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چکیده
اتحادیة اروپا برابری جنس یتی را در راس تای یك دموكراس ی جامع ض روری میداند و گس تر

ماارك و ضوور

مردان و زنان را در اقتص اد در تص یمگیری و در زندگی اجت اعی فرهنگی و مدنی هدف خوی ش قرار داده اس .
گرچه مبنای ضقوقی موجود بیان میدارد كه گستر
و ما ص

ضقوق برابر بین زن و مرد اه ی دارد اما شرایطی را محدود

ن یكند و لذا باب تفس یر را در مورد آن باز گذارده اس (غالبسازی جنسی

بند دوم از معاهدة جامعة

اروپا) .با عدم تعیین ضوزههایی كه برابری جنس یتی باید در آنها رواج یابد این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در
ضوزههایی فعالی میكند كه از نظر آنها دارای اه ی هس تند و این ضوزهها عبارتند از :الف) گستر

راهبردهایی

برای ترغیب غالبس ازی جنس ی در ت ام خط ما یهایی كه تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتص اد دارند
ب) ارزیابی و اجرای توازن جنس یتی در تص یمگیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تص یمگیری اقتصادی و
اجت اعی پ) افزایش توازن جنس یتی در ك یس ون )) ترویج دس تیابی یكسان به اشتغال كامل و ضقوق اجت اعی
برای ه ه و غیره .هدف این لایحة غالبسازی جنسی و برابری جنسیتی كاملاً اقتصادی بوده اس  .یعنی گستر
راهبردهایی برای غالبس ازی جنس ی در ت ام س یاس
س یاس

هایی كه تأثیری بر جایگاه زنان در اقتص اد دارند .لذا

های درون اتحادیة اروپا زنان و هوی آنان را نادیده میگیرد و زنان را واضدی وابس ته به اقتص اد بازار

میداند .برنامة كار اتحادیة اروپا زندگی بس یاری از زنان را در نظر ن یگیرد بصص و

پیچیدگی روابط بین كار

خانواده رفاه و بازار كار .و لذا با محدود ن ودن ضقوق زنان به بازار كار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء
رفتار جنس ی خاون علیه زنان دسترسی به مراقب بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به
هوی زنان را نادیده میانگارد.
در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهی اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسی و برابری جنسیتی اس

ُ
*مدرس گروه روانشناسی در دانشگاه گلدن هورن .ترکیه
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اتحادیه تاكنون برای ترویج ضقوق انسانی زنان انجام داده اس

از آن جایی كه تقوی ماارك مدنی در سطح محلی

به اندازه بینال للی برای تقوی ماارك كامل زنان و ه چنین یك دموكراسی تكامل یافته میباشد و نهادهای غیر
دولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعا) در خصو

شرایط محلی و گرایاا) و مصاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر

شدهاند .توجه خویش را بر روی سازمانهای زنان مت ركز ن وده و توضیح خواهم داد كه گروههای زنان چگونه از
هوی و تفاو)های خود به عنوان ابزاری برای اِع ال نفوذ استفاده میكنند تا در مقابل تغییر سیاسی ایجاد كنند كه
شامل تساوی ضقوق زن و مرد باشد .به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم ن ود توضیح دهم كه آیا اتحادیه اروپا به
عنوان یك سازمان فراملیتی كه تا ضدودی نسب به مسائل زنان ضساس اس

میتواند به عنوان ابزاری توسط

گروههای زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر ناان ساختن نابرابریهایاان و تصدیق این نابرابریها به كار
رود .برای درك ماهی اِع ال نفوذ و چگونگی استفاده سازمانهای زنان از نابرابریها و هوی های اذعان نادة خود
به عنوان ابزاری برای توان ند ساختن زنان [به معنای] تقوی تواناییهای آنان برای ایجاد تغییر در بسترة ملی و
فراملی یكی از كاورهای عوو یعنی یونان به عنوان مطالعة موردی انتصاب گردیده اس .

واژگان كلیدی :اتحادیه اروپا؛ ضقوق زنان؛ دموكراسی؛ اقتصاد؛ برابری جنسیتی.
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مقدمه
از منظر حقوق بشر در حوزه زنان ،اتحادیه اروپا چه هست و چه نیست؟
اتحادیه اروپا در اروپای غربی و امروزه در اروپای مرکزی تبدیل به عاملی برای تغییر در
حوزههای قانونگذاری و حكومت شده است .اتحادیۀ اروپا به واسطۀ پیوندها ،سیاستها و قوانین
معاهدهای شكل یافته است .هنگامی که به اتحادیه اروپا مینگر یم ،سازمانی میبینیم با حقوق
مشترك اقتصادی ،صنعتی و سیاسی مدنی و خط مشیهای خارجی دارای ترکیب چندگانه.
جامعه فوالد و زغال سنگ اروپا ( :)ECSCمعاهدۀ تأسیس [اتحادیه اروپا] ،معاهدۀ پاریس بود
که جامعه فوالد و زغال سنگ اروپا ( )ECSCرا در سال  1591ایجاد نمود .جامعه فوالد و زغال
سنگ اروپا ( )ECSCبا شش عضو خود ـ آلمان ،بلژ یك ،فرانسه ،هلند ،ایتالیا و لوکزامبورگ ـ به
قدرت رسید .جامعه فوالد و زغال سنگ اروپا ( )ECSCبرای مدت  95سال تشكیل یافت و در
جوالی  2552جای خو یش را به اتحادیه اروپا داد .معاهدۀ پاریس با ایجاد موارد ز یر چارچوب
تشكیالتی آیندۀ اروپا را پی ر یزی نمود:
•

یك مرجع عالی با قدرت فراملیتی از جمله قدرت ابتكار عمل.

•

شورای وزیران که مسئول انجام تصمیمات اصلی است.

•

یك مجمع پارلمانی برای نظارت دموکراتیك.

•

یك دادگاه برای ِاعمال نظارت قضایی.

