Syrjintä ja rasismi / persia
روانشناس محترم،
می خواهم از شـما بپرسم ،که در برخورد با يک چنين اتفاقاتی ،چه گونه می توانم خودم ار از مهلکه نجات بدهم :در روز
روشن در خيابان شهر خودم راه می رفتم ،که ناگهان يک نفر به سـختی به من تنه زد ،و با حالت ستيز و تهاجم شديدی،
به سرم داد کشيد .اين فرد جوانی با شکل و شمايل مهيب ،و ظاه ا0ر قدری مست به نظر می آمد .جرأت نکردم هيچ حرفی
بزم .در داد و فرياد توهين آميزش ،اشـاره به ظاهر من می کرد ،که شباهت زيادی با چهره عموم فنلنديها ندارد .بيشتر
وحشتم از اين بود که آن مرد به من حمله کند .البته در مقام يک مرد می توانم از خودم دفاع کنم ،ولی از طرف ديگر،
دوست ندارم که با کسی درگير شـوم .برای اينکه می ترسم که در درگيری به طرف ديگر آسـيبی وارد شود؛ و چون من
خارجی هستم ،مخصوصا 0اتهام شديدتری به من وارد کنند و دچار مشکلت زيادی شوم .وحشت ديگرم از اين است ،که
چون قدری بيمار هستم ،به من آسيب بزرگی وارد شود ،که در نتيجه آن ،تا پايان عمرم به نحوی عليل شوم .بعد از اين
واقعه احساس تشويش و اضطراب شديدی پيدا کرده ام؛ و نمی توانم حتی با قدم زدن در خيابان ،دوباره آرامش و فراغت
خاطرم ار باز يابم .يک احساس تنش اعصاب و نگرانی توأم با انتظار ،آزارم می دهد .مخصوصا 0اگر در تاريکی قدم بزنم،
فشار عصيی زيادی ار احسـاس می کنم .حتی رفتن راه کوتاهی برای خريد ،يا دويدن ،به منظور ورزش نيز برايم خيلی سخت
شـده؛ چون احساس می کنم که بايد تمام مدت مراقب باشم .گردش و قدم زدن در شهر هم ديگر لذت سابق ار ندارد؛ چون
گاهی فکر می کنم که ممکن است دوباره با همين "رفيقمان" روبرو شـوم .با شرمندگی ،بايد اذعان کنم که به شدت می
ترسم ،در واقع می توانم به مفهوم دقيق کلمات بگويم ،که از سايه خودم هم می ترسم .در C
مدت زمانی که در فنلند به سر
برده ام ،متوجه شده ام ،که مردم من ار با خشم و نفرت نگاه می کنند .روزی نبوده که از خانه بيرون بروم و يک نفر با
نگاه خصـومت آميز به من خيره نشـود .البته نا گفته نماند ،که با افرادی زيادی هم برخورد کرده ام که رفتارشان با من بسيار
دوستانه بوده استC .
اما به نظر می رسـد ،که فنلنديها عموما 0با ديدن چهره بيگانه ،کنش و تفکر معمول و طبيعی خود ار
از دسـت داده؛ و تنها به خاطر ظاهر متفاوت اين اشـخاص ،آنها ار به تروريسم و دسته های افراطی و متعصب اسلمی
ارتباط می دهند .من دو سه دوست دختر فنلندی داشته ام ،که همه از اين موضوع شاکی بوده اند ،که چ ار وقتی مردم ما ار
دو تائی با هم می بينند؛ با نگاهی دشـمنانه به ما خيره می شوند .بعلوه ،به نظر می رسـد ،که اغلب اوقات ،کيفيت ارائه
خدمات مسـئولين به من ،با مقايسـه با فنلنديها ،ناخوشايند و با بی احترامی همراه است .برای مثال :با دوست دخترم برای
کار بانکی به بانک رفته بوديم ،و هر دو ،همزمان با هم به باجه های مجاور يکديگر رجوع کرديم .کار هر دوی ما مشابه
بود :يعنی استرداد و به حساب ريختن وجوهی که از سفر برايمان باقی مانده بود .مسئول باجه ای که من مراجعش بودم،
يک يک اسکناسهای من ار برانداز کرد و پرسيد که آنها ار از کجا آورده ام؛ ولی در مورد دوسـت دخترم ،يک چنين عملی
انجام نگرفت .احسـاس می کنم ،که اين عمل ،بی ادبی بزرگی نسـبت به من بوده .بيش از ده سـال است که در فنلند
سـکونت دارم و زبان فنلندی ار به فصاحت صحبت می کنم .به همين دليل برايم بی نهايت سـنگين و دشـوار اسـت ،که
مستقيم يا غيرمستقيم ،من ار شهروندی خوارتر و پست تر از بقيه بپندارند .من معتقدم ،که چنين رفتار و برخوردهای
ناشايستی با ما غريبها ،موجبات پيدايش و فزونی خشـم و نفرتمان به اکثريت اين جامعه خواهد گشـت؛ چون هر کسی
بالخره روزی تحملش تمام خواهد شـد .روانشـناس عزيز ،ما ار راهنمائی کنيد ،که چگونه روحـيه خود ار تقويت کنيم ،و چه
موضـعی در يک چنين دنيائی انتخاب نمائيم ،تا بتوانيم راحت تر به زندگانی ادامه دهيم.
