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خواننده عزیز
 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 رشوع 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 رسپرستی  و تربیت
 کودکان با هم رشیک هستند و از نظر ازدواج و طالق 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 رسگرمی، دوستان و رشیک زندگی حقوق یکسان دارند.

 شام در این جزوه   میتوانید همه این نکات و خیلی مطالب بیشرت 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، اطالعاتی دریافت کنید.

 این جزوه  را می توان بعنوان یک مرجع  اطالعاتی 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
  بهار سال 2018 و با همکاری بین موسسه تحقیقاتی hcraeseR slA و مرکز egnintgylF ettasdU rof retneC و tensnoitargetnI در سازمان
 plæjhegnintgylF ksnaD با  درخواست  اداره    negniledfasgnillitsegiL در  وزارتخانه neretsinimsgnillitsegil  تهیه شده است. عالوه بر آن
 باید از مدارس آموزش زبان دامنارکی ksnadræL در آرهوس و اودنسه، شهرداری اودنسه و شهرداری کپنهاگ برای کمک هایشان در تهیه مطالب

آموزشی تشکر منود.

امیدواریم از خواندن آن لذت بربید

برابری حقوق در دامنارک
برابری حقوق چیست؟

 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 1، ماده 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. عالوه برآن هدف این قانون مقابله با  تبعیض مستقیم و غیرمستقیم به دلیل جنسیت و مقابله

با آزار و اذیت های جنسی است.»
فصل 2، ماده 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.»

تبعیض هم به صورت مستقیم هم به صورت غیرمستقیم  هست.
 تبعیض غیرمستقیم زمانیست که یک رشط یا روال کاری به نظر بیطرفانه بیاید ولی در هر حال موقعیت فرد را بخاطر جنسیت او تضعیف کند. برای
  مثال قبالً در  edragviL egilegnoK neD رشط قد حداقل 175 سانتیمرت بود. این مسئله بطور غیرمستقیم رشایط پذیرش زنان را در edragviL مشکلرت
 میکرد، از آنجا که زنان معموالً کوتاه قد تر از مردان هستند، و بنابراین دارا بودن این رشط میتوانست برایشان مشکل باشد. حاال رشط اندازه قد تغییر
 کرده و قد زنان باید حداقل 169 سانتیمرت 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.

 اگر برایتان پیش بیاید که به شام تبعیض میشود، میتوانید به tenvænsgnildnahebegiL   شکایت کنید. میتوانید مطالب بیشرتی در این وب
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 1) همه اجازه دارند هر نظری را که
 دارند فقط با چند محدودیت، بگویند و بنویسند ؛ 2) همه اجازه دارند آزادانه مذهب خود را انتخاب کنند و ؛ 3) همه اجازه دارند در انتخابات رأی

بدهند. این نکات در قانون اساسی دامنارک که باال 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  باالی 18 سال 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
 پارملان 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 رشکت کرد. بنابراین در صورتیکه بخواهید نفوذ بیشرتی داشته
باشید، میتوانید در انجمن ها یا بحث های سیاسی رشکت کنید. شام همچنین میتوانید فعالیت های داوطلبانه داشته باشید.

همچنین انسان دوستانه.  و اهداف  خیریه  خدمات  سیاست، مذهب،  رسگرمی،  ورزش،  در زمینه  مثال  برای  هست  های مختلف  انجمن   در دامنارک 
 میتوانید در شورای والدین مدرسه یا مهدکودک/کودکستان فرزندان خود یا در شورای  ادغام شهرداری dårsnoitargetnI  یا در انجمن ساکنان محل

زندگی خود رشکت 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 رشکت در فعالیت های سیاسی را دارند و

بنابراین برایشان میرس 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 10 سال 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. عالوه بر آن بر پایه این اعتامد است که همه در جامعه به بهرتین 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 کمرتین
 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 .

یک جامعه بر پایه حاکمیت قانون جامعه ای است که؛
 1) یک سیستم قضائی پیرشفته با عملکرد متناسب دارد، و 2) بر 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 عادالنه با آنها برخورد کنند.

در سال 2018 دامنارک توسط سازمان بین املللی tcejorP ecitsuJ dlroW بعنوان بهرتین جامعه بر پایه حاکمیت قانون در دنیا شناخته شد.
در فصل های بعدی میتوانید در مورد برابری حقوق در دامنارک – در فضای عمومی، در بازارکار و در خانواده، مطالب بیشرتی بخوانید. 

§
 تاریخچه برابری حقوق در دامنارک

 در طول 100 سال گذشته برابری حقوق بین زنان و مردان پیرشفت زیادی در دامنارک کرده است. 100 سال پیش زنان در خیلی مسائل حقوق مشابه
 مانندمردان را نداشتند. این پیرشفت 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 پیرشفت در بقیه کشورهای اروپایی، و پیوسنت دامنارک به یکرسی قراردادهای بین املللی از جمله اعالمیه جهانی حقوق

 برش 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 دسرتسی

نداشتند.

 در سال های اخیر البته توجه بیشرتی 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 رشوع به اعرتاض برعلیه نابرابری بین زنان و مردان و مبارزه برای برابری حقوق کردند.

 جنبش زنان دامنارکی در سال 1871 با تأسیس جامعه زنان دامنارکی آغاز شد. این  سازمان بر پایه عقاید آزادی، رسچشمه از انقالب فرانسه در سال
 1789 بنا شد. در آن زمان بخصوص به حق رأی زنان توجه میشد و در سال 1915 حق رأی و انتخاب زنان در دامنارک به اجرا درآمد.  تا دهه 1920

هم پیرشفت هایی از نظر برابری حقوق در ازدواج از جمله در رابطه با امور مالی، حق حضانت فرزندان و طالق پیش آمد.

 مبارزه برای برابری حقوق دوباره در اواخر دهه 60 و دهه 70 با ورود بیشرت 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 نربد 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 70 رشکت 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.

 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 رسوکار دارد، بیشرت است. همزمان  تعداد مردان در رشته های سنتی «مردانه»
 مانند صنایع، امور مالی و تحقیقات مبراتب بیشرت است. پیرشفت 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 باالتر است، استخدام میباشند. همچنان

تعداد مدیران مرد بیشرت از مدیران زن است.

