Fact Sheet 1 - Persian

ﺑرﮔﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ 1

ﺷﻧﺎﺧت ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ،
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﺟﻧﺳﯽ
زﻧﺎن و ﻓرزﻧدان آﻧﮭﺎ؛ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف رﻓﺗﺎرھﺎی ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز و آزار دھﻧده را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﻧد .آﻣﺎر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ اﯾن رﻓﺗﺎرﻋﻣدﺗﺎ ﺗوﺳط ﻣردان ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در اﻣر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻣوﺛر ﺑﮫ اﻓراد و ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در
ﺣﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﺟﻧﺳﯽ ) (DFSVﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﮭم اﺳت ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ آن ﭼﯾﺳت و ﺑرای ﮐﻣﮏ
ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و
ﺟﻧﺳﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ؛ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﯾﮏ رﻓﺗﺎر آزار دھﻧده
ﺗوﺳط ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ،ھﻣﺳرﺳﺎﺑﻖ ،ﻓردی ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ او
راﺑطﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ دارد ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده وی ،از
ﺟﻣﻠﮫ ﻓردی از ﻧﺳل ﻗﺑﻠﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﯾﺎ ﺗرﺳﺎﻧدن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل رﻓﺗﺎرھﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت
ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد:
•

ﺧﺷوﻧت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﺳﯾب – ﺿرﺑﮫ زدن ،ﮔﺎز
ﮔرﻓﺗن ،ھل دادن ،ﻟﮕد زدن ،ﺧﻔﮫ ﮐردن

•

ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ  -ﻣﺟﺑور ﮐردن ﮐﺳﯽ ﺑﮫ آﻣﯾزش
ﺟﻧﺳﯽ .اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﺗﺟﺎوز و ﺗﻌرض ﺟﻧﺳﯽ،
 ،راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﺎرم و آزار ﺟﻧﺳﯽ ﮐودﮐﺎن
ﺑﺎﺷد

•

اذﯾت و آزار ﻋﺎطﻔﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ  -ﻓﺣﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﺷرﻣﺳﺎر
ﮐردن ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ در ﻣﻼ ﻋﺎم

•

ﺗوھﯾن و آزار ﮐﻼﻣﯽ  -داد زدن ،ﻓﺣﺎﺷﯽ ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎد
ﻣداوم از ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ

•

اذﯾت و آزار اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  -ﻣﻧزوی ﮐردن و ﺟﻠوﮔﯾری
از ﻣﻌﺎﺷرت ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧواده

•

اذﯾت و آزار ﻣﻌﻧوی  -اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾد و
رﺳوم ﻣﻌﻧوی ﯾﺎ ﻣذھﺑﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل و ﺗﺳﻠط ﺑر ﻓرد

•

ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ اﻣوال  -ﺑرای ﻛﻧﺗرل ،ارﻋﺎب ،ﺗﮭدﯾد ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾر

•

اذﯾت و آزار ﻣﺎﻟﯽ  -ﮐﻧﺗرل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻋدم ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی ﺿروری

•

ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ آﺳﯾب  -از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐودﮐﺎن

•

ﺗﻌﻘﯾب – دﻧﺑﺎل ﮐردن ﯾﮏ ﻓرد ﺑر ﺧﻼف ﻣﯾل وی ،ﺑﮫ
ﺻورت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﯾﺎ آﻧﻼﯾن

•

اذﯾت و آزار و ارﻋﺎب ﺟﻧﺳﯽ در ﻣﺣل ﮐﺎر و ﻣﺣل ھﺎی
ﻋﻣوﻣﯽ

•

ﺧﺗﻧﮫ آﻟت ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ زﻧﺎن

•

ازدواج ھﺎی اﺟﺑﺎری و ازدواج ﮐودﮐﺎن

•

ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻣوﺳوم ﺑﮫ " ﻧﺎﻣوﺳﯽ"  -ﺷﺎﻣل اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت واﯾﺟﺎد
ﺗرس ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﯾﮏ زن ،ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﺑرداﺷت ﮐﮫ وی ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ ای ﻋﻣل ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث رﺳواﯾﯽ و ﻧﻧﮓ ﺧﺎﻧواده
ﺷده اﺳت.

•

اذﯾت و آزار ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺟﮭﯾزﯾﮫ  -ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺟﮭﯾزﯾﮫ داده
ﺷده ﺑﮫ ﻋروس از ﻧظر داﻣﺎد و /ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده وی رﺿﺎﯾت
ﺑﺧش ﻧﯾﺳت  .اﯾن اﻣر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اذﯾت و آزارﻋروس
ﻗﺑل ،درﺣﯾن و ﭘس ازﻋروﺳﯽ واﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت و آزار ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﮔرﻓﺗن ﺟﮭﯾزﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗرﮔردد .در ﻣوارد ﺷدﯾد اﯾن ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣرگ ﮔردد.

