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برابری جنسیتی به چه معناست؟ 
برابری جنسیتی به این معنی است که همه افراد از هر جنسیتی که باشند از حقوق، 
وظایف و امکانات برابری برای تحقق خویشتن و شرکت در فعالیت های اجتماعی 

برخوردار هستند. هدف این است که همه جنسیت ها حقیقتاً با هم برابر باشند. 

در یک جامعه توام با برابری، هیچکس بخاطر جنسیت خویش مورد تبعیض یا همان 
برخورد نابرابر واقع نمی شود. برابری جنسیتی عبارت از حقوق بشر انسانی مبتنی 

بر توافق نامه های بین المللی و قوانین ملی می باشد. 

برابری جنسیتی و قانون فنلند 
مطابق با قوانین فنلند، مردم در برابر قانون برابر هستند. همچنین تبعیض در رابطه 

با هویت جنسیتی یا ابراز وجود جنسیتی، ممنوع است. هدف از قانون برابری، 
جلوگیری از تبعیض بر اساس جنسیت و ارتقاء برابری مابین زنان و مردان و 

همچنین بهبود موقعیت زنان بخصوص در زندگی کاری می باشد. 
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 برابری جنسیتی در زندگی خانوادگی 

در فنلند هر کسی شخصا تصمیم می گیرد که با چه کسی معاشرت نموده/ یا ازدواج 
می کند. ازدواج اجباری ممنوع است، می توان در سن 18 سالگی ازدواج کرد. 

زوجین حتی بدون ازدواج می توانند با هم زندگی کنند. زوجین دارای ازدواج سفید 
)avoparit( و دارای ازدواج رسمی )avioparit( از موقعیت برابری برخوردار 
هستند. طالق در فنلند رایج است. زوجین حتی پس از جدا شدن از همدیگر، با هم به 

موضوعات اوالدهای مشترک خود رسیدگی می کنند. 

در فنالند خانواده های بسیار مختلفی وجود دارد. خانواده هایی که در آن تعداد والدین 
خانواده دو یا یک نفر هستند و همچنین خانواده های زوج های هم جنس. مردان نیز 

کارهای خانه را انجام می دهند یعنی غذا درست می کنند و از اطفال مراقبت می کنند. 

کلیشه های جنسیتی 

کلیشه های جنسیتی به معنای انتظارات و پیش فرض ها در مورد ویژگی ها یا رفتارهای 
مرتبط با زنان و مردان یا دختران و پسران که بر روی برابری تاثیر می گذارند، 

می باشد. کلیشه ها برای مثال برداشت هایی در این رابطه هستند که چه اسباب بازی ها 
یا فعالیت های اوقات فراغتی برای دختران یا پسران مناسب می باشند. تصور بر این 

است که برای دخترها فقط بازی با گدی/ عروسک و برای پسرها فقط بازی با موتر/ 
ماشین بازی مناسب است یا مشاغل خاص یا کارهای خانه فقط به مردان یا زنان تعلق 

دارند. 

کلیشه ها، انتخاب و درک طفل و نوجوان از خود را محدود می کند. اقلیت های 
جنسیتی و جنسی نیز از کلیشه های جنسیتی رنج می برند. کلیشه های مضر را 

می توان توسط والدین، کودکستان ها، معلمان و رسانه ها هم شکسته و هم تقویت نمود. 

برابری جنسیتی در تحصیالت 

در فنلند مکتب/ مدرسه دخترها و پسرها یکی می باشد و تقریبا در ساعت درسی تمام 
مضامین/ دروس صنف ها/ گروه ها مختلط هستند. برابری تحصیلی به این معناست که 

در مرکز پذیرش پناهجویان، زنان و مردان از حق یکسان برای مثال شرکت در دوره 
آموزش زبان فنلندی برخوردار هستند. 

تحصیالت شغلی و تحصیالت مقطع عالی در فنلند بر اساس جنسیت افراد، به 
اصطالح به حرفه های مردانه و زنانه تقسیم شده   اند. سطح تحصیالت زنان در فنلند از 

سطح تحصیالت مردان باالتر است. 
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برابری جنسیتی در زندگی کاری 

در فنلند تقریبا تعداد زنان و مردانی که اشتغال به کار دارند به یک اندازه می باشد. 
زن ها حتی بعد از اوالد دار شدن نیز به زندگی شغلی خود ادامه می دهند. در فنلند، هم 
زنان و هم مردان می توانند از رخصتی/ مرخصی والدین استفاده کنند. فنالند همچنین 

دارای سیستم مراقبت روزانه )کودکستان( عمومی است. 

