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زنان مهاجر و بیجا شده 444

مهاااجران افاارادا انااد کااه از ساارو نبااود امنماات در م ،ساات رااانو ساار د را عبااور
ن،وده به كشور ديگرا پناه ممبرند.
بی جاردگان كسانی اند كه مجباور باه سارا خانا خاود راده اماا در كشاور خودراان
ممبارااند .بساامارا مهاااجران و بمجاراادگان بربااانی يااگ گروهاای رااده انااد کااه باادرت را
بدساات گرفتااه و باار ااد گااروه هاااا بااومی و مااذهبیو م ماات هااا و افسااار سماساای ديگاار
سبعمض و سعصب روا ممدارد .اگر اين گروه بار مناابا اساسای مانناد غاذا و آب کنتارو
دارته باردو مردم براا زنده ماندن بايد آنجا را سرک گويند.
زنااان و اطلااا بمشااتر از  %01مهاااجران و بمجااا راادگان را سشااسم ،ممدهناادو زياارا
مردان يا اغ ب كشته رده اند ويا مجبور به سرا خانوادۀ خاوي گردياده اناد .مانناد س،اام
مهاجران و بمجاردگانو زنان نمااز دارناد کاه در مقابا ،بازگشات دادن اجباارا باه خاناه
هايشااان محافظاات رااوند .آنهااا ه،انااان بااه بااوانمنی اارورت دارنااد کااه بااه آنهااا ااق
ابتصادا و اجت،اعی بدهدو سا بتواند منابا اساسی مانناد غاذاو سارپناهو سبااو و موا بات
هاا صحی را اص ،کنند .منحمث زنان آنها به محافظت خاص از ،الت مسا حانه و
از بدرفتارا جنسی و فزيسیو رورت دارند.
اين فص ،روا بعضی مشسالت صحی که مهاجران و بمجا ردگان زن بدان مواجاه
ممبارندو س،رکز خواهد دارت .مه،تر از ه،ه اين فص ،به نق جديد ايسه اين زناان در
جواما جديد خود ممتوانند ايلا کنندو سوجه دارد.
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 از جملۀ هر  01نفر مهااجر و
بیجا شاده در جهاان  4نفار نناانرا
زنان و اطفال تشكیل میدهد.
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پرواز و برگشت

مسامر رفاتن باه محا ،جدياد باراا اباماات اغ اب بسامار مشاس ،ممباراد .خاانواده هاااا
م،ساان اساات در جريااان سلررااان پااروازدو از هاام جاادا رااوند .اطلااا کااو ستر ويااا
خويشاوندان مسن م،سن است از اثر گرسنگی ويا مصاب رده به امارا وفاات يابناد.
زنااان و دختااران م،ساان اساات مااورد  ،ا غااارسگرانو محااافظمن ساار داو وا ااد هاااا
نظامی و مهاجران مرد برار گمرند .ه ،ايان باخات هاا و خطارات ممتواناد ياگ زن را
از نظر عاطلی و فزيسی تی بب ،از رسمدن به مسسن جديدو فرسوده و ناسوان سازد.
زنان بعد از جايگزينی در مح ،سازه با ررايط بسامار متلااوت از محا ،زيسات بب ای
خود مواجه ممگردند .زنان جواما کو اگ اغ اب خاود را در ياگ ک،ای بسامار مازد م
ماای يابنااد کااه سااازماندهی آن از بريااه يااا رااهر ايشااان متلاااوت اساات .يااا در رااهر هااا
جايگزين ممشوند با اين سرو که هر آن م،سن اسات سوساط مساووسمن ساومتی گرفتاار
روند .بعضی مهاجران هزاران کم ومتر دور سار کشاور هااا زنادگی ممسنناد کاه اجاازه
ممدهد مهاجران وارد رده و مسسن گزين روند.
عالوه برانو زنان اغ ب به يستعداد از مشكالت ذي ،مواجه اند:

 داشاااانن شناساااانام از طااااار
سازمان هاي ملل منحاد وياا مملكناي
ك ا مهاااجر در نن زناادگي مینماينااد
مینواند تا اندازه ای مهاجران در در
مقاباااال اااارو اجباااااری محاف اااات
نمايد.

 زندگی در بمن مردم ايكه ن،مخواهند او در آنجا بارد و باه زباان خاودش صاحبت
ن،مكنند.
 ن،مدانند كه به زودا به خانه برخواهند گشت و يا بايد ساسها در آنجا بابی ب،انند.
 به اوراق و اسناد مهاجر بودن رورت دارند.
 سطابق با روابط خانوادگی جديد.
 زندگی پر خطر هرگاه جنگ در نزديسی آنها بارد.
اارورت بااه خاادمات صااحت رواناای و موا باات هاااا صااحی بخاااطر ،ااالت

خشونت آممز جنسی.
زناادگی ن،ااودن در يااگ ک،اای مهاااجران و کسااب رااناخت منحمااث مهاااجر از طاار
سومت جديد ويا م  ،متحدو براا زناان ياگ انادازه محافظات ممدهاد .مگار زناان بمجاا
رده اين محافظت را ندارند ويا بمشتر در معر خطر ممبارند.

