10
11
13

12

تورا از خانواده و دوستانت دور می کند

ارصار می کند که تو عکس های
خصوصی خودت را برایش ارسال کنی

پیامک ها و میل ها ی تورا می کاود

رفت و آمد ،طرز لباس پوشیدن و
آرایش تورا کنرتل می کند

دامئا حسادت می کند

با تو بازی می کند

تو را در حضورجمع مسخره می کند

نظرات و پروژه های تو را تنزل می دهد

باج خواهی می کند وقتی از
انجام کاری خودداری می کنی

21

20
22
24

تو را مجبور به داشنت رابطه جنسی می کند

تو را مجبور به دیدن فیلم های پرونوگرافی می کند

تهدید به پخش عکس های خصوصی تو می کند

بدون موافقت تو به اعضاء جنسی بد نت
دست می زند

تهدید به خود کشی می کند

،تو را هل و تکان می دهد
سیلی و کتک می زند

خشمگین می شود» وقتی چیزی«
باب میل اونیست

19

18

17

تو را دیوانه تلقی می کند
وقتی که از او انتقاد می کنی

16

روزها تو را نادیده می گیرد
وقتی که خشمگین است

توافق تو را برای آنچه با هم
انجام می دهید ،تضمین می کند

به تو اعتامد دارد

دوستان و خانواده تو را قبول می کند

به تصمیامت و سلیقه های تو احرتام می گذارد

خوشحال است وقتی که تواحساس
خشنودی می کنی

9
23

تو در خطر هستی هنگامی که او …

6

5
8

رابطه تو سامل است هنگامی که او …

از خودت محافظت و تقاضای کمک کن

4
14

خشونت وجود دارد هنگامی که او …

3
15

هوشیار باش .بگو بس کن !

2
7

استفاده کن

1

مبارزه با خشونت علیه زنان جوان

خشونت سنج

مفهوم رضایت چیست؟ این عمل موافقت آگاهانه  ،آزادانه و واضح در یک زمان معین برای یک موقعیت مشخص ،می باشد
تو می توانی در صورت متایل و طبق دالیل خودت ،نظر و انتخابت را تغییردهی .در این رابطه ،مجبور نیستی خود را توجیه کنی و
یا تحت فشار قرار بگیری.
خشونت بر زنان  -اطالعات
متاس با
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مکامله مجانی و ناشناس

