عکسColourbox :

 .۴حقـوق و وظایف افراد
فهرسـت مطالب

مساوات و حقوق بشر

محافظت در برابر تبعیض
خانواده و فرد
حقوق کودکان
خشونت مردان علیه زنان
و خشونت در روابط نزدیک
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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 ناتوانی با یکدیگر متفاوت باشند.

واژه مسـاوات از اعالمیه جهانی سـازمان ملل برای حقوق بشـر در سال
 ۱۹۴۸گرفته شـده اسـت .اعالمیه حقوق بشر سازمان ملل درباره این
اسـت که تمام آدم ها ارزش و حقوق یکسـانی دارند .تمام انسـان ها از
حـق آزادی بیـان ،اعتقاد به هر خدایی که می خواهند و انتخاب شـریک
زندگی برخوردارند.
اعالمیـه حقـوق بشر سازمان مـلل تمام مردم جهـان را دربر میگیرد .یک
دموکراسی مـدرن ،بـدون احتـرام به حقـوق بشر دوامی نخـواهـد داشت.
دولتها باید از شهـرونـدان خود در برابر تبعیض و فشـار محافظت کنند.
در سـوئـد ،حقـوق بشر توسط سه قانون اساسی پاسداری میشـود :نظام
حکومتی ،آزادی مطبوعـات و نشر و آزادی بیان .قوانـین تاکیـد دارنـد که
دولـت و کمونهـا باید برای تـامین حــق کار ،مسـکن و آمــوزش تمـام
شهروندان تالش کنند.
در وبسـایت دولت  www.manskligarattigheter.seمیتوانیـد درباره
حقوق بشر بیشتر بخوانید.

پیمـان اروپا ()Europakonventionen

از سال  ۱۹۵۰یک پیمان اروپایی برای پاسـداری از حقوق بشـر به وجــود
آمده است که پیمـان اروپا نامیـده میشـود .یک پیمـان یا ،konvention
توافقی ست میان چند کشـور .چند نمـونـه از حقوقـی که در این پیمـان
وجود دارد:

عکس :یو ِن ر
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• •حق آزادی و امنیت شخصی
• •حق برخورداری از یک دادگاه عادالنه
• • حق برخورداری از احترام نسبت به زندگی خصوصی و خانوادگی
در سال  ،۱۹۹۵این امر در سوئد به صورت قانون در آمد .حکومت ،دولت
و کمونها باید مراقب رعایت پیمان اروپا در کشور باشند.

جنسـیت ،برابـری و فمینیسـم

مقصـود از برابری ،برابری میان زن و مـرد است.زنان و مـردان باید بطـور
مسـاوی و برابر در حاکمیت حضـور داشته ودر جامعه و زندگی شخصـی
خـود تاثیر گذار باشـند .برابری بدان معناسـت که زنـان و مـردان بطــور
مسـاوی از حقوق و مسئولیتها برخوردار باشند .امکانات افـراد متاثـر از
عوامل متعـددی است که فراتر از جنسیت اسـت .به سخـن دیگر همهی
افـراد اعم از زنان و مـردان دارای تجربیات زندگی و اوضــاع اقتصــادی
یکسانی نیستند.

جنسـیت شـامل یک گروه انسـانی خاصی نیست .افرادی هستند که خود
را زن و یـا مـرد معرفی نمی کنند بلکه جنسـیت دیگری دارند که متفاوت
از چیزی اسـت که به هنگام والدت بوده اند .همه ی افراد صرف نظر
از جنسیتشـان ،از معیارهایی که جامعه به جنسـیت افراد می دهد تحت
تاثیر قرار می گیرند.
فمینیسـم مفهومی جامع برای تحلیل جامعه و سـوق دادن افکار
عمومــی به زنان اسـت و اینکه زنان از اهمیت کمتری در جامعه به
نسـبت مــردان برخوردارند و زنان تمایل به ایجاد تغییر دارند .جنبش
سیاسـی فمینیــستی از راه های مختلفی برای ایجاد فرصت های برابر،
حقـوق و مسـئولیت های گوناگون در جامعه تلاش می کند .تالش عملی
ایـن جنبش با هدف ایجــاد برابری ،مبارزه بـا تبعیض و مقابله با
خشـونت های جنسـی و افزایش نقــش زنان در اتخاذ تصمیم های کالن
اسـت .و همچنیـن جلب توجه عموم به این امر کـه دیگر محرومیت ها
ریشـه در جنسیت افراد دارد.

