أمني املظامل لشؤون التمييز

)(Diskrimineringsombudsmannen – DO

إن هيئة أمني املظامل لشؤون التمييز ( )DOهي سلطة حكومية تعمل من
أجل مجتمع خا ٍل من التمييز .نحن نعمل بالنيابة عن الربملان والحكومة
يف السويد .فنحن نراقب االمتثال لقانون مكافحة التمييز وقوانني إجازة
الوالدين ،ويرسي عملنا وفقاً لقانون أمني املظامل لشؤون التمييز.
والهدف من عملنا هو مجتمع ت ُحرتم فيه املساواة يف الحقوق والفرص بني األفراد  -بغض النظر عن
الجنس أو الهوية الجنسية أو التعبري عن الهوية الجنسية أو العرق أو الدين أو املعتقدات األخرى أو
اإلعاقة أو التوجه الجنيس أو السن.

ما هو التمييز؟

يوجد يف السويد قانون مكافحة التمييز وهو قانون يحظر التمييز .فالتمييز يعني معاملة الشخص بشكل
أسوأ باملقارنة مع اآلخرين .إال أنه من الناحية القانونية ال ت ُعترب كل معاملة غري عادلة متييزا ً.

وببساطة ُيكننا القول أن وصف القانون للتمييز يتألف من أربعة رشوط .وليك يتم الحكم عىل واقعة
بأنها واقعة متييزيه ينبغي أن يتم استيفاء الرشوط األربعة.
1.ينبغي أن يكون األمر متعلق اً بحادثة أو موقف يتم فيه متييز يف معاملة الشخص أو إساءة
معاملته.
2.ينبغي أن يكون التمييز يف املعاملة أو إساءة املعاملة مرتبط بواحد أو أكرث من أسس التمييز
السبعة (عىل سبيل املثال الجنس أو السن).
3.ينبغي أن تتعلق الحادثة بواحد من بني أشكال التمييز الستة املنصوص عليها يف القانون (عىل
سبيل املثال التمييز املبارش أو التحرشات).
4.ينبغي أن يكون الحدث قد وقع يف القطاعات املجتمعية التي يرسي عليها القانون (عىل سبيل
املثال الحياة العملية أو سوق اإلسكان).
حتى وإن تحققت كافة الرشوط فليس من املؤكد أن يتم ال ُحكم بأن الواقعة هي واقعة متييزيه .ففي
بعض الحاالت يتم تطبيق قوانني وقواعد أخرى .عىل سبيل املثال إذا كان الشخص تحت  81سنة وتم
رفض تقديم مرشوبات كحوليه له يف املطعم ،فال يتم اعتبار تلك الواقعة بأنها واقعة متييزيه ،ألن هناك
قانون آخر ،قانون املرشوبات الكحولية ،الذي يحظر عىل املطاعم بيع املرشوبات الكحولية للشباب تحت
سن  81سنة .وقد تكون هناك أيضاً عوامل أخرى تؤدي إىل عدم ال ُحكم عىل الواقعة بأنها واقعة متييزية.
ينبغي أن يتم ال ُحكم عىل كل واقعة عىل حده.
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 .1ينبغي أن يكون األمر متعلقاً
بحادثة يتم فيه متييز يف
معاملة الشخص أو إساءة
معاملته.

إن التمييز يف املعاملة يعني اعتبار الشخص بأنه يف
مكانة أسوأ أو أن يفقد مزية أو فائدة أو خدمة .فقد
يتعلق األمر بعدم دعوة شخص ما لحضور مقابلة عمل،
أو يتم رفض اشرتاكه يف برنامج تعليمي/تدريبي ،أو ال
يُسمح له بالتسوق من متجر ما ،أو يتم رفض دخوله
مطعم ما ،أو يتم رفض استئجاره لسيارة أو سكن.

 .2ينبغي أن يكون التمييز يف املعاملة أو إساءة املعاملة
مرتبط بواحد أو أكرث من أسس التمييز السبعة

ليك يتم اعتبار حادثة ما متييزا ً فينبغي أن تكون مرتبطة أيضاً بواحد أو أكرث من مبا يُسمى بأسس
التمييز .هناك سبعة أسس للتمييز مبوجب القانون.
•الجنس
•الهوية الجنسية أو التعبري عن الهوية الجنسية
•العرق
•الدين أو أي معتقد آخر
•اإلعاقة
•التوجه الجنيس
•السن
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 .3ينبغي أن تتعلق الحادثة بواحد
من بني أشكال التمييز الستة
املنصوص عليها يف القانون