 تنها مورد استثناء در اصل برابری حقوق اینست که مردان موظف به انجام خدمت رسبازی هستند، و وقتی 18 ساله میشوند، به خدمت رسبازی احضار میشوند.
این وظیفه را زنان ندارند.
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سال های مهم از نظر برابری حقوق در دامنارک

1683

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

1814

اولین قانون مدرسه تصویب میشود. آموزش و پرورش برای هم دخرتان هم پرسان اجباری میشود.

1857

 قانون سن قانونی ، قانون کسب و کار و قانون ارث تصویب میشود. حاال زنان مجرد وقتی 25 سال 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.

1875

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

1880

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

1899

 سن قانونی زنان متأهل همپای افراد مجرد می شود. حقوق مرد از نظر تصمیمگیری در مورد دارایی مشرتک 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 رشط بازپرداخت
آن و بدون از دست دادن حقوق شهروندی خود، تعلق میگیرد.

1908

 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.

1912

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

1915

زنان حق رأی و انتخاب شدن در negadsgiR ( که مشابه پارملان tegnitekloF امروز است) کسب میکنند.

1921

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

1957

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

1961

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

1966 

قرص های ضدبارداری aدردامنارک آزاد میشود. 

1971

به زنان حق ورود به ارتش داده میشود.

1973

قانون آزادی سقط جنین تصویب میشود.

1976

قانون برابری دستمزد بابت کار برابر، تصویب میشود. 

1978

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

1983

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

1985

 قانون حضانت مشرتک فرزندان تصویب میشود.

1995

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

1999

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

2000

قانون برابری حقوق مرد و زن تصویب میشود.

2002

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

2007

 قانون جدید وظایف والدین تصویب میشود. اصوال والدین حضانت مشرتک فرزندان خود را دارند.

2011

tdimhcS-gninroTh elleH ،دامنارک صاحب اولین نخست وزیر زن میشود

1922

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

1924

دامنارک صاحب اولین وزیر زن میشود، gnaB aniN، که همچنین اولین وزیر زن در یک دولت دمکراسی منتخب در دنیا میباشد.

1948

دامنارک صاحب اولین شهردار زن میشود، nesdaM avE، همچنین اولین زنان کشیش، rh  reV htuR ,nesrednA ennahoJ و.

1950

 دامنارک صاحب اولین قضات زن میشود.
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برابری حقوق در فضای عمومی 
 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 رشکت های قابل دسرتسی برای عموم اجازه ندارند بخاطر جنسیت یا اصالت قومی با بعضی

از مشرتیان در مقایسه با دیگران بدتر رفتار کنند.

 هم ساملندان 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 مرشوب 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 رسوصدا، 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 کامال 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 سالم کردن بصورت رسمی یا بین افرادی است که آنقدر همدیگر را منی شناسند. انتظار میرود که موقع مالقات هم مرد
هم زن، هر دو به یکدیگر دست بدهند. به نظر بی ادبانه میرسد اگر کسی بعنوان سالم 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 دخرتان و پرسان
 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 کامالً

 عادی است که هم جوانان هم ساملندان دوستانی از هر دو جنسیت دارند.

پوشاک و لباس
  هم زنان هم مردان اجازه دارند آنطور که میخواهند در دامنارک لباس بپوشند. باید به حقوق دیگران احرتام 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 کمرتی می پوشند. این مسئله چیزی در
 مورد  موقعیت اجتامعی آنها در جامعه یا اخالق 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 ملس کردن  یا سکس نیست. بدون توجه به نوع لباس، این غیرقانونی است و مجازات دارد اگر کسی بر

 خالف 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:
 1) نباید در محل های عمومی کامالً لخت و برهنه بود یا اعضاء تناسلی خود را نشان داد (به استثناء ساحل های مخصوص و مناطق دیگر که به این
 منظور عالمتگذاری شده است). 2) در سال 2018 قانون جدیدی تصویب شد که پوشاندن صورت، هم برای مردان هم برای زنان،  ممنوع شده است.
یعنی داشنت مثالً کاله، حجاب یا چادر مجاز است ولی نباید برای مثال کاله باالکالوا، ماسک، برقع یا نقاب داشت. البته میتواند موارد استثنائی هم باشد.

بازارکار و برابری حقوق
حقوق و وظایف در بازارکار 

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

دستمزد برابر ندارد: گرچه امروز زنان در دامنارک بطور متوسط در مقایسه با مردان تحصیالت باالتری دارند، ولی بطور  البته هنوز دامنارک حقیقتاً 
 متوسط دستمزد مردان بیشرت است و سمت های باالتری دارند. از جمله علت اینست که اغلب زنان در بخش دولتی و مردان در بخش خصوصی که
 دستمزد باالتر است، کار میکنند. ولی دلیلش هم میتواند این باشد که زنان برای مثال بیشرت از مردان مرخصی میگیرند. هنوز هم مردان بیشرت از زنان

کار میکنند.

حال در  مردان  و  زنان  دستمزد  بین  تفاوت  سال  به  سال   البته 
کاهش است: % در شکاف دستمزد
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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 احرتام بگذارید .

 محل های کار و رشته هایی هم هست که بیشرت 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 رشایط بهرت 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 tenvænsgnildnahebegiL شکایت کنید: ایمیل:
ast@ast.dk, sikkermail@ast.dk, 33411200 �� ����� ����

 ارگان برابری حقوق در مؤسسه حقوق برش وظیفه دارد به پرسش در مورد تبعیض پاسخ بدهد و در رابطه با احتامالً شکایات راهنامیی کند، برای
اطالعات بیشرت وب سایت

https://menneskeret.dk/raadigvning 

 میتوان با مرکز مشاوره از طریق شامره تلفن ۶۶۶۸۹۶۲۳ روزهای سه شنبه و پنجشنبه بین ساعت ۰۱ تا  و ۱ تا ۵۱ متاس گرفت یا به
kd.sthgirnamuh@gnildnahebegil ایمیل فرستاد.

  

وضعیت مالی شخصی
 همه افراد باالی ۸۱ سال حق دارند در مورد پول خودشان تصمیم بگیرند. به همین خاطر هم زنان هم  مردان در دامنارک باید یک حساب بانکی داشته

باشند، که از طریق آن بتوانند حقوق و دستمزد، و پول از دولت دریافت کنند.