برابـری در سیاسـت و منزل

در آغاز قرن بیستم تفاوت بسیاری میـان حقــوق زنان و مردان در سـوئـد
بود .زنان تا پیـش از سال  1921حق رای دادن و یا نمایندگی برای مجلـس
را نداشتند .در همان هنگام حقـوق زنان متـاهـل و داری رشـد فـکری به
رسمیت شناخته شد و این بدان معنـا بود که زنان مثـال حـق تصمیم گیری
در مورد درآمدهای شخصی خـود را یافتنـد .اما امـروزه پارلمــان سـوئــد
(رایکسـداگن) متشــکل از نیمی از زنان و نیمـی از مــردان است .کابینهی
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دولت نیز نیمی را زنان و نیمی دیگر را مـردان تشـکیل میدهد و تقـریبـا
 %43از سیاستمداران شوراهای شهرها زن هستند.
بیشتر زنان متاهل در گذشـته تنهـا خـانـه داری و نگهـداری از کودکان را
برعهده داشتند اما در دههی هفتاد قرن گذشته مدارسی برای آموزشهای
مقدماتی و مهدکودکهایی ایجاد شدند .به دنبال آن بیم-هی والـدیـن به
مرحلهی اجرا درآمد .این موضوع کمـک کرد تا والـدیـن به هنـگام والدت
کودک از مرخصی برابری کمک بگیرند .این تغییرات کمک کرد که کارکردن
زنان آسانتر شده و درآمدهای شغلی خود را حفظ کنند .در دههی هفتاد
قـرن گذشتـه قـانـون آزادی سقـط جنـین به زن حـق اتخـاذ تصمیـم برای
فرزندآوری را داد.
در گذشته کارهای منزل عمدتا به دوش زنان بود ،مانند نگهداری کودکان،
شستن لباسها ،تمیز کردن خانه و شـستن ظرفها .اما در شرایـط کنونی
کار در مـنزل به سمـت بـرابـری میان زن و مـرد گام برمـی دارد ،اما زنـان
همچنان بیش از مردان در خانه کار میکنند.

برابـری در مدرسـه و محیط کار

در سال  1927دختران مانند پســران از فرصت های برابر تحصیلــی
دولتی برخوردار شـدند .هم اکنون در مدارس ابتدایی و دبیرسـتان ماده ی
آموزشـی ویژه ای گنجانده شـده است .این روش از دبیران می خواهد
که روحیــه ی برابری جنسـیتی را میان دانش آموزان تقویت کنند .به
سخن دیگر دبیران باید در برخوردشان با پسران و دختران رفتــاری
برابر باشــند.اما انتخــاب رشته ی تحصیلــی و شغـل در شرایط فعلـی
به خــوبی از گزینش جوانان حکایت دارد و اینکه با جنسـیت آنان
همخوانی دارد.
در سال  1980قانــون برابری که در گام نخست برابری در کار و
دستمــزد بــود به تصویب رسیــد .در شرایـط کنونی  %80زنــان بین 20
تا  64ســـال مشـغول به کارند .اما در شـرایط کنونی برابری در کار وجود
ندارد و تفاوت دستمزدهــا بین زنان و مـــردان بسیـــار است به گونـه ای
که زنان به طــور میانگین  %87از حقـــوق مردان را دریافت می کنند.
این موضوع رابطــه ی مستقیمی با حقوق های باالییست که مــردان
(درمقایســه با مشاغلــی که زنان دارند) دریافت می کنند .شمـــار زنان
در مقایسه با مردان در مشاغل نیمــه وقت بیشتر است  .زنان مرخصــی
والدیـن طـوالنــی تری گرفته و از فرزنـدان بیمار خود نگهداری می کنند.
در این شـرایط درآمد سـالیانه زنان در مقایسـه با مردان کمتر می شود .اما
همچنان شـمار مدیران مرد و افرادی که شـرکت تاسـیس می کنند از زنان
بیشتر است.
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سیاسـت های برابری سـوئد

پارلمان سوئد در سال  ۲۰۰۶قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن
زنان و مردان در حاکمیت و برخورداری از امــکانات و تاثیر گـذاری در
جامعه و زندگی شخصی خــود برابر باشـند .برای این هـدف بزرگ شش
هدف کوچکتر وجود دارد:
 .۱توزیع برابر تأثیرگذاری و نفــوذ به گــونهای که زنان و مــردان از
حقوق و امکانات یکسان و امکان بودن شهروندانی فعال
و طرح شرایط در اتخاذ تصمیمها برخوردار باشند.
 .۲برابریمالی .زنان و مـردان باید از امــکانات و شرایط در رابطه
با درآمد شغلی که به استقــالل مالی مادام العمر منجر میشود،
برخوردار باشند.
 .۳برابری تحصیلی .زنان و مردان ،دختران و پسران بایستی از امکانات و
شرایط یکسان برای تحصیل ،انتخاب رشته تحصیلی و پیشرفت فردی
برخوردار باشند.
 .۴توزیع یکسان کارهای بدون دستمزد خانه داری و کارهای مراقبت و
نگهداری .زنان و مردان بایستی برای کارهای خانه مسئولیت یکسان
داشته و از امکانات یکسان برای ارائه و دریافت مراقبت و نگهداری
با شرایط یکسان برخوردار باشند.
 .۵تندرستی یکسان .زنان و مردان ،دختران و پسران بایستی از شرایط
یکسان برای تندرستی مطلوب برخوردار بوده و به آنها درمان و
مراقبت با شرایط یکسان ارائه شود.
 .۶خشونت مردان علیه زنان باید متوقف شود .زنان و مردان و
دختران و پسران باید از حق و حقوق و امکانات یکسان برای حریم
جسمی خود برخوردار باشند.

