
 

  



  (OCHسابقه رویش )

 

حقوق جنسی بخش از حقوق بشراست . هدف از این مطالعه توصیف میزان احقاق حقوق جنسی درمیان مهاجران جوان در سوئد بوده 

 است.

 این مطالعه شامل پنج حوزه حقوق جنسی است .

 حق دست رسی به مراقبت های بهداشتی جنسی و باروری -1

 مربوط به گرایش های جنسی و هم چنین حقوق جنسی و بهداشت باروریحق دست رسی به اطالعات و دانش  -2
 حق تمامیت بدنی عاری از اجبار و خشونت  -3
 حق تصمیم گیری آزادانه در مورد روابط جنسی و گرایش های جنسی -4
 حق داشتن یک زندگی جنسی رضایت بخش و ایمن بدن نگ و تبعیض -5

 کل ضروری میباشد.این حقوق برای دست یابی سالمت جنسی به بهترین ش

از طریق ارسال نامه های  2018ساله است . این اطالعات در سال  29و  16پاسخ های جوانان مهاجر بین  1739نتایج بر اساس 

الکترونیکی به منازل ، از طریق رسانه های اجتماعی و باز دید از مدارس و مکان های دیگر جمع آوری گردیده است . این 

امریکای شمالی یا آسترالیا به سوئد آمده اند به دون توجه به مدت اقامت و هستند که خارج از اتحادیه اروپا ، مهاجران جوان کسانی 

 دالیل مهاجرت شان .

 نتایج 

 

حقوق جنسی افراد غیر باینری ، دگرباشان جنسی ، کسانی که منتظر اقامت در سوئد هستند و متولیدن جنوب آسیا در مقایسه با گرو 

این گرو ها از سالمت جنسی خوب به میزان کمتر گزاریش داده و در مقایسه با گرو به میزان کمتر برآورده شده است .های دیگر 

 های دیگر از درخواست مراقبت های بیشتر خود داری کرده اند .

% 6ین حال ، حدود اکسر شرکت کننده گان سالمت جنسی خود را خوب ارزیابی کرده و از زندگی جنسی خود رازی بوده اند. با ا

 % از زندگی حنسی خود رازی نبوده اند) شکل ( .12سالمت حنسی خود را ضعیف یا بسیار ضعیف ارزیابی کرده اند و 

 اکثر کسانی که به دنبال مراقبت های بهداشتی جنسی و باروری بوده اند از مراقبت های دریافت شده رازی بوده اند.

گان با وجود که احساس میکردند باید دنبال مراقبت های بهداشتی باشند از مراجعه با مراقبت % از شرکت کننده 17.4با این حال 

 های بهداشتی خود داری کردند .

( ملومات دریافت SRHR%( نمی دانستند که از کجا در مورد گرایش های جنسی ) 38( از شرکت کننده گان )3/1حدود یک سوم) 

 جا میتوانند پیش گیری بارداری) دارو( بگیرند .% دیگر نمی دانستند از ک21.4کنند. 

%( . با این حال 21%( نسبت به زنان )26% ( مورد خشونت جنسی قرار گرفته اند، مردان بیشتر )25از شرکت کننده گان ) 4/1

 اکثر قربانیان از گفتن آن به مقامات خود داری کردند .

کسی متوانند رابطه صمیمی برقرار کنند از طرف خانواده یا هم وطنان  %( در مورد اینکه با چی13بعضی از شرکت کننده گان )

 شان احساس مهدودیت میکنند .

 



 

 نتجیه

 

 اکثر شرکت کننده گان از سالمت جنسی خوبی گزارش داده اند ، اما گروه های هستند که بیشتر آسیب پزیرهستند.

که از حقوق جنسی حمایت میکند و خدمات موجود در سوئد باید  اطالعات فعلی در مورد حقوق جنسی ، برابری جنسیتی ، قوانین

باهمکاری انجمن ها و مداریس مهاجران ارایه شوند . هنگام طراحی و اجرای ابتکارات نیاز های گرو های های اسیب پذیر در نظر 

 گرفته شده و مورد توجه قرار گرفته شود .

 

 

 :ق بر اساس یک مقاله تهیه شده استاین برگه حقای

This fact sheet is based on the following article: ” To what extent are young migrants’ sexual rights being 

fulfilled in Sweden? A cross sectional study” by Baroudi, M. Hurtig, A-K. Goicolea, I. San Sebastian, M. 

Jonzon, R. Nkulu-Kalengayi, F. 

 


