
برابری جنسیت ها در فنالند

دوره آموزشی جامعه فنالندی



persia - 2/2021 - دوره آموزشی جامعه فنالندی - برابری جنسیت ها در فنالند 2

برابری جنسیت ها به چه معنی است؟
برابری جنسیت ها به این معنی است که همه جنسیت ها حقوق، وظایف و امکانات 

یکسانی برای تحقق خود و شرکت در فعالیت اجتماعی دارند. هدف این است که همه 
جنسیت ها به طور واقعی با هم برابر باشند.

در جامعه برابر، هیچکس مورد تبعیض قرار نمی گیرد، یعنی بر اساس جنسیت با او 
برخوردی متفاوت انجام نمی شود. برابری جنسیت ها جزو حقوق بشر است که هم بر 

مبنای قراردادهای بین المللی است و هم بر مبنای قوانین ملی.

برابری جنسیت ها و قانون در فنالند
بر اساس قانون فنالند، انسان ها در برابر قانون با هم برابرند. تبعیض مبتنی بر هویت 

جنسیتی یا ابراز جنسیت هم ممنوع است. هدف قانون برابری جلوگیری از تبعیض 
مبتنی بر جنسیت و پیشبرد برابری بین زنان و مردان و نیز بهبود جایگاه زنان بویژه 

در زندگی کاری است. 
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 برابری جنسیت ها در زندگی خانوادگی

در فنالند هر کسی خودش تصمیم می گیرد که با چه کسی معاشرت کند و/یا پیوند 
زناشوئی ببندد. ازدواج های اجباری ممنوع هستند. ازدواج در سن 18 سالگی می تواند 

انجام شود. زوج ها می توانند بدون پیوند ازدواج هم با هم زندگی کنند. زوج هایی که 
با هم ازدواج کرده اند یا بدون ازدواج با هم زندگی می کنند، در جایگاهی برابر قرار 

دارند. طالق در فنالند متداول است. امور فرزندان مشترک پس از طالق هم به طور 
مشترک انجام می شوند.

در فنالند خانواده ها انواع متفاوت و متعددی دارند. خانواده های با دو یا یک سرپرست 
و از جمله خانواده هایی که زوج همجنس دارند، وجود دارد. مردها هم کار خانه انجام 

می دهند، یعنی غذا می پزند و به فرزندان رسیدگی می کنند.

استریوتایپ های جنسیتی

استریوتایپ های جنسیتی، یعنی انتظارها و فرض ها از خصوصیات یا رفتارهایی که 
به زنان و مردان یا دختران و پسران نسبت داده شده اند، بر روی تحقق برابری تأثیر 
می گذارند. استریوتایپ ها مثالً برداشت ها از این است که چه اسباب بازیها یا تفریحات 
و سرگرمی هایی برای دختران یا پسران مناسب هستند. چنین فکر می شود که بازی 

کردن با عروسک برای دخترها مناسب است و بازی کردن با ماشین برای پسرها و 
یا مثالً حرفه ها یا کارهای خانگی مشخصی فقط مال مردان یا زنان هستند.

استریوتایپ ها انتخاب ها و درک از خود را در کودک و جوان محدود می کنند. 
اقلیت های جنسیتی و جنسی هم از استریوتایپ های جنسیتی رنج می برند. از جمله 

والدین، مهدکودک ها، معلم ها و رسانه ها می توانند استریوتایپ های مضر را هم از بین 
ببرند و هم تقویت کنند.

برابری جنسیت ها در تحصیالت

در فنالند دختران و پسران به مدارس مشترک می روند که در آنها تقریباً در همه 
کالس ها گروه های شامل دختران و پسران حضور دارند. برابری تحصیالت همچنین 

به این معنی است که در مرکز پذیرش پناهجویان هم مردان و هم زنان حقوق 
مشابه ای برای شرکت مثالً در دوره آموزشی زبان فنالندی دارند.

در فنالند تحصیالت حرفه ای و مدارج باال مطابق با جنسیت به رشته های به اصطالح 
مردانه و زنانه تقسیم شده اند. سطح تحصیلی زنان در فنالند از مردان باالتر است.
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برابری جنسیت ها در زندگی کاری

در فنالند زنان و مردان تقریباً به اندازه یکسان کار می کنند. زنان پس از این که 
دارای فرزند می شوند هم به کار خود ادامه می دهند. در فنالند هم زنان و هم مردان 
می توانند از مرخصی های والدین استفاده کنند. عالوه بر این، در فنالند نظام عمومی 

مراقبت روزانه از کودکان وجود دارد.