برای اگاهی از سیاست برابری در سـوئـد و اقدامـات دولت در این زمینه
به پایگاه اینترنتی  www.regeringen.se/feministiskregeringمراجعه
کنید.
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عکس :یو ِن ر

محافظـت در برابـر تبعیض

محافظت شدن در برابر تبعیض ،یک حق انسانی ست .تبعیـض به معنـای
آن است که با برخی از مردم یا گروهها به صورتی بدتر از بقیه رفتار شود
و این جرمی علیه حقوق بشر است.

ناظـر عالی منـع تبعیض
( )Diskrimineringsombudsmannen

ناظــر عالی منــع تبعیض ،DO ،یک نهاد دولتی ست که برای حقوق
و فرصتهای برابر برای همه ،کار میکند .وظیفهی  ،DOاین است که
قانون منع تبعیض رعایت شود.
برپایه قانون منع تبعیض ،رفتار نامناسب شرکتها و سازمانها با برخی از
مردم به دلیل جنسیت ،هویت یا شکل جنسیتی  ،مذهب یا هر باور دیگر،
سن ،تعلق قومی ،معلولیت یا گرایش جنسی ممنوع است.
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 داردwww.do.se :
دفاتر متعدد مبارزه با تبعیض منطقهای و استانی مستقل در سوئد وجود
دارد .این دفاتر افزون بر ارائه ی راهنماییهای الزم از افرادی که احساس
میکنند مورد تبعیض قـرار گرفته اند ،حمایت میکنند .برای اطـالع بیشتر
از دفـاتر مبـارزه با تبـعیـض به پایـگاه اینتـرنـتی www.adbsverige.se
مراجعه شود.
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پرچم رنگین کمان (که به آن
پرچم پ راید هم گفته می
شود) نماد جنبش دگرباشان
است .این پرچم نماد آنست
که ارزش همۀ انسانها یکسان
است و همچنین نماد تنوع
انواع در میان همجنسگ رایان،
دوجنسیتی ها ،اف راد ت رانس
سکسول و کوئیر است.

عکسColourbox :

معیارهـا در باره ی جنسـیت و گرایشـهای جنسـی

همۀ جوامع نورم ها/معیارهای خود را برای روش زندگی مردم خود را دارند.
این معیارها عبارتند از ایده ها ،برداشت ها و مقررات نانوشته ای در مورد
درست و غلط رفتار  ،کردار و ظاهر افراد است .در اغلب جوامع بطور مثال
معیارهایی در مورد اینکه زن و مرد بایستی متفاوت بوده و دارای نقش
های مختلفی باشند ،وجود دارد .نورم های اجتماعی روی دیدگاه ما نسبت
به تمایالت جنسی و روابط نیز تأثیر می گذارند .بطور مثال این برداشت که
همۀ آدمها دگرجنسگرا هستند هنوز بسیار شدید است.

در سـوئـد همه حـق دارنـد صرف نظر از جنسیتـی که دارنـد با هرکس
بخواهند زندگی و یا ازدواج کنند .جنسیتی که یک انسان خود را آنرا
احساس می کند معموالً هویت جنسی او نامیده میشود .هویت جنسیتی
به شکل ظهری بدن و کارکرد آن مربوط نبوده بلکه به جنسیتی که فرد
خود را به آن وابسته میداند ،ارتباط دارد.
( )HBTQحروف اختصاری برای همجنسگرایان ،دو جنسیتی ها ،ترانس
سکسول ها و افراد دارای ظاهر و هویت کوئیر است .واژۀ ترانس به مفهوم
هویت و ظاهر جنسیتی است و هیچ ارتباطی با تمایالت جنسی ندارد.
واژۀ ترانس یک اصطالح برای افرادی است که با جنسیت بیولوژیکی خود
که با آن زاده شده اند احساس بیگانگی می کنند .افراد ترانس یک اصطالح
گسترده برای افرادی است که خود را زن ،مرد یا همزمان زن و مرد احساس
می کنند .افراد ترانس ممکن است بطور کل هویت جنسیتی خود را انکار
کنند .حرف ( )Qمخفف کلمۀ " "queerو نوعی برداشت انتقادی نسبت به
نورم های دگرجنسگرایانه در جامعه است .کوئیر همچنین می تواند توصیف
کنندۀ یک هویت جنسیتی باشد که در آن فرد مایل نیست جنسیت یا
تمایالت جنسی خود را در چارچوب تعاریف ستنی شناسائی کند.
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مطالب بیشتر را می توانید در وبسایت فدراسیون سراسری دفاع از حقوق
همجنسگرایان ،دو جنسیتی ها ،ترانس سکسول ها و افراد کوئیر بخوانید:
www.rfsl.se
همه حق دارند از هویت جنسیتی خود که به آن تمایل دارند برخوردار
باشند .اگر فردی به خاطر دگرباش بودن و یا تمایل به زن و مـرد دارنـد
ویا تغییر جنسیت داده بد رفتاری شود و یا از روشی مغایر با روشهای
رایـج ،تمـایـالت جنسیتی خود را نتواند نشان دهد ،مورد تبعیض قرار
گرفته است.

