عکسColourbox :

.۴حقـوق و وجایب فرد
فهرسـت مطالب
مساوات و حقوق بشر

محافظت در مقابل تبعیض
فامیل و فرد
حقوق اطفال
خشونت مرد علیه زن وخشونت با نزدیکان
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مسـاوات و حقوق بشر

مسـاوات یعنی این که تمـام آدمها ارزش یکسـانی دارنـد و بایـد با آنهـا
هم بطـور برابر رفتـار شـود ،صرف نظر از اینکه از نظر وابستگی نژادی،
جنسیتی و یا معلولیت با یکدیگر متفاوت باشند.

کلمـۀ "( "jämlikhetمسـاوات) از اعـالمیـۀ جهـانـی حقوق بشر در سـال
 ۱۹۴۸گرفته شده است .اعالمیۀ مذکور در مورد برابری و مساوات حقوق
انسانها است .تمام افراد حق دارند تا اظهار نظر و بیان عقیده کنند ،هر
خـدای را که میخـواهـند بپرستند و هر شخصی را که میخواهنـد منحیث
شریک زندگی انتخاب کنند.
اعـالمیـۀ جهانی حقوق بشر باید بر تمام مردم جهان قابل اجرا باشد .در
صورتـیکه به حقوق بشر احترام گذاشته نشـود دموکراسی جدید به شکل
درست کار نخواهـد کرد .دولتها باید اتبـاع خـود را در مقابل تبعیض و
ظلـم محافظت کنند .در سـویـدن حقوق بشر توسـط سه قانون اساسی
حراست میگردد :دستاویز دولت ،قانون آزادی مطبوعات و قانون بنیادی
آزادی بیان .قوانین میگویند که دولت و شهرداریها باید در راستای تأمین
حقوق کار ،تهیه مسکن و تحصیل اتباع خود کار کنند.
میتـوانیـد راجـع به حقوق بشر در ویب سایت دولتـی حقوق بشر بیشتر
بخوانیدwww.manskligarattigheter.se :

کنسوانسـیون اروپایـی حقوق بشـر

کنوانسیـون اروپایی حقوق بشر از سـال  ۱۹۵۰به اینطـرف فعـالیت دارد.
بصورت عموم این کنوانسیون را کنوانسیـون اروپایی میگویند .کنوانسیون
به قراردادی بین چندین کشور گفته میشـود .بعضـی از مثالهای حقوق
بشر در کنوانسیون مذکور قرار ذیل اند:

عکس از :یونر
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• •حق آزادی و امنیت افراد
• •حق محاکمۀ منصفانه
• •حق احترام به زندگی شخصی و فامیلی
این موارد در سال  ۱۹۹۵به قانون سـویدن تبدیل شد .دولت ،حکومت و
شهرداریهای سویدن باید پیروی از کنوانسیون اروپایی را تضمین کنند.

جنسـیت  ،برابـری جنسـيتى و فمینیسـم

مساوات جنسیتی به این مفهوم که حقوق مرد و زن یکسان است .آنها
باید از امـکانـات یکسـان برای تأثیر گذاری روی جـامعـه و زندگی شان
برخـوردار باشند .مرد و زن باید دارای حقـوق و مسئولیتهای یکســان
باشند .مقصـود از مساوات ،برابری میان زن و مـرد است .مساوات بدان
معناسـت که زنـان و مـردان بطــور مسـاوی از حقـوق و مسئولیتها
برخوردار باشند .امکانات افـراد متاثـر ازعوامل متعـددی است که فراتر
از جنسیت اسـت .به گپ دیگر هم ٔه افـراد اعم از زنان و مـردان دارای
تجربیات زندگی و شرایط زندگی یکسانی نیستند.
جنسیت است یک دسته بندی ساده نیست .افرادی هستند که خود را زن و
یا مرد معرفی نمیکنند بلکه جنسیت دیگری دارند که متفاوت از چیزی است
که به هنگام تولد بودهاند .هم ٔه افراد صرف نظر از جنسیتشان ،از معیارهایی
که جامعه به جنسیت گروه مردان و زنان میدهد تحت تاثیر قرار میگیرند.

فمینیسم مفهومی جامع برای آنالیز جامعه و جنبش عمومـی زنان است
و اینکه زنان از اهمیت کمتری در جامعه به نسبت مـردان برخوردارند
و زنان تمایل به ایجاد تغییر دارند .جنبش سیاسی فمینیـستی از راههای
مختلفی برای ایجاد فرصتهای برابر ،حقوق و مسئولیتهای گوناگون
در جامعه سعی میکند .سعی عملی این جنبش با هدف ایجـاد برابری،
مبارزه با تبعیض و مقابله با خشونتهای جنسی و افزایش نقـش زنان در
اتخاذ تصمیمهای کالن است .و همچنین جلب توجه عموم به این امر که
دیگر محرومیتها ریشه در جنسیت افراد دارد.

