زﻧﺎن از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ﺳﻮد ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
«ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﺎن ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ »در ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ و
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﻓﺎه ﺷﻬﺮﻫﺎ دارﻧﺪ اﻣﺎ اﻏﻠﺐ آﺧﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﺷﻬﺮ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
در ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﺎن ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان« ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ »ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ
زﻧﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح در ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ آﺷﮑﺎر در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ،اﺳﺘﺨﺪام و
دﺳﺘﻤﺰد ،ﺣﻖ ﺗﺼﺮف ﻣﻠﮏ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺟﻤﻊآوری داراﯾﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و اداری ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ و اوﻟﯿﻪ در ﮐﻨﺎر راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﯿﺎز ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﻓﺎه و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﺎن ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد زﻧﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش«ﻟﻮﺳﯿﺎ ﮐﯿﻮاﻻ »و« اوﯾﺒﺎﻧﺠﯽ اوﯾﻼران–
اﯾﺎﯾﯿﻨﮑﺎ »ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮ روی ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ رﯾﻮ دو ژاﻧﯿﺮو ،ﮐﯿﻨﮕﺴﺘﻮن ،ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ ،ﮐﺎﻣﭙﺎﻻ و ﺑﻨﮕﺎﻟﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪات اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
«ﺟﻮآن ﮐﻠﻮس» ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﺎن ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺷﻬﺮدار ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﻓﺎه زﻧﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ روﻧﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد و زﻧﺎن ﺳﻬﻢ ﮐﻤﺘﺮی از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ دارﻧﺪ.
«ﺟﻮآن ﮐﻠﻮس »اﻓﺰود :اﻣﺮوز زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت
اﻣﺮار ﻣﻌﺎش و اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ و
ﺑﯽارزشﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﻮﯾﮋه در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش دو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺷﻬﺮی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮار ﻣﻌﺎش و ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ و اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺎز ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای رﻓﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺗﺴﺎوی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﯿﺘﯽﻣﺎﯾﺮز ،در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻨﯽ اﻣﻦ و اﯾﻤﻦ ﯾﮑﯽ از
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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