د ښځو او کوچنیانو پروړاندې د تاوتریخوالي رپوټ
ورکولو لپاره الرښوونې
د  2019کال د ویکتوریا ګڼه

ژبه
̶ "دښځو پروړاندې تاوتریخوالۍ" ( )VAWهر هغه عمل ته ویل کیږي چې د جنسیت پربنسټ تاوتریخوالۍ وي او په عامه یا شخصي توګه ښځو ته تاوان ورسوي.
پدغه کې د کورنۍ تاوتریخوالۍ او د پردیو/کورنۍ تاوتریخوالۍ (د بیلګې په توګه د یوه همکار یا پردي لخوا ترسره شوی) تاوتریخوالۍ راځي.
̶ ̶"د کورنۍ تاوتریخوالۍ ( ")FVهغه اصطالح ده چې د کورنۍ په پراخې شبکې کې منځ ته راغلي تاوتریخوالي ته ویل کیږي (د بیلګې په توګه د کورنۍ غړو/نږدې
شریکانو ترمنځ) .د ابریجینانو او تاریس سترایت ټاپو په ټولنو کې ،دا اصطالح د نورو خپلوانو ترمنځ تاوتریخوالي ته هم کارول کیږي.1
̶ "د کورنۍ تاوتریخوالي ( ")DVاصطالح یووازې د کورنۍ په چاپیلایر کې د دوو اوسنیو یا پخوانیو نږدې کسانو ترمنځ د تاوتریخوالي عمل ته کارول کیږي ،او دا
اصطالح په کمه کچه کارول کیږي.

پدې پوه شئ چې څرنګه تاوتریخوالۍ د تبعیض کچه زیاتوي
د ځواک نه انډولونه چې تبعیض منځ ته راوړي (جنسیتي ،نژادي ،وړتیايي ،جنسیتي کرکه ،او نور) کیدای شي دا مانا ولري چې ځینې ښځې په ناانډوله توګه د
تاوتریخوالي ،د بیاځلې تاوتریخوالي قرباني له کبله اغیزمن کیږي او د تاوتریخوالي رپوټ ورکولو او د تخصصي خدماتو ته د السرسي لپاره له اضافي پشمول د
سیستماتیک خنډونو سره مخامخ کیږي.2
د بیلګې په توګه د ابروجینیانو ښځې چې معلولیت لري کیدای شي د بل لوري له تبعیض سره مخامخ شي (هغه ډاریږي چې د رپوټ ورکولو پایله به د کوچني له السه
ورکول وي) او د وړتیا تبعیض (هغه پرخپل ناوړه ګټه اخیستونکي ابروجیني پاملرنه کوونکي باندې تکیه کوي) ،ځکه نو هغه د تاوتریخوالي رپوټ نه ورکوي.

تبعیض څرنګه تاوتریخوالۍ زیاتوي
د هغو ښځو پروړاندې چې تبعیض او ظلم تجربه کوي کیدای شي تر
زیاتې کچې تاوتریخوالۍ توجیه شي
هغې ښځې چې د ظلم له ډیرو بڼو سره مخامخ کیږي ډیری وختونه
کلیشه یي ګڼل کیږي

بیلګې
̶ "د کلتوري برخې له کبله" په پام کې نه نیول کیږي
̶ مذهبي لکینو ته د رجوع کولو له الرې توجیه کیږي
̶ "د پاملرنې کوونکي ستړیا" نښې له کبله استثنا ګڼل کیږي
	هغوی ته د "لوړ غږ"" ،تاوتریخوالي کوونکي"" ،مخدره توکو ګټه اخیستونکي"
̶
ویل کیږي
̶ د کمزورۍ نښې له کبله ،تاوتریخوالۍ عادي ګڼل کیږي

د نارینو ترمنځ دوستي چې پر هغه تاوتریخوالي ټینګار کوي چې
کوالی شي په ځینو ښځو باندې ډیر اغیز وکړي

̶ کډوالې ښځې کیدای شي د شهوتي او جنسي "ښایست" په توګه د نارینو لپاره "بې ځواکه"
او "شته" وګڼل شي او کیدای شي د جنسي کارونو ګرځندوی موخې او نژادي جنسي بربنډو
کارونو لپاره وهڅول شي

ځینې ښځې کیدای شي تر ډیري کچې د نارینه کنټرول پریکړو نیولو
له کبله اغیزمنې شي ،ځکه چې خپلواکي محدود کوي

̶ زده کړې او کاري فرصتونو ته د مساوي السرسي نشتون له کبله او په پریکړو نیولو کې د
نارینو کنټرول توجیه کول ،ځکه چې "دا د هغوی د کلتور/مذهب برخه ده"