برابـری در سیاسـت و رد خانه

در اوایل قرن بیستـم تفاوتهای بزرگ بین حقـوق زن و مـرد در سویدن
وجود داشت .زنان تا سال  ۱۹۲۱حق رأی دادن نداشتند .در همـان زمـان
زنان متأهل را دارای صالحیت قانونی دانستند .به این معنی که بطور مثال
برای اولین بار زنان اجازه داشتند تا در مورد درآمد خود تصمیم بگیرند .اما
امـروزه پارلمان سـویـدن متشــکل از نیمی از زنان و نیمی از مردان است.
کابینه ی دولت نیز نیمی را زنان و نیمی دیگر را مـردان تشـکیل میدهد
و تقریبا  ۴۳فیصد از سیاستمداران شوراهای شهرها زن هستند
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بیشتر زنـان مـتاهـل در گذشـته تنهـا خـانـه داری و نگهـداری از کودکان
را برعهده داشتند اما در دهه ی هفتاد ( )۱۹۷۰مکاتبی برای آموزشهای
مقدمـاتـی و مهدکودکهایی ایجـاد شدند .به دنبال آن بیم ٔه والـدیـن به
مرحله ی اجرا درآمد .این موضوع کمـک کرد تا والـدیـن به هنـگام والدت
کودک رخصتی برابرداشته باشند .این تغییرات کمک کرد که کارکردن زنان
آسانتر شده و درآمدهای شغلی خود را حفظ کنند .در ده ٔه هفتاد ()۱۹۷۰
قـانـون آزادی سقـط جنـین به زن حـق اتخـاذ تصمیـم برای به دنیا آوردن
یا نیاوردن فرزند را داد.
در قـدیـم بسیـاری از کارهای خانه توسط زنان انجـام داده میشـد .بطور
مثال کارهای خانه به معنی مراقبت از اطفال ،شستشو ،پاک کاری و ظرف
شویی میباشد .امـروزه کارهای خانه بیشتر مساویانه تقسیـم میگردد اما
هنوز هم زنان کار زیادی نسبت به مردان انجام میدهند.

مسـاوات جنسـیتی در مکتـب و محـل کار

در سـال  ۱۹۲۷دختران مانـند بچـهها از فرصتهای برابر تحصیلـی دولتی
برخـوردار شـدنـد .هـم اکنـون در مـکاتب ابتدایی ولیسـه مـاد ٔه آمـوزشی
مخصوص گنجانده شده است .این روش از معلمها میخواهـد که روحیـ ٔه
برابری جنسیتی را میـان دانش آمـوزان تقویت کنند .به سخن دیگر معلمها
بایـد در برخـوردشـان با پسـران و دختـران رفتـاری برابر داشتـه بـاشـند.
اما انتخـاب رشت ٔه تحصیلـی و شغـل در شرایط فعلـی به خـوبی ازانتخاب
جوانان خبر میدهد و اینکه انتخاب با جنسیت آنان همخوانی دارد.
قانون تسـاوی فرصت ها در سـال ۱۹۸۰به تصویب رسید .این قانون در
درجۀ اول به روی مســاوات در محیط کار و معــاش تمرکز داشت.
امروز تقریباً  ۸۰فیصد زنان بین سـنین  ۲۰و  ۶۴سـال کار میــکنند .اما در
محــل کارهنوز مســاوات وجـود نــدارد .و تفـاوت دستمزدهـا بین زنان و
مـــردان بسیـــار است به گونــه ای که زنان به طـور اوسـط  ۸۷فیصـد از
حقــــوق مــردان را دریافت می کنند .این مـوضــوع رابطـ ٔه مستقیمـی با
مقایســه مشاغلــی که زنان و مردان دارند ومعاش دریافتی دارد .شمـــار
زنان در مقایسـه با مردان در مشـاغل نیمــه وقت بیشتر است .زنان
مرخصــی والدین طـوالنــی تری گرفته و از فرزندان بیمار خود نگهداری
می کنند .در این شـرایط درآمد سـالیانه زنان در مقایسـه با مردان کمتر
می شـود .اما همچنان شـمار مدیران مرد و افرادی که شرکت تاسیس
می کنند از زنان بیشـتر است.

