أمي الظال لشؤون التمييز

)(Diskrimineringsombudsmannen – DO

إن هيئة أمي الظال لشؤون التمييز ) (DOهي سلطة حكومية تعمل من
أجل مجتمع ٍ
خال من التمييز .نحن نعمل بالنيابة عن البلان والحكومة
ف السويد .فنحن نراقب المتثال لقانون مكافحة التمييز وقواني إجازة
الوالدين ،ويسي عملنا وفقاً لقانون أمي الظال لشؤون التمييز.
والهدف من عملنا هو مجتمع ت ُحتم فيه الساواة ف الحقوق والفرص بي الفراد  -بغض النظر عن
الجنس أو الهوية الجنسية أو التعبي عن الهوية الجنسية أو العرق أو الدين أو العتقدات الخرى أو
العاقة أو التوجه الجنس أو السن.

ما هو التمييز؟

يوجد ف السويد قانون مكافحة التمييز وهو قانون يحظر التمييز .فالتمييز يعني معاملة الشخص بشكل
أسوأ بالقارنة مع الخرين .إل أنه من الناحية القانونية ل ت ُعتب كل معاملة غي عادلة تييزا ً.

وببساطة ُيكننا القول أن وصف القانون للتمييز يتألف من أربعة شوط .ولك يتم الحكم عل واقعة
بأنها واقعة تييزيه ينبغي أن يتم استيفاء الشوط الربعة.
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ينبغي أن يكون المر متعلقا ً بحادثة أو موقف يتم فيه تييز ف معاملة الشخص أو إساءة
معاملته.
ينبغي أن يكون التمييز ف العاملة أو إساءة العاملة مرتبط بواحد أو أكث من أسس التمييز
السبعة (عل سبيل الثال الجنس أو السن).
ينبغي أن تتعلق الحادثة بواحد من بي أشكال التمييز الستة النصوص عليها ف القانون (عل
سبيل الثال التمييز الباش أو التحرشات).
ينبغي أن يكون الحدث قد وقع ف القطاعات الجتمعية التي يسي عليها القانون (عل سبيل
الثال الحياة العملية أو سوق السكان).

الحكم بأن الواقعة هي واقعة تييزيه .ففي
حتى وإن تحققت كافة الشوط فليس من الؤكد أن يتم ُ
بعض الحالت يتم تطبيق قواني وقواعد أخرى .عل سبيل الثال إذا كان الشخص تحت  81سنة وتم
رفض تقديم مشوبات كحوليه له ف الطعم ،فل يتم اعتبار تلك الواقعة بأنها واقعة تييزيه ،لن هناك
قانون آخر ،قانون الشوبات الكحولية ،الذي يحظر عل الطاعم بيع الشوبات الكحولية للشباب تحت
الحكم عل الواقعة بأنها واقعة تييزية.
سن  81سنة .وقد تكون هناك أيضاً عوامل أخرى تؤدي إل عدم ُ
الحكم عل كل واقعة عل حده.
ينبغي أن يتم ُ
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 .1ينبغي أن يكون المر متعلقا
بحادثة يتم فيه تييز ف
معاملة الشخص أو إساءة
معاملته.

إن التمييز ف العاملة يعني اعتبار الشخص بأنه ف
مكانة أسوأ أو أن يفقد مزية أو فائدة أو خدمة .فقد
يتعلق المر بعدم دعوة شخص ما لحضور مقابلة عمل،
أو يتم رفض اشتاكه ف برنامج تعليمي/تدريبي ،أو ل
ُيسمح له بالتسوق من متجر ما ،أو يتم رفض دخوله
مطعم ما ،أو يتم رفض استئجاره لسيارة أو سكن.

 .2ينبغي أن يكون التمييز ف العاملة أو إساءة العاملة
مرتبط بواحد أو أكث من أسس التمييز السبعة

لك يتم اعتبار حادثة ما تييزا ً فينبغي أن تكون مرتبطة أيضاً بواحد أو أكث من با ُيسمى بأسس
التمييز .هناك سبعة أسس للتمييز بوجب القانون.

