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3

ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ

ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق در دامنﺎرک

در دامنﺎرک زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺣﻘﻮق ،وﻇﺎﯾﻒ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ – آﻧﻬﺎ »ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮی« دارﻧﺪ! ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در دامنﺎرک اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
دارد ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد ،ﻫﺮ دو در ﺑﺎزارﮐﺎر ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﴍوع ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﻬﺪﮐﻮدک
 /ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﭼﻮن زن و ﻣﺮد ،ﻫﺮ دو در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﴍﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ازدواج و ﻃﻼق ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد و ﻫﺮ
دو از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﴎﮔﺮﻣﯽ ،دوﺳﺘﺎن و ﴍﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ.

ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷام در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﱰ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺟﺰوه درﺑﺎره ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق و ارزش ﯾﮑﺴﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در
دامنﺎرک ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺷام در ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺑﺎزارﮐﺎر و ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘامﻋﯽ ﭼﻪ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﯾﺪ .ﺷام در اﯾﻦ ﺟﺰوه
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق در دامنﺎرک و ارزش ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﻠﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺟﺎﻣﻌﻪ دامنﺎرک ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺰوه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و در ﺿﻤﻦ ﻣﮑﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزش »ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق«  ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪارس
زﺑﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﻮب ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ مبﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ادﻏﺎم ﺷﺪن در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦ دوره در
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 Lærdanskدر آرﻫﻮس و اودﻧﺴﻪ ،ﺷﻬﺮداری اودﻧﺴﻪ و ﺷﻬﺮداری ﮐﭙﻨﻬﺎگ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
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ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﯾﻌﻨﯽ ارزش ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮق ،وﻇﺎﯾﻒ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ.
دامنﺎرک ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺑﺎره ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق دارد ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻧﻔﻮذ ﺑﺮاﺑﺮ و ادﻏﺎم ﺷﺪن ﺑﺮاﺑﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داد .اﯾﻦ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻔﺎوت رﻓﺘﺎر ﺷﻮد ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ و در ﺑﺎزارﮐﺎر .اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،اﺻﺎﻟﺖ ﻗﻮﻣﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺸﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از
دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ،ﻫﻢ زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﺮدان ،آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻧﻈﺮ و اﻋﺘﻘﺎدی را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ،در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

دﺳﺘﻮر اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان:

ﻓﺼﻞ  ،1ﻣﺎده :1
»ﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮی در ادﻏﺎم ﺷﺪن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻔﻮذ و ﺑﺮاﺑﺮی اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ارزش ﯾﮑﺴﺎن ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﻫﺪف اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ آزار و اذﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ«.
ﻓﺼﻞ  ،2ﻣﺎده :2
»ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ او ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻓﺮدی
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ او ،ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد«.

اﻣﯿﺪوارﯾﻢ از ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻟﺬت ﺑﱪﯾﺪ

ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺴﺖ.
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﻣﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﴍط ﯾﺎ روال ﮐﺎری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ او ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
Den Kongelige
Livgarde
egilegnoK
ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻼً در neD
 edragviLﻣﺸﮑﻠﱰ
 edragviLﴍط ﻗﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  175ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﱰ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﴍاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش زﻧﺎن را در Livgarde
ﻣﯿﮑﺮد ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ ﺗﺮ از ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دارا ﺑﻮدن اﯾﻦ ﴍط ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﴍط اﻧﺪازه ﻗﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮده و ﻗﺪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  169ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﱰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷام ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 Ligebehandlingsnævnetﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﱰی در اﯾﻦ وب
اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷام ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ tenvænsgnildnahebegiL
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:

https://ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet

ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳﯽ

در دامنﺎرک زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ .زن ﻣﺮد ،ﻫﺮ دو آزادی ﺑﯿﺎن ،آزادی ﻣﺬﻫﺐ و ﺣﻖ رأی دارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ  (1ﻫﻤﻪ اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﻈﺮی را ﮐﻪ
دارﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ؛  (2ﻫﻤﻪ اﺟﺎزه دارﻧﺪ آزاداﻧﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ؛  (3ﻫﻤﻪ اﺟﺎزه دارﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رأی
ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺎت در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دامنﺎرک ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در دامنﺎرک ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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§
ﻣﺮدان ﻫﻢ زﻧﺎن در ﺗﺼﻤﯿامت ﺳﯿﺎﺳﯽ در دامنﺎرک ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل دارﻧﺪ در ﺻﻮرت داﺷنت ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﺛﺎﺑﺖ در دامنﺎرک ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻖ رأی دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دامنﺎرک را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻬﺮداری ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و
ﭘﺎرﳌﺎن اروﭘﺎ رأی ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﻤﺰﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﺮدان ،ﻫﺮ دو ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه رأی دادن دارﻧﺪ ،از ﺣﻖ رأی
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ منﺎﯾﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در دامنﺎرک ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷنت ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﴍﮐﺖ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﴍﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷام ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در دامنﺎرک اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ورزش ،ﴎﮔﺮﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ و اﻫﺪاف اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 Integrationsrådﯾﺎ در اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻞ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺷﻮرای واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﻣﻬﺪﮐﻮدک/ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﯾﺎ در ﺷﻮرای ادﻏﺎم ﺷﻬﺮداری dårsnoitargetnI
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﴍﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮد را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ .در دامنﺎرک اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﮔﺮدﻫﻢ آﯾﯽ ﻫﺎ آزاد اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﴍﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را دارﻧﺪ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯿﴪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دامنﺎرﮐﯽ ﺑﻌﻀﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪی دارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و  10ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ .واﻟﺪﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺧﺮج ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و
زوج ﻫﺎی ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺧﺮج ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺳﺎمل ﻫﻢ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و /ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن و اﻋﺘامد

ﺟﺎﻣﻌﻪ دامنﺎرک ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻋﺘامد ﺑﻪ اﺟﺘامع ،ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ اﻋﺘامد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آزادی دﯾﮕﺮان را
ﻣﺤﺪود منﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن رﻓﺘﺎر ﺷﻮد .در ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ دامنﺎرک ﮐﻤﱰﯾﻦ
ﻓﺴﺎد در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻘﺾ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺧﺎﻧﻮاده .

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق در دامنﺎرک
در ﻃﻮل  100ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﭘﯿﴩﻓﺖ زﯾﺎدی در دامنﺎرک ﮐﺮده اﺳﺖ 100 .ﺳﺎل ﭘﯿﺶ زﻧﺎن در ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺮدان را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﴩﻓﺖ مثﺮه ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم در دامنﺎرک و ﺑﻘﯿﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق اﺳﺖ .ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در
دامنﺎرک از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،و ﭘﯿﻮﺳنت دامنﺎرک ﺑﻪ ﯾﮑﴪی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﺑﴩ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ،ﺑﻪ زﻧﺎن و ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ،ﭼﻮن زﻧﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮی داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ زﻧﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ رأی ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ دﺳﱰﺳﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﱰی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮدان ﻫﻢ ﺑﺸﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ
زاﯾامن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ دامنﺎرک در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﮐرث ﻣﻮارد ﺗﺤﺖ ﻗﺪرت
ﻣﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻫﺎ زﻧﺎن ﴍوع ﺑﻪ اﻋﱰاض ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن دامنﺎرﮐﯽ در ﺳﺎل  1871ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن دامنﺎرﮐﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ آزادی ،ﴎﭼﺸﻤﻪ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل
 1789ﺑﻨﺎ ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺣﻖ رأی زﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﺪ و در ﺳﺎل  1915ﺣﻖ رأی و اﻧﺘﺨﺎب زﻧﺎن در دامنﺎرک ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ .ﺗﺎ دﻫﻪ 1920
ﻫﻢ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق در ازدواج از ﺟﻤﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻃﻼق ﭘﯿﺶ آﻣﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق دوﺑﺎره در اواﺧﺮ دﻫﻪ  60و دﻫﻪ  70ﺑﺎ ورود ﺑﯿﺸﱰ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن »ﺟﻮراب
ﻗﺮﻣﺰی« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮﺟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی دﺳﺘﻤﺰد ،ﺣﻖ زن ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،و ﻧﱪد ﻋﻠﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ
زن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺊ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد.
از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و زن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ زﯾﺎد ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻫﻢ در دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ،زﻧﺎن ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻫامن دﻫﻪ  70ﴍﮐﺖ زﻧﺎن ﺟﻮان در ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺑﺎزارﮐﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻢ
اﻧﺪازه ﻣﺮدان ﺟﻮان ﺑﻮد .مبﺮور زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺴﻞ »زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار« ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯽ زﻧﺎن در ﺑﺎزارﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ؛
 (1ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ دارد ،و  (2ﺑﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
و ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی ﻣﺮدم ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ارﮔﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﻫﺴﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﺼﻮص دﺳﺘﻤﺰد ،ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻣﻘﺎم .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﻣﺮدان در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ »زﻧﺎﻧﻪ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﴎوﮐﺎر دارد ،ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ »ﻣﺮداﻧﻪ«
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت مبﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ .ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ زﻧﺎن در اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮدان در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ،اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮد ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﺪﯾﺮان زن اﺳﺖ.

 tcejorPﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن در دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
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در ﺳﺎل  2018دامنﺎرک ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽProject
در ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق در دامنﺎرک – در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،در ﺑﺎزارﮐﺎر و در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎء در اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﴎﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ  18ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﴎﺑﺎزی اﺣﻀﺎر ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را زﻧﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.