آزادی انتخـاب مذهب

سوئـد از سـال  ۱۹۵۱آزادی مـذهـب داشتـه اسـت .آزادی مذهـب به این
معنی است که همه حــق دارند هر مذهب یا باوری را که مـیخـواهـند،
انتخــاب کنند .آزادی مذهب یکی از مهم ترین آزادیها در قانـون اساسی
سـوئـد محسـوب میشود .در بسیـاری از قراردادهــای بـین المللـی ،برای
نمـونـه اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و پیمان نامه حقوق کودک
سازمـان مـلل ،اطــالعـات در مــورد آزادی مذهـب وجـود دارد .حکومت
موظف به احـترام گذاشتـن ،پاسـداری کردن و فعالیت کردن برای آزادی
مذهب است.
•
•
•
•
•
•
•

•همه مردم باید از حق انتخاب ،تغییر و ترک مذهب خود برخوردار
باشند.
•همه مردم باید از حق پیروی از مذهب خود برخوردار باشند .یعنی
این که برای نمونه همه حق دارند انجمنهای مذهبی تاسیس کنند.
•همه حق دارند بنویسند و نشریه و اطالعات منتشر کنند.
•همه حق دارند مذهبی را آموزش بدهند و اعیاد مذهبی را جشن
بگیرند.
•هیچ انسانی نباید بخاطر باورهایش مورد تبعیض قرار گیرد.
•پدر و مادرها حق دارند برپایه باورهای خود ،به فرزندانشان تربیت
مذهبی بدهند.
•کارفرماها باید دربرابر نیاز کارکنان به پیروی از آیین و باورهایشان
در محل کار ،مدارا نشان دهند.

تعلـق قومی

در سـوئـد مردمـانـی که از گوشـههـای مختلف جهـان آمـده اند ،زنـدگی
میکنند .تعلق قومی به این معناست که هر کس دارای ریشهای در یک یا
چند فرهنگ و گروه قومی ست .تمام مردم دارای یک یا چند تعلق قومی
هستند .رفتار نامناسب با کسی به دلیـل تعلق قومــی او ،تبعیض است و
جرمی است علیه حقوق بشر.
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معلولیـت و امکان دسترسـی

بسیــاری از مــردم دچــار یک یا چند معلولیت هستند .این معلولیتها
میتوانند مثال دشواری در دیدن ،حرف زدن ،شنیدن ،فهمیدن ،حرکت کردن
یا تمرکز داشتن باشند .جامعه باید در دسترس همـه باشــد .نباید مانعی
برای توانخـواهــان در مشارکت در زندگی اجتمـاعی وجـود داشته باشد.
نمونهای از کاری که برای بیشتر در دسترس بودن جـامعــه انجــام شده،
دوباره سـازی اماکن عمومـی است تا افرادی که برای باال رفتــن از پلهها
مشکل دارند ،بتوانند بدون کمترین مانعی در این مکانها حرکت کنند.

سن

اگر کسی به خاطر این که شما جوان و یا مسن هستید با شما بدرفتاری
کند ،تبعیض روا داشته است .قوانین و مقرراتی وجـود دارند که تعیین
میکنند در چه مواردی میتوان با جوانان و سالمنــدان ،متفاوت رفتار
کرد .برای نمونه ،مرز سنی تعیین شده برای گرفتن گواهینامه رانندگی یا
نوشیدن مشروبات الکلی.

خانواده و فرد

خانواده چیست؟ پاســخ به این پرسش در فرهنگها و جوامــع مختلف،
متفــاوت است .در برخـی از نقـاط جهـان ،خویشـاونـدان و گروهی که
هرکس به آنها تعلق دارد ،مانند بخشی از خانواده محسوب میشوند .در
سوئــد اغلب تنها والدین ،خواهر و برادر و فرزندان ،خانواده به حساب
میآیند .آنچه که فرد معنا میشود نیز در فرهنگها و جوامــع مختلف،
متفاوت است .دو روش مختلف برای نگاه به فردیت وجود دارد ،نگرش
فردگرایانه و نگرش جمع گرایانه.