امضاء" ،مو سياه"
"مو سياه" محترم و خوانندگان عزيز،
موضع گيريها و تبعيضات نژاد پرستانه ،همان طور که پرسش کننده اين ستون به آن اشاره کرده ،به طور مستقيم ،مانند
فرياد زدن و تجاوزات ديگر ،يا توسط ساختن جو و فضائی تهديد آميز ،مانند نگاه خصمانه؛ متأسفانه بيشتر متداول است و
کمتر به آنها اشاره و يا از آنها شکايت می شود .اکثر مهاجرينی که ظاهرشان با فنلنديها تفاوت چشمگيری دارد ،به اين

موضوع کامل 0واقف هستند .بسياری از مردم از بازگوئی تجربيات خود در اين زمينه خجالت می کشند .احتمال ً0 0آنها فکر
می کنند که به اکثريت مردم بر می خورد ،و اگر هم صـحبتی از آن به ميان می آورند ،فقط در جمع دوسـتان و نزديکان
خودشان است .تبعيضات ،يا به عبارت ديگر؛ رفتار و موضع گيری مستقيم و غيرمستقيم ناشی از نژاد پرستی ،بی قيد
وشرط عمل خلفی است؛ و در فنلند نقض قانون می باشد .ياد آوری می کنم که نثر قانون در اين مطلب صريح و روشن
اسـت .اين بخشی از ماده  6قانون تساوی حقوق است" :منع تبعيض :هيچکس حق ندارد که ديگری ار به دليل سن ،اصل و
نسب بومی يا ملی ،تابعيت ،زبان ،مذهب ،اصول اخلق ،عقايد ،وضعيت سـلمتی ،عليلی ،پسـند آميزش جنسی يا هر
موضوع ديگر شخصی او؛ مورد تبعيض قرار دهد .منع تبعيضات بين زن ومرد ،در قانون تسـاوی حقوق بين زنان و مردان
وضع و تنظيم گريده است .منظور از تبعيض اين است (1 :که با شخصی بدتر از آن رفتار شود ،که در شرايط مساوی ،با
ديگران شده ،می شود يا می توانسته بشود) .تبعيض مستقيم(  (2که با استفاده از ضابطه ،توجيه يا روندی ظاه ا0ر بيطرفانه،
باعث شـد ،که شخصی ،وضعيتی بدتر از کسان ديگری ،که در همان شرايط قرار گرفته اند ،پيدا کند؛ مگر اينکه برای
استفاده از آن ضابطه ،توجيه يا روند؛ هدف معقول و قابل قبولی وجود داشـته و از امکانات لزم و معقولی برای حصول
آن هدف ،اسـتفاده شده باشـد) .تبعيض غيرمسـتقيم(  (3که به قصد يا احتمال توهين به ارزشها ،تشخص و انسـجام فردی يا
دسته ای؛ فضا يا جوی تهديدآميز ،خصمانه ،تحقيرآميز ،شرم آور يا تهاجمی ايجاد کرد) .مزاحمت(  (4رهنمونی يا امر به
تبعيض".