6

7

1957

ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﻬﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق در دامنﺎرک

ﺣﺎﻻ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺟﺎزه داده ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﮐﻔﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

1683

ﻗﺎﻧﻮن دامنﺎرﮐﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺖ زن ﺧﻮد را ﻣﺠﺎزات ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
1814

1961

ﺣﺎﻻ زﻧﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
1966

اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﺸﻮد .آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای ﻫﻢ دﺧﱰان ﻫﻢ ﭘﴪان اﺟﺒﺎری ﻣﯿﺸﻮد.

ﻗﺮص ﻫﺎی ﺿﺪﺑﺎرداری aدردامنﺎرک آزاد ﻣﯿﺸﻮد.

1857

1971

ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ،ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻗﺎﻧﻮن ارث ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﺸﻮد .ﺣﺎﻻ زﻧﺎن ﻣﺠﺮد وﻗﺘﯽ  25ﺳﺎل متﺎم دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
زﻧﺎن ﻣﺠﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﭙﺎی ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﺮدﺧﻮد ،وارث ارث ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ زﻧﺎن ﺣﻖ ورود ﺑﻪ ارﺗﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد.

1875

1973

ﻗﺎﻧﻮن آزادی ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﺸﻮد.
1976

زﻧﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺸﻮﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ در داﻧﺸﮑﺪه اﻟﻬﯿﺎت.

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮی دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﺸﻮد.

1880

1978

زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻮرد دﺳﺘﻤﺰد درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺑﺎزارﮐﺎر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﺸﻮد.

1899

ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﻤﭙﺎی اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﻘﻮق ﻣﺮد از ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی در ﻣﻮرد داراﯾﯽ ﻣﺸﱰک ﻣﺤﺪود ﻣﯿﺸﻮد.
1901

ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺣﻖ داﺷنت ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾامن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺪون ﴍط ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
آن و ﺑﺪون از دﺳﺖ دادن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮد ،ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
1908

1983

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾامن ﺑﻪ  24ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺟﺎزه داده ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
1985

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺸﱰک ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﺸﻮد.
1995

ﺑﻪ زﻧﺎن ﺣﻖ رأی و ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻬﺮداری ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ،ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﺗﺎزه ازدواج ﮐﺮده ،ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن داده ﻣﯿﺸﻮد.

دامنﺎرک ﺻﺎﺣﺐ اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ زن و اوﻟﯿﻦ دو زن اﺳﻘﻒ ﻣﯿﺸﻮد.

1912

1999

ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ زن دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻮل ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﺮد اﺳﺖ.

ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

1915

2000

 ) Rigsdagenﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎرﳌﺎن Folketinget
 tegnitekloFاﻣﺮوز اﺳﺖ( ﮐﺴﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
زﻧﺎن ﺣﻖ رأی و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن در negadsgiR

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﻣﺮد و زن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﺸﻮد.
2002

1921

دﺳﱰﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ارﺗﺸﯽ و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﺸﻮد.

ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾامن ﺑﻪ  52ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﭘﺪر ﺣﻖ دارد ﺑﻌﺪ از زاﯾامن  2ﻫﻔﺘﻪ و ﻣﺎدر  4ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از و  14ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از زاﯾامن ﻣﺮﺧﺼﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ 32 .ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﯿامﻧﺪه را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﯿﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮﻃﺒﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

1922

2007

.ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن داده ﻣﯿﺸﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺪرﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻔﯿﻞ اﺳﺖ

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ وﻇﺎﯾﻒ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﺸﻮد .اﺻﻮﻻ واﻟﺪﯾﻦ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺸﱰک ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
2011

1924

 ،gnaBﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻦ وزﯾﺮ زن در ﯾﮏ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ در دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
دامنﺎرک ﺻﺎﺣﺐ اوﻟﯿﻦ وزﯾﺮ زن ﻣﯿﺸﻮدaniN ،
Nina Bang
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Helle Thorning-Schmidt
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Edith Brenneche-Petersen
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دامنﺎرک ﺻﺎﺣﺐ اوﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎت زن ﻣﯿﺸﻮد.
8

9

ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﭘﻮﺷﺎک و ﻟﺒﺎس

ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ دو ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و از
ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ،رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﴍﮐﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ
از ﻣﺸﱰﯾﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺪﺗﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻢ ﺳﺎﳌﻨﺪان ﻫﻢ ﺟﻮاﻧﺎن از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ.ﻫﻢ زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﺮدان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮان از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮان از ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ زﻧﺎن ﺟﻮان ﻫﻢ ﻣﺮدان ﺟﻮان آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ
دﯾﺮوﻗﺖ ،در ﺑﯿﺮون ﺷﺐ زﻧﺪه داری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺟﻮان در دامنﺎرک ﻣﴩوب ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ.
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺴﺎوی ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﻋﻮا ،ﺟﯿﻎ و ﻓﺮﯾﺎد ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﭘﺮ ﴎوﺻﺪا ،ﺧﺸﻦ ﯾﺎ اﻫﺎﻧﺖ
آﻣﯿﺰ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ »رﻓﺘﺎر ﺑﯽ ادﺑﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ مبﻨﻈﻮر اذﯾﺖ و آزار دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨنت ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ« از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد .از ﺟﻤﻠﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدی و ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮد ﻫﻢ ﯾﮏ زوج ﻋﻠﻨﺎً ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯿﺒﻮﺳﻨﺪ،
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻐﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،دﺳﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻏﯿﺮه .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ زوج ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﺳﺖ دادن ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮز ﺳﻼم ﮐﺮدن ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را منﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﻢ ﻣﺮد
ﻫﻢ زن ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯽ ادﺑﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮﺳﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻼم ﺑﻪ دﯾﮕﺮی دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻄﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻊ دﯾﺪار ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻐﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﯾﺎ دﺧﱰان و ﭘﴪان
ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ زوج ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻐﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ .در دامنﺎرک اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼً
ﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ ﺳﺎﳌﻨﺪان دوﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺴﯿﺖ دارﻧﺪ.

ﻫﻢ زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﺮدان اﺟﺎزه دارﻧﺪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ در دامنﺎرک ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان اﺣﱰام ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﻮﺷﺎک ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﺒﺎس و ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﺟﻮان در دامنﺎرک از ﺣﻖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﺐ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﻟﺒﺎس ﮐﻤﱰی ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺰی در
ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘامﻋﯽ آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ اﺧﻼق ﺷﺎن ﺑﯿﺎن منﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ داﻣﻦ
ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﻠﻮز ﯾﻘﻪ ﺑﺎز ﯾﺎ آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮﻫﻨﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﳌﺲ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺳﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻟﺒﺎس ،اﯾﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات دارد اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ او دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،او را ﺑﺒﻮﺳﺪ ﯾﺎ ﺑﻐﻞ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب آزاد ﭘﻮﺷﺎک و ﻟﺒﺎس ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﺴﺖ:
 (1ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻟﺨﺖ و ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ اﻋﻀﺎء ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ( (2 .در ﺳﺎل  2018ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺻﻮرت ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻫﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ داﺷنت ﻣﺜﻼً ﮐﻼه ،ﺣﺠﺎب ﯾﺎ ﭼﺎدر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﻼه ﺑﺎﻻﮐﻼوا ،ﻣﺎﺳﮏ ،ﺑﺮﻗﻊ ﯾﺎ ﻧﻘﺎب داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎزارﮐﺎر و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق
ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ در ﺑﺎزارﮐﺎر

زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻌﻨﻮان ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ در دامنﺎرک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ ازازدواج و
ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن.

ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان

)اداره آﻣﺎر دامنﺎرک(

2017

100%

0%

10

81,5%

75,7%

ﻣﺮدان

زﻧﺎن

11

دامنﺎرک را ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﻢ .اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ راﯾﮕﺎن و ﻣﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﯾﺾ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺒﻠﻐﯽ مبﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﴪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ،ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﻓﺎه را ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﭘﺲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﻫﻤﻤﺮدان ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﯿﮑﺎر ﺳﺎمل در دامنﺎرک ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻓﺮد در دوران ﺑﯿﮑﺎری اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺷﻬﺮداری ﯾﺎ از ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺒﻠﻐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﺮدان آﻣﺎده و ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق در ﺑﺎزارﮐﺎر

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺑﺎزارﮐﺎر ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﴍاﯾﻂ ﮐﺎری ﯾﮑﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺨﺪام
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﺎص را ﺗﺮﺟﯿﺢ داد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺮاج ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﻣﻘﺎم ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﯾﮏ آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﯾﮏ زن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ زﻧﯽ و ﻣﺮدی ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه واﺟﺪ ﴍاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺷﻐﻞ داده ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪش ﺑﺎردار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾامن رﻓﺘﻪ،
او را اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺸﻮد .ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﺧﺮاج ﻫﺴﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺴﺎوی دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻤﺰد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻧﻮع ﮐﺎرﺷﺎن ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ارزش
ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز دامنﺎرک ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺪارد :ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوز زﻧﺎن در دامنﺎرک ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻄﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ و ﺳﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ زﻧﺎن در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺮدان در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ
دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .وﻟﯽ دﻟﯿﻠﺶ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﺮدان ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﱰ از زﻧﺎن
ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺣﺎل
ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ % :در ﺷﮑﺎف دﺳﺘﻤﺰد
17,5
15
12,5
10

زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺑﺎزارﮐﺎر

در اﮐرث ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﮐﺎر در دامنﺎرک ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮ زن ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮد ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷام ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻓﺮادی
از ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺪﯾﺮان زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه اﺣﱰام ﺑﮕﺬارﯾﺪ .

ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﮐﺎر و رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ در ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎ ﻣﺮدان ﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو اﻣﮑﺎن داﺷنت ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد
دارد.
ﺑﺴﯿﺎری در دامنﺎرک اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﴍاﯾﻂ ﺑﻬﱰ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری دﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﯾﺎ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷام ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ Ligebehandlingsnævnet
 tenvænsgnildnahebegiLﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ :اﯾﻤﯿﻞ:
ﯾﺎ ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ ast@ast.dk, sikkermail@ast.dk, 33411200

ارﮔﺎن ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ در ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺣﺘامﻻً ﺷﮑﺎﯾﺎت راﻫﻨامﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ وب ﺳﺎﯾﺖ

https://menneskeret.dk/raadigvning
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ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره از ﻃﺮﯾﻖ ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ 8666
ligebehandling@humanrights.dk
 kd.sthgirnamuh@gnildnahebegilاﯾﻤﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼﯽ

ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۸۱ﺳﺎل ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻮرد ﭘﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﺮدان در دامنﺎرک ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ داﺷﺘﻪ
 18آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ،و ﭘﻮل از دوﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ

ﺷﻐﻞ متﺎم وﻗﺖ در دامنﺎرک ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل  ۷۳ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻤﱰ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
ﺑﭽﻪ دار ﻫﻢ ﻣﺎدر ﻫﻢ ﭘﺪر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب 37
ﺧﻮد ﺑﯿﺸﱰ وﻗﺖ آزاد ﺷﺎن را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ.
داﺷنت ﮐﺎر ،ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ  .ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ وارد ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﺑﺸﻮد و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.
دﺳﺘﻤﺰدی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭘﻮل ﺷﺨﺼﯽ اوﺳﺖ ،ﭼﻪ زن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﺮد .ﺑﺮای اﮐرث ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﺮد ﻫﻢ زن ،ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
اﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻫﺮ دو ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺄﯾﻤﻦ ﮐﻨﻨﺪ،
ﮔﺮﭼﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﺎرش را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﭽﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،داﺷنت دو درآﻣﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﻧﻮ
وﻏﺬای ﺳﺎمل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﻏﯿﺮه ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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وﻗﺘﯽ ﻫﻢ زن ﻫﻢ ﻣﺮد ،ﻫﺮ دو در ﺑﺎزارﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﴍﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎﻓﺖ ،درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻏﺬا ،ﻧﮕﻬﺪاری از
ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻏﯿﺮه .ﻫﻢ زن ﻫﻢ ﻣﺮد ،ﻫﺮ دو ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺎوی ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ زﻧﺎن در دامنﺎرک ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﴍﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﻧﺎن وﻗﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﴏف ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﱰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
13

وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی ﺣﺪاﻗﻞ  ۰۱ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ  ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ در دامنﺎرک ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻪ زن ﭼﻪ ﻣﺮد ،ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دوﻟﺘﯽ را دارد .اﯾﻦ ﯾﮏ
درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد .زودﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دوﻟﺘﯽ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷام  ۵۶ﺳﺎل متﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل ﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ ﺷام در دامنﺎرک دارد .اﮔﺮ ﺷام ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻮده
اﯾﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻫﻢ از ﺑﺎزارﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﱰی
دارﯾﺪ.

ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ

در دامنﺎرک ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن داده ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻫﻢ زن ﻫﻢ ﻣﺮد ﻫﺮ دو ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻐﻞ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺟﻤﻌﺎً ﺣﻖ دارﻧﺪ  ۲۵ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪ مبﺎﻧﻨﺪ و ﮐﻮدک را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،و در
ﻃﯽ اﯾﻦ دوران ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﭘﻮل ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾامن درﯾﺎﻓﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ منﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ ﮐﺎر
ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ازﺻﻨﺪوق ﺑﯿﮑﺎری ،ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻬﺮداری ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از زاﯾامن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﺸﻮد ،منﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﮑﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
:اﯾﻦ  52ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد:
 (1ﻣﺎدر ﺣﻖ  4ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎرداری ﭘﯿﺶ از وﻗﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر زاﯾامن را دارد

وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮐﻮدک ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﺷﺪ ﮐﻮدک ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻫﺎ و راﻫﻨامﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﮑﻨﺪ.
ﻣﺎدراز ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮐﻮدک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺎدران ﺑﺸﻮد .ﮔﺮوه ﻣﺎدران ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻮزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺒﺎر در ﻫﻔﺘﻪ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﻧﻮزادان ﺑﺎ ﻫﻢ درﻣﯿﺎن ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ .درﺿﻤﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﭘﺪران ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
آﻧﻘﺪرﻣﺘﺪاول ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻓﺮدی ﴎﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺸﻮد ،ﻣﺎدر و ﭘﺪرﻫﺮ دو ،ﺣﻖ دارﻧﺪ ﯾﮏ روز ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد از ﮐﺎر ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ .ﺧﻮد
ﺧﺎﻧﻮاد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﴎﮐﺎر ﻧﺮود .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﻮدک ﭼﻨﺪ روزﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ داد ﺗﺎ دﯾﮕﺮان از ﮐﻮدک در ﻣﻨﺰل
ﻧﮕﻪ داری ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﻫﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را اداره ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺪون داﺷنت ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

 (2ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از زاﯾامن ﻣﺎدر ﺣﻖ  14ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾامن را دارد
(3

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان در ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﻬﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺒﻼً ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر ﴎﮐﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ و ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮد ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎدر در درﺟﻪ اول ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوز اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﻫﺮ دو واﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺧﺎﻧﻪ و ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮدن و آوردن ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﻬﺪﮐﻮدک/ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،آﻣﺎده ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ در ﺻﺒﺢ،
ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر و ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن آﻧﺎن در ﺷﺐ اﺳﺖ .در دامنﺎرک ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ دو واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک  14ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺸﻮد ،ﭘﺪر ﺣﻖ  2ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾامن را دارد

 (4آن  ۲۳ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﯿامﻧﺪه از ﻣﺮﺧﺼﯽ واﻟﺪﯾﻦ را واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ

اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺎن در دامنﺎرک ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻣﺮﺧﺼﯽ واﻟﺪﯾﻦ را ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﺳﺎل
ﭘﺪران در دامنﺎرک ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﺎ  29,5روز ﻣﺮﺧﺼﯽ داﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎدران ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  296,3روز ﻣﺮﺧﺼﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺧﺼﯽ

2014

2017

100%

ﻫﻢ زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﺮدان ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدن دارﻧﺪ ،و زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در دامنﺎرک دﺳﱰﺳﯽ دارﻧﺪ .ﻫﯿﭻ رﺷﺘﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ،
ﮐﻪ زﻧﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی از ﻣﺮدان ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻢ زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﺮدان آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﴍاﯾﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای آن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ .رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ منﺮات و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دارد.
اﮐرثﯾﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻢ زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﺮدان ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ،SU،دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان
در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ از دوﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﭘﺲ داد.
اﻣﺮوز در دامنﺎرک ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺂ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻧﺎن
از اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل ﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﮐﻤﱰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت در رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن و
ﻣﺮدان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎر و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰدﺷﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺗﺂﺛﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﻫﻢ دارد ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺮد ﮐﻤﱰ از
ﻣﺮﺑﯿﺎن زن اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه در ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﻫﺎ و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺮد ﻧﺪارﻧﺪ.
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ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده

اﻧﻮاع ﺧﺎﻧﻮاده ،ازدواج و ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن

ﭼﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ زن ،در دامنﺎرک ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮدش ﺣﻖ دارد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ازدواج ﮐﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ .ازدواج ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﻢ در
ﺷﻬﺮداری ازدواج ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻮاده در دامنﺎرک ﺧﺎﻧﻮاده ای اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد و ﯾﮏ زن ﺑﺎ
ﺑﭽﻪ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ) (76,5ﻫﻤﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ در دامنﺎرک اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ زوج ﻫﺎ ازدواج منﯿﮑﻨﻨﺪ .اﮐرث زوج ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از
ازدواج ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺮﮔﺰ ازدواج منﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﺑﺪون ازدواج ﮐﺮدن ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ازدواج ﻻزﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﱰک
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای اﮐرثﯾﺖ ﻣﺮدم در دامنﺎرک اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﴪ ﺧﻮد اﺣﱰام ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری در دامنﺎرک ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ازدواج ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻃﻼق ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ازدواج
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ،ﻓﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﴪ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﺎﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ )ﻫﻤﻪ( ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ازدواج و اﻋﺘﺒﺎر آن