 شغل متام وقت در دامنارک به طور معمول ۷۳ ساعت در هفته است ولی بعضی بیشرت و بعضی کمرت کار میکنند. بخصوص در بسیاری از خانواده های
بچه دار هم مادر هم پدر بنا به انتخاب خود بیشرت وقت آزاد شان را با خانواده میگذرانند.

 داشنت کار، به فرد استقالل 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 الزم 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 رشکت کنند.

 وقتی  هم زن  هم مرد، هر دو در بازارکار هستند، الزم است  بتوانند در کارهای خانه رشیک 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 رشیک هستند، ولی هنوز هم زنان وقت بیشرتی رصف کارهای خانه میکنند. البته
با گذشت سال ها تفاوت بین کارهای خانه زنان و مردان خیلی کمرت شده است.
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 وقتی فردی حداقل ۰۱ سال  بعد از سن ۵۱ سالگی 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 ۵۶ سال متام داشته باشید. میزان دریافت حقوق بازنشستگی دولتی بستگی به تعداد سال های اقامت شام در دامنارک دارد. اگر شام  کارمند بوده
 اید، معموالً یک حقوق بازنشستگی هم از بازارکار دریافت می کنید و بنابراین در مقایسه با کسی که کار نکرده است، حقوق بازنشستگی بیشرتی

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 ۲۵ هفته 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 52 هفته بدین ترتیب تقسیم میشود:
1) مادر حق 4 هفته مرخصی بارداری پیش از وقت مورد انتظار زایامن را دارد

2) بالفاصله بعد از زایامن مادر حق 14 هفته مرخصی زایامن را دارد 
3)  تا پیش از اینکه کودک 14 هفته بشود، پدر حق 2 هفته مرخصی زایامن را دارد

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

 البته زنان در دامنارک همچنان بیشرتین مرخصی والدین را میگیرند، گرچه هنوز هم بیشرت معمول میشود که مردان مرخصی بگیرند. در سال 2014
پدران در دامنارک بطور متوسط جمعا 29,5 روز مرخصی داشتند در حالیکه مادران بطور متوسط  296,3 روز مرخصی داشتند.

91% 
مادران 

100%

0%

9% 
پدران

2017سهم متوسط مرخصی  

 البته این بدین معنی نیست که مردان در نگهداری از فرزندان سهیم نیستند. قبالً معمول بود که پدر رسکار 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 رسپرستی 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.

 وقتی کودک به دنیا می آید، یک پرستار کودک میتواند به دیدن بیاید که قادر است از نظر سالمتی 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 رسکار 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 رسکار 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 تحصیالتی داشته باشند تا بتوانند خود را اداره کنند. برای مثال میتواند پیدا کردن کار بدون داشنت تحصیالت

مشکل باشد.

 هم زنان هم مردان حق تحصیل کردن دارند، و زنان و مردان بطور برابر به همه رشته های تحصیلی در دامنارک دسرتسی دارند. هیچ رشته ای نیست،
 که زنان صالحیت بیشرتی از مردان یا برعکس داشته باشند. همچنین بدین معنی است،  که هم زنان هم مردان آزاد هستند تا خودشان انتخاب کنند،
  چه تحصیالتی میخواهند داشته باشند، اگر رشایط 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 باالی 18 سال 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 بیشرت از مردان است. بطور متوسط هم میزان تحصیالت زنان باالتر است. این مخصوصآ شامل جوانان
 از اقلیت های قومی است. گرچه همه رشته های تحصیلی بطور یکسان برای هر دو جنسیت قابل دسرتسی میباشد، اما هنوز هم تفاوت زیادی بین
 رشته هایی است که معموالً زنان و مردان انتخاب میکنند. البته با گذشت سال ها این تفاوت ها کمرت 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 کمرت از

 مربیان زن است، در نتیجه کودکان به یک اندازه در مهدکودک ها و کودکستان ها الگوهای مرد ندارند.
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 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 حارض به ازدواج هستید،

که سن تان باالی 18 سال 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
رشیک زندگی ازدواج کرد.

 پس این غیرقانونیست که کسی بیشرت از یک همرس در دامنارک داشته باشد. اگر با این وجود کسی چندین همرس داشته باشد ، بدون آنکه طالق گرفته
 ، فقط ازدواج اول از نظر قانونی معترب است و میتواند بخاطر دوهمرسی 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 معترب 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 باالی 18 سال باشد

– هیچکدام از طرفین همرس 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)

 میتوانید در وب سایت kd.regrob زیر عنوان retsigerregrob elartnec ted کنرتل کنید که ازدواج شام توسط مقامات دامنارکی ثبت شده و در نتیجه
از نظر قانونی در دامنارک اعتبار دارد یا نه.

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

 ماده 260 تبرصه 2 قانون کیفری میگوید که میتوان تا به 4 سال 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.

det centrale borgerregister

 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 (76,5) همه 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 الزمه زندگی مشرتک

نیست. برای اکرثیت مردم در دامنارک این مهم تر است، که به همرس خود احرتام 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 طالق میگیرند و دوباره با یک شخص دیگر ازدواج
میکنند. در بسیاری از خانواده ها، فرد با همرس 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 رشاکت 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.

 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، مثالً غذا و پوشاک، داشته باشند.

 برای آنکه ازدواجی در دامنارک معترب 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.

 یک ازدواج معترب قانونی یعنی ازدواجی که توسط یک مقام تأیید شده دولتی مثالً شهردار یا کشیش کلیسای دولتی برگزار شده است. همچنین میتوان
 در شهرداری ازدواج  غیرمذهبی کرد. عالوه بر آن تعداد زیادی کلیسا، مسجد و کنیسه تأیید شده اند تا مراسم ازدواج معترب 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 معترب 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، معموالً شهرداری، تأیید شود تا در دامنارک از نظر
قانونی معترب 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 برتسد که در صورت نه گفنت میتواند عواقب وخیمی برای او داشته باشد
-عقد 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.

