت
خود و مصونیت کودکان شان ترس دارند.
اگر زنان روابط خشونت آمیز را ترک نمی کنند ،ما باید گناه
خشونت را به عهده آنها نیاندازیم.
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 ،Greater Dandenongو  Monash Healthتهیه شده است .این پروژه توسط برنامه کاهش خشونت علیه زنان و کودکان تمویل شده است ،که پروژه مذکور بخشی از برنامه
جلوگیری از جرایم در جامعه ی دولت ویکتوریا – راه حل های محلی برای مسائل جلوگیری از جرایم محلی است.
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احتمال بیشتری وجود دارد که زنان توسط بیگانه در یک محل
عمومی مورد تجاوز جنسی قرار گیرند.

حقیقت :مردان و زنان هر دو ،احتمال بیشتری وجود دارد
که مورد آزار و اذیت جنسی شخصی قرار گیرند که آنها را
می شناسند ،تا اینکه شخص مذکور بیگانه باشد.
به اساس دفتر آمار استرالیا 15 ،فیصد تمام زنان و  3فیصد تمام
مردان دارای سن  18سال و باال ،توسط فردی آشنا مورد تجاوز
جنسی قرار گرفته اند .در مقایسه با آن 3.8 ،فیصد تمام زنان و 1.6
فیصد تمام مردان که مورد تجاوز جنسی فردی بیگانه قرار گرفته
اند.
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افسانه خطر فرد بیگانه یکی از دالیلی است که کمتر احتمال دارد تا
زنان تجاوز جنسی را گزارش دهند ،که توسط شخصی ارتکاب شده
باشد که آنها می شناسند .آنها ممکن است بیم داشته باشند که هیچ
کسی حرف آنها را باور نخواهد کرد و یا اینکه آنها شخص مرتکب
را به شکلی از اشکال به انجام این تجاوز تشویق نموده اند .بعد از
اینکه این افسانه افشا گردد ،ممکن است زنان بیشتر میل داشته باشند
تا به جلو آمده و شخص آشنای متجاوز را گزارش دهند.

زنان زیادی در مورد خشونت های خانوادگی یا تجاوز جنسی
ادعاهای نادرستی می کنند.

حقیقت :ادعاهای نادرست خشونت خانوادگی یا تجاوز
جنسی فوق العاده نادر است.

همین ارقام در مورد تجاوز جنسی نیز صدق می کند؛  80فیصد
زنان تجاوز جنسی را به پولیس گزارش نمی دهند.

 80فیصد زنانی که خشونت شریک زندگی کنونی شان را تجربه
می کنند ،در مورد این خشونت با پولیس تماس نمی گیرند.

گفتن در مورد خشونت می تواند برای زنان بسیار مشکل باشد ،بنا
بر این ،مهم است تا آنها را باور کنیم.
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