ازدواج ﯾﮏ ﴍاﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮد و زن در دامنﺎرک در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ .ﻫﻢ ﻣﺮد ﻫﻢ زن ،ﻫﺮ دو اﮔﺮﭼﻪ ازدواج
ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ  .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ دو از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ آزادی دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻃﻮل روز ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭽﯿﮏ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ازدواج ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف در
ﺣﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ دو در زﻣﺎن ازدواج ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دامنﺎرک ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﻣﯿﺘﻮان ازدواج ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷام ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺷﺪه اﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ازدواج ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﮐﻪ ﺳﻦ ﺗﺎن ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ ازدواج ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دردامنﺎرک و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دامنﺎرﮐﯽ ،ﯾﮏ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿامن اﺳﺘﻮار ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ منﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﴍﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ازدواج ﮐﺮد.
ﭘﺲ اﯾﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﯾﮏ ﻫﻤﴪ در دامنﺎرک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﺴﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻤﴪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ،ﻓﻘﻂ ازدواج اول از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺘﱪ اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ دوﻫﻤﴪی ﻣﺤﮑﻮم و ﻣﺠﺎزات ﺑﺸﻮد .ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرت ازدواج ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺘﻮان
ﺑﻪ ﺣﺪاﮐرث ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ازدواﺟﯽ در دامنﺎرک ﻣﻌﺘﱪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد:
– ازدواج ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت دامنﺎرﮐﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
– داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
– در زﻣﺎن ازدواج ﺳﻦ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ
– ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻤﴪ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
– ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ واﻟﺪﯾﻦ/ﻓﺮزﻧﺪ ،ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ/ﻧﻮه ،ﺟﺪ/ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺗﻨﯽ و ﻧﺎﺗﻨﯽ(
det centrale borgerregister
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در وب ﺳﺎﯾﺖ borger.dk
 retsigerregrobﮐﻨﱰل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ازدواج ﺷام ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت دامنﺎرﮐﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
 kd.regrobزﯾﺮ ﻋﻨﻮان elartnec ted
از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در دامنﺎرک اﻋﺘﺒﺎر دارد ﯾﺎ ﻧﻪ.

اﻟﺒﺘﻪ زن و ﻣﺮد در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ در ﻗﺒﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺧﺮج ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ،آﻧﭽﻪ را ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻼً ﻏﺬا و ﭘﻮﺷﺎک ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ازدواج اﺟﺒﺎری
آزادی ﺷﺨﺼﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﴪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را منﯿﺨﻮاﻫﺪ  ،ﻣﺠﺎزات دارد.

ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ازدواﺟﯽ در دامنﺎرک ﻣﻌﺘﱪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ آﻧﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان زوج ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن ازدواج اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده  260ﺗﺒﴫه  2ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺎ ﺑﻪ  4ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺧﺴﺎرت رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ
داراﯾﯽ ،ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدن ﺣﯿﺜﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮدم ،ﮐﺴﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻫﻢ ازدواج رﺳﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﻫﻢ
ﻋﻘﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ.

ﯾﮏ ازدواج ﻣﻌﺘﱪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ازدواﺟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه دوﻟﺘﯽ ﻣﺜﻼً ﺷﻬﺮدار ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺶ ﮐﻠﯿﺴﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮان
در ﺷﻬﺮداری ازدواج ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻣﺴﺠﺪ و ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﻣﻌﺘﱪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج آﻧﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﯾﮏ ﻋﻘﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻋﻘﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺘﱪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ داد.
در وب ﺳﺎﯾﺖ وزارت ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را دارﻧﺪ:
http://www.kirkeministeriet.dk/officielt/trossamfund.htm

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ازدواج ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم دامنﺎرﮐﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﻬﺮداری ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ در دامنﺎرک از ﻧﻈﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺘﱪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﻪ ازدواﺟﯽ ازدواج اﺟﺒﺎری ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد زﯾﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
 دﯾﮕﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ازدواج ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ در ﮔﺮﻓنت ﺗﺼﻤﯿامت ﺧﻮد ﺷﺨﺺ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﱰﺳﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﻪ ﮔﻔنت ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﯽ ﺑﺮای او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻋﻘﺪ ﺑﺎ اﺟﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد -ازدواج ﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه از ﻃﺮف دﯾﮕﺮان ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.

اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺸﱰک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﺮ دو ﮐﺘﺒﺎً اﻋﻼن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﮐﻮدک را ﺑﻌﻬﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻮدک ،ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.
اﮔﺮ زوﺟﯽ ﮐﻪ ازدواج ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک ،ﻗﺮار ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺸﱰک را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﻬﱰﯾﻦ راه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﭘﺪر ﻣﺠﺮد ﺑﺮای داﺷنت ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿامت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدک آﻧﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک ،ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺸﱰک
را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ و ﭼﻪ وﻗﺖ اﺟﺎزه دارد ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﱪد ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدک ﮐﯿﺴﺖ .در ﺻﻮرت
 72567000ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.
) (Statsforvaltningenﺷامره ﺗﻠﻔﻦ72567000 :
ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ)(negnintlavrofstatS

ﺑﻪ ازدواﺟﯽ ازدواج ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه از ﻃﺮف دﯾﮕﺮان ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﴍاﯾﻂ زﯾﺮ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ:
 دﯾﮕﺮان دراﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﴪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺨﻮاﻫﺪ ازدواج ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻗﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ازدواج ﺑﮑﻨﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ ﺣﺎﴐ ﺷﻮدماده  24قانون ازدواج:
بﻋﻼوه ﯾﮏ ازدواج ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﻌﺪ از ادﻋﺎی ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻟﻐﻮ ﻣﯿﺸﻮد:

 1اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ درﻫﻨﮕﺎم ازدواج در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ او ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﺸﻮد،
 2اﮔﺮ او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
 3اﮔﺮ او اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﺑﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻐﯿﺮ از ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮدش ﯾﺎ ﺑﺪون ﺧﻮاﺳﺘﻪ ازدواج ،ﻋﻘﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ
ً
 4اﮔﺮ او ﺑﺎ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﻤﴪش ﺑﺎ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻤﺪا ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﻮرد ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎ
ﴍاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،او را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ داﻧﺴنت آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ او از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ازدواج ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ منﯿﺘﻮان از روی ﻣﻨﻄﻖ ،ازدواج را ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﺷﺨﺺ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ منﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺷﻬﺮداری ﺧﻮد ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ اﺿﻄﺮاری ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷامره 70203082
 ۲۸۰۳۰۲۰۷ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﻠﻔﻦ اﺿﻄﺮاری ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ زﻧﺎن ،ﻣﺮدان و ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﺎن را در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓنت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
 kd.dlovneduvel.wwwﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﺎی اﻣﻦ راﻫﻨامﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ www.levudenvold.dk

 ۶۶۶۷۷۲۰۷متﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ راﻫﻨامﯾﯽ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺟﻮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪﺑﺎDER
 gninvigdåRﺑﻪ ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ 70277666
RED Rådgivning
 kd.retnec-der.wwwﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ www.red-center.dk

ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ

داﺷنت ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﻨﻔﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﻌﻬﺪه دارد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ آن ﮐﻮدک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﴪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺸﱰک ﺑﻪ ﺷام ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺸﱰک ﯾﻌﻨﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮدک ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ،ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود و درﺳﺎﻋﺎت آزاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی و و ﻣﺸﱰﮐﺎً ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود.
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ازدواج و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ

وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ در دامنﺎرک ازدواج ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﱰک ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﻫﻤﻪ داراﯾﯽ
ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺸﱰک اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻃﻼق ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺧﻮد ﺷﺨﺺ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻶ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﱰک آورده و ﯾﺎ در ﻃﻮل دوران زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﮔﺮﭼﻪ
ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻢ زن ﻫﻢ ﻣﺮد ،ﻫﺮ دو ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺧﺼﻮص ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯽ آورﻧﺪ و اداره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
در ﻋﻤﻞ ،ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮق ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﱰک دارﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ازدواج  ،ﯾﮏ ﭘﯿامن وﯾﮋﻩ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ  .ﭘﯿامن وﯾﮋﻩ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮد و در ﺻﻮرت ﻃﻼق ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺟﺪاﯾﯽ و ﻃﻼق