جامعۀ دفاعی اروپا ( :)EDCبخاطر موفقیت جامعه فوالد و زغال سنگ اروپا ()ECSC
کشورهای عضو در سال  1592پا را فراتر نهاده و وارد همكاری سیاسی و نظامی شدند .جامعه
دفاعی اروپا تشكیل یافت و انگیزهای برای یكپارچگی اقتصادی در زمینههای اتحادیه گمرکی و
انرژی اتمی ایجاد نمود.
جامعۀ اقتصادی اروپا ( :)EECجامعۀ دفاعی اروپا نشانگر احیاء پروژۀ اروپا در دهۀ  1595بود.
هدف این معاهده که پیمان ُرم نیز نامیده میشد پی ر یزی «اتحادی هرچه صمیمانهتر در میان مردم
اروپا بود ».یك اتحادیۀ گمرکی تأسیس گردید .هدف واقعی آن پایهگذاری بازاری مشترك مبتنی بر:
انتقال آزاد محصوالت ،خدمات ،کارگران و سرمایه بود .به عالوه ،این پیمان سیاستهای مشترك
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منطقهای را در زمینههای کشاورزی ،حمل و نقل و تجارت (رقابت بازار) فراهم میسازد.
وقتی به ایجاد اتحادیه اروپا مینگر یم در مییابیم که بطور ناگهانی در نیمۀ دوم قرن بیستم ،در
دهۀ  1595ظهور نیافته است .بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم ،اتحادیه اروپا هم به منظور مهار
ً
نمودن آلمان و هم تضمین صلح در اروپا ایجاد گردید .اما همانگونه که قبال ذکر شد ،در آن زمان،
نام آن اتحادیه اروپا نبود بلكه جامعۀ اروپا بود و ایدۀ موجود در ورای جامعۀ فوالد و زغال سنگ
اروپا ( )ECSCایجاد همكاری تنگاتنگ بین این شش کشور عضو در زمینه صنعت فوالد و زغال
ً
سنگ بود .بعدا جامعۀ فوالد و زغال سنگ اروپا ( )ECSCتبدیل به اولین قدم در جهت
[تشكیل]فدراسیون اروپا گردید .بعدها ،تعداد اعضا با عضو یت انگلستان ،دانمارك ،و ایرلند از
شش کشور به ُنه کشور و سپس با عضو یت اسپانیا ،پرتقال و یونان از به دوازده کشور افزایش یافت.
ایدۀ آن دستیابی به تمام مناطق اقتصادی و پوشش دادن عرصههای اجتماعی ،سیاسی و حتا نظامی
برای ایجاد یك دولت اروپایی بود.

ً
اتحادیه اروپا که تبدیل به اتحادیهای اقتصادی و سیاسی شده است ،بعدا شروع به گنجاندن

مضامین اجتماعی و فرهنگی در برنامۀ کار خود نمود .اتحادیه اروپا شروع به توسعۀ سیاستهای
مشترك از فرهنگ تا محیط و انرژی نمود .اتحادیه اروپا که ابتدا بعنوان جامعۀ فوالد و زغال سنگ
ً
اروپا ( )ECSCتشكیل شده بود ،بعدا شروع به تمرکز و توسعۀ سیاستهایی در مورد مسائلی نمود
که از دید آنها مرتبط و ضروری است .لذا من با نگاهی بر واحدهای تصمیمگیری اتحادیه اروپا و
تمرکز عمدۀ آنها بر اقتصاد ،برابری بین زن و مرد را در اتحادیه اروپا بررسی خواهم نمود.

حقوق زنان درون اتحادیه اروپا
 .1اتحادیه اروپا و حقوق زنان
برابری جنسیتی :پیمان ُرم بیانگر اولین قدم به سوی قانونگذاری اروپا در جهت برابری بین زن
و مرد میباشد .بند  115پیمان ُرم ،اصل پرداخت دستمزد برابر در ازای کار برابر را ارائه مینماید .با
اینحال علیرغم بند  ،115تساوی بین زن و مرد هنوز تحقق نیافته و این تساوی از حد «تساوی
حقوق» فراتر نرفته است تا تبدیل به «تساوی واقعی» شود.
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برخی از نمونههای نابرابری در قلب اروپا عبارتند از:
درصد دستمزد مردان را در ازای مشاغل یكسان
الف) در اتحادیه اروپا ،زنان بطور میانگین 67/5
ِ
در یافت میکنند.
ب) تنها  22/1درصد اعضای دولتی اتحادیه اروپا زن هستند.