 به ازدواجی ازدواج برنامه ریزی شده از طرف دیگران میگویند، اگر همه رشایط زیر صادق باشد:

 - دیگران درانتخاب همرس 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 حارض شود

ماده 24 قانون ازدواج:
بعالوه یک ازدواج با صدور حکم دادگاه بعد از ادعای یکی از طرفین لغو میشود:

1 اگر شخصی درهنگام ازدواج در وضعیتی باشد که مانع توانائی او برای انجام عمل  عاقالنه  بشود، 
2 اگر او مجبور به ازدواج شده باشد،

3 اگر او اشتباهاً با کس دیگری بغیر از نامزد خودش یا بدون خواسته ازدواج، عقد کرده باشد، یا
 4 اگر او با گمراه کردن ازدواج کرده باشد، بدین ترتیب که همرسش با دادن اطالعات نادرست یا عمداً پنهان کردن حقیقت در مورد هویت یا
 رشایط زندگی خود در گذشته، او را گمراه کرده باشد، که دانسنت آنها باعث میشد که او  از انجام این ازدواج خودداری کند  و بعالوه 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 ۲۸۰۳۰۲۰۷ کمک
 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

های امن  راهنامیی کند. به وب سایت kd.dlovneduvel.www مراجعه کنید

 زنان و مردان جوان همچنین میتوانندباgninvigdåR DER به شامره تلفن  ۶۶۶۷۷۲۰۷ متاس بگیرند. آنها در مورد  درگیری های ناموسی راهنامیی
میکنند. همچنین به وب سایت kd.retnec-der.www مراجعه کنید.

حضانت فرزند
داشنت حضانت فرزند یعنی یکنفر وظیفه رسپرستی کودکی را بعهده دارد و میتواند در مورد مسائل شخصی آن کودک تصمیم بگیرد.

 به عنوان همرس،  با تولد فرزند بطور اتوماتیک حضانت مشرتک به شام تعلق میگیرد. حضانت مشرتک 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 مشرتکاً برای کودک تصمیم میگیرند، برای مثال کودک باید به کدام کودکستان و مدرسه برود.

اعالن کنند که با هم رسپرستی و مسئولیت  اگر والدین با هم ازدواج نکرده باشند، میتوانند حضانت مشرتک داشته باشند، در صورتیکه هر دو کتباً 
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 مشرتک را نگذاشته باشند، بطور اتوماتیک حضانت کامل را به مادر میدهند. بنابراین
 بهرتین راه تضمین حق پدر مجرد برای داشنت نفوذ بر تصمیامت مربوط به کودک آنست، که بخاطر داشته باشند که هنگام تولد کودک، حضانت مشرتک

را ثبت کنند.

 اینکه آیا شخص میتواند و چه وقت اجازه دارد فرزند خود را به خارج از کشور بربد، بستگی به این دارد که صاحب حضانت کودک کیست. در صورت
(Statsforvaltningen)تردید میتوان به(negnintlavrofstatS)  شامره تلفن: 72567000 مراجعه کرد.
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ازدواج و امور مالی 
 وقتی کسی در دامنارک ازدواج میکنند، بطور اتوماتیک مالکیت مشرتک به او تعلق میگیرد. این بدین معنی نیست که در زندگی زناشوئی همه دارایی

های شخصی مشرتک است، اما به این معنی است که در صورت طالق باید آنها را بطور برابر تقسیم کرد.

 خود شخص در مورد چیزهایی که قبآل داشته و با خود به زندگی مشرتک  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 معموالً زوجین متأهل مالکیت مشرتک 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 طالق نباید این چیزها را تقسیم کرد.

جدایی و طالق
 هم  زن   هم مرد، هر دو در دامنارک حق دارند طالق بگیرند –  رصف نظر از اینکه  همرسشان  هم میخواهد طالق بگیرد یا نه. در طالق مرد و زن
 از نظر قانونی برابر هستند. یعنی طالق به یک شکل برای هر دو میرس است و مقررات تقسیم بدهی و رسمایه برای مرد و زن یکسان است. اگر

فرزندی داشته باشند اصوالً در صورت طالق، به والدین حضانت مشرتک تعلق میگیرد. 

 وقتی زوجی طالق میگیرند، باید در مورد اینکه تنها یکی یا هردو والدین باید حضانت فرزندان مشرتک را داشته باشند، چطور متاس با فرزندان بین آنها
از میتوانید  برسید،  توافق  به  نتوانید  اگر  برسند.  توافق  به  میگیرد،  تعلق  منزل  کدامیک  به  و  همرس  نفقه  و  فرزند  نفقه  پرداخنت  شود،     تقسیم 

negnintlavrofstatS کمک بگیرید.

 اگر زوجی در مورد طالق توافق داشته باشند، میتوانند  بالفاصله و بدون گذراندن دوره جدایی از هم طالق بگیرند. بدین ترتیب که یک درخواست به
 negnintlavrofstatS   که مرجع صدور مجوز طالق است، میفرستند. اگر بخواهند بالفاصله طالق بگیرند، باید همچنین در مورد اینکه منزل مشرتک

به چه کسی تعلق میگیرد و همچنین در صورت در میان بودن مسئله حضانت فرزند و پرداخت نفقه همرس، توافق داشته باشند.

 اگر فقط یکی از طرفین بخواهد طالق 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 بربند که آیا همچنان میخواهند طالق 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 منیربند و دیگر رسمایه را بین خودشان تقسیم

منیکنند. البته در دوران جدایی منیتوان با کس دیگری ازدواج کرد.

 وقتی دوران جدایی متام شد، میتوان باالخره از هم طالق گرفت چه توافق داشته باشند یا نه. البته باید مجدداً درخواست طالق کرد. وقتی از هم طالق
گرفتند، هر دو طرف میتوانند با شخص دیگری ازدواج کنند.

رشایط دیگری هم هست که میتوان بالفاصله طالق گرفت. اگر واجد یکی یا چند رشط زیر باشند:

- یکی از طرفین مرتکب خیانت زناشویی شده باشد
- خشونت در ازدواج باشد 

- یکی از طرفین غیرقانونی فرزندان مشرتک را به خارج از کشور برده باشد
- یکی از طرفین متأهل باشد (دوهمرسی)

- در دو سال گذشته با هم زندگی نکرده باشند

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

 همچنین باید توجه داشت که طالق میتواند عواقب دیگری داشته باشد، اگر شام از طریق الحاق خانواده به هم ملحق شده اید و اجازه اقامت دائم
ندارید . در این موارد طالق یعنی اخراج آن طرفی که از طریق الحاق خانواده به کشور آمده است.