ﻫﻢ زن ﻫﻢ ﻣﺮد ،ﻫﺮ دو در دامنﺎرک ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ – ﴏف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﴪﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ .در ﻃﻼق ﻣﺮد و زن
از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻼق ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻣﯿﴪ اﺳﺖ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺪﻫﯽ و ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺮد و زن ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﻓﺮزﻧﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺻﻮﻻً در ﺻﻮرت ﻃﻼق ،ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺸﱰک ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ زوﺟﯽ ﻃﻼق ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻫﺮدو واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﱰک را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻄﻮر متﺎس ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧنت ﻧﻔﻘﻪ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﻔﻘﻪ ﻫﻤﴪ و ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﻣﻨﺰل ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از
 Statsforvaltningenﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
negnintlavrofstatS
اﮔﺮ زوﺟﯽ در ﻣﻮرد ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺑﺪون ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺟﺪاﯾﯽ از ﻫﻢ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ
 Statsforvaltningenﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻃﻼق اﺳﺖ ،ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺸﱰک
negnintlavrofstatS
ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻫﻤﴪ ،ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﻼق ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺷام از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺤﺎق ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﯾﺪ و اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ
ﻧﺪارﯾﺪ  .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻃﻼق ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺮاج آن ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺤﺎق ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ.
 www.statsforvaltningen.dkﻣﻄﺎﻟﺐ
 7256ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﯾﺎ در وب ﺳﺎﯾﺖ kd.negnintlavrofstats.www
۰۰۰۷۶۵۲۷
اﮔﺮ ﺳﺆاﻟﯽ دارﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ Statsforvaltningen
 ،negnintlavrofstatSﺷامره ﺗﻠﻔﻦ 7000
ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮم ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .درﺧﻮاﺳﺖ را ﻣﯿﺘﻮان اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎد.

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻃﻼق

وﻗﺘﯽ زوﺟﯽ از ﻫﻢ ﻃﻼق ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺟﺪا ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﱰک ﻓﺴﺦ ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ ارث ﺑﺮدن ﻫﻢ در ﺻﻮرت ﻃﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ
درﯾﺎﻓﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ دﯾﮕﺮی در ﺻﻮرت ﻣﺮگ ،از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺪﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ در ﺻﻮرت ﻃﻼق ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ منﯿﺸﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻃﻼق ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻗﯿامﻧﺪه ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ منﯿﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد
ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل 2

ﻣﺜﺎل 1

در ﺣﯿﻦ ازدواج

در ﺣﯿﻦ ازدواج

) (Thomasﺗﻮﻣﺎس
ﴎﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺪﻫﯽ
در ﺟﻤﻊ

175.000kr

ﴎﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺪﻫﯽ

120.000kr

در ﺟﻤﻊ

-55.000kr

ﴎﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺪﻫﯽ

250.000kr
-100.000kr

در ﺟﻤﻊ

150.000 kr

75.000kr

در ﺟﻤﻊ

-25.000kr

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﱰک
120.000 kr.

در ﺻﻮرت ﻃﻼق

270.000 kr.

ﴎﻣﺎﯾﻪ

در ﺻﻮرت ﻃﻼق

ﴎﻣﺎﯾﻪ

100.000kr

ﴎﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺪﻫﯽ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﱰک 75.000 kr.

150.000 kr.

اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ اول ﯾﮏ دوران ﺟﺪاﯾﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ دوران ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ دوران ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ دوره اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﭘﯽ ﺑﱪﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ زوج از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺪارﻧﺪ از ﻧﻈﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﻫﻢ ارث منﯿﱪﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﴎﻣﺎﯾﻪ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ
منﯿﮑﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در دوران ﺟﺪاﯾﯽ منﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ دوران ﺟﺪاﯾﯽ متﺎم ﺷﺪ ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻫﻢ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻪ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪدا ً درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ از ﻫﻢ ﻃﻼق
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﻨﻨﺪ.

) (Thomasﺗﻮﻣﺎس

) (Lillianﻟﻴﻠﻴﺎن

) (Lillianﻟﯿﻠﯽ

135.000kr

ﴎﻣﺎﯾﻪ

37.500.kr

ﴎﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺪﻫﯽ
در ﺟﻤﻊ

75.000kr
-150.000kr
-75.000kr

37.500kr
-75.000kr
-37.500kr

135.000 kr

ﴍاﯾﻂ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ واﺟﺪ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﴍط زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ازدواج ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﱰک را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ )دوﻫﻤﴪی( -در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ

وﻗﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺧﺮج ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ مبﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺪاﯾﯽ ﯾﺎ ﻃﻼق ﻗﺮار ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻫﻤﴪ را ﮔﺬاﺷﺖ .ﯾﻌﻨﯽ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﱰی دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ
 Statsforvaltningenدرﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺣامﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ازnegnintlavrofstatS
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮآورد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﴪ را دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻣﯿﺰان آن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ درآﻣﺪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ازدواج از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در دامنﺎرک ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،منﯿﺘﻮان ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات دامنﺎرک ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺘﻮان
در دامنﺎرک ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ.
20
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ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻃﻼق

در ﺻﻮرت ﻃﻼق ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ دارد .ﺑﺮای اﮐرث زوﺟﯿﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺸﱰک دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿامت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان واﻟﺪﯾﻦ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻫﺮ دو واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺣﻀﺎﻧﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ دارد در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .واﻟﺪﯾﻦ از ﻫﻢ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ
 12ﺳﺎل متﺎم دارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓنت ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﻗﺮار ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ متﺎس ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻏﯿﺮه .وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ۲۱
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد او ﻫﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮد.

 negnintlavrofstatSراﻫﻨامﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ
اﮔﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ و متﺎس ﺑﺎ او اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮان از Statsforvaltningen
درﺧﻮاﺳﺖ راﻫﻨامﯾﯽ و ﮐﻤﮏ ﮐﺮد:

http://boernogsamvaer.dk/raadgivning

وﻗﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻃﻼق ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﺮ دو ﻫﻤﭽﻨﺎن وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺧﺮج ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﱰک را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺸﱰ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﭙﺮدازد .ﻧﻔﻘﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﯿﺶ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺣﻖ دارد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻃﺮﻓﯽ دارد ،ﮐﻪ آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪStatsforvaltningen .
 negnintlavrofstatSﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد راﻫﻨامﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺗﺮﺑﯿﺖ و وﻇﺎﯾﻒ واﻟﺪﯾﻦ
ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق دﺧﱰان و ﭘﴪان

ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن

ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﴍﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﻢ ﭘﴪﻫﻢ دﺧﱰﻫﺮ دو آزادی ﺑﯿﺎن ،آزادی ﻣﺬﻫﺐ و آزادی داﺷنت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ را دارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ دﺧﱰﻫﻢ ﭘﴪ ﻫﺮ دو ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯿﺮود ،ﺣﻖ و ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ داﺷنت ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ
در آن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻫﻢ دﺧﱰ ﻫﻢ ﭘﴪﻫﺮ دو ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ را دارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد و اﺣﱰام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و در ﺗﺼﻤﯿامﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
دارد ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﺮ دو ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻦ  13ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻢ دﺧﱰان ﻫﻢ ﭘﴪان ﻫﺮ دو اﺟﺎزه دارﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر
ﺳﺒﮏ در ﺳﺎﻋﺎت ﻓﺮاﻏﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ  15ﺳﺎل متﺎم ،ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﺳﻦ  15ﺗﺎ  13ﺳﺎﻟﮕﯽ داﺷﺖ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ:
www.jobpatruljen.dk/regler/er-du-1315-aar
www.jobpatruljen.dk/regler/er-du-13-15aar

در دامنﺎرک ارزش دﺧﱰان و ﭘﴪان ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﺣﻘﻮق ﺷﺎن ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ در زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ دﺧﱰان و ﭘﴪان در آزادی ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ،وﻇﺎﯾﻒ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢ
دﺧﱰان ﻫﻢ ﭘﴪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ از آﻧﻬﺎ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ،داﺷنت ﺳﺎﻋﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻓﻌﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺘﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﻫﻢ ﺑﺮای دﺧﱰان ﻫﻢ
ﺑﺮای ﭘﴪان ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﴍﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ورزش ،ﴎﮔﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﻮب ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
دوﺳﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﻄﻮر از ﻧﻈﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﱰ و ﺧﻮش ﺗﺮ از آﻧﻬﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﴍﮐﺖ منﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﺮای ﻫﻢ دﺧﱰان ﻫﻢ
ﭘﴪان ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دﺧﱰان ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭘﴪان ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺳﺎل  1991دامنﺎرک ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ای در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﭘﴪان و
دﺧﱰان زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺴﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ و اﻧﺘﻈﺎرات ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در دامنﺎرک اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﭘﴪان و دﺧﱰان ﻫﺮ دو در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺰل ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدن ،ﻏﺬا درﺳﺖ ﮐﺮدن و ﺧﺎﻧﻪ متﯿﺰﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ

:ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺳﺎل 1989

ﻣﺎده  :13ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ آزادی ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎده  :14ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آزادی ﻓﮑﺮ و آزادی ﻣﺬﻫﺐ ﮐﻮدک اﺣﱰام ﮔﺬاﺷﺖ
ﻣﺎده  :15ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪ در آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘامﻋﺎت
ﻣﺎده  :16آزادی از دﺧﺎﻟﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮس و ﺷﻬﺮت
ﻣﺎده  :17آزادی دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﺎده  :19ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ
ﻣﺎده  : :22دوﻟﺖ ،ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮدک را ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻣﺎده  :24ﺣﻖ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ درﻣﺎن و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
ﻣﺎده  :28ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﺎده  :31ﺣﻖ اﺳﱰاﺣﺖ و ﺗﻔﺮﯾﺢ
ﻣﺎده  :32رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺎده  :33ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻣﺎده  :34ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن متﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻌﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮب از ﭘﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪ .ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺠﺎزات ،اﻧﻀﺒﺎط و وﻇﺎﯾﻒ ،اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری و رﺿﺎﯾﺖ و ﺑﺪن و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک/ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺪارس دﺧﱰان و ﭘﴪان
را ﺣامﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری

در دامنﺎرک واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن را از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ داﺷنت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان،
داﺷنت ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺎمل و ﻟﺒﺎس ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ از آﻧﻬﺎ ،رﻓنت ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،در ﺻﻮرت ﺑﯿامری ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻢ دﺧﱰان ﻫﻢ ﭘﴪان ﻣﯿﺸﻮد.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=60837
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ﻣﺎده  2ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ:

دارﻧﺪه ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮده و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﻼﻗﻪ و ﻧﯿﺎز او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮزﻧﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿامت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﱪد ﻋﻼﻗﻪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿامت ﻫﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎده  2ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ:

در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ و ﺑﻠﻮغ او ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮد
ﭘﺲ ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺶ و ﺟﻨﺴﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﺶ ﮔﻮش داده ﺷﻮد و اﺣﱰام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓنت ﺳﻦ ﮐﻮدک ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری او ﻫﻢ
ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت  27ﺗﺎ  28ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

 12ﺳﺎﻟﻪ:
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی:
ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺼﻤﯿامﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اش ﻣﯿﺸﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺰل و ﺗﻌﻄﯿﻼت ،دﺧﺎﻟﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 13ﺳﺎﻟﻪ:
ﮐﺎر:
ﺣﻖ دارد ﺑﺎ اﺟﺎزه واﻟﺪﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺳﺒﮏ در ﺳﺎﻋﺎت ﻓﺮاﻏﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه واﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ

وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ  18ﺳﺎﻟﺶ متﺎم ﻣﯿﺸﻮد ،از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ و ﺣﻖ دارد آزاداﻧﻪ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .واﻟﺪﯾﻦ دﯾﮕﺮ منﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮای ﭘﴪی ﯾﺎ دﺧﱰی ﮐﻪ ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺮﺳﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻی 18
ﺳﺎل ،ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده او از ﭘﻮل و اﻣﻮال ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺣﻖ داﺷنت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻫﻤﻪ ،ﻫﻢ زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﺮدان ،دﺧﱰان و ﭘﴪان ،ﺣﻖ دارﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ دﯾﮕﺮان را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﮏ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ  .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر و ﻫﻤﴪ ﻣﯿﺸﻮد .ﭘﺲ ﻣﺜﻼً ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺪون اﺟﺎزه آﻧﻬﺎ ﮐﻨﱰل ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ از دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر
ﯾﺎ ﻫﻤﴪ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮐﻪ دامنﺎرک ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
ﺑﻌﻼوه ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اول در ﺻﻮرﺗﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺟﺎزه ﻫﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ منﺎﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻫﻤﴪ ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ وارد
منﺎﯾﻪ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ.

ﮐﻨﱰل اﺟﺘامﻋﯽ

 15ﺳﺎﻟﻪ:
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ:
ﺣﻖ دارد در ﻣﻮرد درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش در ﻣﯽ آورد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد

ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻧﻈﺮ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ:

ﺑﯿﻦ راﻫﻨامﯾﯽ و اﺟﺒﺎر ﻓﺮق ﻫﺴﺖ.
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان وﻇﯿﻔﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﺗﺼﻤﯿامت ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿامﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﱰل اﺟﺘامﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻨﱰل
اﺟﺘامﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ و او را ﻣﺠﺒﻮر ﯾﺎ ﮐﻨﱰل ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺻﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدن ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻨﺒﯿﻬﺎت وﻣﺠﺎزات
ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻦ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﻪ دﺧﱰاﻧﺸﺎن و ﭘﴪاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﻮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ آن ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ ،ازدواج ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﴎﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎ ،دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﴪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ ،وادار ﯾﺎ ﮐﻨﱰل ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ  15ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﱰ دارد ،ﺳﮑﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﮑﻮم و ﻣﺠﺎزات ﺑﺸﻮد

ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد درﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺣﱰام ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﻈﺮات ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و دوﺳﺘﺎن آﻧﻘﺪر ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﻖ ﺧﻮد ﻓﺮد
در ﮔﺮﻓنت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

 18ﺳﺎﻟﻪ:

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺠﺪد

ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت:

ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻫﻢ دﺧﱰاﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﭘﴪاﻧﺸﺎن ﻟﻐﻮ ﻣﯿﺸﻮد

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﮔﻔنت اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﯿﺮوﻧﺪ ،ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن
ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ازدواج ﮐﺮدن ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺠﺪد ﺳﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﺟﻮان زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ وﻃﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺲ ﻋﺪم اﻋﺘامد را ﺑﻮﺟﻮد
آورد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺸﻮد .ﺑﻌﻼوه اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻏﯿﺮه در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺠﺪد ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات دارد.

ﺣﺎﻻ ﺑﻌﻨﻮان زن و ﻣﺮد ﻣﯿﺘﻮان:

ﺑﺮای ﺧﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺴﺖ
رأی داد و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪ
ازدواج ﮐﺮد
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﮔﺮﭼﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮش و راﺣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﻘﻮق ﺷﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻮر اﺟﺘامﻋﯽ ﺣﻖ و وﻇﯿﻔﻪ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺘﮏ زدن ﻓﺮزﻧﺪان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ  6ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
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واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﺎ راﻫﻨامﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری متﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻮر اﺟﺘامﻋﯽ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت در ﻣﻨﺰل ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻮر اﺟﺘامﻋﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﺎ رﺷﺪ ﮐﻮدک در ﺧﻄﺮ وﺧﯿﻤﯽ ﻗﺮار دارد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﻣﻮارد ﺣﺎد ﮐﻮدک را از ﻣﻨﺰل ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن وﻗﺖ اﺳﱰاﺣﺖ و ﴍﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﻓﺮاﻏﺖ را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن در ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ دﺧﱰان ﻧﻪ ﭘﴪان آﻧﻘﺪر ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﻪ
و ﴎﮔﺮﻣﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﻪ در دامنﺎرک وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری اﻃﻼع ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ  /ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در ﴍاﯾﻄﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﺎ رﺷﺪ او آﺳﯿﺐ
ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮای منﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺑﻌﻨﻮان واﻟﺪﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
در ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدرو ﭘﺪر ﻫﺮ دو وﻇﯿﻔﻪ رﺷﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﻫﺮ دو
در ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺪر و ﻣﺎدر درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﱰﺟﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﺮ دو ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ )ﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﻮدک
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ( و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدک اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

اﻣﺮوز در دامنﺎرک اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺴﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﮐﺘﮏ زدن
ﺑﺮای رﺷﺪ ،ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و راﺣﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﴬ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺣﺎدی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﺎزه در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای اﺟﺘامﻋﯽ ﺷﺪن
آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان واﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻄﻮر رﺷﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ
ﺗﺮﺑﯿﺖ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ،دﺧﱰ ﯾﺎ ﭘﴪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺮﺑﯿﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ و ﻣﯿﺰان درک و ﻓﻬﻢ ﮐﻮدک ﺗﻄﺒﯿﻖ داد.ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭼﻪ دﺧﱰ ﭼﻪ ﭘﴪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و رﺷﺪ اﻧﻔﺮادی ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﮐﻮدک ﻣﺤﯿﻂ رﺷﺪ ﻧﺎدرﺳﺖ داﺷﺘﻪ و راﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺘﻮان راﯾﮕﺎن ﺑﻪ Børnetelefonen
 nenofeletenrøBﺷامره
ﺗﻠﻔﻦ  116111زﻧﮓ زد .در اﯾﻨﺠﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان راﻫﻨامﯾﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﴍاﯾﻂ دﺷﻮار ﭼﮑﺎر ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮان در وب ﺳﺎﯾﺖ .nenofeletenrøb
Børnetelefonen.dk
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﭼﺖ ﮐﺮد .ﻫﺮ دو ﮐﺎر ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻣﯿﴪ اﺳﺖ.

ﻣﻬﺪﮐﻮدک و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن

اﮐرث ﭘﴪان و دﺧﱰان در دامنﺎرک وﻗﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  11ﻣﺎﻫﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺰد ﭘﺮﺳﺘﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از آن از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﻪ
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿﺮوﻧﺪ 90% .ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  2ﺳﺎﻟﻪ و  97%ﮐﻮدﮐﺎن  3-5ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿﺮوﻧﺪ.