َ
پ) تخمین زده میشود که یك پنجم زنان در اتحادیه اروپا برخی از اشكال خشونت را در خانه
تجربه مینمایند.
ت) سهم زنان از کارهای روزمرۀ خانه حدود  05درصد است.
 .2غالبسازی جنسیت
یكی از تالشها برای گنجاندن برابری جنسیتی در برنامۀ کار ،مربوط به ارائه رو یكرد غالب سازی
جنسیت بوده است که در سال  1557توسط کمیسیون [اروپا] اتخاذ گردید .فرصتهای برابر برای
مردان و زنان که تحت عنوان غالب سازی جنسیت در برنامۀ کار سیاسی و فعالیتهای جامعۀ ارو پا
قرار میگیرد شامل موارد ز یر است:
«محدود نساختن تالشهای مربوط به گسترش برابری به انجام اقدامات خاص برای کمك به
زنان ،بلكه بسیج تمام سیاستها و اقدامات کلی بطور خاص برای دستیابی به برابری ،با در نظر
گرفتن فعاالنه و آزادانۀ تأثیرات احتمالی آنها بر موقعیت مربوطۀ زنان و مردان در مرحلۀ برنامهر یزی
ـ دیدگاه جنسیتی .این به معنای بررسی روشمند اقدامات و سیاستها و در نظر گرفتن چنین تأثیرات
احتمالی هنگام تعر یف و اجرای آنهاست».
اتحادیۀ اروپا برابری جنسیت را ضرورتی در راستای یك دموکراسی جامع میداند و ترو یج
مشارکت و حضور زنان و مردان را در اقتصاد ،تصمیمگیری و زندگی اجتماعی ،فرهنگی و مدنی،
هدف خود قرار داده است .گرچه مبنای حقوقی موجود بیان میدارد که ترو یج حقوق برابر بین زن
و مرد مهم است ،اما شرایط خاصی را منحصر و مشخص نمیکند و لذا باب تفسیر آن را باز
میگذارد( .غالب سازی جنسیت ،بند  2پیمان جامعۀ اروپا) به عبارتی دیگر اتحادیۀ اروپا با عدم
تعیین حوزههایی که در آن میبایست برابری جنسیتی را گسترش داد ،بر روی اجرای آن در حوزههایی
که آنها را مهم میداند فعالیت میکند ،و برخی از این اهداف عملیاتی به قرار ز یر است:
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الف) گسترش راهبردهای برای ترغیب غالب سازی جنسیت در تمامی سیاستهایی که بر
جایگاه زنان در اقتصاد تاثیر دارد ب) ارز یابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم گیری سیاسی و
افزایش توازن جنسیتی در تصمیمگیری اقتصادی و اجتماعی پ) افزایش توازن جنسیتی در
کمیسیون ت) گسترش دستیابی برابر به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره.
ً
با این حال عجیب اینكه هدف این الیحۀ غالب سازی جنسیت و برابری جنسیتی کامال اقتصادی
بوده است ،یعنی «گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالبسازی جنسیت در تمام سیاستهایی که
آرمان تساوی بین زن و مرد که مبتنی بر اقتصاد
تأثیری بر جایگاه زن در اقتصاد دارند  »...این ِ
است ،نه تنها شبیه قوانین و مقرراتی است که در حكومت سوسیالیست تحمیل میگردید بلكه به
ً
دست سنتهای سیاسی و
اعتقاد من همانند آن دوران ،عینا دالیل اصلی نابرابری را که دست در ِ
ملی قرار دارند نادیده میگیرد و حتا هو یت زنان را [نیز] نادیده میانگارد .در حاکمیت سوسیالیست
کلیشههای جنسیتی موجود هرگز به طور جدی به چالش کشیده نشدهاند و زنان آنگونه که معرفی
گردیدند ،توسط حكومت سوسیالیست «آزاد» نگشته اند .با اینحال ،زنان همچنان در عرصۀ کار
حضور یافته و هرگز از هو یتهای کلیشهای خود در خانه فارغ نبودهاند .بنابراین زنان رها نگشتند
بلكه باری مضاعف و فشارهایی از سوی خانوادهها و نیز حكومت بر دوششان سنگینی میکرد.
چرا سیاستهای مربوط به برابری زنان در اتحادیۀ اروپا مبتنی بر اقتصاد بوده است؟
به گفتۀ پرونز اتحادیۀ اروپا سه رکن کلیدی دارد :بازار واحد ،اتحاد پولی و انسجام اقتصادی و
اجتماعی )perrons, 1999: 393( .گرچه دو هدف نخست برای افزایش رشد اقتصادی از طر یق
افزایش رقابتپذیری و کارآیی طراحی گردیدهاند ،اما هدف انسجام ،برای تضمین فرصتهای برابر
بین زن و مرد و مشارکت تعداد بیشتر زنان در فرآیند تصمیمگیری میباشد (.گزارش همایش سال
ً
 )1555از سوی دیگر ،تمرکز اقتصادی بر روی سیاستهای زنان کامال غیر منتظره نیست چرا که
اتحادیۀ اروپا به عنوان یك سازمان اقتصادی تشكیل یافته است .اتحادیۀ اروپا به عنوان یكی از
مهمتر ین عوامل تغییر در حكومت و سیاستگذاری معاصر در اروپای غربی« ،در چارچوب
تعهدات پیمان [مربوطه] ،قواعد سیاستگذاری ،و قانونگذاری مورد توافق ،از نهادهای اتحادیۀ
اروپا میباشد»...