سیاسـت های برابری سـویدن

پارلمان سویدن در سال  ۲۰۰۶قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن
زنان و مردان در حاکمیت و برخورداری از امــکانات و تاثیر گـذاری در
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جامعه و زندگی شخصی خــود برابر باشـند .برای این هـدف بزرگ چهار
هدف کوچکتر وجود دارد:
 - ۱توزیع برابر قدرت و نفــوذ به رغمی که زنان و مردان از حقـوق و
امکانات برابر برخـورداربوده تا بتوانند شهروندانی فعـال در اتخاذ
تصمیمهای موثر باشند.
 - ۲برابریهای اقتصـادی .زنان و مردان باید از امکانات و شرایط
آموزشی و درآمد شغلـی کـه بـه استقـالل اقتصـادی در طـول زنـدگی
منـجر میشود ،برخوردار باشند.
 - ۳برابری تحصیلی .زنان و مردان ،دختران و پسران درمورد تعلیم
.انتخاب تحصیلی و رشد شخصی شرایط وامکانات یکسانی داشته
باشند
 - 4زنان و مردان باید در کار و امور خانه داری سوای آنچه که پرداخت
شده است ،مسئولیتهای خانـه داری را برعهـده بگیرند و باید از
امکانات و دریافت کمک به طور برابر برخوردار شوند.
 - ۵صحت برابر .زنان و مردان ،دختران و پسران همه برای صحت خوب
باید شرایط یکسانی داشته باشند ومراقبت های صحی تحت شرایط
مساوی به همه ارائه شود.
 - ۶خشونت مردان علیه زنان باید متوقف شود .زنان و مردان و
دختران و پسران باید از حقوق و امکانات برابر برای حریم جسمی
خود برخوردار باشند.
بیشتر بخوانید از سیاست برابری در سـویـدن و اقـدامـات دولت در این
زمینه در ویب سایت.www.regeringen.se/feministiskregering :

محافظـت در مقابـل تبعیض
محافظت در مقابل تبعیض از جمله حقوق بشر است .تبعیض به مفهوم
ترجیح دادن بعضی از افراد یا گروه از افراد نسبت به سایر افراد است و
این امر نقض حقوق بشر است.

اتحادیۀ رسـیدگی به مسـاوات

اتحادیۀ رسیدگی به مساوات ( )DOیک نهاد دولتی است که در راستای
تسـاوی حقوق و فرصتها برای همـگان کار میکند .اتحادیۀ رسیدگـی به
مساوات باید پیروی از قانون تبعیض را تضمین کند.
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طبق قانون منع تبعیض ،شرکتها و سازمانها حق ندارند با افراد معینی
بر اساس جنسیت ،هویت یا ظاهـر جنسیتی ،دین یا سایر باورهـا ،سـن و
سال ،سابقۀ نژادی ،معلولیت یا گرایش جنسی نسبت به سایر افـراد رفتـار
بد داشته باشند.
محلهای کار و مدارس باید طرحی برای مقابله با تبعیض داشتـه باشنــد.
چنانچه مورد تبعیض قرار بگیرید ،میتوانید با  DOتماس بگیرید .اطالعات
بیشتر در وبسایت  DOوجود دارد.www.do.se :
دفاتر متعدد مبارزه با تبعیض منطقهای و استانی مستقل در سویدن وجود
دارد .این دفاتر افـزون بر ارائ ٔه راهنمایـیهای الزم از افـرادی که احسـاس
میکنند مورد تبعیض قـرار گرفته اند ،حمایت میکنند .برای اطـالع بیشتر از
دفاتر مبارزه با تبعیض در ویب سایت www.adbsverige.se :بیشتر بخوانید.

معیارهـا در بـاره ی جنسـیت و گرایش های
جنسی

همه ی جوامع معیارهای خود را در باره چگونگی روش زندگی مردم
دارند .عرف وایده ها ،برداشت ها و مقررات نانوشته ای است که به ما
می گویند چه کارهایی درست و چه کارهایی نادرست هستند و این که
مردم چگونه رفتار کنند ،چگونه لباس بپوشند و چگونه باشند .در بسیاری
از جوامع برای مثال عرفی وجود دارد که درآن مردان و زنان متفاوتند و
نقشهای متفاوتی دارند .عرف بر روی دید ما نسبت به تمایالت جنسی و
روابط ما اثرمیگذارد .به عنوان مثال برداشت ما که همه افراد دگرجنس گرا
دیده میشوند هنوز بسیار قوی است.
در سویدن همه حـق دارنـد صرف نظر از جنسیتـی که دارنـد با هرکس
بخواهند زندگی و یا ازدواج کنند .جنسیتی که فرد خود را به آن وابسته
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بیرق رنگین کمان (که
بیرق پ راید نامیده میشود)
یک سنبل ب رای جنبش
دگرباشان است .که این
مظه رارزش مساوی همه
انسانها و همچنین تنوع
بین همجنس گ رایان،
دوجنس گ رایان ،ف راجنسی
ها و اف راد با تمایالت
جنسی دیگرمیباشد.