نیازهای اساسی
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در بسامارا جوامااو زنااان مساووسمت سهما بمشااترين اروريات اساسای خااانواده را
دارند :بمشتر غذا هاا را کشات ممسننادو سهماه ممن،اينادو آب مای آورنادو خاناه را ماديريت
ممسنندو مح ،زندگی را پاک نگه،مدارند و کور ممسنناد کاه صاحت اعضااا خاانواده
را لاااان کننااااد .دور از خانااااه و در
مهاجرت زنان دفعتا وابساته باه ك،ا
هااااااا خاااااارجی جهااااات سهمااااا ايااااان
روريات ممگردند .اغ ب اين ك،ا
ها كافی ن،مباراند .بعضای خاانم هااا
بمجاااا راااده م،سااان هااام ناااو ك،ااا
خااارجی دريافاات نن،ايناادو سااذا سس،ماا،
نماز هاا اساسی براا آنها بمشاتر از
يگ مشك ،ممبارد.

نیاز های اساسی 442
غذا

 سوء تغذي يكاي از للال
مسااالد كننااد وفیاااد در بااین
زنان مهاجر و بیجا شاده ماي
باشد.

بسمارا زنان مهاجر و بمجاا راده ببا ،از فارار ياا در جرياان سالر مقادار كاافی غاذا
براا خاوردن ندارناد .هنگاممكاه باه محا ،جدياد ممرساند و در آنجاا نماز غاذاا كاافی
وجود ن،مدارته بارد .يا م،سن انوا مخت ف غذاها موجود نبارد سا يگ رژيم مغاذا
را فراهم آورد.
با در نظر دارت نكات ذي ،ممتوانمد رژيم غذائی خود را بهبود بخشمد:
 در سوزيا مواد غذايی سهمم رويد .مواد غذايی باياد مساتقم،ا باه زناان داده راودو
زيرا رايد مردان به اندازۀ آنها با نماز هاا خانواده آرنايی نداراته باراند .ه،اناانو ايان
امسان بمشتر است که زنانو خانواده هاا خود را با آن سغذيه ن،ايندو نسبت به آنسه آنهاا
را فروخته و سالح يا رراب خريدارا کنند.

لوبیا

لوبیا
لوبیا

لوبیا
لوبیا

روغن

 سقا اا ن،ايمااد كااه بااراا زنااان بااه اناادازۀ مااردان مااواد غااذايی بدهنااد و و در عاامن
زمان غذا بخورند.
 جهت دريافت غذاا ا افی براا زنان ام ه و رمرده و مريض و مصاب ساو
سغذاو مبارزه ن،ايمد.
 يقمنی سازيد كه س،ام زنان رو و سوازم پخت و پز را دارند.
 آرپزا را به نوبت با ديگر زنان انجام بدهمد .تی اگر غذا در ياگ مرکاز سهماه
رودو زناان ممتوانناد در آن ساهم بگمرناد .اينساار برايشاان کنتارو بمشاترا روا رژيام
غذائی خانواده ممدهد.
 با وجوديكه غذا در ي مركز سهمه می گاردد زناان ممتوانناد در آن ساهم بگمرناد.
به اين وسم ه ي اندازه كنترو باالا غذاا خانواده ممدارته بارند.