نگـرش فردگرایانه

نگرش فردگرایانه حاوی این نکته است که فردیت مهم تر از گروه است.
هر فـردی تشـویـق میشـود که ایدهها و عقاید خـودش را داشتـه باشد.
فرد ،به خود همچون کسی که نسبت به زندگی ،خوشبختی و آینده خود
مسئول است نگاه میکند .او در مرتبه اول شخص خودش است و در مرتبه
بعد ،بخشی از گروههای متفاوت.

نگـرش جمـع گرایانه

نگرش جمـع گرایانه به این معنـی است که منافـع گروه مهـم تر از منافـع
فرد است .آنچه هرکس به عنوان فرد انجــام میدهد بر تمـام گروه تاثیر
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میگذارد .در یک جامعـه جمع گرا ،اغلب یک اشتراک و روحیــه جمعی
قوی وجود دارد .اعضـای این اشـتراک یا گروه ،مسئولیت یکدیگر را به
عهــده میگیرند .نـگرش جمـع گرایانــه اغلب این معنی را دارد که
شخص ،افـراد بیشتری را خانواده خود میداند .خویشاوندان و گروه اغلب
مانند خانواده به حساب میآیند.

نظام هـای اجتماعـی متفاوت

نظامهای اجتماعی متفاوت ،به مردم نگرشهای مختلفی را میدهد .سوئد
از جهات زیادی یک جامعه فردگر است .آنچه شما انجــام میدهید بیشتر
بر خود شما تاثیر میگذارد و نه بر خانواده و خویشاوندان شما.
در سوئد ،حکومت باید مسـؤلیت تضمین امنیت مردم را به عهده بگیرد.
نتیجه این امـر ،وابسته نبـودن مــردم به محافـظت خویشـاونـدانشــان
برای داشتن یک زندگی امن است .در جامعهای که حـکومت ،مسئولیت
شهروندان خود را به عهده نمیگیرد ،مردم برای امنیت خــود بیشـتر به
خویشاوندانشان اعتماد میکنند.
اگر در سوئــد کسی مرتکب جرمی شود ،تنها خود آن شخص که جــرم را
انجام داده مجازات میشود نه خانواده و بستگان او.

حقوق کودکان

تقریبا در تمـام کشـورهـا ،قوانیـن و مقـرراتـی برای محـافظت از کودکان و
نوجوانان وجود دارد .در سوئد ،کودکان و نوجوانان هم با قوانین بین المللی
و هم ملی ،مورد محافظت قرار میگیرند .سوئد ،حقوق کودکان و محافظت
از آنها را در برابر تهدید و خشونت ،بسیار جدی میگیرد .دولت و کمونها
تالش میکنند تا کودکان و نوجوانان از رشد و پرورش خوبی برخوردار شوند.

پیمـان نامـه حقوق کودک ()Barnkonventionen

سوئد ،پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل را امضا کرده است .یک پیمان
نامه ( ،)konventionمقرراتی ست که کشورهای زیادی درمورد آن با هم
به توافق رسیده اند .در پیمان نامه حقوق کودک مقرراتی وجـود دارد که
از حقوق بشر برای کودکان پاسداری میکند.
از آنجا که سوئد این پیمان نامه را امضا کرده ،قـول داده است که اجـرای
این مقررات برای تمام کودکان و نوجوانان در کشور رعایت شود .در این
پیمان نامه مقرراتی وجود دارد که به آنها ماده میگویند .پیمان نامه
حقوق کودک دارای  ۵۴ماده است.
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عکس :یوهانا نیهولم ،یو ِن ر

برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:
•
•
•
•

•
•
•

•از کودک باید در برابر تبعیض محافظت شود .با کودک نباید بدتر از
دیگران رفتار شود.
•سیاستمداران ،ادارات و دادگاهها باید در تمـام تصمیمهای خـود به
خیر و صالح کودکان فکر کنند.
•پدر و مادرها باید کودکان خود را به گونهای تربیت کنند که مناسب
سن و رشد آنها باشد.
•کــودک حـق زنـدگـی و رشــد را دارد .معنـای ایـن جملــه ایـن
است که کشورها باید از کودکان دربرابر مرگ در جنگ و بیماری
محافظت کنند .حق رشد ،یعنی این که کودک از حق داشتن یک
کودکی خوب برخوردار باشد.
•کودک حق دارد که نطر خــود را بگوید و به گوش دیگران برساند.
ادارات و دادگاهها باید از کودک در باره نظرات و خواستهای او
بپرسند.
•کودک حق دارد یک زندگی خصوصی داشته باشد .برای نمونه ،پدر و
مادر نباید یادداشتهای روزانه و نامههای او را بخوانند.
•کودک حق محافظت دربرابر خشونتهای خانگی را دارد .کودک باید
دربرابر پدر و مادر و بزرگساالن دیگر که خشونت به کار میبرند یا
به شکل مناسبی مراقب او نیستند ،محافظت شود.