)(Wallace, 2000: 4

اتحادیۀ اروپا سیاستهای اروپایی مشترکی برای

کشاورزی ،ارتباطات ،شیالت و غیره دارد که مربوط به مناطق اقتصادی تعر یف شده بوده و به
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عنوان یك وحدت سیاسی عمل میکنند .لذا شگفت آور نیست که مسائل مربوط به زنان در بستر
از پیش تعر یف شدۀ اتحادیۀ اروپا به گونهای خاصتر ظهور مییابند :مسائل مربوط به پرداخت
دستمزد یكسان (دستور شمارۀ 69/116جامعۀ اقتصادی اروپا مربوط به پرداخت یكسان) ،شرایط
کاری (دستور شمارۀ 67/256جامعۀ اقتصادی اروپا مربوط به دستیابی یكسان به اشتغال ،آموزش،
ارتقاء) ،افزایش فرصتهای استخدام پاره وقت برای زنان (توافق  51 /01جامعه اقتصادی اروپا
در رابطه با کار پاره وقت) .برخی از محققینی که بر روی اتحادیه اروپا کار میکنند به همین نحو
مسائل زنان را فراتر از مقیاس اتحادیه اروپا میدانند و آن را به طور کلی نامربوط به اتحادیه و حتا
سبب ایجاد موانعی بر سر راه آن میشمارند .برای مثال ،هافمن ( )Hoffmannمعتقد است که
اتحادیه اروپا هنوز به الگو یی برای ترکیب کلی دست نیافته و بیان میدارد که الگوی ارو پای یكپارچه
ً
ممكن است و حتما موفق خواهد بود ،اگر «کشورها در گرداب دغدغههای گوناگون گرفتار نگردیده
ً
بودند ،دغدغههایی که ناشی از شرایط عمیقا متفاوت داخلی و میراثهای خارجی است»...
به گفتۀ واالس ،سیاستگذاری اروپا فرایندی تراز اول است که سازمانهای غیر دولتی ،پارلمان
اروپا ،و پارلمانهای ملی و احزاب مخالف به درون آن رخنه نمودهاند بدون آنكه در بیشتر مسائل
مربوط به سیاستگذاری ،موفق به جلب توجه عموم در سطحی وسیعتر گردند .به عالوه ،او همچنین
ً
بیان میدارد که این مسائل که نظرات گستردهتری در مورد آنها برانگیخته میشوند ،عمدتا مسائل
مربوط به سلیقه یا ارزشها هستند ـ مانند حفظ محیط ز یست و فناوری ز یستی .او سیاستگذاری
ّ
ً
معقول در درون اتحادیه را منحصرا مربوط به مسائل اقتصادی میداند و سایر مسائل را ُمخل
سیاستگذاری معقول و باعث دور نمودن مباحث راهبردی تر از دستور کار اتحادیه میشمارد .این
محققین به همین نحو ،مسائل زنان را «حاشیهای» و «خارج از برنامه کار» و فاقد قدرت جلب
آراء بیشتر میدانند.
برای مثال ،به گفتۀ ز یتو ( ،)Zito/1998سازمان صلح سبز و سایر سازمانهای غیر دولتی از
ِ
طر یق شبكه سازی با دیگر سازمانهای بین دولتی ( از قبیل سازمان ملل) ممكن است قدرت
بیشتری در ِاعمال نفوذ نسبت به سازمانهای غیر دولتی داشته باشند که روی مسائل جنسیتی
محدودتر کار میکنند .لذا گرچه مورد نخست ،با برنامههای جهانی در مورد حفاظت محیط
ً
ز یست ،منتهی به قدرت نسبتا بیشتری برای تأثیر گذاشتن بر روی سیاستگذاری درون اتحادیه
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میشود ،اما بگفتۀ وی ،سازمانهای غیردولتی زنان همچنان بطور کلی فاقد نفوذ هستند .چگونه
میتواند نظر ز یتو درست باشد در حالیكه موج دوم جنبشهای زنان در دموکراسیهای غربی در
اواخر دهۀ  1575و اوائل دهه  1565واکنهایی را از سوی دولتهای خود در مورد مسائل مربوط به
غالبسازی جنسیت ،برابری زنان و نیز مسائل مربوط به سیاستگذاری زنان ایجاد نموده است؟
مازور بیان میدارد که در حكومتهای دموکراتیك ،جنبشهای اجتماعی سبب اقدامی رسمی
میشوند (Mazur, 1995: 1) .پس از جنگ جهانی دوم ،برتری فراگیر مردان ،مورد اعتراض
بسیاری از فعاالنی قرار گرفته که ّ
محرك آنان موفقیت سایر جنبشها بود .هم تأثیرات داخلی و هم
بینالمللی ،سبب گردید که راهبردهای حقوق زنان با استفاده از گروههای فشار به دنبال تغییراتی در
خط مشی و رو یۀ گسترش برابری جنسیتی باشند .به همین نحو ،سایر فعاالن نیز با گسترش
گنجاندن خواستههای زنان در برنامۀ کار دولت خود ،به دنبال ایجاد تغییر بودند .در نتیجۀ مطالبات
موج دوم فمینیستها که از سازمانهای غیر دولتی ( )NGOبر میخواست ،رهبران سیاسی را با
چالشی در راه اقدام نمودن روبرو کرد؛ این اقدام ،تشكیل ادارهای بود که مسئول رسیدگی به مسائل
زنان باشد .از دهۀ  1575تا کنون ،سازمان ملل بعنوان منبعی برای ترغیب و توصیۀ گسترش تساوی
بین زن و مرد عمل نموده است ،و دولتها برای پرداختن به مسائل زنان اقدام به افزودن ادارات،
هیئتها ،مؤسسات ،وزارتها ،کمیتهها ،دفاتر و مشاور ینی نمودهاند .کمیسیون جایگاه زنان
اصطالح سازمان سیاست ملی برای پیشرفت زنان را برای اشاره به مؤسساتی ابداع نمود که مختص
مسائل مربوط به سیاست زنان و بهبود جایگاه اجتماعی زنان هستند .کتاب مازور با عنوان فمینیسم
مقابله ای دولتی ( )Comparative State Feminismروند ملی پایه گذاری ساختارهای دولتی
را برای بهبود جایگاه زنان مورد بررسی قرار داده و واژۀ فیمینیسم دولتی را معرفی نموده تا به
فعالیتهای ساختارهای دولتی اشاره نماید که مسئول پیشبرد جایگاه و حقوق زنان هستند و تالش
مینمایند هو یتهای خو یش را به عنوان زن به گوش دیگران برسانند .پس ما در تكمیل کار مازور،
نگاهی خواهیم داشت به نقش فعاالن سازمانهای غیر دولتی زنان درون اتحادیه اروپا در ایجاد
چنین ساختارهای دولتی که منجر به بهبود جایگاه و حقوق زنان خواهند شد.
اتحادیه اروپا در باب مربوط به مسائل برابر جنسیتی ،كارآمد نیست
این بحث مبتنی بر وجود گروه ِاعمال نفوذ زنان اروپا است ،یك سازمان غیر دولتی زنان که به
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عنوان جایگز ینی برای ساختار مفقودۀ درون اتحادیه اروپا ،یعنی مرکز اطالعات مسائل زنان عمل
میکند .گروه ِاعمال نفوذ زنان اروپا یك سازمان غیر دولتی است که «با هدف گسترش تكمیل
برابری جنسیتی در همه حوزههای سیاست درون نهادهای اتحادیۀ اروپا» تشكیل یافته است 1.و
ً
این کار را عمدتا از طر یق ِاعمال نفوذ انجام میدهد.
ً
ِاعمال نفوذ در این مقاله به عنوان نظام عملكردی تعر یف میشود که عمدتا توسط سازمانهای
غیر دولتی برای متقاعد ساختن «آنها» به انجام کارهایی که «شما» میخواهید ،مورد استفاده قرار
میگیرد ،و برای تأثیر گذاری و ایجاد تغییر بخصوص در عرصۀ سیاست به کار میرود .از دیدگاه
توسعه و تغییر سیاست از تغییر ِاعمال نفوذ در گروهها ،نگاهی به نحوۀ شكلگیری هو یتهای
ً
سیاسی زنان ،و اینكه چه نوع راهبردهایی استفاده میشوند ،این راهبردها واقعا چقدر قدرت دارند
یا در شرایط خاصی به عنوان راهبردهایی قدرتمند درك و فهمیده میشوند ،اهمیت دارد .گرچه
و یژگیهای چند ُبعدی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در سازمانهای زنان و فنون ِاعمال نفوذ
زنان وجود دارد ،اما تأکید بر روی یك جنبه مشترك اعمال نفوذ انجام یافته توسط سازمانهای زنان
اهمیت دارد ،یعنی تجمیع هو یتهای گوناگون زنان به منظور واکنش متقابل به ساختار غالب کنونی،
[یعنی] حاکمیت اجتماعی مرد ساالرانه که تحمل هیچگونه اختالفی را ندارد .آنگاه این ساختار
ً
غالب[ ،یعنی] حاکمیت اجتماعی مرد ساالرانه آماج ِاعمال نفوذ خصوصا توسط هو یتهای زنان
شده است که بدنبال پذیرش و حق اظهار نظر در تصمیمگیریها هستند.
مأموریت گروه اعمال نفوذ زنان اروپا واقع در بروکسل عبارت است از« :افزایش قدرت زنان در
َ
عین اختالفات آنها»؛ افزایش برابری جنسیتی؛ مبارزه با تمام اشكال تبعیض و خشونت علیه زنان
و تضمین دستیابی کامل تمامی زنان به حقوق انسانی خود از طر یق مشارکت فعال آنها در جامعه
و توسعه و اجرای سیاست ».گروه اعمال نفوذ زنان اروپا این کار را از طر یق تحرکات خود
(توسط سازمانهای عضو منتخب در مجمع عمومی) ،مقاالت دیدگاهی (پذیرفته شده توسط هیئت
اداری) ،بیانیههای فوری (مورد موافقت کمیته اجرایی) و اقداماتش برای ِاعمال نفوذ (از طر یق
انتشار مقاالت دیدگاهی ،انتشار مطبوعات ،جلسات ،سمینارها ،نامهها ،مبارزات و غیره) بر