عکسColourbox :

میداند هویت جنسیتی او شمرده میشود .به عبارت دیگر هویت
جنسیتی فرد در گرو این که شکل ظاهری بدن چگونه است نبوده بلکه به
جنسیتیکه خود را به آن وابسته میداند ،میباشد.
( )Hbtqجنبش اجتماعـی دگرباشان ،همجنس گرایان و تغییر جنسیت
داده و طرفداران آزادی جنسی است.دگرباشان یا ترانس درمورد هویت
جنسی و بیان است و هیچ ربطی به گرایش جنسی ندارد ،کلمه ترانس
دگرباشی یک اصطالح برای افرادی است که خود را با جنسیت بیولوژیکی
که متولد شده اند شناسایی نمیکنند .افراد دگرباشان یک واژه گسترده برای
افرادی است که همزمان خود را مرد ،زن و یا همزمان خود را هم مرد و
هم زن میشناسند .دگر باشان همچنـین میتوانند جنسیت خــود را ابـراز
نکننـد .حرف( )Qاز کلمـهی  queerبه معنای طرفداران آزادی جنسیست
و به افرادی گفته میشود که به تفاوتهای جنسیتی در جامعه انتقاد
دارند .طرفـداران آزادی جنسـی نوعی از گرایش جنسیست و به عبارت
دیگر این افراد تمایلی به مشخص کردن گرایش جنسیتی در چارچوب
روشهای سنتی معمول ندارند.
برای معلومات بیشتر به پایگاه اینترنتی اتحـادیـه دگرباشان ،همجنـس
گرایان ،تغـ-ییر جنسیت داده و طـرفـداران آزادی جنـسی www.rfsl.se
مراجعه شود.
همه حق دارند از هویت خود که به آن تمایل دارند برخوردار باشـند.
اما اگر فردی به خاطر دگرباش بودن و یا تمایل به زن و مــرد دارنــد
ویا تغییر جنسـیت داده بد رفتاری شـود و یا از روشـی مغایر با روشهای
رایــج ،تمـایـلات جنسیتی خود را نتواند نشان دهد ،رفتاری تبعیض آمیز
با وی شده است.
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آزادی انتخـاب دین

آزادی دینـی در سـویـدن از  ۱۹۵۱به اینطـرف برقـرار بوده است .آزادی
دینی به این معنی که شخص حـق دارد هر دینـی را که میخواهـد از آن
پیروی کند ،انتخاب کند .آزادی دینـی یکی از مهمترین حقوق در قانون
اساسی سویدن بشمار میرود .معلومـات راجـع به آزادی دینی در چندین
معاهدههای بین المللی از قبیل اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون
حقوق اطفال ملل متحـد وضـع گردیده است .دولت باید به آزادی دینی
احترام قائل بوده ،از آن محافظت نموده و در این راستا کار کند.
•
•
•
•
•
•
•

•همه انسانها حق دارند دین و مذهب انتخاب کنند ،تغییر دهند یا
دین خود را ترک کنند.
•همه حق دارند تا از دین خود عمـالً پیروی کنند .به این معنـی که
بطور مثال حق دارند تا انجمن دینی تأسیس کنند.
•همه حق نوشتن یا انتشار اخبار و معلومات را دارند.
•همه حق دارند تا مسایل دینـی را تدریس نمـوده و مراسم دینی را
تجلیل کنند.
•هیچ کس نباید بخاطر عقیده اش مورد تبعیض قرار گیرد.
•والدین حق دارند تا اطفال خـود را مطابق با مذهب خود مذهبی
تربیت کنند.
•استخدام کننده باید از خـود آزادی نشان دهـد تا کارمندان بتوانند
فرایض دینی خود را در محیط کار انجام دهند.

نژاد

مردم که در سویدن زندگی میکنند از نقاط مختلف جهـان آمده اند .نژاد
به این معنی که هر شخص در یک یا چندین فرهنگ و گروه نژادی ریشه
دارد .تمـام انسانها دارای یک یا چندین سابقـۀ نژادی هستند .رفتار بد بر
اساس نژاد تبعیض بوده و نقض حقوق بشر شمرده میشود.

معلولیـت و دسترسـی

بسیـاری از افـراد دارای یک یا چنـدین معلولیت هستنـد .بطـور مثــال
معلولیت ضعف دید ،حرف زدن ،شنیـداری ،فهم ،ضعف حرکت یا تمرکز
داشتن میتواند باشد .اجتماع باید در دسترس همه قرار داشته باشد .نباید
برای افراد دارای معلولیت بخاطر اشتراک در زندگی اجتماعی کدام مانع
وجود داشته باشد .یکی از نمونههای کار برای اجتماع قابل دسترس این
است که باید ساختمـانهای سـاخـه شـود که افرادایکه در بلند شـدن راه
زینهها مشـکل دارند بتوانند وارد ساختمـان شـوند و بدون ممانعت در
مکانها حرکت کنند.
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سن و سال

برخــورد بد بر اســاس اینکه شخص زیاد پیر یا جــوان است تبعیض
شـمرده میشـود .قوانین و قواعد وجود دارد که در بعضی از حاالت با
بزرگسـاالن و خوردسـاالن برخورد متفاوتی باید صورت بگیرد .بطور مثال
حد معین سـن و سـال برای گرفتن جواز درایوری یا نوشـیدن الکول معین
گردیده است.