رﻓنت ﺑﻪ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی دارد :در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘامﻋﯽ ﴍﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎن
دﯾﮕﺮی ﺑﻐﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد متﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﺑﺎن دامنﺎرﮐﯽ را ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ،در ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ دامنﺎرک اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ادﻏﺎم
و ﺑﺰرگ ﺷﺪن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﻮب از ﭘﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮآﻣﺪن راﺣﺖ ﺗﺮﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدن و ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ دامنﺎرﮐﯽ
ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻬﺪﮐﻮدک و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ راﯾﮕﺎن
)ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ( ﺑﮑﻨﻨﺪ

وﻇﯿﻔﻪ آﻣﻮزش و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ
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وﻗﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن  6ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ .در دامنﺎرک رﻓنت ﺑﻪ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻪ دﺧﱰ ﭼﻪ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻫﻢ ﭘﴪان ﻫﻢ دﺧﱰان ﺣﻖ و وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ در ﻫﻤﻪ درس ﻫﺎ ﭼﻪ درﺳﻬﺎی ﮐﺘﺎﺑﯽ ،ﮐﺎر دﺳﺘﯽ و ﺧﻼﻗﻪ و ﭼﻪ ورزش ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در دامنﺎرک ،ﭼﻪ دﺧﱰ ﭼﻪ ﭘﴪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪارس در ﻃﯽ دوره ﻫﺎﯾﯽ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ داد .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺑﺪن ،ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺴﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﻫﻢ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﻣﺪارس وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ متﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در دامنﺎرک رﺳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ
ﻫﺎ ،واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﻮدک در ﻣﻮرد ﺧﻮﺷﯽ و راﺣﺘﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی او ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘامﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺻﻮرت وﻗﻮع اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺰرگ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﮑﺮ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آن را ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯽ  /ﻣﻌﻠﻢ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮ
ﺧﻮش ﺑﻮدن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮدک ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در دامنﺎرک

در دامنﺎرک ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ دﺧﱰان و ﭘﴪان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯿﺮود ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آزادی ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﯿﺸﱰی ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓنت ﺳﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯿﺸﻮد .از ﻧﻈﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  15و  18ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

 15ﺳﺎﻟﻪ

ﺑﻌﻨﻮان  15ﺳﺎﻟﻪ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﻖ دارد در ﺳﺎﻋﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺷﻐﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮد ﺷﺨﺺ در ﻣﻮرد ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯽ آورد ﯾﺎ ﻫﺪﯾﻪ ای ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد و واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻮل او را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.

وﻗﺘﯽ ﻓﺮد  15ﺳﺎﻟﺶ متﺎم ﻣﯿﺸﻮد ،ﺣﻖ دارد در ﻣﻮرد درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدش ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﯾﺎ درﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺰﺷﮏ در ﻗﺒﺎل واﻟﺪﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺪارد رازدار ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ واﻟﺪﯾﻦ را
در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮد .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮان و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺸﻮد )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻃﻼﻋﺎت
درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻮﺟﻮان( ،ﭘﺰﺷﮏ اﺟﺎزه دارد از ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧنت واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.
ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی  15ﺳﺎل اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻓﺮد  15ﺳﺎﻟﺶ متﺎم ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ او را ﻣﺤﮑﻮم و ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً در
ﯾﮏ زﻧﺪان ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .دﺧﱰ و ﭘﴪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن ،ﻣﺠﺎزات ﯾﮑﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻓﺮد زﯾﺮ  15ﺳﺎل اﺳﺖ ،منﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ او ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺧﻼﻓﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ﻣﯿﺘﻮان واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ زﯾﺮ  15ﺳﺎل ﺗﺨﻠﻒ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﻼﻓﮑﺎری ﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮان ﮐﻮدک را ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد.
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ  15ﺳﺎل اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻓﺮد  15ﺳﺎﻟﺶ متﺎم ﻣﯿﺸﻮد ،ﺧﻮدش اﺟﺎزه دارد در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﮑﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯽ اش ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺷنت ﺳﮑﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﴪ ﯾﺎ دﺧﱰی ﮐﻪ  15ﺳﺎل متﺎم دارد و ﺧﻮدش ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و آﻣﻮزﺷﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻢ دﺧﱰان ﻫﻢ
ﭘﴪان ﻣﯿﴪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﮐﻼس درس ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و وﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات
ﯾﮑﺴﺎن از دﺧﱰ و ﭘﴪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﱰ و ﭘﴪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس
رﺷﺪ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ در آﯾﻨﺪه و ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

داﺷنت ﺳﮑﺲ ﺑﺎ دﺧﱰ ﯾﺎ ﭘﴪ زﯾﺮ  15ﺳﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﺳﻨﺶ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮﻫﻢ ﺷﺨﺺ زﯾﺮ  15ﺳﺎل ،ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﮑﺲ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع متﺎس ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻢ دﺧﱰان ﻫﻢ ﭘﴪان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺗﺨﻠﻒ از آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻣﺠﺎزات زﻧﺪان ﺗﺎ  8ﺳﺎل ﺑﺸﻮد .اﮔﺮ ﮐﻮدک زﯾﺮ  12ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺎ ﺑﻪ  12ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
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دو ﻧﻔﺮ  14ﺳﺎﻟﻪ اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﮑﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ  15ﺳﺎﻟﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﺑﺎ ﯾﮏ  14ﺳﺎﻟﻪ ﺳﮑﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ دﺧﱰ ﯾﺎ ﭘﴪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ  15ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ  14,5ﺳﺎﻟﻪ ﺳﮑﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً او را ﻣﺘﻬﻢ منﯿﮑﻨﻨﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﻫﻤﺴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 18ﺳﺎﻟﻪ
وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ 18ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺸﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺖ و ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد .ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﭘﴪان و دﺧﱰان  18ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮑﺴﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را دارﻧﺪ .ﺑﻐﯿﺮ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  24آﻣﺪه ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ زﯾﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وام ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ
 .ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ زﯾﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺤﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ً از آن ﭘﺸﯿامن ﺷﺪه ﯾﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﺮا ﻧﺪارﻧﺪ .ارزش
اﻣﻀﺎء ﯾﮏ زن و ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻓﺮد 18ﺳﺎل متﺎم دارد  ،ﭘﺲ ﻣﯿﺘﻮان او را ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺤﮑﻮم و ﻣﺠﺎزات ﮐﺮد ،اﮔﺮ ﮐﺎر ﺧﻼﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪن و ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ

ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ ﺟﻮان ﻫﻢ ﺑﺰرﮔﺴﺎل در دامنﺎرک دوﺳﺖ ﭘﴪ/دﺧﱰ دارﻧﺪ .دوﺳﺖ ﭘﴪ/دﺧﱰ داﺷنت ﯾﻌﻨﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً
ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .در دامنﺎرک اﮐرثا ً ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ .اﻧﺘﻈﺎر منﯿﺮود ﮐﻪ ﻧﻪ زن ﻧﻪ ﻣﺮد،
ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻣﻮﻗﻊ ازدواج ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﴍف و ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺮ ﮔﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺪن و ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﮑﻞ ﺑﺎز ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﱰام ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﺮدم ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .
ﻫﻢ زن ﻫﻢ ﻣﺮد ﻫﺮ دو ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﮑﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻻی  15ﺳﺎل اﺟﺎزه ﻧﺪارد
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ زﯾﺮ  15ﺳﺎل ﺳﮑﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ
وﻟﯽ ﻧﻪ زن ﻧﻪ ﻣﺮد ﻫﯿﭽﮑﺪام منﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﱰک ﯾﺎ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ درﺑﺎره ﺳﮑﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
 dnufmaSﺑﻪ ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮان در ﻣﻮرد ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺑﺪن و ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﴎاﴎ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ go xeS
Sex og Samfund
 33931010اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم درﺑﺎره ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری و ﺑﯿامری ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ واﮔﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ

ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دو ﻣﺮد ﯾﺎ دو زن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در دامنﺎرک ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﻢ در ﺷﻬﺮداری ،و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ دﯾﮕﺮان اﺣﱰام ﮔﺬاﺷﺖ و ﭼﻮن از ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب زوج دﯾﮕﺮان ﺧﻮﺷﺘﺎن منﯽ آﯾﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺤﺶ ﺑﺪﻫﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺸﺎن
ﺑﺪﻫﯽ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
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اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎرﺧﻼﻓﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺜﻼً ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻣﺬﻫﺐ ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ،ﻣﯿﺘﻮان او را ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮی از
ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد:

ﻣﺎده  81ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی:

»ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﴍاﯾﻂ ﺣﺎد را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ] [...ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ رﯾﺸﻪ در اﺻﺎﻟﺖ ﻗﻮﻣﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ
ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را دارد ﯾﺎ ﻧﻪ«.

ﺑﮑﺎرت

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮑﺎرت ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ زن ﺑﺎﮐﺮه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﮑﺎرت آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﯾﮏ ﭘﺮده ﭘﺎره ﻧﺸﺪه در ﻣﻬﺒﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان آن را ﭘﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﯽ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻠﻘﻪ در ﻣﻬﺒﻞ ﻗﺮار دارد .در آن ﺳﻮراﺧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮن ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد.