در پاسخ به سؤال شما ،به عقيده من ،هيچ روش و يا وسيله ای نيست ،که انسان بتواند با استفاده از آن ،رفتار ناشايست
ديگران ار تحمل نمايد؛ و يا روحيه خود ار در مقابله با آن تقويت کند .بلکه ،در مقابل چنين مواردی ،فقط يک موضع می
توان گرفت؛ به اين صورت که به محض اينکه علئم ارتکاب جرم مشهود شد ،پس جرمی مرتکب شده است .بنا بر اين،
اگر بار ديگر در موقعيتی قرار گرفتيد ،که به نظـرتان رسـيد ،که به نحوی "قربانی" ارتکاب جرم تبعيض يا نژاد پرستی شده
ايد ،واقعيات آن ار به خاطر بسپاريد؛ يعنی چه اتفاقی افتاد ،چه کسی مرتکب جرم شـد ،در کجا و چه زمانی اتفاق افتاد .بعد
از اين ،به نزديکترين پاسگاه پليس رفته ،يا به شـماره  112تلفن کنيد .وظيفه پليس اين است که آنچه از ديد شما جرم
تشخيص داده شده ،ثبت و يادداشت کند .پليس از شما سـؤالتی می کند؛ از جمله اينکه چه اتفاقی افتاد ،نام يا مشخصات
ظاهری مرتکب جرم چه بود ،محل ارتکاب آن کجا بوده ،مثل 0نام و آدرس رستورانی؛ چه صـدمه و آسيبی به شـما وارد آمده،
مثل 0اينکه آيا آسيب جسمی بوده و به پزشک مراجعه کرده ايد ،يا اينکه به اصل و نسب ملی شما خدشه وارد آمده است.
بعدا 0اداره پليس شما ار برای باز پرسی می خواهد .کارت شناسـائی خود ار به همراه برداشته و در سر وقت مقرر به محل
تعيين شـده برويد .چنانچه زمان جلسه بازپرسی برای شما مناسب نيست ،مدتی قبل از رسيدن موعد مقرر ،با آنها تماس
گرفته و وقت ديگری ار تعيين نمائيد .در جلسه بازپرسی ،شما و مأمور پليس تنها هستيد .اگر احتياج به مترجم يا وکيل
حقوقی داريد ،حق داريد که حضور آنها ار نيز در جلسه بخواهيد .در صورت نياز به مترجم ،می توانيد مراتب ار قبل 0به
مسئولين اطلع دهيد ،تا ترتيب حضور مترجمی ،به طور رايگان ،برای شما داده شود .اگر خودتان وکيل حقوقی داريد ،می
توانيد او ار به جلسه دعوت کنيد؛ در غير اين صورت ،چنانچه خواسته باشيد ،اداره پليس می تواند برای شما وکيلی تعيين
نمايد .قبل 0از وکيل حقوقی بپرسيد ،که آيا پرداخت دستمزد او به عهده شما است يا نه .پس از اتمام جلسه ،برگ بازپرسی
تکميل شده ار به دقت و با تأمل کافی بخوانيد؛ و صحت مندرجات آن ار با اظهارات خود مطابقت دهيد .اگر در متن آن
مغايرتی پيدا کرديد ،از بازپرس بخواهيد که آن ار تصـحيح کند .اگر به نظر شـما ماهيت جرم نژاد پرستی است ،از بازپرس
بخواهيد که آن ار در برگ بازپرسی ذکر نمايد .شما حق داريد که يک نسـخه از متن اظهارات خودتان ار داشته باشيد .بايد
واقعيات امر ار به درستی به پليس اظهار کنيد .به موجب قانون ،اظهارات کاذب مدعی نيز جرم است؛ و علوه بر آن ،مانع
رسيدگی صحيح مسئولين به اين امر می گردد .اگر بازپرس مدارک و شـواهد لزم و کافی برای ارائه به دادسـتانی پيدا نکند،
قرار منع تعقيب موقت يا دائم صـادر می نمايد .در مورد جرائم خيلی جزئی ،خود پليس می تواند مجرم ار به پرداخت جريمه
نقدی محکوم و مجازات کند .جرائم اشد ار بازپرس به دادستانی ارجاع می دهد .باز دادستان تصـميم می گيرد که آيا بر عليه
متهم به دادگاه داد خواسـت تسليم نمايد يا نه .برای جرائم خيلی کوچک ،معمول 0دادستان از دادس ار تقاضای رسيدگی نمی

کند .اگر دادسـتان بر عليه متهم دادخواستی به دادس ار تسـليم کند ،معمول 0چند ماه طول می کشد ،تا رسيدگی به اتهام وارده
در دادگاه شروع شود.