وفقًا للقانون توجد ستة أشكال من التمييز:
•التمييز املبارش
•التمييز غري املبارش
•عدم إتاحة إمكانية الوصول
•املضايقات
•التحرش الجنيس
•تعليامت للتمييز

التمييز املبارش

إن التمييز املبارش يكون عندما يتم معاملة الشخص بشكل أسوأ من شخص آخر يف
موقف قابل للمقارنة وكان األمر مرتبطاً بأحد أسس التمييز .عىل سبيل املثال اعتقاد
صاحب العمل أن الشخص الباحث عن العمل لديه اسم ذو طابع أجنبي ،وبالتايل
يختار عدم استدعاء الشخص إلجراء مقابلة شخصية.

التمييز غري املبارش

يكون التمييز غري مبارش عندما يكون هناك قاعدة تبدو محايدة إال أنها تنطوي عىل
متييز مرتبط بأسس التمييز .عىل سبيل املثال وضع صاحب العمل لرشط امتالك الشخص
لرخصة قيادة بال مربر ،وهو األمر الذي ينطوي عىل متييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة.

عدم إتاحة إمكانية الوصول

إن عدم إتاحة إمكانية الوصول يكون عندما ال يقوم القامئون عىل النشاط باتخاذ
تدابري معقولة ليك يتمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة يف النشاط .هناك
متطلبات ملا يُسمى بالتدابري املعقولة .ليك يكون أحد التدابري معقوالً أو غري معقول،
فإن األمر يتوقف عىل ما إذا كان النشاط ميتلك املقومات العملية واالقتصادية لتنفيذ تلك التدابري.
كام نأخذ يف االعتبار أيضاً ما إذا كان األمر يتمحور حول اتصال قصري األجل أو عالقة طويلة
األمد ،عىل سبيل املثال إذا كان األمر يتعلق بزيارة فردية إىل متجر أو كان يتعلق األمر بوظيفة أو
بتعليم/تدريب طويل األمد.
عندما يتعلق األمر بإمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة فإن هناك عدد من القوانني األخرى التي
ت ُحدث تأثريا ً (عىل سبيل املثال قانون بيئة العمل وقانون املشرتيات العامة) .إذا كان لدى إحدى
املؤسسات/الرشكات قصور يف إتاحة إمكانية الوصول مبوجب أي من تلك القوانني ،فقد يتم اعتبار ذلك
مبثابة التمييز وبالتايل يتم أيضاً تقديم بالغ لدى أمني املظامل لشؤون التمييز (.)DO

املضايقات والتحرش الجنيس

التحرش/املضايقة هو فعل ينتهك كرامة شخص ما ويرتبط بأي من أسس التمييز .وهو
قد ينطوي عىل التعليقات أو اإلمياءات أو النبذ.
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ومن أمثلة املضايقات ازدراء املعلم إلحدى الطالبات ألنها ترتدي الحجاب أو سخرية/استهزاء موظف
مسؤول من شخص ألنه مثيل الجنس.
يُقصد بالتحرش الجنيس سلوك ذو طبيعة جنسية غري مرغوب
من الشخص الذي يتم التحرش به .وقد تكون عىل سبيل املثال قيام
الشخص بالمسة شخص آخر بطريقة مزعجة ،أو إعطاء مجامالت أو دعوات أو
تلميحات غري مرغوب بها.

تعليامت للتمييز

إن إعطاء التعليامت للتمييز يكون عندما يقوم شخص ما بطلب
أو إعطاء تعليامت لشخص معتمد عليه/تابع له بالتمييز ضد شخص آخر،
عىل سبيل املثال موظف.

 .4ينبغي أن يكون الحدث قد وقع يف القطاعات
املجتمعية التي يرسي عليها القانون

يرسي حظر التمييز عىل عدة قطاعات يف املجتمع ،عىل سبيل املثال الحياة العملية والتعليم ومكتب
العمل وبيع السلع والخدمات والرعاية الصحية والخدمات االجتامعية والتأمينات االجتامعية والدعم
الدرايس وغري ذلك.

