ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﺗﺮازوی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻋﮑﺲ :ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﯿﺶ از  ۰۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﻣﺎده  ۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ «:ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ از ﮐﺮاﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺎوی
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺲ ،ﻧﮋاد ،زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ».
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺎرزی در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ روح ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮارد ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ را در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ذﯾﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
 (1ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ :ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؛ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ،۸۰۰۲ﺑﻪ  ۳.۱۲درﺻﺪ رﺳﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ در ﺳﺎل  ،۴۰۰۲ﻓﻘﻂ  ۲۱درﺻﺪ و در ﺳﺎل  ،۰۰۰۲درﺣﺪود
 ۱۱درﺻﺪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادات اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن) ،(CEDAWﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ رم ﻣﺎده  ۷ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ و اﺟﺮای آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 (2ﻗﺎﭼﺎق و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻨﺴﯽ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ :ﻗﺎﭼﺎق زﻧﺎن ﻧﯿﺠﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻧﺎن ﻧﯿﺠﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻫﺪاﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺤﺸﺎ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در
آﻣﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ از  ۰۰۰۸دﺧﺘﺮ آﻟﺒﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۰۳درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﭼﺎق ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻘﺮ در ﮐﺸﻮر آﻟﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﺑﯿﻦ
 ۷۱ﺗﺎ  ۰۲ﺳﺎل ﺳﻦ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﻘﻂ  ۴۱ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ .زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﭼﺎق و ﻓﺤﺸﺎی اﺟﺒﺎری در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ
و ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻣﯽ ورزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻋﻤﻮﻣﺎً وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ آﻧﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ،ﻗﻄﻌﺎً اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﻠﻂ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دوﻟﺘﻬﺎ را ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮده ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﯿﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋه ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.
 (۳ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺑﺎزار ﮐﺎر :در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﮑﻤﻪ ای زﻧﺎن ﺣﻀﻮر ﺿﻌﻴﻔﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ دارﻧﺪ و در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺎرهوﻗﺖ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در دﺳﺘﻤﺰد زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﺪم اﺟﺮاي اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي در رﻓﺘﺎر ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ارزش ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺜﺎق ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺤﻘﻮق،
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ).ﻣﺎده  ۷ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎ را راﻫﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﺮدان
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ).
 (4ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﺻﻠﯽ
زﻧﺎن در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس از ﺳﻮی زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،
درﻣﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﺑﯿﺶ از  ۱۳درﺻﺪ از زﻧﺎنِ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪت ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ
رواﻧﯽ و  ۷۳درﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۰۰۶ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺟﺮم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.دوﻟﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزات ﻧﺎﻗﻀﺎن و ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ اﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﻂ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮای رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﻧﮕﺎه اﺑﺰاری ﺑﻪ زن و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﺮدان
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺣﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را از ﺧﻮد ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۵۸۹۱ﺑﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن رﻓﻊ ﺗﻤﺎم اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را ﺑﺎ ﺗﺮازوی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺳﻨﺠﯿﺪ؟
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