معاش/ حقوق و مزایا به طور جداگانه به هر شخصی پرداخت می شود. مالیات 
نیز شخصی است. تقاعد/ بازنشستگی در فنلند منحصر به فرد بوده و سن 

تقاعد/ بازنشستگی زنان و مردان یکسان است. 

در فنالند بازار کار بشدت به مشاغل زنان و مردان تقسیم شده است. این یک مشکل 
پابرجا است که به نوبه خود به حفظ کلیشه ها و نابرابری های زندگی کاری که برای 
مثال سطح معاش/ حقوق نابرابر می باشد، کمک می کند. در فنلند معاش/ حقوق زنان 

بطور متوسط حدود 16% کمتر از معاش/ حقوق مردان می باشد، هر چند که مطابق با 
قانون، در مقابل کار یکسان بایستی به یک اندازه معاش/ حقوق پرداخت شود. 

طبق قانون، کارکنان نباید به دلیل حاملگی/ بارداری یا اوالد دار شدن، مورد تبعیض 
قرار گیرند. حاملگی یا استفاده از رخصتی/  مرخصی خانوادگی، نباید باعث اخراج 

شده و یا بر روی استخدام شخص تاثیر بگذارد. 
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خشونت مبتنی بر جنسیت 

زنان در همه کشورها، فرهنگ ها و طبقات اجتماعی مورد خشونت قرار می گیرند. 
همچنین در فنلند. خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر است. 

ممکن است یک زن به دلیل جنسیت خویش، در تمام مراحل زندگی خود مجبور 
به تجربه خشونت شود. زنان به ویژه در روابط زناشویی و در خانواده با خشونت 
مواجه می شوند. در اغلب مواقع فرد مرتکب به خشونت، فردی آشنا بوده و برای 

مثال شریک زندگی فعلی یا سابق شخص می باشد. در مورد خشونتی که مردان تجربه 
می کنند، فرد مرتکب به خشونت اغلب یک غریبه می باشد. نمونه هایی از خشونت 

علیه زنان عبارتند از: 

• زدن، لت و کوب/ ضرب و شتم، کشیدن موها یا نوع دیگری از لت و    
    کوب/ ضرب و شتم 

• اعمال رفتاری بدتر نسبت به دختران یا ممنوع کردن از تحصیالت   
• خشونت نسبت به شریک زندگی و افرادی که دارای رابطه نزدیک    

    می باشند
• خشونت جنسی )تجاوز جنسی( و سوءاستفاده   

• قاچاق/ تجارت انسان و فحشا   
• بریدن آلت تناسلی )ختنه(   

• خشونت ناموسی و مجبور کردن به ازدواج.  

مزاحمت جنسی یا جنسیتی و آزار و اذیت 
جنسی بر اساس قانون ممنوع است. در 

مرکز پذیرش پناهجویان نیز این امر صدق 
می کند. این ممنوعیت هم شامل ساکنین و 

هم کارکنان این مرکز می شود. 

جرایم توام با خشونت و جرایم جنسی در فنالند جرایمی قابل جزا/ مجازات هستند. 
همچنین تنبیه بدنی اطفال نیز جرم است. هر کسی شخصا درباره بدن خود و اینکه چه 

کسی می تواند به آن دست بزند و چگونه، تصمیم می گیرد. 

مزاحمت جنسی به معنای رفتارهای کالمی، بدون کالم یا فیزیکی/ جسمی دارای 
ماهیت جنسی و ناخواسته ای می باشد که توسط آن حریم روحی و جسمی فرد نقض 

می شود. این موضوع خشونت نسبت به شخص محسوب می شود. 

مزاحمت جنسیتی به معنای رفتار ناخواسته ای است که نسبت به جنسیت، هویت جنسی 
یا نحوه ابراز جنسیت شخص صورت می گیرد و توسط آن حریم روحی و جسمی 

فرد نقض می شود. 
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مطالب بیشتر 

پروژه ای به نام Kotona Suomessa ویدیوهایی را در باره جامعه فنلند ساخته 
است. یک موضوعات این ویدیو حقوق بشر، برابری و مساوات می باشد. 

https://www.youtube.com/c/KotonaSuomessa/playlists

مشاهده ویدیوها از یوتیوب: 

ویدیوها را می توان به زبان های زیر مشاهده کرد: فنالندی، سوئدی، انگلیسی، عربی، 
دری، کرمانجی، سومالیایی، سورانی، تایلندی، چینی، فرانسوی، استونیایی، تیگرینیا 

و روسی. 