 .1نقل از خالصه نطق گروه اعمال نفوذ زنان اروپا ( ) EWLتهیه شده برای سازمانهای زنان در کشورهای عضو آتی گروه،
 19می ،)2003
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اعضای پارلمان اروپا ،ادارات کمیسیون اروپا ،وزرای کشورهای عضو و غیره انجام می دهد .هدف
گروه ِاعمال نفوذ زنان اروپا ،فعالیت در موارد ز یر است :الف) در چارچوب روشهای دموکراتیك،
آشكار و شفاف ،برقراری ارتباط ،تصمیمگیری و پاسخگو یی به منظور حمایت از مشارکت و
توانمندسازی تمام زنان ب) تأمین دادههای منظم در همۀ بخشهای توسعه و اجرای سیاست اتحادیه
اروپا که تأثیری بر زندگی زنان و افزایش برابری بین زن و مرد دارند پ) نظارت بر توسعه و اجرای
غالب سازی جنسیت به منظور تضمین اینكه غالب سازی مذکور مستلزم یكپارچگی کامل حقوق
انسانی زنان ،نیازها و آرمانهای آنان در تمام حوزههای سیاست اتحادیۀ اروپا است ت) در نظر
گرفتن نیازها و زوایای گروههای مختلف زنان ،و هو یتهای چند گانۀ زنان در تمامی مراحل دوران
زندگی آنها.
هنگامیکه به برنامۀ کار گروه ِاعمال نفوذ زنان اروپا ( )EWLدر پنج سال گذشته ()2552-1555
مینگر یم میتوان مشاهده نمود که فعالیت  EWLدر حوزههای مختلف سیاست ،موارد ز یر را در
بر میگیرد :الف) پیمان آیندۀ اروپا که هدف آن بستر سازی قویتر برای تساوی بین زن و مرد در
آخر ین پیمان اتحادیۀ اروپاست ،ب) خشونت علیه زنان که فعالیت آن در جهت سیاستهایی برای
مبارزه با خر ید و فروش زنان ،ایجاد نظارتگاههای ملی ،و توسعۀ سازمان پژوهشی  EWLدر مورد
خشونت علیه زنان ،پ) توسعۀ اتحادیه اروپا که هدف آن تقو یت همكاری بین سازمانهای غیر
دولتی زنان در اروپاست ،ت) رهنمونی جدید از اتحادیه اروپا در مورد برابری جنسیتی ،رهنمونی
سایه وار از گروه زنان اروپا و نیز حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان شامل اولو یت دادن به برابری
جنسیتی در راهبرد جدید اشتغال در اروپا و قرار دادن برابری جنسیتی در کانون راهبرد اروپا علیه
محرومیت اجتماعی.
گروه ِاعمال نفوذ در سال  1555از طر یق ادغام سازمانهای غیر دولتی زنان از کشورهای مختلف
عضو ،زنان حاضر در کمیسیون اروپا ،زنان پارلمان اروپا[ ،یعنی] سازمانهای غیر دولتی که مشتاق
مسائل برابری جنسیتی هستند ،تشكیل یافت .پیش از تأسیس آن یك اجالس غیر رسمی و دو
اجالس رسمی برگزار گردید و این گروه در سال  1555توسط کمیسیون اتحادیه اروپا با  75نماینده
ً
تأسیس گردید .با اینحال این اطالعات در هیچ یك از اعالمیههای آ گاهی دهندۀ گروه صراحتا ارائه
نمیگردد و به نظر میرسد که واقعیت نقش کمیسیون در تشكیل این گروه مسكوت میگردد.
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هشتاد درصد بودجۀ آنان توسط کمیسیون اروپا و مابقی آن توسط حامیان و اعضاء تأمین میگردد.
در واقع این اطالعات در ز یر بنای ساختار اتحادیه اروپا و نیز روابط آنان بسیار اهمیت دارد .اتحادیۀ
اروپا فاقد یك سازمان منسجم برای پرداختن به مسائل زنان میباشد و تنها دارای نهادهای ذیل
است که بطور خاص دربارۀ مسائل جنسیتی فعالیت میکنند:
الف) کمیسیون اروپا :شامل رئیس امور اجتماعی و اشتغال ،واحد فرصتهای برابر (مدیر کل
امور اجتماعی و اشتغال) ،هیئت مشاوره در مورد تساوی زن و مرد ،و گروه سرپرستی برابری
جنسیتی ب) شورای اتحادیه اروپا :شامل شورای امور اجتماعی و اشتغال ،وزرای برابری جنسیتی
(جلسات غیر رسمی شورا) ،شورای عدالت و امور خانواده و غیره ،و نیز پ) پارلمان اروپا :شامل
کمیتۀ حقوق زنان ،کمیتۀ امور اجتماعی و اشتغال ،کمیته امور خارجه ،کمیته امور خانواده و عدالت
و حقوق آزادیهای شهروندان.
به عبارت دیگر گرچه در اتحادیه اروپا به مسائل مربوط به زنان و حقوق آنان پرداخته میشود،
ً
اما هیچ واحد مهمی جز کمیته حقوق زنان وجود ندارد که اختصاصا برای زنان طراحی شده باشد.
نكته مهم دیگر نیز این است که در ماه می  2552این موضوع مطرح بود که کمیته حقوق زنان را تبدیل
به کمیتهای جامعتر نمایند که مسائل دیگر نظیر حقوق بشر را نیز به طور کلی در برگیرد ،و امكان
تغییر نام آن مورد بحث قرار گرفت .نگرش من این بود که  EWLتوسط کمیتۀ اروپا بعنوان سازمانی
ایجاد گردید که بخشهای مفقودۀ درون اتحادیه را کامل نماید و با تأمین  05درصد بودجه گروه و
ایدهها و مسائل آن [تضمین نماید] که این گروه هرگز خیلی به حاشیه رانده نشود ،یا افراطی نباشد.
هر گاه این ایده به آرامی در دبیرخانۀ  EWLمطرح میشد ،واکنش بسیار بدی نسبت به آن نشان
میدادند و به گونهای رفتار میکردند که گو یا این ایده هرگز به ذهنشان خطور نكرده است.
در این مقاله ،تا کنون ما نگاهی داشتیم به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری
جنسیتی و آنچه این اتحادیه تا کنون برای ارتقاء حقوق زنان انجام داده است .اکنون تالش خواهم
نمود این نكته را توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یك نهاد فراملیتی که تا حدودی نسبت به
مسائل زنان حساس است ،میتواند توسط گروههای زنان به عنوان ابزاری در راهبردهای ِاعمال
نفوذشان و بیان تفاوتها و تصدیق این تفاوتها به کار رود .به منظور درك ماهیت ِاعمال نفوذ و
اینكه چگونه سازمانهای زنان از اختالفات و هو یتهای تصدیق نشدۀ خود به عنوان ابزاری برای
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قدرت بخشیدن به زنان[ ،یعنی] تقو یت توانائیهای آنها برای ایجاد تغییر در بستره ملی و فراملی
استفاده میکند ،یكی از کشورهای عضو ،یعنی یونان را مورد تجز یه و تحلیل قرار میدهیم.