مطالب  kd.negnintlavrofstats.www سایت وب  در  یا  بزنید  تلفن    ۰۰۰۷۶۵۲۷ تلفن  شامره   ،negnintlavrofstatS به میتوانید  دارید  سؤالی   اگر 
 بیشرتی بخوانید. در این وب سایت هم میتوانید فرم هایی را که باید برای درخواست طالق استفاده شوند، پیدا کنید. درخواست را میتوان الکرتونیکی

فرستاد.

وضعیت مالی در صورت طالق 
 وقتی زوجی از هم طالق میگیرند یا جدا میشوند، مالکیت مشرتک فسخ میشود. همچنین حق ارث بردن هم در صورت طالق و جدایی، یعنی حق
 دریافت رسمایه دیگری در صورت مرگ، از بین میرود. اگر یکی از طرفین بدهی داشته باشد، این بدهی در صورت طالق یا جدایی تقسیم منیشود.
 بدین معنی که در صورت طالق رسمایه 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.

 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 طالق قرار پرداخت نفقه همرس را گذاشت. یعنی آن کسی که درآمد بیشرتی  دارد باید تا چندین
 سال بعد از طالق طرف دیگر را از نظر مالی حامیت کند. اگرطرفین خودشان نتوانند به توافق برسند، میتوانند ازnegnintlavrofstatS درخواست کمک

کنند تا برآورد شود که حق دریافت کمک مالی به همرس را دارند یا نه. میزان آن بر طبق درآمد هر دو طرف  تعیین میشود.

 مثال 1

 (Lillian) لیلی
در حین ازدواج

(Thomas) توماس
75.000kr           رسمایه
-150.000kr  بدهی

               
-75.000kr         در جمع

37.500kr           رسمایه 
 -75.000kr        بدهی

               
-37.500kr         در جمع

100.000kr  رسمایه
-25.000kr  بدهی
                               
75.000kr   در جمع 

37.500.kr  رسمایه

               
 

75.000 kr. مالکیت مشرتک

در صورت طالق

(Lillian) ليليان
در حین ازدواج

(Thomas) توماس

 مثال 2

 250.000kr      رسمایه  
-100.000kr      بدهی

150.000 kr     در جمع

135.000  kr   135.000  رسمایهkr     رسمایه 

175.000kr  رسمایه
-55.000kr  بدهی

120.000kr   در جمع

  مالکیت مشرتک
150.000 kr.

120.000 kr.

270.000 kr.

در صورت طالق
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حضانت فرزند در صورت طالق
 در صورت طالق یا جدایی حضانت فرزند همچنان مانند گذشته ادامه دارد. برای اکرث زوجین بدین معنی است که حضانت مشرتک دارند و باید در مورد تصمیامت

مربوط به زندگی کودک به توافق برسند. بعنوان والدین طالق 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 طالق گرفته، باید همراه با هم و ترجیحاً با فرزند
 قرار بگذارند که به چه ترتیب متاس باشد، یعنی فرزند باید کجا زندگی کند و غیره. وقتی فرزند ۲۱ سال متام دارد باید هنگام گرفنت تصمیم در مورد محل زندگی

فرزند به خواسته های خود او هم مالحظه شود.

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

http://boernogsamvaer.dk/raadgivning

 وقتی والدین طالق میگیرند، هر دو همچنان وظیفه دارند خرج فرزندان مشرتک را تأمین کنند. یعنی اگر فرزندان بیشرت 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 میکند. negnintlavrofstatS میتواند در این مورد راهنامیی کند.

فرزندان، تربیت و وظایف والدین
برابری حقوق دخرتان و پرسان

 در دامنارک ارزش دخرتان و پرسان برابر است. حقوق شان یکسان است، باید امکانات برابر در زندگی داشته باشند و بطور یکسان با آنها رفتار شود.
 یعنی دخرتان و پرسان در آزادی، مسئولیت، رسپرستی، وظایف و امکانات حقوق یکسان دارند و باید بر اساس یک مقررات مشابه تربیت شوند.  هم

دخرتان هم پرسان حق دارند که والدین از آنها رسپرستی و مراقبت کنند و همچنین حق آنهاست تا از خشونت و سوء استفاده در امان باشند.

کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل
 در سال 1991 دامنارک به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل ملحق شد که اعالمیه ای در مورد حقوق جهانی کودکان است. این حقوق شامل همه پرسان و

دخرتان زیر 18 سال میباشد.

:خالصه کنوانسیون حقوق کودک سال 1989
ماده 13:  کودک باید آزادی بیان داشته باشد 

ماده 14: باید به آزادی فکر و آزادی مذهب کودک احرتام گذاشت 
ماده 15: حق فرزند در آزادی تشکیل اجتامعات 

 ماده 16:  آزادی از دخالت در زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی، مکاتبات یا حمله به ناموس  و شهرت
ماده 17:  آزادی دسرتسی به اطالعات مربوطه 

ماده 19: حفاظت از خشونت های روحی و جسمی
ماده 22: : دولت، حقوق پناهندگان کودک را که بدون همراه هستند، تضمین میکند

ماده 24: حق دسرتسی به درمان و معالجه 
ماده 28: حق تحصیل 

ماده 31:  حق اسرتاحت و تفریح
ماده 32: رهایی از سوء استفاده مالی

 ماده 33: حفاظت از اعتیاد به مواد مخدر
ماده 34:  حفاظت در مقابل سوء استفاده جنسی

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=60837

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

  هم پرسهم  دخرتهر دو آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی داشنت زندگی خصوصی را دارند. یعنی هم دخرتهم  پرس 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 باالتر میرود، حق و نیاز آنها هم به داشنت یک زندگی خصوصی که والدین
در آن دخالت نکنند، بیشرت میشود.

  هم دخرت هم پرسهر دو حق مشارکت در تصمیم را دارند. یعنی نظرات آنها شنیده شود و احرتام گذاشته شود و در تصمیامتی که بر زندگی آنها تأثیر
دارد، مشارکت  داشته باشند.