توزيع غذا در حاالد اضطرار
تي در ررايط عاج ،يا ا طرارو زنان بايد در سوزيا غذا سهم دارته بارند .اين ا ترام به نقا مهام زناان ممباراد کاه در
مديريت غذا دارته اند .در م ،ست کمنماو طورمثا و موسس آكسلام Oxfamد سالش ن،ود سا نق سانتی اجت،ااعی زناان را
با سوزيا غذا مستقم،ا به زنانو سقويت بخشد .غذا در يگ مح ،باز سوزيا راد و سوساط ياگ ک،متا منتخاب بزرگاان نظاارت
گرديد .زنان سشويق ردند سا در مورد اينسه اجراات گونه بودو نظر بدهناد .ايان ناو سوزياا غاذا ساا اداماه خواهاد يافات ساا
زمانمسه سدارکات غذاا مح ی بهبود يابد.
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نب و مواد سو ت
زنان مهاجر و بمجا رده اغ ب آب و ماواد ساوخت ک،تارا دارناد .گااهی آب و ماواد
سوخت بايد دور از ک،ی و از سا ات غمر مصوون ج،ا آورا رود .وياا م،سان اسات
آب ناپاااک بارااد کااه در صااورت نوراامدن افااراد را مااريض ممسااازد .ه،ا اياان مشااسالت
زندگی زنان دراوارسر ممساازد زيارا آنهاا
مسووسمت رستن و آراپزا را باراا خاود
و خانوادۀ خود دارند.
نكات ذي ،ك ،كننده اند:
 بماموزيااد کاااه گونااه آب را پااااک
سازيد صلح  055را ببمنمدد.
 ازساز مان هاا ك ،كنناده سقا اا
ن،ايماااد ساااا روفااای را كاااه بسمارسااانگمن
نبارااندو جهاات انتقااا آب بااراا راا،ا سهمااه
ن،ايند.
 از مسااووسمن امااور بخواهمااد سااا از
منااااطق ماااواد ساااوخت و آبو موا بااات و
پاسدارا ن،ايناد و ساا امنمات آن سایممن راده
و زنااان بتواننااد آنجااا برونااد .وبتاای بااراا
آوردن آب يااا ج،ااا آورا هماازم ممروياادو
يسجا با ديگر افراد بارمد.

 تجاوز جنسي يك نوع تخطاي
از حقوق بشر میباشد.

تجاوز جنسی و حمالد جنسی
794
شونت للی زنان 707
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محاف ت از شونت جنسی
سجاوز جنسی و خشونت جنسی زمانمسه مردم بمجا رده بارند مع،و استو زيرا:
 محافظاانو مسااووسمن و کارمناادان دوستاای رااايد در مقاباا ،غااذا و لا اات و اسااناد
بانونی سقا اا رابط جنسی ن،ايند.
 اگار سااا ه بساامار مازد م باراادو زنااان م،كان وادار گردنااد سااا باا بمگانااه هااا يكجااا
زنادگی ن،اينادو وياا تاای باا ماردم ايكااه درا،ن آنهاا بودناد .اياان زناان بمشاتر در معاار
خطر برار دارند.
 مردان مهاجر بخاطر از دسات دادن امساناات ايساه در خاناه هايشاان بابال داراته
اناادو اغ ااب نارا اات و بهاار ممبارااند .اياان مشااسالت زمااانی راادت پماادا ممسنااد کااه مااردان
ببمنندو زنان مساووسمت هااا جديادا ممگمرناد .از آنجايمساه م،سان اسات ماردان باا خاود
ساالح دارااته بارااندو م،ساان اساات در مقاباا ،زناان از خشااونت کااار بگمرنااد .اگاار مااردان
رراب بنورند ويا مواد مخدر استلاده کنندو اين مشس ،بمشتر مع،و خواهد بود.
راه هاا زيادا براا ج وگمرا از ،الت وجود دارد:
 زنااان بايااد کورا ن،اينااد سااا بااا خااانواده و دوسااتان خااود ب،اننااد .دختااران و زنااان
سنهاو كه كسی مرابب آنها نبارد بايد در محالت امن جدا از مردان ب،انند.

نیاز های اساسی 450
 مردان بمكار را به س،رين و سپورت و فعاسمت هاا فرهنگی سشويق ن،ايمد.
 زنان بايد مستقم،ا مسوو سوزيا مواد اوسمه از ببم ،غذاو آب و مواد سوخت
بارند سا مجبور به مشاجره در مورد نمازهاا اساسی خود نبارند.
 ک،ی بايد طورا
سنظمم رده بارد که سشناب و
میخواسنم تشناب ب کمپ نزديکنر
نماز
ديگر سهوست ها براا
میبود .رفنن ب ننها ب تنهائی يا در
هاا اساسی نزديگ بوده و
تاريکی امن نیست.
باب ،ديدبانی بارد .ه،انان
زنان بايد سقا اا امنمت
رب
بمشتر را از طر
بن،ايندو بش،و محافن زنانه.
 كور ن،ايمد ج ساسی
را براا مردان و زنان
سرسمب داده و در مورد
ج وگمرا از خشونت جنسی
بحث ن،ايمد .يقمنی سازيد كه
 هرگاه مجبور باشاید باراي تهیاۀ
ه،ه از خطرات آگاهی دارند .محافظت ع مه خشونت ممتواند رام ،برنامه هاا ديگر
غذا نب مواد سو ت و اسانفاده از
مانند ج سات سغذا و صحی نمز رود.
تسهیالد حفظ الصحوي ب يك فاصلۀ
 در مورد استلاده نادرست از اسكو و مواد مخدرو سقا اا سع م،ات کنمد.
دور تري برويد طر حملا بار شاما
اگر مورد  ،ه برار گرفته ايد:
 عاجال خواستار معاينات صحی سوسط ي كاركن صحی زن رويد .رايد بتوانمد
ام گی و انتانات مقاربتی را بش،و اچ آا واو با گرفتن دواها ج وگمرا ن،ايمد .اگر
ا ت،اال ام ه رده بارمدو يقمنی سازيد که در مورد هم اننخاب هاا خود – سقطو
فرزندا دادن ويا نگهدارا طل – ،بحث ن،وده بارمد.