یونان
یونان فاقد گذشتهای طوالنی در گسترش و اجرای سیاستهای برابری جنسیتی است .تنها در
 29سال اخیر بوده است که یونان یكی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است که قانون اساسی
آن ،برابری جنسیتی قابل توجهی را تضمین مینماید )Koukoulis-Spiliotopoulas, 2000( .به
نوشتۀ  Hellenic Reportدو نقطۀ عطف در توسعۀ برابری جنسیتی در یونان وجود دارد .نخست،
اصالحات حقوقی پس از بازبینی قانون اساسی در سال  1569و دوم ،تكو ین سیاستهایی تحت
حاکمیت حزب سوسیالیست  PASOKدر سال  1501و پس از آن میباشد .بازبینی قانون اساسی
در سال  1569به عنوان یك قدم بزرگ در ارتقاء برابری جنسیتی ،سیاستهایی را بخصوص در
بخش دولتی لحاظ نموده است .این بازبینی ،حقوق بشر تعر یف شده توسط سازمان ملل را نیز در
خود گنجانده است .یونان بدون هیچگونه تردیدی توافقنامۀ بینالمللی  CEDAWرا تصو یب نموده
است که برابری بین زن و مرد را تضمین نموده و امكان اتخاذ اقداماتی قاطع را فراهم میسازد .به
هر حال ،برابری جنسیتی و کاربرد آن از طر یق مبارزهای بین نیروهای مترقی و محافظه کار بوده
ً
است .در نتیجۀ تالشهای سازمانهای زنان ،قانون اساسی یونان در سال  1569صراحتا در اصل
چهار ،بند ،2حق برخورداری یكسان از حقوق برابر بین زن و مرد را به رسمیت میشناسد .بندی
در اصل  117بیان میدارد که تا پایان سال  ،1502کلیه مقرراتی که موجب ایجاد رفتار نابرابر میشود،
ملغی خواهند شد 1.به عبارت دیگر ،به موجب حكم شماره  ،1522/1550شورای دولتی یونان
توافق نمود که شاخص قانونی برابری جنسیتی ،هم برابری رسمی و هم برابری عملی را تضمین
مینماید )Koukoulis-Spilitopoulos, 2000( .این مقررات در مورد برابری جنسیتی در عمل،
َ
گرچه موجب خاتمۀ تمام اشكال نابرابری در خانواده ،قانون ،ملی ِت همسران و کودکان و مانند آن
میشود ،اما ارائه قوانین جدید را که موجب ایجاد نابرابریهای جدید در قالب محدودیتهایی

