
در شکل کنترل اجتماعی
به معنی محدود کردن یا منع فعالیت عضو جمع است.

 
در شکل روانی

به معنی تحت سلطه خود درآوردن و نادیده گرفتن احساسات و خواست های شخص دیگر است. تأثیر گذاشتن و تغییر دادن
نگرش قربانی خشونت در جهت باور کردن این که دلیل خشونت خود اوست.

 
در شکل مذهبی

به معنی ترساندن با مذهب، اجبار به اعتقاد به مذهب یا منع پرداختن به عبادت و مراسم مذهبی است.
 

در شکل اذیت و آزار
به معنی تعقیب قربانی خشونت، فشار آوردن بر او و ترساندن اوست. می تواند در شکل خشونت دیجیتالی انجام شود که طی

آن تعقیب کردن از جمله در رسانه های اجتماعی و به طور تلفنی انجام می شود.
 

در شکل مسائل ناموسی
به معنی تأثیرات مفهوم ناموسی داخلی جمع بر روی رفتار عضو جمع است. خشونت، با برگشتن آبروی از دست رفته توجیه

شده و محق جلوه داده می شود.
 

در شکل فیزیکی
به معنی آسیب رساندن به عضو جمع به شیوه های مختلف است. ممکن است که جمع نقش فعاالنه ای به عنوان انجام دهنده

خشونت فیزیکی داشته باشد و یا اعمالی که شخص عامل خشونت انجام می دهد را قبول کند.

 

خشونت اعمال  که  این  یا  و  هستند  جمع  اعضای  از  متعددی  اشخاص  خشونت،  دهندگان  انجام 
شود. نمی  محکوم  جمع  ازطرف  خشونت  دهنده  انجام  شخص  آمیز 

جمعی، خشونت  در  پذیرد. می  را  آمیز  خشونت  اعمال  جمع 
گذارد. می  تنها  را  قربانی  اغلب  و  کند  می  جدا  جمعی  حمایت  از  را  خشونت  قربانی  گروهی  فشار 

 

خشونت جمعی چیست؟

خشونت جمعی چگونه دیده می شود؟



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


