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مــروری بــر آثــار منتشرشــده در حــوزة شــهروندی در چنــد دهــة اخیــر نشــاندهندة نقدهایــی اســت کــه عــاوه بــر مفاهیــم
بنیانــی ،میــزان برخــورداری گروههــای اجتماعــی گوناگــون از ایــن حقــوق را بــه چالــش کشــیده اســت .یکــی از گروههایــی
کــه غالبــ ًا ناقــد حقــوق و وظایــف شــهروندی بــوده و آن را زمینهســاز تجربــة نابرابریهــا تلقــی کردهانــد ،پژوهشــگران
و فعــاالن حــوزة جنســیت هســتند ( .)Walby 1994, Orloff 1993محــور نقدهــای ایــن گــروه بیتوجهــی نظریههــای
شــهروندی نســبت بــه تفاوتهــا و تبعیضهــای جنســیتی اســت (.)Fraser and Gordon 1992
امــروزه در بســیاری از جوامــع بــر بهرهمنــدی زنــان و مــردان از حقــوق شــهروندی تأکیــد میشــود ،امــا نبایــد از نظــر دور
داشــت کــه از طرفــی برابریهــای بـه دســت آمــده نســبی اســت و در همــة جوامــع نیــز حاصــل نشــده اســت و چهبســا در
بســیاری از جوامــع زنــان همچنــان از حقــوق شــهروندی مدنــی ،سیاســی و اجتماعــی محــروم باشــند .از طــرف دیگــر ،ضرورت
تأمیــن حقــوق اعطاشــده و پاســخگویی بــه مطالبــات برابریخواهانــة زنــان از حقــوق شــهروندی بــر مســئولیت دولتهــا
در قبــال مــردم ˗ زنــان و مــردان ˗ افــزوده اســت.
در شــرایط کنونــی ،بــا رونــد فزاینــدة مهاجرتهــای اجبــاری از کشــوری بــه کشــور دیگــر بــه دلیــل جنــگ و ناامنــی ،و
مهاجرتهــای داخلــی کشــورها از روســتاها بــه شــهرهای بــزرگ غالبـ ًا بــه دلیــل شــرایط بــد اقتصــادی ،و در شــرایطی کــه
مهاجرتهــای اختیــاری بــا دسترســی بــه اطالعــات واقعــی یــا خیالــی از شــانس زندگــی بهتــر ،انگیــزة حرکــت و جابهجایــی
را بیــش از گذشــته تقویــت کــرده (در حالــی کــه بــه ناچــار گروهــی از ایــن جهــت بــه جمــع حاشیهنشــینها میپیوندنــد)،
دولتهــا بــا معضــل اعطــای حقــوق شــهروندی از یــک ســو و تأمیــن حداقلهــای رفــاه اقتصــادی و اجتماعــی بــرای تــازه از
راه رســیدگان کــه در واقــع بازمانــدگان از دســتیابی بــه حقــوق شــهروندی در نقطــة دیگــری از جهــان هســتند از ســوی دیگــر
مواجــه شــدهاند .ناتوانــی دولتهــا بــه دلیــل حساســیتهای سیاســی و اجتماعــی و محدودیــت منابــع در پاســخگویی بــه
نیازهــای ایــن جمعیــت ،موجــب تشــویق اعضــای جامعــه بــه ایفــای مســئولیتهای شــهروندی و بــر عهــده گرفتــن بخشــی
از وظایــف دولتهــا شــده اســت .انتظــار مشــارکت از مــردم (زنــان و مــردان) بــه عنــوان یــک حــق و در عیــن حــال وظیفــة
شــهروندی بــه طــور اجتنابناپذیــری مــا را بــه طــرف ســازمانهای غیردولتــی میکشــاند .از ایــن رو ،در ادامــه بــه بررســی
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