
خشونت فیزیکی

خشونت فیزیکی هر نوع بی حرمتی است که بر روی بدن انجام شود، از جمله نگه داشتن، تکان دادن، هل دادن،

کشیده زدن، کتک زدن، لگد زدن، فشار دادن گلو و پرتاب اشیاء به سمت شخص دیگر.

 

خشونت روانی

خشونت روانی ناسزا گفتن، مسخره کردن، قحر کردن و حرف نزدن، ندیده گرفتن، کنترل کردن و جدا کردن است.

 

خشونت مذهبی

خشونت مذهبی مقصر دانستن و متهم کردن، فشار آوردن و ترساندن است که با مذهب توجیه شود. تمسخر

و منع نیازهای مذهبی شخص دیگر هم خشونت مذهبی است.
 

خشونت جنسی

خشونت جنسی رفتاری است که حق اختیار جنسی شخص دیگر را نقض می کند. خشونت جنسی از جمله در بر

گیرنده مجبور کردن به انجام اعمال جنسی، اذیت و آزار جنسی، گرفتن عکسهای عریان و توزیع آنها بدون اجازه و
نیز منع استفاده از پیشگیری و اجبار به سقط جنین است.

 

خشونت اقتصادی

خشونت اقتصادی به معنی تصمیم گیری در مورد چگونگی استفاده شخص دیگر از پول و کنترل آن، مجبور

کردن شخص دیگر به دادن پول خود به دیگری، مجبور کردن شخص دیگر به وام گرفتن یا ضمانت کردن،
باجگیری، بار مخارج خود را به دوش شخص دیگر انداختن بدون داشتن قرارداد و تعامل (مثًال پرداخت نکردن

سهم خود در امور خانه و فرزندان) و نپرداختن نفقه است.

 
در خشونت  اند.  داشته  نزدیکی  رابطه  هم  با  قربانی،  و  نزدیک  روابط  در  خشونت  دهنده  انجام 
او نزدیک  خویشاوند  او،  فرزند  شخص،  قبلی  یا  فعلی  زوج  روی  بر  است  ممکن  نزدیک  روابط 

شود. انجام  دیگر  نزدیک  شخص  یا 

خشونت در روابط نزدیک چیست

خشونتی که در روابط نزدیک انجام می شود چگونه است؟



 
کمک و مشاوره فردی مختص زنان و دختران ارائه می کنیم.

با رزرو وقت و به طور تلفنی، به زبانهای انگلیسی و عربی مشاوره و راهنمائی ارائه می کنیم.
فرستادگان جمع ها که به زبانهای مختلف صحبت می کنند، اطالعات در اختیار می گذارند و از تغییر شیوه ها و

آداب جمع ها حمایت می کنند.

در شیوه های کاری که مذهب و فرهنگ را در نظر می گیرند و در گفتگو در مورد خشونت جمعی و رد کردن آن،
آموزش ارائه می کنیم.

 
 

طرح 

تماس بگیرید

کارمند طرح هودا ربابه
 (Hoda Rababa)

(زبان عربی و انگلیسی)
78326307 045 یا

hoda.rababa@amalry.fi

 مدیر طرح مینا تایپاله
(Minna Taipale) 

(زبان فنالندی و انگلیسی)
78318555 045 یا 

minna.taipale@amalry.fi
 

 

از زنان جمع حمایت کنید، از کل جمع حمایت کرده اید!

@ummahanke@umma_amalry www.amalry.fi