زياد تر واهد بود.

 اگر مصوون بارد و وابعه را به پوسمس راپور بدهمد .مسووسمن بازجويی
خواهند ن،ود .به خاطر دارته بارمد كه ر،ا مجبور به پاسخ دادن س،ام سواالت
بازرسان ن،ی بارمد .مخصوصا در رابطه با ساريخا امور جنسی ر،ا در گذرته.د
 با ي کارمند صحت روانی با سجربه در مورد مز ايسه وابا رده گی بزنمد.
اين بش،ا ك ،ممكند سا بدانمد كه مسووسمت  ،ه به دوش ر،ا نبوده و بسمارا افراد
ديگرا نمز اين سجربه را دارته اند .اگر كاركن صحت روانی موجود نباردو فص،
"صحت روانی" را بخوانمد.
 در بعضی فرهنگ ها سجاوز جنسی عف و ناسوانی زن را در لن بكارت
ويا لن وبار و عزت براا ازدواج نشان ممدهد .اگر خانواده ر،ا باالا ر،ا بهر اند و
يا از اين وابعه ررمنده ممبارندو آنها نمز به مشاوره رورت دارند.
 در صورت امكان به ي مح ،مصوون دور از متجاوزن كوچ ن،ايمد .از
خانواده و دوستان خود نمز  -اگر ممخواهمد كه با ر،ا بارند  -سقا ا ن،ايمد كه با ر،ا
بمايند.
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اگر مورد تجاوز جنسی قرار گرفن
ايد چ بايد بکنید 774
روش لاجل تن یم انواده 994
صحت رواني 407
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صحت باروری

حامل ي 44
تن یم انواده 024
ونريزي ماهوار 44
انناناد مقاربني 941
انناناد ل ن اصره 944
سرطان لنق رحم 744
سق 972
تغذي 045
در اينجا دماد تن یم انواده
وجود ندارد .اين کلینیک برای
واقعاد لاجل است.

زنااان مهاااجر و بمجااا رااده اغ ااب دريافتااه انااد کااه صااو ك،ا طباای مناسااب مشااك،
ممبارد .رايد كاركنان صحی از جهت فاص ه راه يا خطرناک بودن آن سا اتو به مح،
زيست مهاجرين رفته نتوانند ويا رايد كاركن صاحی زباان زناان مهااجر را نله،اد و باه
عقايد فرهنگی و ع ،سرد ها ايسه صحت آنها را متیثر ممسازدو آرنايی ندارته بارد.
عالوه بر اين مشاسالت ع،اومیو نمازهااا صاحی خااص زناان اغ اب نادياده گرفتاه
ممشود .اينها برارذي ،اند:
 مواظباااااااااات در جرياااااااااااان
حاااااااامل ی و والدد :زناااااااان باااااااه
موا بااااات مااااانظم ببااااا ،از والدت
Prenatal careد وباه داياه هااا
مح اای  -كااه روش هاااا عنعناااوا
سوسااد طلاا ،در محااالت زناادگی اياان
زنان را ممدانند  -رورت دارند.

 تن یم اانواده :در بسامارا جواماا
مهاااجر نشاامن مماازان سوسااد بساامار باااال ماای
باراااد .راااايد بسااا،ا از ايااان سااابب باراااد کاااه
انج،اان هاااا ك ،ا رسااانی و مسااووسمن بااه
ماااردم در ماااورد سنظااامم خاااانواده مع وماااات
كافی ناداده باراند .ه،اناانو در ك،ای هااا
مزد م مهاجرين و مح ،خ وت كافی باراا
اساااتلاده از آنهاااا وياااا جااااا خااااص جهااات
نگهدارا آنها وجود ندارد.