دستمزد و مزایا به هرکسی به طور شخصی پرداخت می شود. پرداخت مالیات هم 
فردی است. بازنشستگی در فنالند فردی است و سن بازنشستگی زنان و مردان یکی 

است.

بازارهای کار در فنالند به شدت به کار مردان و زنان تقسیم شده اند. این یک مشکل 
سرسخت است که به سهم خود استریوتایپ ها و نابرابری زندگی کاری مثالً در 

دستمزدها را حفظ می کند. در فنالند دستمزد زن تقریباً 16 % از مرد کمتر است، با 
این که بر اساس قانون باید بابت کار یکسان و کاری که ارزش یکسان دارد دستمزد 

یکسان پرداخت نمود.

بر اساس قانون، نباید کارمندان را به دلیل بارداری یا والد بودن مورد تبعیض قرار 
داد. به دلیل باردار شدن یا استفاده از مرخصی های خانوادگی نباید کسی را اخراج 

کرد و این مسائل نباید بر روی کاریابی تأثیر بگذارند.
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خشونت مبتنی بر جنسیت

زنان در همه کشورها، فرهنگ ها و طبقات اجتماعی تحت خشونت قرار می گیرند. 
در فنالند هم همینطور. خشونتی که بر روی زنان انجام می شود نقض حقوق بشر 

است. 

زن ممکن است در تمام مراحل زندگی به دلیل جنسیت خود خشونت را تجربه کند. 
زنان بویژه در روابط زوج ها و در خانواده ها با خشونت روبرو می شوند. انجام دهنده 

عمل معموالً شخصی آشناست، مثالً شریک زندگی فعلی یا قبلی. در خشونتی که 
مردان تجربه می کنند انجام دهنده اغلب ناشناس است. خشونتی که بر روی زنان انجام 

می شود می تواند مثالً چنین باشد:

• زدن، کشیدن مو یا ضرب و شتم دیگر  
• برخورد بدتر با دختران یا ممنوع کردن از تحصیل  

• خشونت زوج یا فامیل  
• خشونت جنسی )تجاوز( و سوء استفاده  

• تجارت انسان و تن فروشی    
• ختنه و بریدن آالت تناسلی  

• خشونت مربوط به مسائل ناموسی و مجبور کردن به ازدواج. مزاحمت جنسی یا جنسیتی و اذیت و آزار  
جنسی در قانون ممنوع اعالم شده است. 
در مراکز پذیرش پناهجویان هم چنین 
است. این ممنوعیت هم شامل ساکنین 

می شود و هم شامل کارکنان.

جرائم مربوط به خشونت و جرائم جنسی در فنالند جرائمی قابل مجازات هستند. تنبیه 
بدنی کودکان هم جرم است. هر شخصی خودش در مورد بدن خودش و در مورد این 

که چه کسی حق دارد به بدن او دست بزند و چگونه، تصمیم می گیرد.

مزاحمت جنسی به معنی رفتار غیرمطلوب حرفی، غیرحرفی یا فیزیکی از نوع 
جنسی است که با آن حریم شخصی روحی و روانی یا فیزیکی شخص نقض می شود. 

مزاحمت جنسی خشونتی است که بر روی فرد انجام می شود.

مزاحمت جنسیتی به معنی رفتار غیرمطلوبی است که مربوط به جنسیت، هویت 
جنسی یا ابراز جنسیت می شود که با آن حریم شخصی روحی و روانی یا فیزیکی 

شخص نقض می شود.
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مطالب بیشتر 

طرح در خانه در فنالند )Kotona Suomessa( ویدیوهایی در مورد جامعه 
فنالندی تهیه کرده است. موضوع یکی از این ویدیوها حقوق بشر، برابری و مساوات 

است.

این ویدیو در یوتیوب وجود دارد: 

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

این ویدیو را می توان به این زبان ها تماشا کرد: فنالندی، سوئدی، انگلیسی، عربی، 
دری، کرمانجی، سومالیایی، سورانی، تای، چینی، فرانسوی، استونیایی، تیگرینیا و 

روسی.


