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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.

وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ دادم رﺳﯿﺪﻧﺪ
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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﺻﺪای زﻧﯽﺳﺖ در دور دﺳﺖ .زﻧﯽ از ﺟﺎﯾﯽ دور و ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ .زﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﺪه ،ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه،
رﻧﺠﯿﺪه ،ﻃﺮد ﺷﺪه ،ﺑﺎرﻫﺎ اﻓﺘﺎده و از ﻧﻮ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
«ﻧﻮﺷﯿﻦ »از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ »اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ او را ﻫﻢ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﮔﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﯽ در ﮐﺠﺎ ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮﻓﺎن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ از آن رﻫﯿﺪه ،ﭼﻮن ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ذﻫﻨﺶ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
درﮔﯿﺮ آن روزﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮﺷﯿﻦ دﮐﺘﺮای ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ دارد .او ﯾﮏ زن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ او ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪه ،درک و
درﯾﺎﻓﺖ درﺳﺘﯽ از ﺷﺮاﯾﻄﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖزده ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ «:وﻗﺘﯽ داﯾﺮه ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮ
ﺳﺎﺑﻘﻢ آنﻗﺪر وﺳﻌﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺮدم و ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪم ،ﺗﺎزه
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ زﯾﺎد ﺑﻮده .ﻣﻦ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدم ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﭘﺎﯾﻢ را از آن داﯾﺮه
ﻣﻌﯿﻮب ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬارم».
ﻧﻮﺷﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻫﺸﺪارﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ از ﻣﻬﺎﺟﺮت و از ﻫﻤﺎن اوﻟﯿﻦ روزﻫﺎی ازدواجﺷﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮده؛
ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎورﺷﺎن ﮐﻨﺪ و ﭘﺎی ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ از ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻪ «:ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺘﻢ را ﻫﻤﺎن روز ﻗﺒﻞ از ازدواجﻣﺎن از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪم .وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻻﯾﺖ ﮐﺮدن ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ در آراﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ و او ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎش ﺑﻪ ﻣﻦ
زﻧﮓ زد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻫﻤﯿﻦ دم از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﻣﻦ در ﺣﺎل آراﯾﺶ ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ .آن ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻨﺎن دﻟﺸﻮرهای ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم آورد ﮐﻪ در
زﯾﺮ اﻧﺒﻮه رﻧﮓ و ﮐﻼه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ آراﯾﺸﮕﺮ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻢ .از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ را ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮم

ﺑﺮوم».
آﻧﻬﺎ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻮﺷﯿﻦ راﻫﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﺬرانﺷﺎن ﺷﻐﻠﯽ
ﺧﻮب و آﺑﺮوﻣﻨﺪ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ «:ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮدی ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی داوﻃﻠﺐ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم
آن ﮐﺎر را از آن ﺧﻮدم ﮐﻨﻢ اﻣﺎ او و ﺧﺎﻧﻮادهاش واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﻦ اﺻﺎﻟﺘﺎ ﺗﺮک زﺑﺎﻧﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ارﻓﺎق ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺷﻐﻞ را ﺑﺎ
ﮔﺸﺎدهدﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻼ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪم و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻨﺪهدار ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮک زﺑﺎﻧﻢ -آن ﻫﻢ ﺑﯿﻦ آن ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻫﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ -اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رﺑﻂ ﻣﺎﺟﺮا را
درک ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﮕﺎه واﻟﺪﯾﻨﺶ ﺑﻮد .ﻣﺎدر ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش زﻧﯽ رﻧﺠﺪﯾﺪه و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮا اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻣﺎﻧﺪه ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺧﺴﺘﻪ و ﮐﻮﻓﺘﻪ از
ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻢ او ﺑﺮای ﺧﻮدش ،ﻫﻤﺴﺮش و ﭘﺴﺮﺷﺎن ﭼﺎی ﻣﯽآورد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ﻣﯽﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮو ﺗﻮی
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدت ﭼﺎی ﺑﺮﯾﺰ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺸﺪار ﻣﯽداد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﺮای زن -ﺣﺘﯽ
زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪی دارد -ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ».
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
زﻧﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﻣﻨﻘﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﯽرود
ﺑﮑﺎرت؛ ﺑﻬﺎی دﺧﺘﺮ ﺑﻮدن
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎد آنﻫﺎ را ﻣﯽزاﯾﺪ و ﺗﻮﻓﺎن درو ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺣﺴﺎس ﺗﺜﺒﯿﺖﺷﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ او
را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ «:ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺮای دوره دﮐﺘﺮا از ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻦ اﻧﺪوﺧﺘﻪام را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
دﻻر ﮐﺮده و دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮم ﺳﭙﺮدم اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدم وارد ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺪم ﺗﺎ ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و او ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﺧﺮﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﻤﯽداد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ زﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدم و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و درآﻣﺪ ﺧﻮدم ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺸﻮم .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ دردﻧﺎک اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﻐﻞ و ﮔﺬﺷﺘﻪات را ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪای و اﻧﺘﻈﺎر داری
ﻫﻤﺴﻔﺮ و ﻫﻢﺧﺎﻧﻪات ﺗﻮ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺧﺒﺮی از اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺒﻮد .ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ از ﺳﺮم ﮔﺬﺷﺖ .از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر آﻓﺘﺎﺑﯽ
وارد ﮐﺸﻮری ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎزده ﺑﻮد و ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻦ ﺣﺘﯽ آنﻗﺪر ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ از ﺧﺎﻧﻪام ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم .ﭘﺬﯾﺮش دوره ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ داﻧﺸﮕﺎه در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺮ و ﺑﯽﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ دادم رﺳﯿﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﯾﮏ
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ دوﻟﺘﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﮕﯿﺮم .ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ  ۰۰۸ﯾﻮروﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﻋﻤﻼ
ﺑﻪ دادم رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻢ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮتﻣﺎن از ﺗﺰ دﮐﺘﺮاﯾﺶ دﻓﺎع ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮم وارد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ -اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﻪ وارد زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺴﺮﺷﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدم و آنﻗﺪر زرﻧﮓ ﺑﻮدم ﮐﻪ داﺷﺘﻢ دﮐﺘﺮاﯾﻢ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ -ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
دﺷﻮاریﻫﺎﯾﺶ اداﻣﻪ دادم .درﺳﺖ اﻣﺎ از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ او زﻣﺰﻣﻪ ﺟﺪاﯾﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﻪ ﻫﻢ زد ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽاش ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺠﺮد ﺑﻮد ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ازدواج اﺣﻤﻘﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر دﻧﯿﺎﺳﺖ و
دﺧﺘﺮﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪی ﭼﻪﻗﺪر زﯾﺒﺎ و دﻟﺮﺑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه آدﻣﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ازدواج اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ دﻓﺎع از
ﺗﺰ دﮐﺘﺮاﯾﺶ ﺑﯽﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ،وﺳﺎﯾﻠﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮکﻣﺎن رﻓﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﺖ رﻓﺘﻨﺶ ﭼﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺖ ﻣﺸﺎوری ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﻮرﺗﺶ ﺑﻮده ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﻣﺤﻞ
اﻗﺎﻣﺘﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دﻫﺪ».
درﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺷﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺴﺮش ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﺮده ،ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ او ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و اﻟﺒﺘﻪ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ رخ ﻧﺪاده.
ﻧﻮﺷﯿﻦ ﮐﻪ از ﺷﺪت ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس ﺑﯽﺣﺴﯽ ﻣﯽﮐﺮده ،او را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد «:اﻻن وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪام ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﺧﻮدم ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﭼﺮا ﻣﻦ ﺑﯽﻫﯿﭻ
واﮐﻨﺸﯽ او را دوﺑﺎره ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽام ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ؟ ﭼﺮا ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم؟ ﭼﺮا ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن آن آدم اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ از زﻧﺪﮔﯽام ﺗﻼش ﻧﻤﯽﮐﺮدم؟
آنﻗﺪر در ﮔﻮﺷﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪم و ﺑﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﺎور ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺪون او ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻣﺎه ﻋﺴﻞ راﺑﻄﻪﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺴﺖ ﺑﻮد و ﻣﺪام ﺗﻠﻔﻨﺶ زﻧﮓ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺻﺪای ﻣﺰاﺣﻢ ﺗﻠﻔﻨﺶ آن را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و از ﺳﺮ اﺗﻔﺎق ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽدﯾﺪم .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﯾﮏ آیدی ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﺎ زنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﮑﺲ ﭼﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺑﯿﺪارش ﮐﺮدم و
ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﻣﺎﺟﺮا را ﭘﺮﺳﯿﺪم .او ﻫﻢ اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮد».
ﺷﻮک ﻧﺎﺷﯽ از درک و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎی ﻣﮑﺮر ،ﻧﻮﺷﯿﻦ را واﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺑﻪ روانﭘﺰﺷﮏ داﻧﺸﮕﺎهﺷﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ «:ﺑﻪ ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم .ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم داد .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻼق را ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش

ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دﻧﺒﺎل ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻃﻼق ﺷﺪ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪی ﻧﺸﺎن داد .ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر ،ﻣﺸﺎور و دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ
ﻣﺸﮑﻞ اﺧﻼﻗﯽ دارم .ﻫﺮ ﺟﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم آﺑﺮو و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارم .آنﻗﺪر داﯾﺮه ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی رواﻧﯽاش ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺮدم .ﻣﻦ ﻣﺎهﻫﺎ آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪم و آﻧﺠﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪم داﯾﺮه ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه
ﺑﻮدم ﭼﻘﺪر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮت ﺑﻌﺪ ورود ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ ﻫﯿﭻ ﭘﻮل و ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪای در
اﺧﺘﯿﺎرت ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪ رواﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ راﯾﮕﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻢ اﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺮا از ﭘﺎ ﺑﯿﻨﺪازد .ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﻢ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮم از ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻮن در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ او ،ﻣﻦ ﻣﻘﺪاری ﯾﻮرو ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﺎ او ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎور اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ
ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺎ وﮐﯿﻞ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺎﻣﺖ اروﭘﺎﯾﯽاش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺠﺒﻮرش ﮐﺮد
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ».
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﻃﻼق اﯾﺮاﻧﯽاش را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق دادن او ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان
ﻧﯿﺴﺖ «:ﻃﻼﻗﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﯿﺮ ﺑﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺸﻮی اﻟﺘﻤﺎﺳﻢ ﮐﻨﯽ».
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای دادﮔﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﺴﺮش او را ﺗﻨﻬﺎ رﻫﺎ ﮐﺮده ،دﻧﺒﺎل ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﺑﻮده و او را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮده و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
«ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺳﻮﺋﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ اﻻن ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ داﺷﺘﻢ .ﺣﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻢ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﻣﯽداد».
ﻧﻮﺷﯿﻦ اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ و در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﻟﻨﺪن ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺎزه زﻧﺪﮔﯽاش ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ «:در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ آﺷﻨﺎ
ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدم .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدم و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ اﯾﺮاﻧﯽام زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدم ﺧﻮدم را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ .ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ او
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و رﻓﺖ و روب ﻣﯽﺷﺪم .ﺑﻌﺪﻫﺎ و در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزهام ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ آﺷﭙﺰی
ﻣﯽﮐﺮدم .ﯾﮏ روز ﮐﻪ از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﺮده ﺑﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺬا ﺑﭙﺰم ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺣﺴﺎس ﺷﺮم و ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ
ﺳﺎﺑﻘﻢ داﺷﺘﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮدم را ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮدم و ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن و ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮدن از ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽام .اوﻟﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ اﺳﺎﺳﺎ دارم ﺑﺎﺑﺖ ﭼﻪ اﻣﺮی ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺮس ﻣﻦ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ از ﻣﻦ دﻟﺠﻮﯾﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ
وﻇﯿﻔﻪای در آن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارم و دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد اﺣﺴﺎس وﻇﯿﻔﻪ و ﻓﺸﺎر ﮐﻨﻢ .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ از ﺳﺮ ﻟﻄﻒ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ
از ﺳﺮ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ .اﯾﻦ دو ﻧﮕﺎه و دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن ﺳﺎلﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﭼﻪ ﺣﺠﻤﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدهام و آنﻗﺪر ﺑﻪ آن ﺧﻮ ﮐﺮده
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﻮدم ﻫﻢ درﮐﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﺑﻮدن آن رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ».

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.

ﺳﻮﺋﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه
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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
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.
درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
اﻣﺎرات ،زﻧﺎن ﺑﯽﭘﻨﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺣﺘﯽ از اﻟﻬﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺎری ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ!
از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺗﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪن
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.

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.
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺑﻮﻣﯽ اﻣﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽاﻧﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان
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.