 تدارك مواد الزم برای لادد ماهوار ( بنداژ يا تك پاك).
 معلوماااد درمااورد انناناااد مقاااربنی و تااداوی انناناااد مقاااربنی بشاامول اآ نی
وی.
 کارکنان صحی نموزش ديده تا مشکالد صحی و یم زنان – مانند انتاناات سگان
خاصره و سرطان عنق ر م – را رناسائی ن،ايند.
 ساق مصااوون .مع،ااوال موجاود ن،مبارااد و بخصااوص اگار موسسااات سهمااه كننااده
موا بت هاا صحی مخاسف آن بارند.
 كلسااایم نهااان فولیاااك اسااایدو نياااودين وويناااامین اضاااافی در رژيااام غاااذائیو
مخصوصا براا زنان ام ه ورمرده.
 مواظبت توس كاركنان صحی زنان  .بعضای زنهاا ن،ای خواهناد سوساط مارد هاا
معاينه گردند ون فرهنگ وعقايد آنها اينسار را منا ممسند.
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راه های بهبود صحت زنان
رايد بتوانمد با ايجااد ارسبااط بامن خادمات صاحی و جامعا خاودو خادمات صاحی را
بهبود بخشمد .ک،گ کنماد ساا کارمنادان صاحی عنعناات و نمازهااا ماردم را،ا را بدانناد.
ه،انان ممتوانمد بعضی از سغممرات ذي ،را درخواست کنمد:
 اگر ك منم بسمار دور وابا رده باردو درخواست کنمد که د اب ،يا روز هلتاه
را براا ساعات بمشترا باز باراد .سقا اا کنماد كاه در آن روز کارمنادان صاحی زناناه
موجود بارندو بخصوص اگر زنان جامع ر،ا ن،متوانند ببو کنند که سوسط
وشحالم ک ننها در اين
يگ مرد معاينه روند.
جلساد تغذی در مورد
 اگر كاركنان صحی به زبان ر،ا گی زده ن،متوانند ويا با روش هاا
تن یم انواده نیز صحبت
والدا جامع را،ا آرانائی ندارنادو از ياگ باب اه ياا دايا جامعا خاود سقا اا
میکنند.
کنمد که اين ع ،سرد ها را به کارمندان مرکز صحی سشريح ن،ايد.
 از آنهااا بخواهمااد سااا بااه دختااران نوجااوان و زنااان در مااورد سنظاامم
تغذی
خانواده و انتانات مقاربتی و موا بات هااا ببا ،از والدت و زماان والدت و
سغذا آموزش بدهند .به كاركنان صحی خاطر نشان ن،ايمد كه زنان به محا،
خ وسی جهت بحث راجا به انتانات مقاربتی رورت دارند.
 غذاا ا افی را براا سغذا زنان ام ه و رمرده سقا ا ن،ايماد .اگار
غااذاا كااافی و مغااذا موجااود نبارااد اياان زنااان بايااد ساب ماات هاااا ويتاااممن
Vitaminد را بگمرند.
 سقا ا ن،ايمد كه به كاركنان صحی در ماورد رسامدگی باه مشاسالت
خاص زنان آموزش داده رود.

كاركن صحی شدن
در بسمارا ك،ی هاا زنان مهاجر را آموزش ممدهند سا به صلت كاركن صاحی و داياه مح ای و مب ا صاحی كاار ن،اينادو
زيرا آنها ممتوانند به زبان ديگر زنان گی بزنند و بهبود صحت ه ،ساکنان ک،ی را ک،گ کنند.
در ي ك،ی بنام کاکوما در كمنماا ر،اسیو طور مثا و زنان مهاجر سودان جناوبی بمشاتر در موا بات هااا صاحی راام،
اناد .باراا بساامارا داياه هاااا مح ای آماوزش بمشااتر وبكاس دايگاای داده راده اساات و زناان مسان ساار باه صاالت كااركن صااحی
اجت،اعی و رهن،اا صحی و مله اجرا می كنناد .ايان زناان طاورا آماوزش دياده و سربمات راده اناد كاه ممتوانناد بعاد از سارا
ك،ی در سودان ر،اسی وكمنما Kenyaد و مله اجرا ن،ايند.
سااارا اسمجااا Sara Elijaد ي ا زن
مهااجر ساودانی ممگوياد كاه و ملاه جدياد
او به صلت مربی دايه هااا مح ای او را
اممدوار ساخته است كه در آينده زمانمكاه
مهااااجرت خاااتم گاااردد و ملاااه و رااااغ ی
دارته بارد.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

زنان مهاجر و بیجا شده 454

صحت رواني

اسباب مشكالد صحت روانی
زنان مهاجر و بمجا رده با مشكالت زيادا كه در ذي ،سست رده اند مواجه ممبارند.
اين مشكالت سبب ايجاد ويا وخامت مشسالت صحت روانی ممشوند.
مزا را ا ساو نسردن
مشكالت روانی رام ،ا ساو غم رديد ويا هم
depressionد و ا ساو عصبانمت و ا طراب ) (Anxietyويا ا ساو ناسوانی در
فايق آمدن بر االت ناگوار گذرته عكس اسع ،،هاا رديد به سر مضات روانیدو
ممشوند.
 از دست دادن ان  .زيرا خانه جائمست که زنان اغ ب در آن صال مت هايی
دارندو از دست دادن خانه مخصوصا بمشتر دردناا ممبارد.