فامیـل و فرد

فامیـل چیست؟ جـواب این سـوال در فرهنگها و جـوامـع مختلف فـرق
میکند .در بعضـی از نقاط دنیا فامیـل به خویشاونـدان یا گروه که شخص
به آن متعلق است گفته میشود .در سویدن اکثرا ً فقط والدین ،خواهران یا
برادران و اطفال فامیل نامیده میشوند .همچنان تعریف فرد در فرهنگها
و جوامـع مختلف ،متفـاوت است .دو دیدگاه مختلف راجع به فرد وجـود
دارد که یکی فردگرایانه و دیگر جمع گرایانه است.

دیـدگاه فردگرایانه

دیدگاه فردگرایانه به این معنی که فرد مهمتر از گروه از افراد است .هر
فرد ترغیب میشـود تا نظریات و عقـاید خـود را داشته باشـد .فـرد خـود
را منحیث شخص آزادی که مسئولیت زندگی ،خوشـی و آینده اش بدوش
خودش است میبیند .فرد اول یک فرد آزاد و مستقل است و بعدا ً جز از
گروههای مختلف.

دیـدگاه جمـع گرایانه

دیدگاه جمع گرایانه به این معنی که منافع گروه مهمتر از فرد است .آنچه
شما منحیث یک فرد انجـام میـدهیـد باالی تمام گروه تأثیر میـگذارد .در
جامعۀ جمـع گرا اکثرا ً یک حس مشارکت قوی وجـود دارد .مسئولیتها
در میـان مردم در یک گروه تقسیـم میشود .دیدگاه جمع گرایانه به این
مفهوم که بسیاری از مردم اکثرا ً جز از فامیل حساب میشوند .اکثر اوقات
خویشاوندان جز از فامیل بشمار میروند.

سیسـتم های مختلـف اجتماعـی

سیستم های مختلف اجتماعــی یعنی اینــکه مردم دارای نظریات
مختلف باشـند .سـویدن از بسـیاری جهات یک جامعۀ فردگرا است.
کار هـای کـه یک فرد انجام میدهد بیشـتر بـر خود او اثر میگذارد نه بر
فامیل و اقارب وی.
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در سویدن دولت مسئولیت مصونیت مردم را بعهـده دارد .بنابراین مـردم برای
زندگی مصون وابستـه به اقـارب خود نیستند .در جـوامـع که دولت مسئولیت
رعیت خود را بدوش نمیگیرد مردم برای مصونیت به اقارب خود تکیه میکنند.
اگر شخصی جرمی در سویدن مرتکب شود فقط شخصی که جرم را مرتکب
شده جزا میبیند نه فامیل و اقارب او.

حقوق اطفال

تقریباً در تمـام کشـورهـا برای حفـاظت از اطفـال و نوجوانان قوانین و
مقررات وجود دارد .در سویدن اطفال و نوجوانان از طریق قوانین ملـی و
بین المللی محافظت میشوند .سویـدن تهدیـدها و خشونتهای را که متوجه
حقوق و محـافظت اطفـال هستند بسـیار جـدی میـگیرد .دولت و مقامـات
محلی همـواره کار میکنند تا اطفـال و نوجوانان تربیت بهتر دریافت کنند.

کنوانسـیون حقـوق اطفال

سـویـدن کنوانسیون حقـوق اطفـال ملل متحـد را امضـاء نمـوده است.
کنوانسیـون به مجمـوعـۀ قوانین گفته میشـود که چندین مملکت با آن
موافقت کرده اند .در کنوانسیون حقوق اطفال قوانینی برای محافظت از
حقوق انسانی اطفال وضع گردیده است.
از آنجا که سویدن کنوانسیون را امضـاء نمـوده لذا تعهـد سپرده که تمام
قوانین باالی اطفال و نوجوانان کشور اجرا خواهد شد .در این کنوانسیون
مقرارت مختلفـی درج گردیده که آنرا مـاده میـگویند .کنوانسیون حقوق
اطفال دارای  ۵۴ماده است.

عکس از :یوهانّا نیهولم ،یونر
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مهمترین حقوق اطفال قرار ذیل اند:
•
•
•
•

•
•
•

•طفل باید در مقابل تبعیض حفاظت شود .به این معنی که نباید با او
نسبت به دیگران بد رفتاری صورت گیرد.
•در تمام تصامیم سیاستمداران ،مقامات و محاکم در در جۀ اول منافع
طفل در نظر گرفته شود.
•والدین باید طفل را مطابق با سن و سال و میزان رشد او تربیت
کنند.
•طفل حق زندگی و رشد دارد .به این معنی که دولت باید طفل را در
مقابل مرگهای ناشی از جنگ و مریضی حفاظت کند .حق رشد به
این مفهوم که طفل حق دارد تا از دوران طفولیت خوب برخوردار
باشد.
•طفل حق اظهار نظر داشته و باید حرف او شنیده شود .مقامات و
محاکم باید نظر طفل را سوال کنند.
•طفل حق زندگی خصوصی دارد .به این معنی که بطور مثال والدین
نباید کتابچۀ خاطرات و خطهای او را بخوانند.
•طفل حق دارد تا در مقابل خشونت خانوادگی حفاظت شود .طفل
باید در برابر والدین و سایر اشخاصی که از خشونت استفاده میکنند
یا به طریقه مطلوب از طفل مراقبت نمیکنند محافظت شود.