مـــدارس ســوئــد بـه مـیزان زیـادی از مقــررات پیمــان نامــه
حقـــوق کودک به عنـــوان اســـاس کار خــود استفـــاده مـی کنــند .در
وبسـایــت  www.barnkonventionen.seمی توانید درباره حقوق
کودکان بیشـتر بخوانید.
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حقوق کودکان در جامعه BRIS -

بریـس (حقــوق کودکان در جامعـه) سازمــانی ست که به کــودکان و
نوجوانانی که نگرانی یا مشکلی دارند ،کمک میکند .زنگ زدن به بریس
به شماره تلفن  ۱۱۶ ۱۱۱هیچ هزینهای ندارد .افراد زیر  ۱۸سال میتوانند
به آنجـا زنگ بزنند و بدون کمترین هـزینـه ای ،درباره هـر چـیز با یک
بزرگسال گفتگو کنند.
 BRISنمیتواند ببیند که از کدام شماره تلفن به آنجا زنگ زده شده است.
حتی در صورت حساب تلفن نیز نوشته نمیشود که کسی به آن شماره
زنگ زده است.

 BRISبه بزرگساالنی که نگران فرزندان خـود هستنـد نیز کمک میکند .برای
تلفـن به بخش بزرگساالن  ،BRISمیتـوان به این شمــاره زنگ زد
 .۰۷۷ -۱۵۰۵۰۵۰اطالعات بیشتر در این وبسایت وجود داردwww.bris.se :

خشـونت مـردان علیه زنان و
خشـونت در روابط نزدیک

خشونت در روابط نزدیک یعنی این که برای نمونه از قدرت برای کنترل،
زدن و تهـدیـد استفـاده شـود .در سـوئـد ،اعمـال خشونت علیـه دیگران
ممنوع است .این ،نقض حقوق انسانی افراد دیگر است و رفتاری مجرمانه
محسوب میشود.
به این دلیــل اســت که اعمـــال خشونت در داخــل خـانـواده نیز
ممنـــوع شده است .خشونت در روابط نزدیــک ،تمــام انـواع
خشـونت ها را که میان نزدیکان انجام می شـود ،در بر می گیرد .روابط
نزدیــک ،شـامــل هم روابط دگرجنس خواهانه و همجنس خواهانه و
نیز روابط میان خواهران و برادران  -و دیگر بسـتگان و اعضای خانواده
می شـود .یعنــی این که کتک زدن فرزند ،شـوهر ،زن یا همزی ممنوع
اسـت .باوجود این قوانین ،خشـونت در خانواده ها وجود دارد .اغلب این
مــردان هستــند که زنان را مــی زنند .خشونت در خـانه می تواند جسمی،
روانی ،مالی ،مادی و جنسـی باشد.
این که کودکی شـاهــد ضرب و شتم یکی از والدین خــود باشد ،یک نوع
جدی آزار روانی است .معموال اعمــال خشونت در خــانواده هـــم توسط
کسـی که کتک خورده و هم کسـی که کتک زده ناچیز قلمداد می شـود یا
انکار می شـود .اما کودکان می بینند ،می شـنوند و احساس می کنند .این
نیز معمول اسـت که کودکان خود مورد ضرب و شـتم قرار گیرند .یک
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دگ ِرن ()Ida Edgren
عکس :ایدا ِا ِ

اضطـراب دائمی مانند نگرانی از خشـونت ،می تواند پی آمدهایی برای
سلامتی جسـمی و روحی به همراه داشته باشد.
خشـونت جسـمی می تواند این موارد باشد ،وقتی کسی کتک میخورد،
موهایش را می کشـند یا هلش می دهند .خشـونت روانی نیز می تواند
تهدید شـدن و مورد ترس یا تحقیر قرار گرفته باشـد .برای نمونه هنگامی
که کسـی حرفهای ناخوشـایندی درباره فرد دیگری می زند .همچنین
هنـــگامی که کسی مجاز به دیدار دوستانش نباشد .خشونت اقتصــادی
هــنگامی روی می دهد که یکی از زوجها کنترل تمام پولها را در دست
دارد و زوج دیگر پول کافی برای زندگی در اختیار ندارد .خشـونت حتی
می تواند مادی باشـد ،برای نمونه کسـی وسایل شما را خراب کند .خشونت
جنسـی هنگامی اسـت که کسی سعی کند با شما رابطه جنسی داشته
باشـد ،حتی هنگامی که شما نخواهید.