 جهااات كماااك بااا اداماااۀ حیااااد
انواده يك زن بايد قادر باشاد تاا باا
تغییااااراد ناگهاااااني و تحمیاااال شااااده
مقابل نمايد.

 از دست دادن حمايت انواده و جامع  :منحمث موا بت کنندۀ خانوادهو زن
بايد به اطلا مصوونمت فراهم ساخته و از روهر و واسدين خود ،ايت ن،ايد .اگر
روهر ويا پسران بزرگتر خود را در جنگ از داست داده ويا آنها به بواا نظامی
پموسته بارندو او سرپرست خانواده نمز خواهد رد .س،ام اين مسووسمت ها ممتوانند سبب
سرو و ا ساو سنهائی وا روند .تی وبتی ديگر اعضاا بزرگ خانواده با او بارندو
بازهم م،سن است اين ا ساو را دارته باردو زيرا آنها مانند بب ،ن،متوانند از او
،ايت بع ،،آورند.
 شاهد شونت بودن ويا قربانی شونت شدن.
 از دست دادن نزادی و كار مثمر .باوجوديكه زن هنوز هم و مل مهم موا بت
اعضاا خانواده را پم ممبردو از جهات ديگر م،سن است اال او محدود رده بارد.
طورمثا و زن رايد بب ،از سرا خانه و ايلی از ببم ،کشت مواد غذائیو بافندگیو
خماطیو آرپزا و نان پختن را انجام ممداد وسی اال ون اين كارها را انجام داده
ن،متواندو ا ساو بمهوده گی و اندوه ممن،ايد.
 زندگی در محی مزدحم .بدون موجوديت جاا كافی و زن ن،ی سواند با افزاي
نمازمندا موا بت از اطلا و خانواده مقاب ه ن،ايد.
 مشكالد در لزاداری .زنان مهاجر رايد بب ،از رسمدن به مح ،سازهو اعضاا
فامم ،خوي را از دست داده بارند اما بادر به اجراا مراسم عزادارا آن نبارند.
عالوه بر آن در مح ،سازه عزادارا و دفن مرده نمز با ررايط مروج وعنعنات سابقه
م،كن ن،مبارد .در اكثريت مراسم عزادارا كه براا غم خوردن و ببو مرگ
نزديسان با اه،مت ممبارندو زنان نق مه،ی دارند.

لاليم امراض روانی
جهت كسب مع ومات راجا به عاليم امرا روانی مانند ا طرابو افسردگی و
عكس اسع ،،رديد به مقاب ،سر مضات به فص " ،صحت روانی" مراجعه رود.
صحت روانی
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كار برای بهبود صحت روانی
بهتاارين راه غ بااه باار مشااكالت صااحت رواناای و ج ااوگمرا از وخاامم راادن آنهاااو
صحبت کردن باا ديگار زناان اسات در ماورد ا ساساات و پريشاانی و نگرانای هاا ايساه
داريد .در اينجا يستعداد پمشنهادات ايسات باراا سشاويق زناان ايكاه ممشناسامد ساا باه را،ا
گوش داده و يكديگر را سقويه ن،ايمد:
 فعالیاات هااا اياارا سااازمان دهیااد ک ا ب ا زنااان اجااازه میدهااد باااهم وقاات ااود را
ب ذرانند مانند:
صنف هاا سع م،اات سغاذاو ساواد آماوزاو ادبمااتو موا بات از اطلاا وياا فعاسمات
هاا دينی .بمشتر سعی كنمد سا خانم ها ايسه سرو دارناد وياا بای عالباه هساتند نماز ساهم
بگمرنااد .اغ ااب اياان زنااان کسااانی هسااتند کااه بمشااتر ازه،ااه اارورت بااه سااه،گمرا و
صحبت با ديگرانو دارند.

ارتباطاد کمک کننده

درگواسم،اال Guatemalaد ي گروه زنان مهاجر كه بعد از سرا خانه
هاا خوي ا ساو ممن،ودند که ه،ه مز خود را از دست داده اندو با
هم جهت غرو ن،ودن نباسات وسبزيجات كار كردند .با اين ع ،،آنها
ا ساو كردند كه دوباره در يگ جامعه زندگی می كنند و غذا براا
خانوادۀ خود سهمه می ن،ايند.