مکاتب سویدن با اساس قرار دادن مقررات کنوانسیون در راستای حقوق
اطفـال کار میـکننـد .میتـوانید راجـع به حقـوق اطفـال در ویب سایت،
 www.barnkonventionen.seبیشتر بخوانید.

حقـوق اطفـال در جامعه BRIS -

( BRISحقوق اطفال در جامعه) مؤسسه است که اطفال و نوجوانان را
که نگرانی و مشکالت دارند کمک میکند .تماس تلیفونی با  BRISرایگان
میباشد ،شمارۀ تلیفون این مؤسسه  ۱۱۶۱۱۱است .هر طفل زیر سن ۱۸
سال میتواند با  BRISتماس تلیفونی برقرار کند و با شخصی بزرگسال راجع
به هر چه که بخواهد حرف بزند.

شمارۀ تلیفـون کننده به  BRISقابل مشاهده نمـی باشد .همچنـان شمارۀ
 BRISدر بل تلیفون درج نمیگردد تا نشان ندهد که با  BRISتماس گرفته
شده است.
همچنان  BRISمیتـواند بزرگسـاالن را که نسبت به اطفـال خـود نگراناند
کمک کند .بزرگساالن میتوانند به شمارۀ  ۰۷۷ -۱۵۰۵۰۵۰خط کمکی BRIS
تماس بگیرند .معلومات بیشتر در سایت www.bris.se ،موجود است.
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خشـونت مرد علیه زن
و خشـونت با نزدیکان

خشونت با نزدیکان زمانی بوقوع میپیوندد که شخص بخواهد قدرت خود
را توسط کنترول کردن ،ضرب و شتم یا تهدید نمودن شخصـی دیگر اعمال
کند .در سـویـدن بکار بردن خشونت و تهدید علیـه دیگران ممنوع است.
این کار نقض حقوق بشری سایر افراد است و جرم شمرده میشود.
همچنان استفاده از خشونت در خانواده ممنوع است .خشونت در روابط
نزدیـک ،تمــام انـواع خشونتها را که میان نزدیکان انجـام میشـود ،در
بر میگیرد که در میان طرفین واقـع میگردد .طرفین شامـل دگرجنس گرا
و روابط همجنس گرایی همچنان خواهر یا برادر و سایر اعضـای فامیل و
رابطۀ خویشاوندی میگردد .به این معنی که لت و کوب طفل ،شوهر ،زن
یا شریک زندگی ممنوع است .با وجود این خشونت خانوداگی وجود دارد.
اکثرا ً زنان قربانی لت و کوب و بد رفتـاری میشـوند .خشونت خانوادگی
میتواند فزیکی ،روانی ،مالی ،مادی یا جنسی باشد.
قرار دادن اطفال در معرض دید اینکه پدر یا مادر شان مورد خشونت قرار
میگیرد یک خشونت روانی است .این معمـول است که ارتـکاب خشونت
توسط شخصی که لت و کوب شده و شخصـی که این کار را انجـام داده
کوچک شمرده شود یا انکار گردد .اما اطفال میبینند ،میشنوند و احساس
میکنند .همچنـان معمـول است که طفـل را نیز مـورد لت و کـوب قـرار
میدهند .فشار دایمی ترس از خشونت میتواند پیامدهای صحی ،جسمی و
روانی ناگواری داشته باشد.
خشونت جسمـی میتواند لت و کـوب ،تیلـه کردن یا کش کردن مـوهای
شخص باشـد .خشونت روانی میتـواند تهـدیـد ،ترسـاندن یا تحقیر کردن شخص
باشد یا وقتی کسی به شخص دیگر حـرفهای بد بزند .مانـع شدن شخص
از دیـدن دوستانش نیز میتواند خشونت باشد .خشونت مالی وقتی صـورت
میگیرد که یکی از طرفین در یـک رابطـه کنترول تمـام پولها را بدست داشتـه
باشـد و طـرف دیگر پول کافـی برای زنـدگی کردن نداشتـه باشـد .همچنـان
خشونت میتواند مادی باشد مثالً وقتی شخصی اشیای شما را خراب کند.
خشونت جنسی وقتی صـورت میگیرد که شخصی سعـی کنـد بـدون رضایت
طرف با او رابطـۀ جنسـی برقـرار کند .و یا جرئت گفتن نه نداشته باشد.

