ﺑﺣران ﮐروﻧﺎ  :ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﻔﯾد ﺑرای ﻣردان ﺗﺣت ﻓﺷﺎر

ﺷﻐل ﻣﺎ ﻣﺷﺎوره و ھﻣراھﯽ ﻣردان ھﺳت .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ  :در ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ ﺧطر از دﺳت دادن ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﺷﺗر
ﺷده و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﯽ ﺷود .اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻣردان را ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات زﯾر راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد در اﯾن
ﺑﺣران ﮐروﻧﺎ ﺑﺎ ﻟﺣظﺎت ﭘر اﺳﺗرس و ﻧﺎﻣﻼﯾم ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﯾد.

آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد

!

آزاد ﻧﺒﻮدن و ﻣﺤﺪود.ﺖ و در ﻧ21ﺠﻪ اﺣﺴﺎس زﻧﺪا 9:ﺑﻮدن ﺧﻮد .ﮏ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ.
در ﭼﻨ : E
 DوﺿﻌﯿK IJﺎﻣﻼ ﻃﺒ N2و ﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ...
 .اRﺮ اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮا 9:ﻣ2ﮑﻨ2ﺪ و .ﺎ Wﺨﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارZﺪ و ﮐﻨ[Jل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ] دﻫ2ﺪ.
 .اRﺮ از وZﺮوس ] ﺗﺮﺳ2ﺪ.
 .اRﺮ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮓ و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪە و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎ ] 9eﮐﻨ2ﺪ و ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ وﺿﻌ2ﺖ Wﺪون ﻫ2ﭽﮕﻮﻧﻪ رﻓﺖ
وآﻣﺪی دﺷﻮار ﺷﺪە.
 .اRﺮ ﻧﮕﺮان ﺳﻼﻣ IJﺧﻮد و ﻋZkﺰان ﺗﺎن و اﻣﻮرات ﻣﺎ nو ﺷﻐ pﺧﻮد ﻫﺴ21ﺪ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺳqﺐ ﻓﺸﺎر رو tﺷﺪە و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎWﻠ2ﺖ ﻋﻤﻠwﺮدی ﺧﻮدﺗﺎن را Wﻠwﻪ ﻗﺪرت درک ﺷﻤﺎ yﺴqﺖ Wﻪ اﻃﺮاﻓ2ﺎن ﺗﺎن را ﻧ [: E
Kﺎﻫﺶ ] دﻫﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻫﺎ روی اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺎﺛ [Eﮔﺬاﺷﺘﻪ ،د.ﺪ•ﺎﻫﻬﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮدە و ﻓﺮد Wﻪ دﻧ€ﺎل ﻣﻘ‚ ] ﮔﺮدد.
اﻣﺎ :ھﯾﭻ دﻟﯾل وﻋذری وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕران ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺳﺋول رﻓﺗﺎر ﺧود در ﻣﻘﺎﺑل
ﻓﺷﺎرھﺎی ﯾﺎد ﺷده ،اﺣﺳﺎس ﻋدم اطﻣﯾﻧﺎن وﯾﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ھﺳﺗﯾد .ﺧﺷوﻧت راه ﺣل ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت " ﻧﮫ " ﺑﮕوﯾﯾد.

ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣواﻗﻊ اﺳﺗرس و ﻓﺷﺎر روﺣﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد
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در اﯾﻧﺟﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎﯾﯽ در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﻧﺎر آﻣدن ﺑﺎ اﺳﺗرس اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯾم .از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺟذاب و
ﺑﺎب ﻣﯾﻠﺗﺎن اﺳت ﺷروع ﮐﻧﯾد.
آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد ﺑﭘذﯾرﯾد .اﮔر ﺑﺧواھﯾد ﻋﻠﯾﮫ ﮐوروﻧﺎ ﺑﺟﻧﮕﯾد  ،ﻧﯾرو و اﻧرژی ﺧود را ﺑﯽ ﻓﺎﯾده از دﺳت ﻣﯽ
دھﯾد .ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن دوره و وھﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺑدھﯾد :اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ای ﺟدﯾد و ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎﻧﮫ در زﻧدﮔﯽ
ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود.
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ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻻزم دارﯾد ﺑرای ﺧود ﻓراھم ﮐﻧﯾد .ﮐﺎر ﺧوب و ﻧﯾﮑﯽ ﺑرای ﺧودﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد .ﺑدان ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھر روز
ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎری ﺧوﺷﺣﺎل ﮐﻧﻧده ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
• ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮔوش دھﯾد  ،ﮐﺗﺎب ﺑﺧواﻧﯾد  ،آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
• ﺧﺎطرات ﺧوب ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود را ﻣرور ﮐﻧﯾد .آﻟﺑوم ﻋﮑس درﺳت ﮐﻧﯾد.
• ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن در طﺑﯾﻌت ورزش ﮐﻧﯾد.
• ورزش ﮐﻧﯾد .اﻧرژی اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده ﺧود را ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮐﺎر را ﺣﺗﯽ در ﯾﮏ ﻓﺿﺎی ﻣﺣدود و
ﮐوﭼﮏ ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد.
• ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و ھﻣﮑﺎران در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد و از ﺣﺎل ﺧود آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺧﺑر ﮐﻧﯾد.
• ﺑﺎ ﻣدﯾﺗﯾﺷن  ،ﺗﻣرﯾن ھﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ ،اﻧﺟﺎم آﯾﯾن ھﺎ  ،دﻋﺎ و ﻧﯾﺎﯾش و ھر آﻧﭼﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﺑﺧود
آراﻣش دھﯾد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ را در اﯾﻧﺗرﻧت ﻣﺛﻼ در ﯾوﺗﯾوب ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
• از اﺧﺑﺎر و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑﮫ اﻧدازه اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
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نظم و ترتیب دهید .کارهای گوناگونی را در برنامه روزانه وهفتگی خود بگنجانید .بدینگونه به خود و دیگران
.کمک کنید
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٤ـ با هم حرف بزنید .شجاعت این را باشید که به شریک زندگی خود بگوئید که چطور هستید و
چه خواسته ایی دارید (مثال نازو نوازش ،فضا و زمانی برای خودتان ،تمایالت جنسی)