 عالوه بر آن هر دو حق دارند به مدرسه بروند و تحصیل کنند. از سن 13 سالگی  هم دخرتان هم پرسان هر دو اجازه دارند در کنار مدرسه یک کار
سبک در ساعات فراغت داشته باشند. البته تا 15 سال متام، باید اجازه والدین خود را داشته باشند.

در این وب سایت میتوانید لیستی از همه مشاغلی را که میتوان از سن 15 تا 13 سالگی داشت، پیدا کنید:
www.jobpatruljen.dk/regler/er-du-1315-aar

 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 دخرتان هم
 برای پرسان مهم است که امکان رشکت در فعالیت های تفریحی مانند ورزش، رسگرمی 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  بهرت و خوش تر از آنهایی دارند که در فعالیت های تفریحی رشکت منیکنند. همه نوع فعالیت های تفریحی برای هم دخرتان هم

پرسان قابل دسرتسی میباشد. بنابراین هیچ فعالیت تفریحی نیست که فقط برای دخرتان یا فقط برای پرسان باشد.

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

 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 سالمتی معلوماتی داشته باشند. به این خاطر باید والدین، مهد کودک/کودکستان و مدارس دخرتان و پرسان

را حامیت و کمک کنند تا این معلومات را کسب کنند.

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

مسئولیت والدین و خودمختاری
 در دامنارک والدین مسئولیت فرزندان شان را از زمان تولد تا 18 سالگی 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 دخرتان هم پرسان میشود.
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ماده 2 قانون مسئولیت والدین:  
 دارنده حضانت فرزند باید از فرزند مراقبت کرده و میتواند در مورد مسائل شخصی فرزند بر طبق عالقه 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 پیشربد عالقه و نیازهای

فرزند باشد. بنابراین باید این تصمیامت هم بر طبق سن فرزند با مشارکت او گرفته شوند.

ماده 2 قانون مسئولیت والدین:
در همه مسائل مربوط به فرزند، باید به نظرات خود فرزند بر اساس سن و بلوغ او مالحظه شود 

 پس حق فرزند است که بدون توجه به سنش و جنسیتش به حرف هایش گوش داده شود و احرتام گذاشته شود. همراه با باال رفنت سن کودک، همچنان خودمختاری او هم
بیشرت میشود. همچنین به صفحات 27 تا 28 مراجعه کنید.

 
 مشارکت در تصمیمگیری و خودمختاری کودکان و نوجوانان

12 ساله: 

مشارکت در تصمیمگیری:
کودک باید در تصمیامتی که مربوط به زندگی اش میشود، از جمله منزل و تعطیالت، دخالت و مشارکت  داشته باشد

13 ساله: 

کار: 
حق دارد با اجازه والدین یک کار سبک در ساعات فراغت داشته باشد 

میتواند با اجازه والدین حساب بانکی خود را باز کند

15 ساله:

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:
میتواند قانونی با فرد دیگری که 15 سال یا بیشرت دارد، سکس داشته باشد

سن قانونی از نظر تخلفات:
در صورت تخلف از قانون میتواند محکوم و مجازات بشود 

18 ساله: 

 سن قانونی
مسئولیت و حق تصمیم والدین در مورد هم دخرتانشان هم پرسانشان لغو میشود

حاال 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

 

§
 وقتی کسی 18 سالش متام میشود، از نظر قانونی بزرگسال و بالغ است و حق دارد آزادانه در مورد زندگی خود تصمیم بگیرد. والدین دیگر منیتوانند
 برای  پرسی یا دخرتی که باالی 18 سال است، تصمیم بگیرند. همزمان مسئولیت رسپرستی و مراقبت والدین هم به پایان میرسد. اگر کسی باالی 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، دخرتان و پرسان، 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 همرس میشود. پس مثالً نباید تلفن فرزندان خود را بدون اجازه آنها کنرتل 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 همرس خود را تحت نظر داشت. همچنین بر طبق کنوانسیون حقوق کودک که دامنارک به آن ملحق شده، نباید فرزندان خود را تحت نظر داشت.
 بعالوه 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، همرس یا خواهر و برادر خود را نگاه کرد ولی نباید با استفاده از کلید رمز وارد
منایه شخصی آنها شد.

کنرتل اجتامعی
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 کنرتل اجتامعی داشته باشند. کنرتل
 اجتامعی یعنی بر کسی فشار بیاورند و  او را مجبور یا کنرتل بکنند  تا به نحو خاصی رفتار کند. شاید در صورت اطاعت نکردن  فرزند تنبیهات ومجازات
 های سنگینی تعیین کنند. والدین اجازه ندارند، که  دخرتانشان و پرسانشان 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، رسگرمی ها، دوستان یا همرس، فرزندان خود را تحت فشار

قرار بدهند، وادار یا کنرتل کنند.

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

سفر به کشور خود برای تربیت مجدد
 همچنین والدین اجازه ندارد مثالً با گفنت اینکه فرزندان به تعطیالت 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 18 سال معموالً بر خالف میل خود برای یک مدت طوالنی 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. بعالوه 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.

مسئولیت مقامات
 گرچه والدین مسئول فرزندان زیر 18 سال 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 6 سال 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
 مشکالت در منزل کمک کنند. اگر مقامات امور اجتامعی تشخیص بدهند که سالمتی یا رشد کودک در خطر وخیمی قرار دارد، مقامات میتوانند در

 موارد حاد کودک را از منزل جدا کنند.

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

 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 مرض 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، دخرت یا پرس 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 دخرت چه  پرس 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  nenofeletenrøB شامره
.nenofeletenrøb   تلفن 116111 زنگ زد. در اینجا از جمله میتوان راهنامیی گرفت که باید در رشایط دشوار چکار کرد. همچنین میتوان در وب سایت

با یک مشاور بزرگسال چت کرد. هر دو کار بدون ذکر نام میرس است.

مهدکودک و کودکستان
 اکرث پرسان و دخرتان در دامنارک وقتی تقریباً 11 ماهه 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 2 ساله و %97 کودکان 5-3 ساله به مهد کودک و کودکستان میروند.