خشـونت ناموسی

خشونت در فامیل و خشونت علیه زنان در همه کشورها و فرهنگها وجود
دارد .خشونت ناموسی خشونت در مقابل کسی است که سنت های فامیل
یا گروه از افراد را شکسته باشد.
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عکس از :ایدا ایدگرن ()Ida Edgren

مهمترین اصلی که به ناموس ربط داده میشود ،تمایالت جنسی زنان و
دختران است و این که دختر هنگام ازدواج باکره نباشـد .خشونت ناموسی
با کنــترول کردن شدید و زیر نظـر داشـتن انجام میشــود نمونــهای از
خشونت ناموسی ،مجاز نبودن به پوشیدن لباسی ست که آدم میخواهد
و کنترل معاشرتهای اوست .خشــونت ناموسـی همچنین این است که
خود شخص مجاز نباشد شریک زندگی خود را انتختاب کند و با تهدیدهای
جدی به اعمال خشونت جسمی و درنهایت مرگ روبرو شود .در سـویـدن
اعمال خشونت علیه دگرباشان اقدامی مجرمانه دانسته میشود.
در اکثر موارد دختران و زنان جوان قربانی خشونتهای ناموسی میگردند
اما مردها نیز میتـواننـد قربانی شـونـد .همجسن گرایان نیز گـروه آسیب
پذیر اند .خشونت ناموسی بیشتر در جوامع جمع گرا یا جوامع که مردها
نسبت به زنان قدرت زیاد دارند رایج است .مرد و زن هر دو میتوانند علیه
شخصـی که معیـارها و سنتهای فامیـل را شکستـانـده مرتکب خشونت
گردند .تصمیم اعمال خشونت مشترکاً گرفته میشود.
سویدن از اعالمیه جهانــی سازمان مــلل برای حقـوق بشر را امضا کرده
وپیروی میکند .حقـوق بشـر تاکید دارد که تمـام افـراد ،میتواننـد برای
زندگی و آینده خود تصمیم بگیرند .یعنی این که همـه میتوانند درمورد
بدن ،تمایالت جنسی و انتخاب شریک زندگی خود تصمیم بگیرند.
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قانـون چـه میگوید

هر کسی که در رابطه به اقارب خود از خشونت کار میگیرد و خشونت
توسـط مرد باالی زن اعمـال شده باشد ،بطـور چشمـگیر صداقت زن را
نقض نموده است .شخصیکه در رابطه به سایر نسبتهای نزدیک مرتکب
خشونت گردیده میتواند به نقض شدید صـداقت نزدیکان محـکوم گردد.
همچنان شخصیکه نسبت به نزدیکان خود مرتکب خشونت شده ممکن
است به تهدید و تجاوز محکوم شود.

کمک در دسـترس است

ادارۀ خدمات اجتماعی مسئولیت ففراهم نمـودن کمک و همـکاری برای
اطفال ،زنان ومردان که با خشونت خانوادگی روبرو هستند را بعهده دارد.
شهرداری نیز مسئولیت دارد که برای زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند
و اطفال آنها بطور مثال از طریق پناهگاهها در مقابل خشونتهای بیشتر
محافظت فراهم کند.
مرکز بحران برای زنان ،سازمانـی است که به زنان و اطفـال که در روابـط
نزدیک خـود قربانی خشونت گردیده اند کمک و محافظت فراهم میکند.
بسیاری از مراکز بحران زنان به کمک مؤسسهها و دواطلبان اداره میشوند.
در سرتاسر سـویـدن مراکز بحران زنان و حتی مراکز بحران دختران وجود
دارد .میتوانید در مورد موجودیت مراکز در ویب سایت www.unizon.se
بیشتر بخوانید.

در بسیـاری از کمونها دایره بحـران وجـود دارد که بـه زنـان و اطفـال
خشونت دیده ،کمک میکند .دایره بحـران ویژهای نیز وجـود دارد که به
مردان کمک میکند تا دست از خشونت بردارند .اگر شما مورد خشونت
قرار گرفته اید ،حفاظت و کمک برای شما نیز وجود دارد.
اگر شما زن هستـید و مـورد تهـدیـد و خشونت قرار گرفتـه اید ،میتوانید
به خط کمکی خشـونـت علیـه زنـان زنـگ بـزنیـدKvinnofridslinjen، ،
 Kvinnofridslinjenهمیشه باز اند .تمـاس تلیفونـی به این خـط رایگان
است .هنـگام تماس تلیفونـی الزم نیست خـود را معرفی کنید .شمارۀ
تلیفون۰۲۰۵۰۵۰۵۰ :
معلـومات به زبانهای مختلـف در ویب سایت Kvinnofridslinjen
مـوجـود است.www.kvinnofridslinjen.se ،
همچنـان زنان میتواننـد به  Terrafemتلیفون کنند .کارمندان Terrafem
به  ۵۰زبان دنیا صحبت میـکنند .شما میتوانید در روزهای هفته از  ۸الی
 ۱۷به آنها زنگ بزنید .تماس تلیفونی به این مرکز رایگان است .همچنـان
میتوانید اسم و شمارۀ تلیفون خود را بگذارید و  Terrafemدوباره به شما
زنگ خواهد زد .شمارۀ تلیفون۰۲۰۵۲۱۰۱۰ :
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فاحشـگی و تجـارت انسـان برای مقاصد جنسـی