•
•
•
•
•
•
•

الجنس
الهوية الجنسية أو التعبي عن الهوية الجنسية
العرق
الدين أو أي معتقد آخر
العاقة
التوجه الجنس
السن
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 .3ينبغي أن تتعلق الحادثة بواحد
من بي أشكال التمييز الستة
النصوص عليها ف القانون

وفقا للقانون توجد ستة أشكال من التمييز:
ً
•
•
•
•
•
•

التمييز الباش
التمييز غي الباش
عدم إتاحة إمكانية الوصول
الضايقات
التحرش الجنس
تعليمت للتمييز

التمييز الباش

إن التمييز الباش يكون عندما يتم معاملة الشخص بشكل أسوأ من شخص آخر ف
موقف قابل للمقارنة وكان المر مرتبطاً بأحد أسس التمييز .عل سبيل الثال اعتقاد
صاحب العمل أن الشخص الباحث عن العمل لديه اسم ذو طابع أجنبي ،وبالتال
يختار عدم استدعاء الشخص لجراء مقابلة شخصية.

التمييز غي الباش

يكون التمييز غي مباش عندما يكون هناك قاعدة تبدو محايدة إل أنها تنطوي عل
تييز مرتبط بأسس التمييز .عل سبيل الثال وضع صاحب العمل لشط امتلك الشخص
لرخصة قيادة بل مبر ،وهو المر الذي ينطوي عل تييز ضد الشخاص ذوي العاقة.

عدم إتاحة إمكانية الوصول

إن عدم إتاحة إمكانية الوصول يكون عندما ل يقوم القائون عل النشاط باتخاذ
تدابي معقولة لك يتمكن الشخاص ذوي العاقة من الشاركة ف النشاط .هناك
متطلبات لا ُيسمى بالتدابي العقولة .لك يكون أحد التدابي معقولً أو غي معقول،
فإن المر يتوقف عل ما إذا كان النشاط يتلك القومات العملية والقتصادية لتنفيذ تلك التدابي.
كم نأخذ ف العتبار أيضاً ما إذا كان المر يتمحور حول اتصال قصي الجل أو علقة طويلة
المد ،عل سبيل الثال إذا كان المر يتعلق بزيارة فردية إل متجر أو كان يتعلق المر بوظيفة أو
بتعليم/تدريب طويل المد.
عندما يتعلق المر بإمكانية الوصول للشخاص ذوي العاقة فإن هناك عدد من القواني الخرى التي
ُتحدث تأثيا ً (عل سبيل الثال قانون بيئة العمل وقانون الشتيات العامة) .إذا كان لدى إحدى
الؤسسات/الشكات قصور ف إتاحة إمكانية الوصول بوجب أي من تلك القواني ،فقد يتم اعتبار ذلك
بثابة التمييز وبالتال يتم أيضاً تقديم بلغ لدى أمي الظال لشؤون التمييز ).(DO

الضايقات والتحرش الجنس

التحرش/الضايقة هو فعل ينتهك كرامة شخص ما ويرتبط بأي من أسس التمييز .وهو
قد ينطوي عل التعليقات أو الياءات أو النبذ.
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ومن أمثلة الضايقات ازدراء العلم لحدى الطالبات لنها ترتدي الحجاب أو سخرية/استهزاء موظف
مسؤول من شخص لنه مثل الجنس.
يُقصد بالتحرش الجنس سلوك ذو طبيعة جنسية غي مرغوب
من الشخص الذي يتم التحرش به .وقد تكون عل سبيل الثال قيام
الشخص بلمسة شخص آخر بطريقة مزعجة ،أو إعطاء مجاملت أو دعوات أو
تلميحات غي مرغوب بها.

تعليمت للتمييز

إن إعطاء التعليمت للتمييز يكون عندما يقوم شخص ما بطلب
أو إعطاء تعليمت لشخص معتمد عليه/تابع له بالتمييز ضد شخص آخر،
عل سبيل الثال موظف.