 رفنت به مهد کودک و کودکستان مزایای زیادی دارد: در یک محیط اجتامعی رشکت 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 اطالع 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 باالیی نداشته باشند، میتوانند درخواست کمک مالی یا نام نویسی رایگان
 (یعنی نام نویسی بدون پرداخت هزینه) بکنند

وظیفه آموزش و مسئولیت والدین
 وقتی کودکان 6 ساله هستند باید به مدرسه بروند. در دامنارک رفنت به مدارس دولتی رایگان است. همه کودکان چه  دخرت چه  پرس وظیفه و حق دارند 10

سال به مدرسه بروند. هم پرسان هم  دخرتان حق و وظیفه دارند در همه درس ها چه درسهای کتابی، کار دستی و خالقه  و چه ورزش رشکت کنند.

 به همه کودکان و نوجوانان در دامنارک، چه دخرت چه پرس، 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 اطالعات و معلومات کسب میکنند.

 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 دخرتان هم
 پرسان میرس باشد تا در کالس درس رشکت کنند و وقت انجام تکالیف مدرسه را داشته باشند. همچنین مهم است که والدین  توقعات و انتظارات
 یکسان از دخرت و پرس داشته باشند و وضعیت مدرسه دخرت و پرس 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.

 عالوه بر آن مهم است که کودکان وقت اسرتاحت و رشکت 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 دخرتان نه پرسان آنقدر کار در خانه داشته باشند که وقت برای مدرسه، تکالیف خانه

 و رسگرمی و تفریح نباشد.

 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 رشکت 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 مرتجم 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 اسرتاحت کرده و با ناهار به مدرسه بیاید.

 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 مشکالت احتاملی پیدا کنند.
 در صورت وقوع اتفاقات بزرگ در خانه، فکر خوبی است که والدین آن را به مربی / معلم اطالع 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 دخرتان و پرسان باالتر میرود، به آنها آزادی بیشرت و بیشرتی میدهند. ولی با باال رفنت سن نیز مسئولیت بیشرت میشود. از نظر

قانونی مسئولیت  و حقوق نوجوانان هم تغییر میکند، بخصوص وقتی به ترتیب 15 و 18 ساله میشوند.

15 ساله

 بعنوان 15 ساله 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 15 سالش 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 18 سال باشد، باید والدین را
 در مورد وضعیت سالمتی فرزند مطلع کرد. در صورتیکه این اطالعات باعث بوجود آمدن اختالف بین نوجوان و والدین بشود (برای مثال اطالعات

درباره فعالیت های جنسی نوجوان)، پزشک اجازه دارد از مطلع ساخنت والدین خودداری کند.

 سن مسئولیت کیفری 15 سال است. یعنی وقتی فرد 15 سالش متام میشود، میتوانند او را محکوم و مجازات کنند. تا رسیدن به سن 18 سالگی معموالً در
 یک زندان جوانان یا یک مؤسسه بسته خواهند بود. دخرت و پرس باید برای تخلف یکسان، مجازات یکسان داشته باشند.

 وقتی فرد زیر 15 سال است، منیتوانند به او حکم دادگاه بدهند و برگه سوء پیشینه ندارد. البته اگر کودک خالفی مرتکب شود میتوان والدین را به
 پرداخت جریمه یا خسارت محکوم کرد. در صورتیکه کودکی زیر 15 سال تخلف سنگینی مرتکب شود یا چندین بار خالفکاری کند، میتوان کودک را به

یک مؤسسه نوجوانان منتقل کرد.

 ترین سن مسئولیت جنسی  هم 15 سال است. یعنی وقتی فرد 15 سالش متام میشود، خودش اجازه دارد در مورد فعالیت های سکسی و جنسی اش تصمیم
بگیرد. همچنین بدین معنی است که داشنت سکس با یک پرس یا دخرتی که 15 سال متام دارد و خودش مایل به این کار است، قانونی میباشد.

 داشنت سکس با دخرت یا پرس زیر 15 سال غیرقانونی است، اگر خود شخص سنش بیشرت باشد. حتی اگرهم شخص زیر 15 سال، مایل به این کار باشد.
 منظور از سکس همه نوع متاس جنسی است نه فقط همخوابگی. این نکته شامل هم دخرتان هم پرسان میباشد و تخلف از آن میتواند منجر به

مجازات زندان تا 8 سال بشود. اگر کودک زیر 12 سال باشد، میتوان تا به 12 سال زندان محکوم شد.
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 دو نفر 14 ساله اجازه دارند با هم سکس داشته باشند، اگر هر دو بخواهند، ولی یک نفر 15 ساله اجازه ندارد با یک 14 ساله سکس داشته باشد.
ً  فرقی ندارد که دخرت یا پرس باشند. اگر یک 15 ساله با یک 14,5 ساله سکس داشته باشد، معموالً او را متهم منیکنند، از آنجا که این دو نفر تقریبا

همسن هستند.

18 ساله

 وقتی کسی 18ساله میشود از نظر قانونی بزرگسال است و سن قانونی دارد. یعنی وقتی  پرسان و  دخرتان 18 ساله میشوند حقوق و وظایف یکسان
 مانند بقیه بزرگساالن را دارند. بغیر از نکاتی که در لیست صفحه 24 آمده، میتوانند زیر قراردادها را امضاء کنند، مانند وام بانکی و قرارداد خرید کاال
 . 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 بعداً 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 بزرگساالن محکوم و مجازات کرد، اگر کار خالفی کرده باشد.

بدن و گرایش جنسی
ً  بسیاری هم جوان هم بزرگسال در دامنارک دوست پرس/دخرت دارند. دوست پرس/دخرت داشنت یعنی دو نفر با هم یک رابطه عاشقانه، و شاید نه لزوما
 جنسی دارند، بدون اینکه با هم ازدواج کرده باشند. در دامنارک اکرثاً پیش از ازدواج تجربیات جنسی بدست آورده اند. انتظار منیرود که  نه زن نه مرد،

 هیچکدام موقع ازدواج باکره باشند و بطور کلی رشف 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 احرتام 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 باالی 15 سال اجازه ندارد

با یک نفر زیر 15 سال 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

مشرتک  یا در روابط  زناشوئی  درباره سکس صحبت کرد.