اگر شما وقوع جرمی ار مشاهده کرديد ،طبيعتا 0شاهد محسـوب می شـويد" .قربانی" )منظور کسی است که در ارتکاب جرمی
مظلوم واقع شده؛ در مقابل ظالم يا مرتکب جرم( ار تشـويق و ترغيب نمائيد تا به اداره پليس رفته و اعلم جرم کند .حتCی
بهتر است که بعد از گفتگو با "قربانی" ،خودتان هم مشـاهدات خود ار به پليس اطلع دهيد .چنانچه از نحوه عملکرد مأمور
پليسی راضی نيسـتيد ،می توانيد مراتب ار با مقام بالتر از او در ميان بگذاريد .در اين صـورت نام مأمور و زمانی که به
او مراجعه کرده ايد ار به خاطر سـپرده و به مقام بالتر اعلم نمائيد .از اين مسـئله ،می توانيد شکايت نامه ای به رئيس
پليس ،استانداری يا حتCی وزرات کشور بفرستيد .همچنين می توانيد شکايت نامه خود ار برای "معتمد حقوق مردم در مجلس"
) (eduskunnan oikeusasiamiesنيز ارسـال کنيد .در فنلند مؤسـسه ای است ،که "کانون نمايندگان حقوق اقليتها" )
 (Vähemmistövaltuutettuنام دارد؛ و در دفتر اين کانون ارباب رجوع نيز پذيرفته می شود .اگر شما به دليل غربت
يا اصل و نسب ملی ،قربانی تبعيض يا شـاهد تبعيض ديگری بوده ايد؛ و يا به همين دليل ،با شما يا در حضور شما ،از
موضع نژاد پرستی يا بر خلف ضوابط ،رفتار شده اسـت؛ می توانيد مراتب ار به مسئولين اين کانون گزارش دهيد" .کانون
نمايندگان حقوق اقليتها" ،در صورت لزوم ،برعليه عمل تبعيض گزارش شـده ،اقدامات لزم ار خواهد نمود .البته بايد ياد آور
شد ،که "کانون نمايندگان حقوق اقليتها" فقط بر تبعيضات مربوط به غربت يا اصل و نسـب ملی اقليتها نظارت و رسـيدگی
می کند؛ و در تبعيضـات ديگر دخالتی ندارد" .کانون نمايندگان حقوق اقليتها" موارد مختلف تبعيض را ،به مقامات و
مسئولين مربوط به آن ،ارجاع می دهد .به طرق زير می توان با "کانون نمايندگان حقوق اقليتها" تماس گرفت :تلفن کشـيک:
از ساعات  10الی  12صبح ،و  13الی  15بعد از ظهر روزهای اداری هر هفته .سربازرس اين کانون ،به تلفنها پاسـخ
داده و راهنمائی مورد نياز ار در اختيار شما قرار می دهد ،و يا در صورت لزوم ،امر مربوطه ار برای رسـيدگی به جريان
می اندازد .به زبانهای فنلندی ،سوئدی و انگليسی به تلفن شما پاسخ داده می شود .ممکن است در ساعات کشيک،
مسئولين امر در جلسـه باشند؛ در اين صورت ،تلفن شـما به مرکز وصل شده ،و متعاقبا 0از آنجا وقت دقيقی برای تماس ،به
اطلع شما خواهد رسـيد .همچنين می توانيد از طريق پست الکترونيک ) ،(E-mailيا مکاتبه نيز با اين کانون تماس
بگيريد .مشکلت مربوط به تبعيض و موارد مشابه آن ار می توانيد از آدرس الکترونيک  ofm@ofm.fiسؤال کنيد .نامه
های خود ار می توانيد به اين آدرس ارسال داريد:
Vähemmistövaltuutetun toimisto, Mikonkatu 25, PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO
چنانچه به هيچيک از زبانهای فنلندی ،سوئدی يا انگليسی آشنائی نداريد ،می توانيد شکايت خود ار توسط نامه يا پست
الکترونيک به زبان مادری خود بنويسـيد" .کانون نمايندگان حقوق اقليتها" متن نگارش را ،بدون مطالبه دستمزد از شما،
ترجمه می کندC .