 .4ينبغي أن يكون الحدث قد وقع ف القطاعات
الجتمعية التي يسي عليها القانون

يسي حظر التمييز عل عدة قطاعات ف الجتمع ،عل سبيل الثال الحياة العملية والتعليم ومكتب
العمل وبيع السلع والخدمات والرعاية الصحية والخدمات الجتمعية والتأمينات الجتمعية والدعم
الدراس وغي ذلك.

ل يسي قانون مكافحة التمييز عل كل شء

ل يسي قانون مكافحة التمييز عل ما يحدث بي الفراد ،عل سبيل الثال كيفية معاملة الجيان أو
القارب لبعضهم البعض .كم أن محتوى العلنات والتلفزيون والراديو ووسائل التواصل الجتمعي
والصحف غي خاضع لحظر التمييز .حيث يوجد قواني أخرى لتلك القطاعات تنظم وتضع الحدود لا هو
مسموح به وما هو غي مسموح به.
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التمييز ف العاملة ضد الشخاص الذين يحصلون عل إجازة
الوالدين محظورة

إن الوظف أو الباحث عن العمل الذي هو ف إجازة الوالدين ،أو الذي سيكون ف إجازة الوالدين ،أو
الذي كان ف إجازة الوالدين ،محمي من التعرض للتمييز ف العاملة من قبل صاحب العمل .وتسي
الحمية من التمييز ف العاملة أيضاً عندما يكون الشخص ف النزل لرعاية طفل مريض .ومن أمثلة
التمييز ف العاملة فقدان الوظيفة ،أو النقل إل وظيفة ذات مهام عمل أدن ،أو أن ت ُصبح عملية زيادة
الجر غي جيدة.

تفعيل التدابي لنع التمييز

يشتمل قانون مكافحة التمييز عل حظر التمييز ف الحالت الفردية ،إل أن القانون يتطلب أيضاً من
فعالة .ويتعلق
أرباب العمل والجهات القدمة للبامج التعليمية العمل باستخدام ما ُيسمى بإجراءات ّ
المر من ناحية بنع تعرض شخص ما للتمييز ،أو أن يحصل عل فرص وإمكانات أقل بكان العمل ،ومن
ناحية أخرى من أجل تعزيز الساواة ف الحقوق والفرص ف مكان العمل  -بغض النظر عن أسس التمييز.
ُتتاح عل موقعنا اللكتون مزيد من العلومات بشأن التدابي الفاعلة التي ينبغي تنفيذها.

قدم اقتاحات وشكاوى حول التمييز
ّ

ّ
يتلقى أمي الظال لشؤون التمييز ) (DOالنصائح والشكاوى بخصوص التمييز ومخاطره وأوجه القصور ف
عمل أرباب العمل والجهات القدمة للبامج التعليمية لغرض الحيلولة دون حدوث حالت تييز.
ضد التمييز .إذ يكننا بساعدة معلوماتك التي تقدمها لنا تحديد
أّن نصيحتك أو شكواك مهمة لعملنا ّ
التطور ،وتقديم الرشادات
الشاكل ف مختلف مجالت الجتمع حيث نحتاج ال العمل لدفع عجلة ّ
وزيادة العرفة حول مخاطر التمييز أو حيث نحتاج ال العمل للتأثي عل التشيعات القانونية.
أّي أننا نستعمل العلومة لضمن المتثال للقانون وليس أولً ليجاد حلول لحالت فردية .وقد ّيتم تضمي
العلومة ف ما يُسمى بالتحقيقات الرقابية و ف حالت قليلة يؤدي ال القيام باجراءات قضائية.
أّن نسبة قليلة فقط من النصائح والشكاوى تؤدي ال اجراء تحقيق واتخاذ قرار.
هذا ويكنك تقديم نصائح وشكاوى ف صفحة ويب أمي الظال لشؤون التمييز .الستمرة باللغة
لكن يكنك تعبئتها باللغة التي ترغب.
السويدية و ّ

أمي الظال العني بالتمييز
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