اﮐرث زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﮑﺲ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی منﯿﮑﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼً ﺧﺮاش ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺨﺎط .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ منﯿﺘﻮان در زﻧﯽ دﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﺳﮑﺲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺣﺘﯽ دﮐﱰ ﻫﻢ منﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﮑﺎن آن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت را ﺑﻬﻢ دوﺧﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ »ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت« ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ درﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺿامﻧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﺷنت ﺳﮑﺲ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدی ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﯿﺸﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺧﺘﻨﻪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دامنﺎرک ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن دﺧﱰان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ:

ﻣﺎده  245اﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی:

»آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮض ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ،ﺑﺸﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﻀﺎء ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ زن را ﺑﱪد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮدارد ،ﺑﻪ ﺣﺪاﮐرث ﺷﺶ
ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﺸﻮد«.

ﻣﺎده :246

»در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﻌﺮض ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎده  245ﯾﺎ  245اﻟﻒ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺪی وﺧﯿﻢ ﺑﻮده ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی وﺧﯿﻤﯽ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
و ﴍاﯾﻂ ﺣﺎد ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺠﺎزات را ﺗﺎ ﺑﻪ  10ﺳﺎل زﻧﺪان اﻓﺰاﯾﺶ داد«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دﺧﱰ را ﺑﺮای ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﱪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﺎدق اﺳﺖ:

ﻣﺎده  7ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی

»اﻋامﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﮐﻪ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دامنﺎرک را داﺷﺘﻪ ،در ﮐﺸﻮر دامنﺎرک ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺑﻮده و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در دامنﺎرک داﺷﺘﻪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﮐﯿﻔﺮی دامنﺎرک ﻣﯿﺸﻮد ،اﮔﺮ
 (2ارﺗﮑﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم آن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
اﻟﻒ( ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ﯾﺎ
ب( ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم آن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ«
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ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ

در دامنﺎرک دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری آﺳﺎن اﺳﺖ .ﻣﯿﺘﻮان ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮏ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری راﻫﻨامﯾﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺮص ﻫﺎی ﺿﺪﺑﺎرداری
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری را ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ ،ﮐﯿﻮﺳﮏ ﻫﺎ و داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﺧﺮﯾﺪ .ﻫﻤﻪ – ﭼﻪ
زن ﭼﻪ ﻣﺮد – آزاداﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری دﺳﱰﺳﯽ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ زﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎردار ﺷﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ ﺑﺎرداری ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ ﺟﺪی
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد زن ﺑﺎردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻧﻪ ﻫﻤﴪ ،ﻧﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﴪ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎردار ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﴪ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﻨﺪ.

ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﯿامرﺳﺘﺎن وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ رازدار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﴪ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﻃﻼع منﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎردار اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ،
اﮔﺮ ﺧﻮدش ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺷﺨﺺ زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،اﺻﻮﻻً ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه از ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ اﺟﺎزه ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ دﻻﯾﻞ
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎردار اﺳﺖ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮان درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز داد ﺗﺎ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ و اﻃﻼع
آﻧﻬﺎ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﺮد .ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ او ﻧﺨﻮاﻫﺪ
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﻄﻮر ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪه ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻟﺨﺖ و ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺎن داد ﯾﺎ
اﻋﻀﺎء ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد ،اﮔﺮ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده  232ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی:

»آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ زﺷﺘﯽ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات زﻧﺪان ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﯽ زﯾﺮ
 15ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﺠﺎزات آن ﺟﺮﯾﻤﻪ ﯾﺎ زﻧﺪان ﺗﺎ  4ﺳﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ«.

ﺗﻌﺮض و ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮض و ﴐب و ﺷﺘﻢ در دامنﺎرک ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺠﺎزات دارد.

ﻣﺎده  245ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی:

»آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﴐب و ﺷﺘﻢ ﺑﺪﻧﯽ از ﻧﻮع ﺧﺸﻦ ،وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات زﻧﺪان ﺗﺎ  6ﺳﺎل
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﺸﻮد .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﴐب و ﺷﺘﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎد ﺧﺎص داﻧﺴﺖ«.
ﴐب و ﺷﺘﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﴐب و ﺷﺘﻢ ﻣﺠﺎزات دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮐﺘﮏ زدن ﴍﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ درﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﮑﺮده ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ دﻋﻮا ﮐﻨﻨﺪ.

از دﻫﻪ  70ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﮐﻪ ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ آزاد ﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده .اﻣﺮوز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  51ﺗﺎ  61ﻫﺰار زن در
دامنﺎرک ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻧﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻏﺮﺑﯽ )در ﺳﺎل  2015ﺣﺪود  14ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  1000زن( در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن دامنﺎرﮐﯽ
)در ﺳﺎل  2015ﺣﺪود  ۹ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  1000زن( ﺑﯿﺸﱰ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻘﻂ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را ﻣﯿﱰﺳﺎﻧﺪ ،ﻋﺬاب ﻣﯿﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ او آﺳﯿﺐ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺣﺮﻣﺖ او ﺗﺠﺎوز ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻋﻤﺪی ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮاﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ

ﭘﺲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ و روﺣﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻧﯽ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﴐﺑﻪ ،ﻟﮕﺪ ،ﻓﴩدن ﮔﻠﻮ ،ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﻪ داﺷنت

ﺗﺠﺎوزﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ

ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺪن ﺧﻮدﺷﺎن و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﮑﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
داﺷنت ﺳﮑﺲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻠﺶ ﻣﺠﺎزات دارد ،ﭼﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .زﻧﺎن وﻣﺮدان
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ »ﻧﻪ« ﯾﺎ »ﻧﮑﻦ« و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺣﱰام ﮔﺬاﺷﺖ .اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ منﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺳﮑﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻌﯽ
ﺷﻮد ﺑﺎ او ﺳﮑﺲ داﺷﺖ ،ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪﻧﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ روﺣﯽ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﱰل ﺑﻮدن ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪن ،ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﺠﺎوز ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻋامل دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻮد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدی؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﺪا ً ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮان را از ﺑﯿﻦ ﺑﱪد

اﮔﺮ ﺧﻮد ﺷام رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ دارﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ
 35301717متﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 kd.dlovdomgolaid.wwwﺑﻪ ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ ۷۱۷۱۰۳۵۳
www.dialogmodvold.dk

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻮرد زوج ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﴪش ﺳﮑﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وادار ﮐﺮدن ﻫﻤﴪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﮑﺲ ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎ  8ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺠﺎزات دارد و در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎد ﺗﺎ  12ﺳﺎل زﻧﺪان .ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ در ازدواج
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﴐب و ﺷﺘﻢ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ،ﺣﻖ ﻃﻼق ﮔﺮﻓنت ﺑﺪون دوره ﺟﺪاﺋﯽ را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻢ زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﺮدان در ﴎاﴎ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﺷام در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﴐب و ﺷﺘﻢ ﺷﺪه اﯾﺪ
 ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷام ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان ،ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎ ،زوﺟﯿﻦ و ﻣﺮدان ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﻣﻮس و آﺑﺮو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد.

ﻣﺎده  216ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی:

 www.levudenvold.dkﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان درﴎاﴎ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در وب ﺳﺎﯾﺖ kd.dlovneduvel.www
اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و راﻫﻨامﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺮض و ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ اﺿﻄﺮاری ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ 70203028
متﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای ﴎاﴎ ﮐﺸﻮر و ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮان در متﺎم ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ آن متﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﻣﺮدان وﻫﻢ ﺑﺮای
ﺑﺴﺘﮕﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷام ﻣﺮد ﻫﺴﺘﯿﺪ و از ﻃﺮف ﴍﯾﮏ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﴐب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ  70116263زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ .وب
 namdomdlov.wwwرا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ
www.voldmodmand.dk
 REDﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺠﺮد از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺴﯿﺖ و
esuohefaS
DER
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﮐﻤﮏ
retneC
DER
از
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﻗﻮﻣﯽ
اﻗﻠﯿﺖ
از
ﺟﻮاﻧﯽ
ﺷام
اﮔﺮ
RED Center
Safehouse
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زوج ﻫﺎی ﺟﻮان ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎﻣﻮس و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،درﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﻨﺎه
 www.red-center.dkرا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .وب ﺳﺎﯾﺖ kd.retnec-der.www

»اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﺷنت ﺳﮑﺲ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﯿﻬﻮش ،ﻣﺴﺖ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارو ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷام ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺷام ﺗﺠﺎوز ﺑﮑﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻓﺮدی را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷام را وادار ﺑﻪ ﺳﮑﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ
 erfostgætdloVمتﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎوز اﺳﺖ اﮔﺮ ﻫﻤﴪﺗﺎن ﺷام را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺗﺎن وادار ﺑﻪ ﺳﮑﺲ ﮐﻨﺪ.
rof retneC
Center for Voldtægtsofre
در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دامنﺎرک ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺖ .ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ:
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RET TIL LIGESTILLING, der gennemføres på vegne af Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.