اما انتظار می رود که حجم نوشـته شما از دو صفحه تجاوز نکند .تمام خدمات "کانون نمايندگان حقوق
اقليتها" رايگان است .برای مراجعه مستقيم به دفتر اين کانون ،بايد از قبل تعيين وقت نمود.
علوه بر اهانتهای وارده به دليل اصل و نسب ملی و غربت اقليتها ،توهين و افت ار به شرافت و مقدسـات جمعی آنها يا حتی
تهديد به چنين اعمالی نيز جرم محسوب می شوند :مثل ،0شخصی ار "اوروس" ) (ryssäيا "سياه زنگی" ) (neekeriخطاب
کردن ،از اين گونه جرائم اسـت .به عبارت ديگر ،با اين وجود که در فنلند آزادی سـخن وجود دارد؛ ولی به موجب قانون
جزای عمومی ،ارتکاب اعمالی مانند؛ اهانت ،افت ار و تهديدات بی اساس؛ جرم شـناخته شده و قابل تعقيب می باشند .توهين
يا افت ار به شرافت شخص به اين معنی اسـت ،که کنايات يا اشارات کاذبی از آن شخص اشاعه داد که موجب آسيب ،آزار يا
حقارت او شده؛ يا به نحوی موجبات تحقير او ار فراهم آوردC .
اما انتقاد اصولی از گفتار و رفتار شخصی در انظار
عمومی ،اهانت شمرده نمی شود؛ به شرط اينکه اين انتقاد ،از حد و حصر مبانی قابل قبول انتقاد در جامعه ،تجاوز نکند.
حتCی کنايات يا اشـارات کاذب به درگذشـتگان نيز می تواند به منزله اهانت و افت ار توجيه وتفسير شود؛ چون ممکن است
باعث آزردگی خاطر نزديکان آنها گردد .در موضوعات توهين به شـرافت ،فقط شـخصی که مورد اهانت واقع شده می تواند
از پليس تقاضای تعقيب قانونی اين جرم ار نمايد .منظور از تهديد غيرقانونی اين است ،که فردی با توسل به اسلحه يا با

اعلم قصدش به ارتکاب جرمی ،کسـی ار چنان بترساند؛ که تهديد شده ،جان يا مال خود يا ديگری ار در خطر احساس کند.
تهديد غير قانونی نيز يک دعوی خصوصی است؛ و مدعی خودش شخصا bبايد به پليس مراجعه نمايد.
چنانچه احساس می کنيد که حال شما بعد از آن واقعه تنه خوردن ،هنوز بهبود نيافته است؛ توصيه می کنم که مراتب ار با
پزشک خود يا با يک روانشناس ،در ميان بگذاريد .بسـيار معمول است که "اثرات آسيبهای روانی" ) (traumaوارده به
انسان ،موجب اضطرابات درونی گشته ،و اين اضطرابات به نوبه خود به اشکال پيش فعالی مغز ،وحشت يا تنشهای
عصبی ظهور نمايند .خاطرات حوادث بد گذشته ،موجب "آسيبهای روحی" انسان شده ،روان ار آزار داده؛ و به صورت
کابوس در خواب ،يا حتی ناگهانی در بيداری ،مجددا 0به ياد ما می آيند .در نتيجه ،به تدريج سعی می کنيم تا از اماکن و
شرايطی که اين حوادث در آن اتفاق افتاده ،بگريزيم .اگر اين عوارض شـما ار خيلی آزار می دهد ،بهتر است که هر چه زود
تر برای رفع آنها چاره جوئی کنيد .بعضی اوقات ،قربانی ارتکاب جرم يا مدعی لزم است ،که برای صدمات روانی وارده،
گواهی پزشکی نيز به دادگاه ارائه دهد.
"سيرکو سويکانن" Sirkku Suikkanen
روانشناس
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