نرشة معلومات
للمجتمع
ملاذا نحتاج إىل هذه الحملة؟
إن العنف ضد النساء وأطفالهن مشكلة خطرية يف أسرتاليا؛ إذ أن واحدة من
كل ثالث نساء قد وقعت ضحية العنف الجسدي أو الجنيس منذ بلوغها 15
ّ
سنة من العمر عىل يد شخص تعرفه.
كمجتمع ،نعرف أن العنف ضد النساء خطأ ،وقد بدأنا ندرك أنه يبدأ بعدم
االحرتام .إالّ أننا يف الغالب ال ندرك أن دورة العنف ميكن أن تبدأ باعتقادات
ومواقف تتك ّون لدى الصبيان والبنات منذ نعومة أظفارهم.
هناك بعض اإلحصاءات التي تدعو للقلق بشأن مفهوم الشباب والشابات
للعالقات التي تتم ّيز باالحرتام.

من كل

شباب
وشابات

يالحظ الشباب والشابات أشياء بسيطة مثل اإلمياءات ور ّدات الفعل
يفسون كلامتنا حرف ًيا وبطرق مخالفة ملا
والكلامت التي نستخدمها .وقد ّ
رصف بطريقة مع ّينة.
قصدناه أو يعتربونها تربي ًرا أو إذنًا للت ّ
تركّز حملة أوقفها من بدايتها عىل الدور الذي نلعبه يف تنشئة جيل من
رصف باحرتام ،وعىل إمكانية تحقيق
الشباب والشابات الذين يحسنون الت ّ
تغيري إيجايب إذا تعاونّا جمي ًعا كمجتمع.
إذا قمنا بتحقيق تغيريات صغرية  -إذا أوقفنا أنفسنا قبل التف ّوه بيشء ما ،أو
إذا تساءلنا بشأن ما يبدو نكتة عفويّة أو ‘كلمة عابرة’ ،أو إذا بدأنا محادثة عن
رصفًا يتم ّيز بعدم االحرتام  -فإنه ميكننا
االحرتام ،أو إذا قمنا بالتدخّل عندما نرى ت ّ
تحقيق تغيري نحو األفضل.

إذن ما الذي ميكننا فعله؟
هناك بعض األشياء البسيطة التي ميكننا جمي ًعا القيام بها لنرش االحرتام يف
مجتمعنا:
•أظهر دعمك بتعليق امللصقات اإلعالنية عن حملة أوقفها من بدايتها

ال يعتقد أن األمر خطري إذا أقدم شاب معروف ال يعتقد أن إهانة الشباب
بأنه لطيف يف العادة عىل صفع صديقته أحيانًا للشابات أو مضايقتهن يف
الشارع أمر خطري.1
عندما يكون يف حالة سكر ويتجادالن.2

•انرش املعلومات عن الحملة يف نرشتك اإلخبارية املحلية أو منشوراتك األخرى
•انرش رسائل حملة أوقفها من بدايتها عرب قنوات إعالمك االجتامعي

عندما نفكّر بر ّدات فعلنا قد نتفاجأ عندما ندرك بعض أكرث الطرق شيو ًعا
رصفات التي تتميّز بعدم االحرتام والعدائية .نقول أشياء مثل ‘ال
لتربير الت ّ
رصفون كصبيان’
يت
‘الصبيان
أو
الدرجة’،
هذه
إىل
ا
ئ
سي
ليس
فاألمر
تقلقي،
ً
ّ
أو ‘ما الذي كانت تلبسه’؟’ عندما نعطي هذه التربيرات فإننا نتيح لعدم
االحرتام أن يصبح جز ًءا طبيع ًيا من منو الشخص.

ما الذي تهدف حملة أوقفها من بدايتها إىل تحقيقه؟
تساعد حملة أوقفها من بدايتها ( )Stop it at the Startاألمهات واآلباء
وأفراد العائلة واملعلّمني واملد ّربني وأرباب العمل واألشخاص اآلخرين الذين
عتبون قدوة لآلخرين عىل التفكري مل ًيا مبواقفهم والحديث عن االحرتام مع
يُ َ
الشباب والشابات الذين يف حياتهم.

•نظّم مناسبة لدعم الحملة والتحدّث عن االحرتام
•استخدم املوارد املوجودة يف موقع الحملة اإللكرتوين لبدء حديث عن االحرتام
مع الشباب والشابات.
لالطّالع عىل هذه املوارد وعىل مزيد من أدوات املساعدة عرب اإلنرتنت تفضّ ل
بزيارة RESPECT.GOV.AU/COMMUNITY
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