4

ﺑﮫ ﺣد و ﻣرز ﺧود ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑﮕوﺋﯾد" اﯾﺳت ،ﺑس ھﺳت"ھرﮔﺎه ﺧود را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر دﯾده و در ﺗﻧﮕﻧﺎ ﺣس ﮐرده و ﻋﺻﺑﯽ ﻣﯽ
ﺷوﯾد .ھﯾﭻ اﯾراد و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد ﮐﮫ از آن ﺣﺎﻟت و ﺷراﯾط ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد.
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ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺗﮭﺎی دروﻧﯽ ﺧود ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﻗت ﮐﻧﯾد  ،ﮐﻧﺗرل ﺧود را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﯾد.
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ﻣوارد اﺿطراری را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ و ﺑرای آن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﯾد .درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺷﻣﺎ را آرام ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼﻧد
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد :
ﺑﯾرون  ،در ﭘﺎرک ،در ﺑﺎﻟﮑن و ﯾﺎ ﺣداﻗل در ﯾﮏ اﺗﺎق دﯾﮕر ﺑروﯾد.
 ۵ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ طورﻣﺳﺎوی ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﺑﮑﺷﯾد و ﺑﮫ ﻣدت  ۵ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﯾرون ﺑروﯾد .اﯾن ﮐﺎر را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﺣﺳﺎس آراﻣش ﻧﮑرده اﯾد ﺗﮑرا ﮐﻧﯾد.
ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﯾرون ﺑروﯾد ﺗﻣرﯾﻧﮭﺎﯾﯽ ﭼون ﺳﯾﻧﮫ ﺧﯾزرﻓﺗن  ،ﭘرش  ،دوﯾدن و ﯾﺎ ازﭘﻠﮫ ھﺎ
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗن را اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد.
ﯾﮏ ﻟﯾوان آب ﺑﻧوﺷﯾد ﯾﺎ ﭼﯾزی ﺑﺧورﯾد.
دراز ﺑﮑﺷﯾد و ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﺑﺑﻧدﯾد.
-
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ﺑﮫ ﻋﻼﺋم ھﺷدار دھﻧده ﺧود ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺿطراری ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺳﯾﮕﻧﺎل
ھﺎی ھﺷداردھﻧده ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﻓﺣش دادن  ،ﺗوھﯾن  ،ﻟرزش ﺑدن  ،ﻋرق ﮐردن ،ﻓرﯾﺎد زدن و ﻏﯾره  .اﯾن ﻋﻼﺋم را ﺟدی
ﺑﮕﯾرﯾد .اﮐﻧون ﺑﺎﯾد ﺑرای آراﻣش ﺧود ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﮐﻧﯾد.
ﻣﮭم اﯾن اﺳت :ﺑﮫ ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای آراﻣش ﺧود دارﯾد.
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ﺷﮭﺎﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ودرﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد .در ھﻣﯾن ﺑﺎره آدرﺳﮭﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﯾن ﻣوﺟود ھﺳت .ﻗدم اول را ﺑردارﯾد.
دﻟﺧورﯾﮭﺎ ،آﺳﯾب ھﺎ و رﻧﺟش ھﺎی ﺧود را ﺟدی ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧﺷوﻧت روﺣﯽ رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﺳﻣﯽ ﺷده اﯾد  ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و
ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﯾد.
و در آﺧر :اﻟﮑل وﻣواد ﻣﺧدر ﺧطر ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾﻧد .ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ در ﺣد ﻣﺗوﺳط ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ھم ﺷﺧص
ﺧود و ھم ﻗدرت ﮐﻧﺗرل ﺗﺎن را ﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.

کمک های پیشگیرانه از سوی سازمان های برای کار پسران  ،مردان و پدران در سوئیس
)(www.maenner.chسوئیس
) (www.dmoe-info.atاتریش
) (www.bundesforum-maenner.deآملان
)(www.agredis.chبا همکاری دفتر تخصصی آگردیس در لوثرن
)züri mannebüro (www.mannebuero.chزوریخ ،
) (www.fachstellegewalt.chدفترتخصصی خشونت در برن
 info@maenner.chبرنامه ملی ِمنِکر در سوئیس این امکانات را فراهم کی کند
 www.maennerberatungsnetz.deآدرس در آملان :انجمن فدرال برای مردان برای کمک و مشاوره برای مردان از طریق پورتال
:پسران و مردانی که یا دست به خشونت زده اند و یا  ،ازاینکه ،خود دست به خشونت بزنند می ترسند ،می توانند با این مراکز خدمات مشاوره خشونت نیز تماس بگیرند
)SKM (www.skmev.de/beratung-hilfe/jungen-ma-maennerarbeit/gewaltberatung/
)BAG(www.bag-taeterarbeit.de
اطالعات تماس برای مشاوره مناسب دراتریش https://dmoe-info.at/ueber_uns/organizations
اطالعات تماس در سوئیس :تلفن  143به شما شبانه روز به زبانهای (آملانی  ،فرانسوی  ،ایتالیایی)
.پدران کودکان خردسال در استان برن می تواندد با این شماره تلفن  ٠٧٩٨۵٣۱۵۵٧تماس بگیرند و ظرف مدت یک روز با آنها تماس گرفته خواهد شد
اگر می خواهید درباره موضوع خشونت صحبت کنید ،نشانی داده شده مرکز مشاوره در نزدیکی محل زندگی شما را معرفی می کند .اطالعات کلی مراکز مشاوره را در این
.نشانی می توانید پیدا کنید
https://www.maenner.ch/mencare/landkarte/
:برای مردانی که خود نیز مورد خشونت قرار گرفته اند
www.opferhilfe-schweiz.ch
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