ﺗﺣت ﻗﺎﻧون
ھرﻓردی ﺣﻖ دارد دراﻣﻧﯾت زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﺎ او
رﻓﺗﺎر ﺷود .ﻗﺎﻧون در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣردان ﺑﮫ ﺻورت
ﺑراﺑر رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد DFSV .ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت و ﺟرﻣﯽ
ﺑرﺧﻼف ﻗﺎﻧون اﺳت.
ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ،ﻣرﺗﻛﺑﺎن ﺑﮫ
 DFSVﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺟرم ﺿرب و ﺷﺗم ﯾﺎ در ﺻورت
وارد آﻣدن آﺳﯾب ﺑﮫ ﺟرم ﺿرب و ﺷﺗم ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﺳﯾب
ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﺗﮭم ﺷوﻧد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺗﺷﺧﯾص دھم ﮐﮫ ﻓردی  DFSVرا
ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد؟
 DFSVﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ،ﻓرزﻧدان  ،ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن آﻧﮭﺎ
آﺳﯾب ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ھر ﻓردی ﺻرف
ﻧظر از ﺳن ،طﺑﻘﮫ ،ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ،ﻧژاد ،ﺟﻧﺳﯾت و
ﻣذھب وی اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد.
ﺑرﺧﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ زن در ﺣﺎل ﺗﺟرﺑﮫ DFSV
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:

ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی رﻓﺗﺎر ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﯾﺎ آزار دھﻧده ﭼﯾﺳت؟
ﻓرد ﻣرﺗﮑب اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز و آزار دھﻧده ﻣﻣﮑن اﺳت:
• طوری رﻓﺗﺎر ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺗرس در ھﻣﺳر /دوﺳت دﺧﺗر/
ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺷود
•

ھﻣﺳر /دوﺳت دﺧﺗر /ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧود را داﺋﻣﺎً ﺗﺣﻘﯾر ﮐﻧد

• ھﻣﺳر /دوﺳت دﺧﺗر /ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ آزار ﻧﻣﺎﯾد
• ھﻣﺳر /دوﺳت دﺧﺗر /ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑطرق زﯾرﮐﻧﺗرل ﮐﻧد:
o
o
o
o
o
o

ﮐﺟﺎ ﻣﯽ رود
ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﻼﻗﺎت و ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد
ﭘول ﺧود را ﭼطور ﺧرج ﻣﯽ ﮐﻧد
ﭼﮕوﻧﮫ و ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺗﻠﻔن ،اﺗوﻣﺑﯾل ﯾﺎ راﯾﺎﻧﮫ ﺧود
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد
ﮐﻧﺗرل ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﻓﺗﺎر او از طرﯾﻖ اﻋﻣﺎل ﺷروط ﺑﺳﯾﺎر
ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷدن در ﺻورت ﻋدم ﭘﯾروی وی از ﺷروط

ﺑرداﺷﺗن ﻗدم ﺑﻌدی

•

ﺗوﻗف ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾرون رﻓﺗن از ﺧﺎﻧﮫ ﺑدون ھر ﮔوﻧﮫ دﻟﯾل

•

ﻧﮕراﻧﯽ زﯾﺎد در ﻣورد ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﯾﮏ ﻓرد ﺧﺎص

•

ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗراﺷﯽ زﯾﺎد ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﻧﻔﯽ ﯾﮏ ﻓرد

•

داﺷﺗن ﻋﻼﯾم ﯾﺎ ﺟراﺣﺎﺗﯽ ﺑر روی ﺑدن وی ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺿﯾﺢ

ﺑرای ﻓﮭﻣﯾدن اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻓردی  DFSVرا ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑرای
ﺷﻧﯾدن ﺣرف ھﺎ و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ او وﻗت ﺑﮕذارﯾد.

•

ﺧودداری از ﮔذراﻧدن وﻗت ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧواده

•

ﺑﮫ ﻧظرﺗرﺳﯾده ﯾﺎ ﻣﺣﺗﺎط رﺳﯾدن ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور ﯾﮏ ﻓرد ﺧﺎص

•

ﺑﮫ ﻧظرﻧﮕران رﺳﯾدن از اﻣﮑﺎن زﯾر ﻧظر ﺑودن  ،ﺗﻌﻘﯾب ﯾﺎ

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در )1800RESPECT (1800 737 732ﯾﺎ
وﺑﺳﺎﯾت  www.1800RESPECT.org.auدر دﺳﺗرس
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻧﯾﺳت

ﮐﻧﺗرل وی ﺑﮫ ﻧﺣوی

 DFSVدرھﯾﭻ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
در ﺟﻠوﮔﯾری و واﮐﻧش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ  DFSVو اﯾﻣن ﻧﮕﮫ داﺷﺗن زﻧﺎن و
ﮐودﮐﺎن ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری ﯾﺎ در ﺻورت در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑودن ﻓردی،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ  000ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

اﯾن ﺑرﮔﮫ ﯾﮑﯽ از  4ﺑرﮔﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣورد  DFSVاﺳت .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﮐﻣﮏ
ﺑﮫ ﻓردی ﮐﮫ  DFSVرا ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد اﻧﺟﺎم دھﯾد ،در ﺑرﮔﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ  2آﻣده اﺳت .ﺑرای آﮔﺎھﯽ از راه ھﺎی
ﺗروﯾﺞ ﺑراﺑری واﺣﺗرام ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺑرﮔﮫ ھﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ  3و  4ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