 يك گروپ حماينی بسازيد.
 با دي ر زنان کار نمايید تا روش ها ايرا بارای ساوگواری و فاتحا اوانی پیادا
کنید.
رايد بتوانمد بعضی رسم ورواج هاا سنتی خاود را باا و اعمت جدياد سطاابق دهماد.
اگر نتوانستمدو د اب ،پالن ن،ايمد که گاهی بصورت گروهی غام راريسی و دعااخوانی
کنمد.
 كاااركن صااحت رواناای شااويد .ممتوانمااد ي ا گااروه از دوسااتان خااود را ج،ااا
کاارده و در مااورد زنااان ايسااه ک،ااگ خواسااته ن،متواننااد مگاار از مشااسالت صااحت
روانی رنج ممبرندو صحبت کنمد .دريابمد که آيا جامع ر،ا کاارکن صاحت روانای
آمااوزش ديااده ويااا مااال ايسااه در مااورد مشاااوره آمااوزش ديااده بارااد داردو اينهااا نمااز
ممتوانند ک،گ کنند.

ايجاد يک گروه حماينی

سخريب خانه هاو خانواده ها و جواما بسمار سر مضات رديد روانی ممبارند .گاهی زنان مهاجر و بمجا رده آنقدر از اين وادث
و شتناک متیثر ممشود که سوانايي کاارو خاوردن و نورامدن و خوابمادن را باراي مادت زيااد از دسات ممدهناد .زناان جهات ا مااا
مجدد و ررو اعت،اد مجدد به افراد ديگرو به ،ايت هاا خاص و درک ردن عواطف و ا ساساتو رورت دارند.
براي كسب مع ومات بمشتر در ماورد گاونگی ک،اگ باه افاراد ايساه سر مضاات روانای را متح،ا ،راده انادو صالح  211دياده
رود .براا مع ومات بمشتر در مورد ک،گ به زنان ايسه مورد سجاوز جنسي برار گرفته اندو صلح  112ديده رود.د
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زنان منحیث رهبران

احنرام ب نفس

 وقنی برنام ها ايکا بار زناان
تأثیر می اذارد بادون مشاور زناان
پالن شوند کمنر مؤثر واهند بود.