. See: Yotopoulous-Marangopoulos, 1998: pp. 71-75.
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میگردید ،متوقف نساخت( .از قبیل محدودیتهای مربوط به دستیابی زنان به مشاغل خاص)
گرچه مفادی در حقوق بینالملل وجود دارد که تضمین مینماید هیچ مقررات مغایری در نظام
حقوقی یونان وجود نداشته باشد ،اما هر از گاهی خودداری مداومی از سوی قدرتها در اتخاذ
اقدامات قاطع برای تضمین برابری جنسیتی وجود داشته است .به عبارت دیگر ،معاهدات
بینالمللی که حامی برابری واقعی میباشند ،گاهی نادیده گرفته میشوند .لذا ،این موارد در قانون
یونان نشان میدهد اقدامات قاطعی که اتخاذ شدهاند ،نتوانستهاند برابر واقعی زنان را در تمام
حوزهها تضمین نمایند.
گرچه اصالحات حقوقی ،چارچوبی برای ایجاد برابری جنسیتی و مبارزه با تبعیض جنسیتی
فراهم مینماید ،اما بدلیل فقدان مكانیسمهای کنترلی و مشكل اجرای قانون ،هنوز هم نابرابریهای
جنسیتی وجود دارد .به منظور درك فرایندهایی که برای مبارزه با تبعیض جنسیتی و کمك به دولت
در توسعۀ سیاستهای برابری صورت میگیرند ،نگاهی به ساختار سازمانی یونان ،سازمانهای
دولتی و نیز غیر دولتی اهمیت دارد:
•

در سطح دولت ،برای کمك به حكومت برای گسترش سیاستهای برابری ،دبیرخانه کل

برابری ،تحت نظارت وزارت کشور ،تمرکز زدایی و مدیر یت دولتی برای طراحی و اجرای
سیاستهای مربوط به برابری در حوزه های اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی طراحی گردید .هدف
دبیر خانه کل برابری ،اشاعۀ دیدگاه غالبسازی جنسیت در تمام سیاستهای دولتی ،و نیز فرصت-
های یكسان بین زن و مرد میباشد .برای انجام تمام این امور ،این دبیرخانه تحقیقات و گزارشاتی
را برای تسهیل و برنامهر یزی سیاستهای دولتی و مسائل مربوط به برابری منتشر میسازد و مرکز
تحقیقات برابری جنسیتی ( )KETHIبا آن همكاری مینماید .مرکز تحقیقات برابری
جنسیتی( :)KETHIاین مرکز تحقیقات در سال  1552تأسیس گردید و با نظارت و حمایت مالی
دبیرخانۀ برابری ،هدفش انجام تحقیقاتی در مورد برابری جنسیتی و پیشرفت زنان در زندگی سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی است.
هنگامی که ما نگاهی به مرکز تحقیقات برابری جنسیت ( )KETHIمیکنیم ،شباهتهایی را از
لحاظ اهداف عملكرد ،با گروه ِاعمال نفوذ زنان اروپا میبینیم .هر دوی آنها بعنوان مرکزی
تحقیقاتی برای مسائل مربوط به غالب سازی و برابری جنسیت برای سازمانی عمل میکنند که از
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آن بودجه در یافت مینمایند .گرچه مرکز دوم ( )EWLخود را بعنوان یك سازمان غیر دولتی توصیف
مینماید ،اما  KETHIخود را یك عامل دولتی توصیف میکند« ،یعنی یك ماهیت حقوقی مقید به
حقوق خصوصی» ( ،2552مصاحبه) .گرچه گروههای

EWL

نسبت به اتحادیه اروپا و

حكومتهای منفرد از طر یق اعضایش ،و دبیرخانۀ ( ،)KETHIتنها به عنوان یك مرکز تحقیقاتی
عمل نموده و قدرت ِاعمال نفوذ ندارد ،اما به عنوان “شرکتی که مواردی را اجرا میکند که حكومت
نمیتواند [برای آن] یك مكانیسم اجرائی ْنیمه دولتی داشته باشد» عمل میکند.
•

در سطح سازمانهای غیر دولتی ،مجر یان اقدام عملی و غالبسازی جنسیت ،سازمانهای

زنان هستند ،که به عنوان گروههای فشار عمل نموده و اقدام عملی برای برابری جنسیتی را گسترش
دادهاند .امروزه در یونان حدود  65سازمان زنان با هو یتهای متفاوت (فمینیستهای چپ ـ راست،
زنان همجنس ـ دو جنس باز ،زنان مهاجر ـ بومی و غیره) و گرایشات متفاوت (زنان علیه خشونت،
زنان علیه جنگ و غیره) با هدف معرفی برابری جنسیتی و پیشرفت زنان در زمینههای سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی ،در حال فعالیت هستند .برخی از اهداف آنها عبارتند از :بازنگری قانون
اساسی ،ارتقاء [جایگاه] زنان در سیاست ،و نیز مبارزه با خشونت در خانه و خر ید و فروش زنان
(همان منبع) 29 .مورد از این سازمانها در بخش یونانی گروه اعمال نفوذ زنان اروپا نمایندگی
داشته و در سطح بینالمللی و نیز ملی عمل میکنند .همچنین تعدادی از فمینیستها با هو یتها
و گرایشات گوناگون ـ فوق الذکر ـ وجود دارند که اقدامات خود را تحت پوشش مرکز فمینیست در
آتن هماهنگ مینمایند.
نمونهای از نقش سازمانهای غیر دولتی زنان در تصو یب مواد قانونی ،پیش نو یس قانون اساسی
است که در سال  1562به پارلمان ارائه گردید که هیچ اشارهای به برابری جنسیتی نداشت .این
هنگامی بود که سازمانهای غیر دولتی زنان که تحت پوشش سازمانهای گروهی غیر دولتی زنان
گرد هم آمده بودند ،طرحی را ارائه نموده و برای آن به جلب آراء پرداختند که به موجب آن قانون
اساسی میبایست حاوی موادی باشد که تضمین کنندۀ برابری جنسیتی در تمام حوزههای زندگی
اجتماعی باشند.

