EŞİTLİK VE SAYGININ TEŞVİK EDİLMESİ: AİLE İÇİ
ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN DİNLER ARASI BİR İŞBİRLİĞİ
Aile içi şiddet, toplumumuzda birçok kadın ve
çocuğu etkileyen önemli bir sorundur.

oluşturan yerlerde de daha fazla güce ve etkiye
sahip olabilmektedirler.

Aile içi şiddet, bir eş ya da aile üyesine fiziksel,
cinsel, duygusal ya da psikolojik olarak taciz
edici ya da tehditkar davranılmasını ya da başka
herhangi bir şekilde bu kişinin kontrol edilmesini
amaçlayan tüm davranışı kapsamaktadır. Bu
davranışlar bir aile üyesinin üzerinde egemen
olmak ve onu korkutmak için kullanılır.

*Erkekler ve kadınların rolleriyle ilgili beklentiler:
Toplumumuzda kadın ve erkek olmanın ne anlama
geldiğine dair belirli beklentiler bulunmaktadır.
Bu beklentiler genellikle kadınları pasif ve ev
işlerinden ve çocukların bakımından sorumlu
olarak görürken, erkekleri genellikle güçlü, sert ve
diğer konulardan (örneğin bahçe) sorumlu olarak
görmektedir.

Kadına karşı şiddeti daha gerçekleşmeden
durdurabiliriz. Buna önleme denmektedir.
Öncelikle kadına karşı şiddetin neden
gerçekleştiğini anlamamız gerekmektedir.
Araştırmalar bize kadına karşı şiddetin şu
sebeplerle olduğunu göstermektedir:
*Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik:
Kadınlarla kıyaslandığında, erkekler genellikle
sosyal hayatta güç ve etkiye sahiptir. Örneğin,
erkeklerin siyaset, iş ve din alanlarında liderlik
pozisyonlarında olmaları daha muhtemeldir.
Ayrıca ilişkileri ve evleri gibi özel hayatlarını

*Şiddeti destekleyen tutumlar ve davranışlar:
Toplumumuzda erkeklerin kadına karşı şiddetini
destekleyen ve bunu kabul edilmez bir olgu olarak
görmeyen bazı tutumlar bulunmaktadır.
Kadına karşı şiddeti önlemek için cinsiyetler
arasındaki eşitsizlik sorununun üstüne eğilmemiz
gerekmektedir.
Din toplulukları, topluluklara yön gösteren güçlü
rol modelleri olarak eşitlik ve saygının teşvik
edilmesinde rol oynayabilir.

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.

Bu kaynak, Dandenong Belediyesi Dinler Arası Ağı (City of Greater Dandenong
Interfaith Network) tarafından desteklenmektedir.

İNANÇ VE RUHANİ LİDERLER EŞİTLİK VE SAYGIYI NASIL
TEŞVİK EDEBİLİR?
1. FARKINDALIK YARATMAK
Aile içi şiddetle, kadına karşı şiddetle ve bunun sebepleriyle ilgili
farkındalık yaratmak, genellikle toplum içinde konuşulmayan bir
sorun olduğundan önem arz etmektedir. Bu farkındalık, toplum
bültenlerinde bilgi notları yayınlayarak, ibadet yerinizde posterler
asarak veya broşürler dağıtarak yaratılabilir.

2. TOPLUM İÇİNDE MÜNAZARALAR
YAPMAK

İnanç liderleri ve ruhani liderler kadın ve erkeğin rollerinde ve
birbirleriyle yaşadıkları ilişkilerde eşitlik ve saygı konulu sohbetler
başlatabilir. Bu, topluma mesaj verirken ya da konuşma yaparken
yapılabileceği gibi, toplum üyelerinin oluşturduğu daha küçük gruplar
içinde daha az resmi bir şekilde de yapılabilir. Bu konuşmalara bir
şekilde mutlaka hem kadınlar hem de erkekleri dahil etmelisiniz.

3. TOPLUMDA FARKINDALIK UYANDIRIN

25 Kasım’daki Beyaz Kurdele Günü ve Ekim’deki Şiddetsiz Bir Ay
etkinliği gibi, kadın ve erkek arasında eşitlik ve saygıyı teşvik etmeyi
amaçlayan pek çok toplum etkinliği bulunmaktadır. Sizin toplumunuz
da bunlara katılabilir ya da kendi etkinliğini düzenleyebilir.

4. TOPLUM İÇİNDE EYLEMDE BULUNUN

Herkes erkekler ve kadınlar arasında eşitlik için bir toplum planı
hazırlayarak; yeni liderleri saygılı ilişkiler konusunda eğiterek ve
gençlere eğitim vererek günlük uygulamalarını değiştirmek için inanç
grupları içinde eylemde bulunabilir.

5. ORTAKLIKLAR OLUŞTURMAK VE

DEĞİŞİMİN SAVUNUCULUĞUNU YAPMAK

Diğer inanç grupları ve dinler arası ağlarla ortaklıklar kurmak aile içi
şiddetin nasıl önlenebileceğine dair fikirleri ve eylemleri paylaşmak
için iyi bir yöntemdir. Ayrıca inanç grupları ve ağlar tepedeki dini
kurumlara karşı uygulamaların değiştirilmesinin savunuculuğunu
yapmak için de bir araya gelebilir.

