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«هزار توی خشونت»

به انگیزه  25نوامبر روز جهانی پیکار
باخشونت علیه زنان
سایهبه» ویژه در
بدونجهان،
بیشتر پهنه
چکیده :در«زنان
ناحیه جغرافیایی ما ،دبیشینه مردم از کودکی
با گونهای از خشونت آشنا میشوند که
میتوان به آن «خشونت پراکنده از نوع
خانوادگی ،قومی یا دودمانی» گفت.
پژوهشها پیرامون خشونت علیه زنان سر
به آسمان میزند ولی با این همه ،نمیتوان
تمامی گستره و ژرفای آن را شناخت .زیرا
خشونتهای پنهان ،به ویژه در کشورهای
کمتر توسعهیافته ،هنور به عنوان خشونت،
رسمیت ندارند و الیههایی فشرده و پنهانی
را در هزارتوی خود میسازند .هر الیهای
از خشونت را که برمیداریم با الیههایی
دیگر از خشونت روبرو میشویم ...
زری ماهوتچیان از سال  1986میالدی در
وین زندگی میکند .او با دلبستگی
همیشگیاش به پهنه فرهنگی ،همواره از
جمله یاران و همراهان کانون اندیشه ،از
آغاز بنیادگذاریاش تا به امروز بوده است
و با اجرای برنامههایی چند ،مدتی نیز به
ارایه برنامه تقویم تاریخ ایران و جهان
پرداخته است .او همچنین سالهاست که در
پیوند با مسایل زنان در وین فعالیت میکند.

جلیل غراب
راهکارهای حل مشکالت،
پس از پذیرش پناهندگی در اتریش
اشاره :با به رسمیت شناخته شدن
درخواست پناهندگی ،فصلی جدید از
مستند
نمایش
کشور اتریش
فیلم در
پناهنده،
زندگی شخص
برخورداری از
ضمن سایه»
که بدون
شودزنان
آغاز می «
پارهای مزیتها ،مسدئولیتهایی را نیز با
خود به همراه میآورد.
سخنران در این نشست تالش خواهد کرد،
بر پایه سالها تجربه کاری خود ،در باره
این فصل نوین از دوران پناهندگی سخن
بگوید و با اشاره به نکتهها و راهکارهای
مهم و معرفی نهادهای مربوطه ،پناهندگان
گرامی و همچنین دوستانی را که مایل به
کمک و همراهی در امور پناهندگان
هستند ،راهنمایی کند.
جلیل غراب (مشهد )1337-دارای دیپلم
بازرگانی بینالمللی از موسسه مدیریت
بازرگانی تهران ،تکنسین ساختمان از
 BBRZوین ،دیپلم بهیاری از  BFIوین
و همچنین دیپلم مددکاری اجتماعی است.
وی از سال  1986در اتریش زندگی
میکند و از سال  2010مشاور و مددکار
اجتماعی در شرکت ،Interface Wien
وابسته به  MA17است.