(2000

 )Koukoulis-Spiliotopoulos,این لوایح به ابزارهایی بینالمللی

متوسل گردیدند ،مانند بیانیه جهانی حقوق بشر ،بیانیه سازمان ملل در مورد رفع تبعیض علیه زنان،
و نیز توافقنامۀ اروپا در مورد حقوق بشر و مواد مشابهی از قانون اساسی اروپا .در نتیجه ،دولت
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یونان پذیرفت که مقررات برابری جنسیتی را [به قانون خود] بیافزاید.
آنچه در نمونۀ ارائه شده آشكار است ،این است که نگاهی دقیقتر به قوانین مبتنی بر جنسیت در
یونان نشان میدهد که هیچ قوانین و سیاستهای بومی برای برابری جنسیتی در یونان وجود ندارد،
بلكه این قوانین و سیاستها تحت تأثیر سیاستهای گسترش یافته توسط سازمانهای بینالمللی
مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا ایجاد گردیدهاند .این مسئله تأئیدی فوقالعاده برای فرضیه ارائه
شده در آغاز این مقاله در تعر یف نقش نهاد فراملیتی اتحادیه اروپا برای گسترش برابری جنسیتی و
نحوۀ استفادۀ سازمانهای غیر دولتی زنان از این مسئله به نفع کشور خود است .به عبارت دیگر،
گرچه اتحادیه اروپا فی نفسه یك سازمان بی طرف از لحاظ جنسیت نیست که نسبت به هو یت
تك تك زنان حساس باشد ،اما در یونان میبینیم که گروههای زنان آن را به عنوان ابزاری در
راهبردهای ِاعمال نفوذ خود و بیان نابرابریهای خود و تصدیق این نابرابریها به کار میبرند .به
و یژه با فعالیت و مطالبات مطرح شده توسط سازمانهای زنان ،جنبش فمینیستی ،اصالحات
ً
حقوقی و سازمانی به نفع حقوق و برابری زنان سرعت گرفته است .ظاهرا سیاستها ،پیشنهادات
و رهنمودهای اتحادیه اروپا به خودی خود عوامل اصلی تسهیل کننده و نیز ابزارهایی هستند برای
سازمانهای غیر دولتی زنان در جهت ِاعمال نفوذ برای گسترش سیاستهای غالب سازی و اقدام
عملی در تمامی بخشها .از سوی دیگر ،بی توجهی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو (در این مورد،
یونان) را میتوان همواره مانعی دانست در ایجاد و مكانیسمهای کنترل و ارز یابی برای سیاست
ارزشیابی .این مسئله نیز منجر به نواقص ز یر بنایی میشود از قبیل :توسعۀ بانكهای اطالعاتی،
شاخصها و معیارهای آماری مناسب ،و نیز حداقل همكاری بین وزارتها ،و نیز تحقیق مربوطه
در گروههای مطالعات جنسیتی در دانشگاهها )Equapol, 2003(.تمام این موارد مستلزم مدرن-
سازی ساختارهای مدیر یت اجتماعی است که نسبت به لزوم وجود سازمانها و مطالبات زنان
حساس بوده و در ازای آن طرفدار اجرای و ارز یابی سیاستهای بسیار فنی و دارای هدف خاص
برای نیازها و هو یتهای مختلف زنان ،و بطور کلی غالبسازی جنسیت باشند.
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نتیجهگیری
در این مقاله دیدیم که مبنای حقوقی کنونی اتحادیه اروپا گرچه بیان میدارد که گسترش حقوق
برابر زنان و مردان اهمیت دارد ،اما شرایطی را محدود و مشخص نمیکند ،لذا باب تفسیر را برای
آن باز میگذارد( ،غالبسازی جنسیت ،بند 2معاهده جامعه اروپا) .با عدم تعیین حوزههایی که در
آن برابری جنسیتی میبایست گسترش یابد ،این اتحادیه بر روی اجرای آن در حوزههایی فعالیت
ً
میکند که آنها را با اهمیت میداند .هدف این طرح غالبسازی جنسیت و برابری جنسیت کامال
اقتصادی بوده یعنی توسعۀ راهبردهایی برای ترغیب غالبسازی جنسیت در تمامی سیاستهایی که
بر جایگاه زنان در اقتصاد تأثیر دارند .بنابراین سیاستهای درون اتحادیه اروپا زنان و هو یت آنان را
نادیده میگیرد اما زنان را به عنوان واحدهایی مرتبط با اقتصاد بازار میپندارد .برنامۀ کار اتحادیه
اروپا بیشتر زندگی زنان را بطور خاص ،پیچیدگی روابط بین کار خانواده ،رفاه و بازار کار نادیده
میانگارد .بنابرای ن با محدود ساختن حقوق زنان به بازار کار ـ یعنی محیط اقتصادی ـ مسائل
مربوط به سوء رفتار جنسی ،خشونت علیه زنان ،دستیابی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین ،و
بسیاری از مسائل اساسی دیگر مربوط به هو یت زنان را نادیده میگیرد.
از سوی دیگر علیرغم بیتوجهی اتحادیه اروپا به ارتقاء حقوق زنان در همۀ حوزهها ،این اتحادیه
توسط گروههای زنان به عنوان ابزاری در راهبردهای ِاعمال نفوذ و بیان نابرابریهای خود و تصدیق
این نابرابریها به کار رفته است .این موردی بود که در یونان وجود داشت یعنی جایی که سازمانهای
زنان از سازمانهای بینالمللی مانند سازمانملل و اتحادیه اروپا استفاده نمودند و هنوز هم به این
کار ادامه میدهند تا نابرابری خود و هو یتهای تصدیق نشدۀ خود را ابزاری سازند برای
توانمندسازی زنان[ ،یعنی] تقو یت تواناییهای آنان برای ایجاد تغییر در بسترۀ ملی و فراملیتی.
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