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İLİŞKİLERDE
KARARLARI
ERKEKLER VERMELİ
VE KONTROL SAHİBİ
OLMALIDIR.

GERÇEK: Şiddet, karar alma
konusunda kontrolü erkeğin ele aldığı
aileler ve ilişkilerde daha yaygın,
kadınların daha fazla bağımsızlığa
sahip olduğu aile ve ilişkilerde ise
daha azdır.
Erkekler ve kadınların farklı rolleri ve
karakterleri olduğuna inanmaya (ister
ilişkilerde ister genel olarak toplumda)
cinsiyet stereotipçiliği denir. Yapılan
uluslararası çalışmalarda, bu tür stereotiplere
inanmanın, şiddetin en tahmin edilebilir ön
göstergelerinden birisi olduğu defalarca
gösterilmiştir. Yani, bu tür inançlara
sahip olan kişilerin kadınlara karşı şiddet
uygulama ihtimali daha yüksektir ve cinsiyet
stereotipçiliğinin daha fazla kabul gördüğü
ülkelerde kadınlara karşı şiddet seviyesi daha
yüksektir.
Kadınlar ve erkeklerin ilişkilerinde daha eşit
olduğu ve cinsiyetlerine göre değişik roller
oynamalarının beklenmediği toplumlarda
şiddetin daha az yaygın olduğunu biliyoruz.
Daha fazla eşitlik ve daha esnek cinsiyet rolleri
herkese kapasitesini tam olarak geliştirmek
için daha fazla fırsat verir.
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BİRİ KONTROLÜNÜ
KAYBEDECEK KADAR
SİNİRLENİRSE AİLE
İÇİ ŞİDDET KABUL
EDİLEBİLİR.

GERÇEK: Kadına karşı şiddet,
yalnızca kontrolü kaybedecek kadar
sinirlenmeyle açıklanabilecek bir şey
değildir.
Şiddet içeren davranışların hiçbir bahanesi
olamaz. Asla. Şiddet bir kişinin kadınlara karşı
tutumundan ve erkeklerin kadınlara şiddet
uygulamasının sorun olmadığını söyleyen
sosyal yaklaşımdan kaynaklanır.
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KADIN İSTERSE ŞİDDET
İÇEREN İLİŞKİYİ BIRAKIP
GİDEBİLİR

GERÇEK: Kadınlar şiddet içeren bir
ilişkiyi bırakmaya çalıştıklarında
ya da bıraktıktan sonra, cinayet de
dahil olmak üzere aşırı şiddet riskiyle
karşı karşıya kalmaktadır. Kadınlar,
şiddet içeren bir ilişkiyi bırakıp
gitmeyi kendilerinin ve çocuklarının
güvenliğinden endişe ettikleri için
son derece zor bulmaktadır.
Eğer ilişkiyi bırakıp gitmiyorlarsa şiddetin
suçlusu olarak kadınları görmemeliyiz.

Bu kaynak, Casey Belediyesi, Cardinia BeldeBelediyesi, Dandenong Belediyesi ve Monash Health’in ortaklığıyla gerçekleşen
CHALLENGE Family Violence projesinin bir parçası olarak geliştirilmiştir. Bu proje, Victoria Hükümetinin Toplumda Suçu
Önleme Programı olan - yerel suçu önleme sorunlarına yerel çözümler programının - bir parçası olarak Kadın ve Çocuklara
Karşı Şiddetin Azaltılması programı tarafından finanse edilmektedir.
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KADINLAR BÜYÜK OLASILIKLA DIŞARIDA BİR
YERDE BİR YABANCININ TECAVÜZÜNE UĞRAR.

GERÇEK: Hem erkekler hem de
kadınların bir yabancının değil,
tanıdıkları birinin cinsel saldırısına
uğrama ihtimali daha yüksektir.
Avustralya İstatistik Bürosundan alınan bilgilere
göre, 18 yaş ve üzerindeki tüm kadınların yüzde
15’i ve tüm erkeklerin yüzde 3’ü tanıdıkları
birisinin cinsel saldırısına uğramıştır. Buna
karşılık, bütün kadınların yüzde 3,8’i ve bütün
erkeklerin yüzde 1,6’sı bir yabancının cinsel
saldırısına uğramıştır.
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Yabancının tehlikeli olduğu konusundaki
yanlış inanç, kadınların tanıdıkları birisinin
cinsel saldırısına uğrayınca bunu ihbar
etme olasılıklarının daha düşük olmasının
sebeplerinden birisidir. Kimsenin kendilerine
inanmayacağından ya da saldırıyı yapanı
cesaretlendirmiş olacağını düşüneceklerinden
korkmaktadırlar. Bu yanlış inançtan
vazgeçildiğinde kadınlar tanıdıkları saldırganları
ihbar etme konusunda daha istekli olabilir.

ÇOĞU KADIN AİLE İÇİ ŞİDDET YA DA CİNSEL SALDIRIYLA
İLGİLİ ASILSIZ SUÇLAMALARDA BULUNUYOR.

GERÇEK: Aile içi şiddet ya da cinsel
saldırılarla ilgili asılsız suçlamalar son
derece nadirdir.

Cinsel saldırıda da durum aynıdır;
kadınların yüzde 80’i cinsel saldırıyı polise
bildirmemektedir.

Halihazırdaki eşlerinden şiddet gören kadınların
yüzde 80’i, bu şiddetle ilgili olarak polisle
irtibata geçmemektedir.

Bir kadın için şiddeti anlatmak çok zor olabilir,
bu yüzden onlara inanmamız çok önemlidir.
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