عامې غلط پوهنې
غلط پوهنه

?80% is missing
حقیقت

تاوتریخوالۍ له الکول ،مخدره توکو ،رواني روغتیا ،ستړیا ،کلتور،
د معلولو کسانو پاملرنې "بار" یا "یووازې ژر احساسي کیدلو" سره
"زیاتیږي"

̶ دا له شواهدو سره برابري نه کوي .څیړنه ښيي هغه  80%نارينه چې د خپل ژوند شریکان
3
وژني هغوی د ژوند شریکانو څخه د ناوړې ګټې اخیستنې تاریخچه درلوده

ځینې کلتورونه او ټولنیزې – اقتصادي ډلې تر نورو ډیر
تاوتریخوالي کوونکي دي

̶ د ټولو ټولنیزو – اقتصادي او کلتوري شالیدونو نارینه د ښځو پروړاندې تاوتریخوالي ته
السه اچوي
̶ بیاځلې رپوټ ورکول دا ښيي چې د ابروجیني ښځو پروړاندې تاوتریخوالۍ یووازې د
ابروجیني نارینو لخوا ترسره کیږي ،پداسې حال کې چې له ابروجیني پرته نارینه هم دا
4
عمل ترسره کوي ،په ځانګړې توګه په ښاري سیمو کې

ښځې کوالی شي تاوتریخوالۍ پریږدي
"که هغوی وغواړي"

̶ ډیر ناوړه تاوتریخوالۍ ،پشمول د وژل ،هغه وخت منځ ته راځي کله چې ښځه هڅه کوي
ملګرتیا پریږدي

له احصایې څخه د کار اخیستلو الرښوونې
̶ د  Australian Bureau of Statisticsشخصي خوندیتوب سروې د دواړو نارینو او ښځو لخوا د تجربه شوي تاوتریخوالي په هکله ډیر هراړخیز مالومات
وړاندې کوي.
̶ د جرمونو مستنده احصایه بشپړه کیسه نه ښيي ،ځکه چې ډیری هغه کسان چې تاوتریخوالۍ تجربه کوي پولیس ته رپوټ نه ورکوي.
̶ د  National Community Attitudesسروې د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي د چلندونو په هکله په ټوله آسترالیا کې مالومات وړاندې کوي.
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وکړئ او مه کوئ
الرښوونه

وکړئ

مه کوئ

نوم یې واخله

وکړئ :کارول شوي اصطالح ګانې "د ښځو پروړاندې تاوتریخوالۍ"" ،د
کورنۍ تاوتریخوالۍ"" ،زړو سره ناوړه چلند"" ،له کوچني ناوړې ګټې
اخیستنې توکي"" ،جنسي تیرۍ" او "وژنه"

مه کوئ :له هغو اصطالح گانو کار اخیستل چې تاوتریخوالۍ
کموي یا یې بې اهمیته کوي (د بیلګې په توګه "بې ثباته ملګرتیا"،
یا "د کوچني بربڼد کول")

لومړۍ خوندیتوب

وکړئ :په پام کې درلودل چې کیدای شي آسانه به وي (د بیلګې په توګه
د ابروجینیانو په ټولنو کې یا کلیوالي/سیمه ایزو ځایونو کې) یو کس هغه
وخت هم وپیژندل شي کله چې د نه پیژندلو ګام هم اخیستل شوی وي

مه کوئ :د پاته شوي کس خوندیتوب له خطر سره مخامخ کول.
د پاته شوي کس یا کسانو په هکله د ځانګړو جزییاتو شاملول په
پام کې نیول ،څه منځ ته راغلي ،او چیرته ،کیدای شي پیژندنه له
خطر سره مخامخ کړي

د شواهدو پربنسټ
ژبه

وکړئ :له هغې ژبې کار اخیستل چې له اوریدونکو سره مرسته کوي په
شواهدو پوه شي :5دا چې د ښځو او د هغوی د کوچنیانو پروړاندې ډیری
تاوتریخوالۍ د جنسیتي نابرابروالي له الرې ترسره کیږي:
	د ښځو پروړاندې د نارینو لخوا د تاوتریخوالي توجیه کول،
̶
̶ پر پریکړو د نارینو کنټرول او د ښځو د خپلواکۍ محدودوالۍ،
̶ سختې جنسیتي کلیشې ،او
̶ د ښځو او نارینو دوستۍ ملګرتیا ته بې احترامي چې ټینګار یې پر
تاوتریخوالۍ دی