دولت سویدن میگوید که فاحشگی و تجـارت انسـان برای مقاصد جنسی
خشونت علیـه زنـان است .بنابراین قـانـون وضـع گردیـده که شخصیـکه
مورد فاحشگی و تجارت انسان برای مقاصـد جنسی قرار میگیرد محـکوم
نمیگردد .بلکه آنانیکه رابطۀ جنسی را خریداری نموده یا دیگران را مجبور
به فروش رابطۀ جنسی مینمایند مرتکب جرم شده و جزا داده میشوند.

ختنـۀ زنان

در بسیـاری از کشـورها دخـتران ختنـه میشـونـد .ختنۀ زنان به این معنـی که
قسمتهای کوچک از آلت تناسلی زنان بریده میشود .همچنان به این مفهوم
که تمام قسمتها بریده شوند و بعدا ً این قسمتها بهم دوخته شوند.

خطرات صحی

زنان و دختران مشـکالت زیادی را بعـد از ختنه شـدن متحمـل میشوند.
بسیاری در هنگام ادرار کردن مشکل دارند زیرا در اثر ختنه شدن مجرای
ادرار آسیب میبیند .بسیاری از زنان تا آخر زندگی در آلت تناسلی خود درد
احساس میکنند و تأثیر منفی روی رابطۀ جنسـی آنها میگذارد .ممکن آنها
به مشکالت جدی در دوران قاعدگی و عفونت دچـار شـوند .همچنـان در
هنگام حاملگی و بدنیا آوردن طفل دچار مشکل خواهند شد.

مبـارزه علیه ختنۀ زنان در سـویدن

ختنۀ زنان در سـویـدن ممنوع است .طبق قانون ،ختنۀ زنان حتـی اگر به
رضایت آنها باشد نبایـد صـورت بگیرد .کسیکه ختنۀ زنان را انجـام بدهـد
ممکن است به حبس محکوم شود .حتی اگر ختنه در کشور دیگری صورت
گرفته باشد شخص انجام دهندۀ ختنه در سویدن محکوم میگردد .همچنان
بطور مثال دوختن رحم زنان بعد از والدت خالف قانون است.
تمام افرادیکه با اطفال و نوجوانان در سـویدن فعالیت دارند در صورتیکه
فکر میکنند دختری ختنه شده یا ختنه خواهـد شد باید به ادارۀ خدمات
اجتماعی راپور بدهند.
در سـویـدن ،انجمنهای متعـددی از قبیل انجمن ملی توقف ختنۀ زنان
( )RISKو انجمن آموزش مسایل جنسی ( )RFSUوجود دارد که علیه ختنۀ
زنان فعالیت دارند .هر دو انجمن به زبانهای مختلف راجع به ختنۀ زنان
معلومات فراهم میکنند.

مراقبـت و کمـک برای زنان که ختنه شـده اند

اگر شـما سـوالی دارید یا به مراقبت و کمک ضرورت دارید میتوانید
با نرس مکتب خویش ،مرکز مشـاورۀ جوانان ،کلینیک نسـائی والدی یا
شـفاخانۀ زنان تماس بگیرید .بسـیاری از زنان که کمک دریافت کرده اند
بعد از تداوی به وضعیت عادی برگشـته اند.
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سـواالت مورد بحث ،فصل ۴
فامیل از نظر شما چه اهمیت دارد؟
از نظر شما حقوق بشر و تساوى حقوق چه معنی میدهد؟
آيا همه تز تساوى حقوق نفع مى برند؟ چه كسى از آن نفع ميبرد،
آيا كسى ضرر مى رسد؟
تفاوت بين تساوى حقوق و برابرى چيست؟
تبعیض از نظر شما چه معنی میدهد؟
چه فکر میکنید کدام گروه ها میتوانند در جامعه مورد تبعیض
قرار گیرند؟
تجربۀ شما از آزادی دینی در سویدن چیست؟
کنوانسیون حقوق اطفال ملل متحد میگوید که منافع اطفال
همیشه در اولویت قرار دارد .همگی چنین فکر نمیکنند .شما چه
فکر میکنید؟
کلمۀ «ناموس» از نظر شما چی معنی میدهد؟
وقتی بحث آزار ناموسی مطرح میشود تفاوت بین پسران و
دختران چیست؟
چگونه میتوانید شخصی را که در معرض خشونت از جانب
نزدیکانش قرار گرفته است کمک کنید؟
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