خشـونتی کـه به شـرف و ناموس مربوط می شـود
خشونت در خانواده و خشونت علیه زنان در همه کشــورها و فرهنگها
وجود دارد .اما خشونت مربوط به ناموس در حقیقت علیه فردی است که
برخالف سنتهای معمول در خانواده و یا نزدیکان رفتار میکند.
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مهم ترین اصلی که به ناموس ربط داده می شـود ،تمایالت جنسـی
زنان و دختران است و این که دختر هنـــگام ازدواج باکره نباشـــد.
نمونـــه ای از خشـونت ناموسـی ،مجاز نبودن به پوشیدن لباسی ست
که آدم می خواهد و کنترل معاشـرت های اوسـت .خشونت ناموســـی
همچنـــین این اسـت که خود شـخص مجاز نباشد شریک زندگی خود
را انتختاب کند و با تهدیدهای جدی به اعمال خشـونت جسـمی و
درنهایت مرگ روبرو شـود .در سـوئد اعمال خشـونت علیه دگرباشان
اقدامی مجرمانه دانسـته می شود.
به این دلیل است که بیشتر دختران و زنان جــوان در معـرض خشونت
ناموسی قرار میگیرند ،گرچه پسرها نیز ممکن است با چنین وضعیتی
روبرو شوند .همجنس گرایان دگرباشان، ،تغییر جنسیت داده و طرفداران
آزادی جنسی در معرض خشونت هستند .خشونت ناموسی در جوامع
جمع گرا یا در جایی که مردان بیش از زنان قدرت دارند ،معمول تر است.
هم زنان و هم مردان میتوانند درمورد کسی که سنت و اصول خانواده
و فامیل را زیر پا گذاشته از خشونت ناموسی استفاده کنند .تصمیم برای
اعمال خشونت ،مشترکا گرفته میشود.
سوئد از اعالمیه جهانــی سازمان مــلل برای حقوق بشر پیروی میکند.
حقوق بشر تاکید دارد که تمام افراد ،میتوانند برای زندگی و آینده خود
تصمیم بگیرند .یعنی این که همه میتوانند درمورد بدن ،تمایالت جنسی
و انتخاب شریک زندگی خود تصمیم بگیرند.

قانـون چنیـن می گوید

مردی که در یک رابطـه نزدیک ،زنی را مــورد خشونت قرار میدهـد،
میتواند بخاطر سلب شدید آسایش زن ،محکوم شود .درمورد نزدیکان
دیگر نیز ،فردی که مرتکب خشونـت شـده به سلـب آسایـش محـکوم
میشود .کسـی که در یک رابطـه نزدیـک از خشونت استفـاده میکند،
میتواند به دلیل ضرب و شتم یا تهدید نیز محکوم شود.

شـما می توانیـد کمک دریافـت کنید

اداره خدمات اجتماعی بیشترین مسئولیت را برای دادن کمک به کودکان،
زنان و مردانی دارد که با خشـونت از سـوی نزدیکان زندگی میکنـند بر
عهده دارد .کمونها نیز مسئولند کسانی که مورد خشونت قرار گرفتهاند،
برای محافظت دربرابر ادامه این خشونت پناه بدهند ،برای نمونه در
خانههای امن.

مرکز اورژانس زنان ،سازمانی است که از زنان و کودکان در برابر
خشونتهایی که از سوی بستگان نزدیک اعمال میشود ،حمایت میکند.
این سازمان از سوی مراکز خودجوش و غیرانتفاعی اداره میشود .همچنین
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اورژانس زنان و اورژانس دختران در سراسر کشور وجود دارد .برای
اطالع بیشتر ازاماکن این اورژانسها به پایگاه اینترنتی www.unizon.se
مراجعه شود.
در بسیـاری از کمونها دایـره بحـران وجـود دارد که به زنان و کودکان
خشونت دیده ،کمک میکند .دایره بحران ویژهای نیز وجود 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 مورد تهدید و خشونت قرارگرفته اید و به کمک احتیاج دارید،
به خط تلفنی آسایش زنان ( )Kvinnofridslinjenزنگ بزنید .خط تلفنی
آسایش زنان همیشه باز است .زنگ زدن به این تلفن هیچ هزینهای ندارد.
شما نیاز ندارید هنگام تماس ،نام خود را بگویید و خــود را معرفی کنید.
شماره تلفن۰۲۰ -۵۰۵۰۵۰ :
در وبسایت خط تلفنی آسایش زنان ،اطالعات به زبانهای مختلف وجود
داردwww.kvinnofridslinjen.se ،
شما که زن هستید میتوانید به مرکز  Terrafemنیز زنگ بزنید .کارکنان
این مرکز به ۵۰زبان حرف میزنند .شما میتوانید در روزهای عادی هفته
از ساعت  ۸تا  ۱۷به آنها زنگ بزنید .زنگ زدن به این تلفن رایگان است.
شما همچنین میتوانید نام و شمــاره تلفــن خود را بگذارید تا کارکنان
 Terrafemبه شما زنگ بزنند .شماره تلفن۰۲۰ - 52 10 10 :