در س،ااام پااالن هااا و سصاا،مم گماارا هااا ايسااه روا مهاااجران و بمجااا راادگان ساایثمر
ممگااذارد بايااد زنااان دخماا ،بارااند .ه،انااان بايااد زنااان سشااويق رااوند سااا در جوامااا جديااد
مثمت رهبارا را کساب ن،ايناد .اينساار اعت،ااد باه نلاس آنهاا را افازاي داده و ا سااو
سنهااائی و افسااردگی آنهااا را کاااه دادهو
مشااوق آنهااا بااراا خااود کلااائی رااده و بااه
آنها ايسه خدمات را ارائه ممن،ايادو ک،اگ
ممسند سا ارتباه نسنند.
اينها بعضی طريقه ها ايست که زنان
ممتوانند رهبرا را بدست گمرند:
 سهم گمرا در پالن گذاراو طرز
سنظااامم وادارۀ محاااالت زيسااات مااا بتی –
طورمثاااا و بمااات اسخاااال هااااو مااازار و
منابا آب در کجا موبعی دارت بارد.
 داير ن،ودن ج سات جداگانه باراا
زنان و مردان در مورد امنمتو نمازهااا
اساسیو سغذا و سه،گمرا جامعه.
 زنان را سشويق ن،ايمد سا در مورد اينساه خاود را در
و عمت جديد گونه ا ساو ممسنندو صحبت ن،ايناد .ياگ
رهبر را انتخااب کنماد ساا بتواناد باا مساووسمن ک،ای صاحبت
کند.
 در ك،پاين هاا آگاهی دهی عامهو ك ،ن،ايند.
 برنامااه هاااا سغااذا و آمااوزش کارکنااان صااحی را
سازماندهی کنمد.
 مراكاااز موا بااات اطلاااا را سنظااامم کنماااد .موا بااات
اطلا يا طريقا مهام باراا ك،ا باه ساهم گمارا زناان در
فعاسمت هايی ممبارد كه آنهاا ممتوانناد در آن باا ديگاران گای
بزنند.
 بااراا اطلااا ايجاااد مكاسااب را سااازمان دهمااد .زنااان تاای در مشااك ترين راارايط
نگاااران اطلاااا خاااوي ممباراااند .م ااا ،متحاااد
ممگويد که س،ام اطلا مهاجر ق سع مم دارناد
اما برنامه هاا سع م،ای بسامار کام اناد .صانف
ها بعضا بسمار مازد م ممباراند و نماز م،سان
است ك،بود مع ،ان موجود بارد.
 ک،ااااگ کنمااااد سااااا صاااانف هاااااا سااااواد
آماااوزاو آماااوزش مهاااارت هااااو موسااامقی و
سپورت باراا باراا زناان و ماردان ساازمان
داده رود.
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وبتی ما به هاندوراو Hondurasد رسمديم از اثار پنهاان رادن در سپاه هاا و پمااده روي زيااد باراا رسامدن باه محا ،مصاوونو
خسته و عمف رده بوديم .با ما سعداد زياد اطلا و افاراد مسان بودناد کاه مصااب امارا وياا ساو سغاذي راده بودناد .در اينجاا
براا ما مزا وجود ندارتو سذا ه،ه زنان باهم کار ن،ودند سا مراکز سغذا را ايجاد کنناد .بعاد ماا از اها ،محا ،سقا اا ن،اوديم ساا
ي مقدار غذاا بمشاتر باراا مراکاز سغاذا بماورناد و ماا باه كشات سابزا هاا رارو ن،اوده و باه پارورش مار و باز و خرگاوش
پرداختمم سا بتوانمم از محصوالت آنها در غذاا مراکز سغذا عالوه کنمم .پروژۀ ما سوسعه يافت و اال ما ممتوانمم به هار خاانوادۀ
ساکن در ک،ی مهاجران ند دانه سخم مر و يگ اندازه گورت و يس،قدار سبزيجاتو د اب ،در ماه يگ دفعه سوزيا کنمم.
ما نماز دارتمم سا سباو ها و بوت هاي خود را سرممم کنممو بنا وركشاپ ها ايرا سیسمس ن،اوديم و موسساات ك،ا كنناده را متقاعاد
ساختمم که ند عدد مارمن خماطی و سوازم روري ديگر را براي ما سهمه ن،ايند .بعضي زنان به صالت خمااط زناناه كاار كارده
بودند و ي مرد مسن طرز سرممم و ساختن بوت را ممدانست و آنان مهارت هاا خود را باه ديگاران آماوزش دادناد .ماا در اينجاا
به دست آورد هاا خود افتخار ممن،ايمم – ما نشان داديم که زنان کارهاا بمشترا غمر از آرپزا را انجام داده ممتوانند.
موسسات ك ،كننده به ما آموزش دادند سا كاركن صحي و سغاذا راويم وياا مواراي را پارورش دهامم .ماا ج،اا و سلرياق اعاداد و
ساختن پالن عوايد و مصار را آموختمم سذا ممتوانمم خود ما اين پروژه را مديريت ن،ايمم .به سبب سجرباه هاا ايكاه دريان پاروژه
ها کسب ن،وديمو بسمارا زنان اال رهبرا ک،ی را به عهده دارند و زمانمسه دوباره به م ،ست خود برگارديم باادر خاواهمم باود
که پروژه هاا اجت،اعی و سجارت را پم ببريم.
االيدا يك مهاجر سلوادوري در هاندوراس

طريق های كسب معاش
زنان مهاجر و بمجا رده اغ ب به مشك،
ممتوانند كارا را پمدا كنند سا به وسم آن
خانوادۀ خود را سقويه ن،ايند .آنها رايد فابد
مهارت هاا كارا بارند يا اجازه نام كار
را ندارته بارند .اما تی در ه،او
ررايطی كارهايی براا زنان وجود دارد.

وشحالم ک ننها ب ما غذا دادند
اما چیز های دي ری نیاز است تا
برای انواد ود ريداری کنم.

طور مثا و بعضی زنان مهاجر در
مناز مردم كار ن،وده ويا به صلت
کارکنان صحی در سازمان هاا خمريه کار
ممسنند .ه،انان گاهی اين موسسات به
زنان پو ممدهند سا پروژه ها ايرا در سا
فعاسمت هاا سنتی زنان ررو کنندو مانند
روغن
صنايا دستی .اما از آنجائمسه ،ايت از
روغن
يگ خانواده با اجراا اين کار ها دروار
خواهد بودو زنان عالوسا بايد سالش ن،ايند
سا در مورد پروژه هاا بزرگتر آگاهی پمدا
کنند – مانند غرو درخت ها ويا اع،ار
سرپناه – سا مزد بمشترا بدست آورند .ويا
اگر به زنان باغاه ها ويا زممن هاا زراعتی داده رودو آنها ممتوانند مواد غذائی را
براا خانواده هاا خود ويا جهت فروش کشت ن،ايند .و هرگاه يگ خانم آموزش ديده
باردو م،سن است بتواند در يگ سجارت ويا سشبث کو گ کار ن،ايند.
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من یاطی بلدم...
شايد بنوانیم يک
دوکان یاطی
بسازيم.

زنان مهاجر و بیجا شده ب
امکاناد ضرورد دارند
تا جهت زنده ماندن مجبور
ب تن فروشی نشوند.
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