ﺳﻮﺋﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻓﺖ؟
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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل  ،۵۱۰۲ﺣﺪود ۹۲
ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺳﻮﺋﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ  ۷۳درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﺳﻮی ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ :ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖورزی ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺸﻬﻮر در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺷﺪ آزادیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮاﺑﺮی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻋﻤﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۰۸۹۱ﻣﯿﻼدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و اﻣﮑﺎن ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ادﻋﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ را از ﺳﻮی زﻧﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﻪرو ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۸۹۹۱ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺎن ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ از ﺳﻮی ﻣﺮدی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ
راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آن زن ﻗﺮار دارد.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﺟﻨﺴﯽ و روﺣﯽ ﻋﻠﯿﻪ زن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﯾﮏ زن ،ﺷﺶ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از  ۰۰۲ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﯾﺎ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن زن ﺳﻮﺋﺪی ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ زﻧﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺳﻮﺋﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ داﻧﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻟﻤﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ؛ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ
زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻣﺎرات در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﯿﺮت و
ﻧﺎﻣﻮس و ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺣﺎل اﺟﺮا دارد.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،اوﻟﻮﯾﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺘﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷﻬﺮت دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در
رواﺑﻂ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن و اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻣﺨﺮب و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﯿﺮت و ﻧﺎﻣﻮس.

اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﺮدان ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.
دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋهای دارد و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﻫﻤﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد و در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره  ۰۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه و از ﺗﺎرﯾﺦ اول ژاﻧﻮﯾﻪ  ۷۱۰۲ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ:
–ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ.
–ﻣﺒﺎرزه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.
–ﺑﻬﺒﻮد داﻧﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
–ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ اﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و روی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ و دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﺳﺎزﻧﺪهﺗﺮ ﻣﺮدان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد و ﺧﻼف ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ،
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ در آزادی ﻋﻤﻞ و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪهای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺤﺸﺎ و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺟﻨﺴﯽ
وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻗﺪاﻣﺎت
ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،در دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،دوﻟﺖ  ۰۰۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺮون )ﻣﻌﺎدل ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۰۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو( را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی  ۷۱۰۲ﺗﺎ  ۰۲۰۲اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ۰۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺮون ) ۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﯾﻮرو( ﻧﯿﺰ در ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ،آژاﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ،دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻼشﻫﺎی
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺧﻮد در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ را در ﻣﺪارس ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ و آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری و
زﻧﺪانﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﭙﺮدازد.
آﻣﻮزش ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی اﻓﺮاد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻧﯿﺰ از
ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ از اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﻮس و ﻏﯿﺮت اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ

ﻗﺮار دارد.
اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاردی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .در ﻃﺮح اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ
روشﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﮑﺮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎل  ۴۱۰۲در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ازدواجﻫﺎی اﺟﺒﺎری
و ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﮐﻨﺎر ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد داﻧﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺛﺒﺖ آﻣﺎرﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﻣﻠﯽ از آن در راس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺮار دارد.