تلفن شامره  به   dnufmaS go xeS   یا کشور  رسارس  در  جنسی  های  کلینیک  خود،  پزشک  طریق  از  جنسی  گرایش  و  بدن  جنسیت،  مورد  در  میتوان   همچنین 
 33931010 اطالعات بیشرتی دریافت کرد. در اینجا  زنان و  مردان میتوانند بدون ذکر نام درباره پیشگیری از بارداری و بیامری های جنسی واگیر اطالعاتی

 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 احرتام 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.

 اگر کسی کارخالفی علیه دیگران به دلیل مثالً جنسیت، مذهب، رنگ پوست یا گرایش جنسی مرتکب شود، میتوان او را به مجازات سنگین تری از
معمول  محکوم کرد:

ماده 81 قانون کیفری:
   «برای تعیین مجازات بطور معمول باید رشایط 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 دالیل دیگری داشته
باشد، مثالً خراش های کوچک در مخاط. همچنین منیتوان در زنی دید یا حس کرد که او سکس داشته است یا نه. حتی دکرت 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 دخرتان ممنوع است: 

ماده 245 الف قانون کیفری:
 «آن کس که با تعرض جسمی با یا بدون رضایت، بشکل کامل یا بخشی از اعضاء تناسلی بیرونی زن را بربد یا به طریق دیگری بردارد، به حداکرث شش

سال زندان محکوم میشود.»

ماده 246:
 «در صورتیکه تعرض جسمی که شامل ماده 245 یا 245 الف شود، به حدی وخیم بوده یا آسیب های وخیمی در بر داشته یا منجر به مرگ شده باشد

و رشایط حاد خاصی وجود داشته باشد، میتوان مجازات را تا به 10 سال زندان افزایش داد.»

همچنین در صورتیکه دخرت را برای ختنه کردن به خارج از کشور بربند، این نکته همچنان صادق است:

ماده 7 قانون 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

2) ارتکاب 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 دسرتسی 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 دسرتسی 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 دالیل جدی
 برای انجام سقط جنین باشد. این خود زن باردار است که تصمیم میگیرد میخواهد سقط جنین کند یا نه. نه همرس، نه والدین و نه خانواده همرس
 در این مورد تصمیم میگیرند. اگر کسی ناخواسته باردار شود، البته فکر خوبی است که بتواند با همرس 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 همرس یا خانواده اطالع منیدهند که شخص باردار است یا میخواهد سقط جنین کند،
اگر خودش به آنها نگوید.

 اگر شخص زیر 18 سال باشد و بخواهد سقط جنین کند، اصوالً باید اجازه از یکی از والدین داشته باشد. اگر والدین اجازه سقط جنین ندهند یا دالیل
 اساسی باشد که آنها نباید اطالع پیدا کنند که فرد باردار است و میخواهد سقط جنین کند، میتوان درخواست مجوز داد تا بدون رضایت والدین و اطالع

آنها سقط جنین کرد. پزشک میتواند در این مورد کمک کند.

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

(در سال 2015  حدود ۹ نفر از هر 1000 زن) بیشرت سقط جنین میکنند.

 خشونت و تجاوز جنسی
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 خالف 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 احرتام 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.

 این مسئله در مورد زوج متأهل  نیز صادق است. یعنی فرد وظیفه ندارد که با همرسش سکس داشته باشد. وادار کردن همرس خود به سکس با
 خشونت یا تهدید، تجاوز جنسی است. تجاوز جنسی تا 8 سال زندان مجازات دارد و در موارد بسیار حاد تا 12 سال زندان. تجاوز جنسی در ازدواج

مانند خشونت و رضب و شتم، بالفاصله ، حق طالق گرفنت  بدون دوره جدائی را به شخص میدهد.

ماده 216 قانون کیفری:
«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
erfostgætdloV rof retneC متاس بگیرید. این همچنین تجاوز است اگر همرستان شام را برخالف میل تان وادار به سکس کند.

  در هر منطقه در دامنارک یک مرکز برای قربانیان تجاوز جنسی هست. شامره تلفن:

 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 232 قانون 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

15 سال انجام شود، مجازات آن جریمه یا زندان تا 4 سال میباشد.»

تعرض و خشونت 
همچنین تعرض و رضب و شتم در دامنارک غیرقانونیست و مجازات دارد.

ماده 245 قانون کیفری:
 «آن کس که رضب و شتم بدنی از نوع خشن، وحشیانه یا خطرناکی مرتکب شود یا به دلیل بدرفتاری مجرم شناخته شود، به مجازات زندان تا 6 سال

محکوم میشود. اگر چنین رضب و شتم جنسی منجر به آسیب جسمی یا سالمتی شده باشد، باید آنرا یک وضعیت حاد خاص دانست.»

 رضب و شتم و خشونت بین زوجین مانند انواع دیگر خشونت، غیرقانونی است و مثل بقیه شکل های خشونت و رضب و شتم مجازات دارد. بنابراین
کتک زدن رشیک زندگی غیرقانونی میباشد، حتی اگر نظر این باشد که طرف دیگر درست رفتار نکرده یا با هم دعوا کنند.

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

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

خشونت روحی؛ مانند تحت کنرتل 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 عمداً   لباس یا چیزهای دیگران را از بین بربد

 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
kd.dlovdomgolaid.www به شامره تلفن  ۷۱۷۱۰۳۵۳   متاس بگیرید.

 پناهگاه هایی برای  هم زنان هم  مردان در رسارس کشور وجود دارد. اگر شام در صورتیکه مورد خشونت قرار گرفته یا تهدید به رضب 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.

میتوانید در وب سایت kd.dlovneduvel.www لیست کامل پناهگاه ها را برای زنان و مردان دررسارس کشور پیدا کنید.
 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 رسارس 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 رشیک زندگیتان  مورد تعرض و رضب و شتم قرار گرفته اید،  میتوانید به شامره تلفن 70116263 زنگ بزنید. وب

سایت namdomdlov.www را ببینید.
 اگر شام جوانی از اقلیت قومی هستید، همچنین میتوانید از retneC DER کمک بگیرید. esuohefaS DER  به جوانان مجرد از هر دو جنسیت و
 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

میدهند. وب سایت kd.retnec-der.www   را ببینید.
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