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ﯾﻮزﻓﯿﻦ ،ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻼس زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان ،ﺧﺎﻃﺮات زﯾﺎدی از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .او و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ،ﺑﺨﺸﯽ از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺻﺮف ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﻮول ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﻮﺋﺪ ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﯾﻮزﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪی ﻫﻢ دارد ،ﭼﻮن اﻏﻠﺐ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
ورود از ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﯾﻮزﻓﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺳﻮﺋﺪی
ﻫﻢ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﺮا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ «:ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻫﻨﻮز در آنﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﺮﻗﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ در
ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺳﺮ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ».
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﻬﺮت دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن از آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺗﻌﺠﺐاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﺸﻮری ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،دﻟﯿﻞ آن ﮔﺰارشدﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺎن از ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻤﻮل آزارﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺎل  ۰۱۰۲در ﺳﻮﺋﺪ ،ﺑﯿﺶ از  ۰۰۰۷۲ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﻻی  ۵۱ﺳﺎل ﮔﺰارش و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در
ﺣﺪود  ۶۱زن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ او رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮑﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ اﮐﻨﻮن دارد ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی۵۳ ،
ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آزار ﮐﻮدﮐﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ
از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺗﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪن
ﺳﻮﺋﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻓﺖ؟
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ۰۲ ،ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﻮﺋﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺮد.
ﺳﺎل  ۸۹۹۱ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﻮﺋﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ دو ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻮد.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ ،اﻓﺸﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﺑﻮ ﻧﯿﺴﺖ و زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اداره ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آزارﮔﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺨﺶ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی اﻓﺸﺎﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻠﯿﺲ
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﭘﻠﯿﺲ اﻋﻼم ﮐﺮده ﭘﺨﺶ اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی اﻓﺸﺎﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻠﻦ ﻓﻮرﺳﺒﮏ ،از ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮔﻔﺘﻪ «:اﺑﻬﺎﻣﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﮔﺰارشﺷﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
آﮔﺎﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ .زﻧﺎن اﮐﻨﻮن ﺟﺮات ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و رﺳﻤﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ».
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﻮﺋﺪ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ،زﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻠﺐ ﺷﺪﯾﺪ
آﺳﺎﯾﺶ زن ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درﻣﻮرد ﻧﺰدﯾﮑﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻠﺐ آﺳﺎﯾﺶ ،ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد.

ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ،اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻓﻮری ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ،اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻓﻮری ﺑﻪ زﻧﺎن و ﺣﺘﯽ دﺧﺘﺮان ،در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد.
اداره ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﻧﺰدﯾﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﮐﻤﻮنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻮوﻟﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﭘﻨﺎه ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﻮنﻫﺎ ،داﯾﺮه ﺑﺤﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .داﯾﺮه ﺑﺤﺮان وﯾﮋهای ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج
دارد ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺎن راﻫﮕﺸﺎﺳﺖ .ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ آزاد اﺳﺖ و زﻧﮓ زدن ﺑﻪ آن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪای در ﺑﺮ ﻧﺪارد.
ﺣﺘﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .در وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺎن ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد.
زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ) Terrafemﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ( ۰۲۰ – ۰۱۰۱۲۵ :ﻧﯿﺰ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ  ۰۵زﺑﺎن
ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در روزﻫﺎی ﻋﺎدی ﻫﻔﺘﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺗﺎ  ۷۱ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺗﻠﻔﻦ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻢ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﻤﺎسﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن  Terrafemﺑﻪ او زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻓﻮری ﺑﻪ زﻧﺎن ) ،(kvinnojourﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ و ﭘﻨﺎه در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ در
رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