مه کوئ :له هغې ژبې کار اخیستل چې په غیرعمدي توګه
دا نظر ورکوي چې قرباني د هغه څه مسؤل دی چې منځ ته
راغلۍ ،پشمول د دې چې آیا هغوی الکول څښل ،ناوخته د شپې
دباندې و ،د شپې یووازې ګرځیده ،نور خلک یې لیدل ،او نور.
مجرم مسؤله دی

جدي نه فوق العاده

وکړئ :له احترامانه ژبې او سرلیکو کار اخیستل ترڅو د دغه
تاوتریخوالي اهمیت روښانه شي

مه کوئ :د ډیرې ډراماتیکې ژبې او ټوکو له الرې تاوتریخوالۍ
فوق العاده کول یا له پامه غورځول ،نااړینه جزییات او د پاته شوو
انځورونو کمزوري کول

مجرم وپیژنئ

وکړئ :له فعاله ژبې کار اخیستل ترڅو ټینګار وشي چې یو کس د دغه
تاوتریخوالي مسؤل دی ،د بیلګې په توګه "یوه سړي میرمن وهلې؛

مه کوئ :له منفعلي ژبې کار اخیستل چې مجرم ورکوي ،د بیلګې
په توګه "ښځه وهل شوې"

وکړئ :که دا خونديوي/له حقوقي پلوه د امکان وړ وي ،د قرباني او
مجرم ترمنځ اړیکي په ګوته کول ترڅو ستاسې اوریدونکي پدې پوه شي
چې د ښځو پروړاندې ډیری تاوتریخوالۍ د هغو لخوا ترسره کیږي چې
هغوی یې پیژني

مه کوئ :هغه نظر ځواکمن کول چې ښځې باید خپل چلند وڅاري
یا بدل کړي ترڅو د نارینه د تاوتریخوالي مخه ونیسي؛ حساب باید
تل له مجرم سره وشي

د مالتړ اخیتارونه
شامل کړئ

مه کوئ :یووازې د ځان وژنې یا رواني روغتیا تخصصي خدماتو
وکړئ :تل دا شامل کړئ" :که تاسې یا هغه کس چې تاسې یې پیژنۍ د
کورنۍ تاوتریخوالۍ تجربه کوي 1800 RESPECT ،ته ټیلفون وکړئ ".د په هکله مالومات وړاندې کړئ .دا د تاوتریخوالي اغیز له پامه
نارینو لپاره راجع کول شامل کړئ ،لکه" :د هغو نارینو لپاره چې قهرجن غورځوي او هغه فرصت له السه ورکوي ترڅو ټولنه د نورو
دي سال ،مشورې لپاره ،د اړیکو یا مور او پالر موضوعګانو لپاره ،دې تخصصي مرستو اختیارونو په هکله خبر شي
شمیره ته ټیلفون  Men's Referral Service 1300 766 491وکړئ"

له مناسبو انځورونو
کار واخلئ

مه کوئ :له یوه لوړ ځای څخه د پاته شوي کسانو یا قربانیانو
وکړئ :خپل ځان وپوښتئ:
̶ دا انځور کیدای شي د قرباني – پاته شوي کسانو په کورنۍ باندې څه انځور واخلئ ترڅو کوچني ښکاره شي ،له هغوی غوښتنه وکړئ
ترڅو خپه ښکاره شي یا له ټولنیزې رسنۍ څخه د المبو نیکرونو
اغیز ولري؟
̶ آیا زه د جنسیت ،نژاد ،وړتیا او عمر په هکله مضرې کلیشې خپروم؟ سره انځورونه څخه کار واخلئ

کارپوهانو ته مراجعه
وکړئ

مه کوئ :د نظر لپاره یووازې پر پولیس او قضا باندې تکیه
وکړئ .پولیس کوالی شي د رپوټ ورکړ شوي جرم تاریخچه
وړاندې کړي ،خو د ښځو پروړاندې د ډیریو تاوتریخوالو په هکله
رپوټ نه ورکول کیږي

وکړئ :د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي په هکله کارپوهانو ته مراجعه
وکړئ ترڅو موضوع ته لیکلې بڼه ورکړئ :دا ویب پاڼه وګورئ
ourwatch.org.au/News-media/Media-Contacts

دا سند یو لنډیز دی دا چې څرنګه د ښځو او کوچنیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په هکله رپوټ ورکړئ .د ال نورو
مالوماتو لپاره او دا چې د رپوټ ورکولو بشپړ الرښود السته راوړئ ،دا ویب پاڼه وګورئourwatch.org.au :
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