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خشونت علیه زنان در کاناداخشونت علیه زنان در کانادا

طور اوسط، هر شش روز یکهر شش روز یک زن در کانادا توسط شریک جنسی اش به قتل می رسد.1

در سال 2020، 160160  زن و دخترزن و دختر به اثر خشونت کشته شدند. این رقم از 118118  زن و دختر که به اثر خشونتزن و دختر که به اثر خشونت طی سال 2019 به قتل 
رسیده بودند، افزایش پیدا کرده است.1

در نومبر 2019، طور اوسط روزانه 620 زن و طفلزن و طفل از خانه های امن خشونت در سرتاسر کانادا بیرون می شدند.4

 مقابله با نتایج خشونت همسر که طی یک سال اتفاق می افتد 7.4  میلیارد دالرمیلیارد دالر به جامعه مصارف 
و مخارج تحمیل می کند.1

 شایع ترین عامل خطر تعیین شده در موارد قتل فامیلی در انتاریو تاریخچه خشونت در منزل است.2 %95 قربانیان قتل همسر 
در انتاریو زن ها اند.3

زنان پناهنده ممکن است به خاطر وابستگی مالی، محدودیت های زبان و عدم آگاهی از منابع موجود جامعه علیه خشونت 
خانوادگی آسیب پذیرتر باشند.1

زنان عرب )%44(، سیاه )%42( و آمریکای التین )%47( به مقایسه با کل جمعیت اقلیت برجسته،  بیشتر طی سن 15 سالگی 
خشونت شریک جنسی را تجربه کرده اند )29%(.5

یک تن از چهار )%26( زن پناهنده اقلیت برجسته در کانادا خشونت خانوادگی را در طول  
زندگی خود تجربه کردند.5

یک چهارم )%25( زنان اقلیت اصلی بین سنین 15 تا 24 در 12 ماه قبل خشونت های شریک جنسی 
را تجربه کردند.5

 خشونت علیه زنان در همه جا اتفاق می افتد. جهت دریافت منابع بیشتر در مورد اینکه چطور مردان می 
www.whiteribbon.ca توانند نقش فعالی در پایان دهی این خشونت داشته باشند، از اینجا بازدید کنید
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