تن فروشـی و تجارت انسـان برای اهداف جنسـی

دولت سوئد میگوید که تن فروشی و تجارت انسان برای اهداف جنسی،
خشونت علیه زنان محسوب میشود .به این دلیل ،قانونی وضع شده تا
کسی که در معرض تن فروشی و تجارت انسان برای اهداف جنسی قرار
میگیرد ،محکوم نشود .درعوض کسی که خدمات جنسی خریداری میکند
یا دیگران را وادار به فروش خدمات جنسی میکند ،جرم مرتکب میشود
و میتواند مجازات شود.

ختنه زنان

در بسیاری از کشورها ،دخنران ختنه میشوند .ختنه میتواند به این معنی
باشد که بخشهایی از فسمت بیرونی آلت جنسی زنان بریده میشود.
این در شرایطی میتواند به این صورت باشد که تمام آلت جنسی بریده
میشود و سپس واژن به هم دوخته میشود.

خطراتی برای سلامتی

دختران و زنان میتوانند پس از ختنه دچار مشکالت زیادی شوند .بسیاری
برای ادرار کردن دچار مشکل میشوند ،چون که ممکن است لوله ادرار
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آسیب دیده باشد .بسیاری از آنها در تمام طول زندگی احساس درد و
عذاب در آلت جنسی خود خواهند داشت و بر تمایالت جنسی آنها نیز
تاثیر منفی خواهد گذاشت .آنها ممکن است دچار مشکالت عادت ماهانه
و عفونت شوند .ممکن است برای بارداری و زایمان نیز مشکل پیدا کنند.

مبـارزه علیه ختنه زنان در سـوئد

ختنه زنان در سوئد ممنوع است .قانون میگوید حتا اگر خود فرد با ختنه
موافقت کند ،نباید او را ختنه کرد .کسی که زنی را ختنه کند ،میتواند به
زندان محکوم شود .حتی اگر ختنه در کشور دیگری انجام شود نیز باز آن
شخص ممکن است در سوئد محکوم شود .به هم دوختن واژن زنان نیز
بعد از مثالً زایمان ممنوع است.
تمام کسانی که در ســوئـد با کـودکان و نوجوانان کار میکنند ،اگر فکر
میکنند که دختری ختنه شده یا قرار است ختنه شود ،باید آن را به اداره
خدمات اجتماعی اطالع دهند.
در سوئد چندین انجمـن علیه ختنـه زنان فعالیت میکنند ،برای نمـونه
انجمن سراسری توقف ختنه زنان ،RIKS ،و فدراسیون سراسری اطالع
رسانی جنسی  .RFSUهر دوی آنها اطالعات درمورد ختنه را به زبانهای
مختلف منتشر میکنند.

درمـان و کمک برای زنان ختنه شـده

اگر پرسشی دارید یا به درمان و کمک نیاز دارید میتوانید با پرستار
مدرسه در مدرسه خود ،یک مطب نوجوانان ،مطب زنان یا کلینیک زنان در
بیمارستانها تماس بگیرید .بسیاری از زنان کمک دریافت کردهو زندگی
آنها پس از درمان ،روالی عادی پیدا کرده است.
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پرسـش هابرای بحـث .بخش ۴
خانواده برای شما چیست؟
حقوق بشر و برابری برای شما چه معنایی دارد؟
آیا همه از برابری و مساوات برخوردارند؟ چه کسانی از آن سود و
چه کسانی از آن زیان می بینند؟
چه تفاوتی میان برابری جنسیتی و برابری اجتماعی وجود دارد؟
تبعیض برای شما چه معنایی دارد؟
به نظر شما کدام گروه ها می توانند در جامعه مورد تبعیض قرار
گیرند؟
چه تجربه ای از آزادی مذهب در سوئد دارید؟
در پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل نوشته شده که خیر و صالح
کودک همیشه باید مقدم باشد .ممکن است موضوع برای همه
مردم معنای یکسانی نداشته باشد .این برای شما چه معنایی دارد؟
واژه «شرف و ناموس» برای شما به چه معناست؟
تفاوت فشاری که به دلیل شرف و ناموس بر دختران و پسران
وارد می شود تا چه اندازه است؟
شما برای کسی که در یک رابطه نزدیک ،مورد خشونت قرارگرفته
چه می توانید بکنید؟

© شـورای شهـر یوتبـوری و استـانـداری استـان یـوتـالنـد غـربـی

دربــاره سـوئــد | 145

 | 146دربـاره سـوئــد

© شـورای شهـر یوتبـوری و استـانـداری استـان یـوتـالنـد غـربـی