ال يرسي قانون مكافحة التمييز عىل كل يشء

ال يرسي قانون مكافحة التمييز عىل ما يحدث بني األفراد ،عىل سبيل املثال كيفية معاملة الجريان أو
األقارب لبعضهم البعض .كام أن محتوى اإلعالنات والتلفزيون والراديو ووسائل التواصل االجتامعي
والصحف غري خاضع لحظر التمييز .حيث يوجد قوانني أخرى لتلك القطاعات تنظم وتضع الحدود ملا هو
مسموح به وما هو غري مسموح به.
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التمييز يف املعاملة ضد األشخاص الذين يحصلون عىل إجازة
الوالدين محظورة

إن املوظف أو الباحث عن العمل الذي هو يف إجازة الوالدين ،أو الذي سيكون يف إجازة الوالدين ،أو
الذي كان يف إجازة الوالدين ،محمي من التعرض للتمييز يف املعاملة من قبل صاحب العمل .وترسي
الحامية من التمييز يف املعاملة أيضاً عندما يكون الشخص يف املنزل لرعاية طفل مريض .ومن أمثلة
التمييز يف املعاملة فقدان الوظيفة ،أو النقل إىل وظيفة ذات مهام عمل أدىن ،أو أن ت ُصبح عملية زيادة
األجر غري جيدة.

تفعيل التدابري ملنع التمييز

يشتمل قانون مكافحة التمييز عىل حظر التمييز يف الحاالت الفردية ،إال أن القانون يتطلب أيضاً من
أرباب العمل والجهات املقدمة للربامج التعليمية العمل باستخدام ما يُسمى بإجراءات ف ّعالة .ويتعلق
األمر من ناحية مبنع تعرض شخص ما للتمييز ،أو أن يحصل عىل فرص وإمكانات أقل مبكان العمل ،ومن
ناحية أخرى من أجل تعزيز املساواة يف الحقوق والفرص يف مكان العمل  -بغض النظر عن أسس التمييز.
ت ُتاح عىل موقعنا اإللكرتوين مزيد من املعلومات بشأن التدابري الفاعلة التي ينبغي تنفيذها.

لّغ عن التمييز
ميكنك اإلبالغ:

•إذا كنت قد تعرضت للتمييز
•إذا كنت قد تعرضت لالنتقام (عقاب)
•إذا كنت قد تعرضت للحرمان فيام يتعلق بإجازة الوالدين
•إذا فشل صاحب العمل ومقدم التدريب يف عملهم ملنع التمييز (تدابري فعالة)
يرجى مالحظة أنه بإمكانك تقديم تقرير لشخص آخر .عىل سبيل املثال  ،بصفتك كأحد الوالدين  ،ميكنك
تقديم تقرير لطفلك.
قم باإلبالغ باستعامل أ منوذج الواب –

do.se

ماذا يحدث عند قيامي بالتبليغ؟

نقوم مبراجعة جميع الطلبات التي ترد إىل اآلمني عن مظامل التمييز ( .)DOهذا و نقوم أوال بتقييم ما
إذا كان ما أبلغت عنه مشموالً بالقانون .أي ما إذا كان هناك متييز أو تحرش جنيس أو انتقام أو حرمان
فيام يتعلق بإجازة الوالدين .إذا مل يكن تقريرك مشموالً بأحكام قانون التمييز ،فال ميكننا إجراء مزيد من
التحقيق و تقع إحاطتك علام بذلك.

نريد التحقيق يف أكرب عدد ممكن من التقارير ألننا نريد إعادة تأهيل من تعرضوا للتمييز .لكن يجب
علينا القيام بعملية االختيار بني التقارير التي تصلنا حتى و إن كانت مشمولة بقانون التمييز .ويرجع
ذلك إىل تلقي األمني عن مظامل التمييز ( )DOالعديد من التقارير كل عام (ما يزيد عن  0053تقرير خالل
عام ( )2020وليس لدينا الوقت الكايف للتحقيق يف جميعها .هذا و سيتم إخطارك يف حالة عدم التحقيق
يف تقريرك.
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عندما يُحقق األمني عن مظامل التمييز ( )DOيف تقرير ما ،نقوم بتقييم ما إذا كان الحادث املبلغ عنه
يتعارض مع ما يحظره القانون  -أي التمييز أو التحرش الجنيس أو االنتقام أو الحرمان مبوجب قانون
إجازة الوالدين .عندما نتخذ موقفًا  ،نقوم أيضً ا بتقييم ما إذا كان من املمكن املطالبة بتعويض من
املؤسسة املعنية باألمر (عىل سبيل املثال  ،صاحب العمل أو املدرسة أو املتجر) التي قامت مبا هو
محظور مبوجب قانون التمييز .بإمكاننا أيضً ا  ،إذا لزم األمر  ،رفع قضايا معينة إىل املحكمة .تقوم املحكمة
بعد ذلك بإجراء تقييم مستقل ملا إذا كان الحادث من مشموالت القانون وتقرر حجم مبلغ التعويض عن
التمييز أو عن أي تعويض آخر.

أمني املظامل املعني بالتمييز
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