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مهاجرت به سـویدن

امروز در سویدن تقریباً  ۱۰میلیون نفر زندگی میکند .حدود  ۳,۵میلیون نفر
در سه شهر بزرگ کشور استاکهلم ،یوتبوری ،مالمو و اطراف آنها سکونت
دارند .تقریباً  ۱۷فیصد از نفوس سویدن را آنهایکه درخارج از کشور متولد
شده اند تشکیل میدهند که این خود برابر  ۱،۷میلیون نفر نفوس میشود.
در جریان قرن بیستم بسیاری از مردم به سویدن مهاجرت کردند .به
استثنای موارد محدود سویدن از جنگ جهانی دوم تاکنون مقصد مهاجران
شده است به سخن دیگر شمار مهاجران به این کشور بیش از کسانی
است که از این کشور خارج شده اند.

در دهۀ  ۱۹۵۰و  ،۱۹۶۰سویدن به نیروی کار ضرورت داشت .مردم از
کشورهای همسایه بخاطر کار به اینجا آمدند .همچنان بسیاری از آنها از
ایتالیا ،یونان ،یوگوسالویا و ترکیه آمدند.
در دهۀ  ،۱۹۸۰مردم از امریکای جنوبی ،ایران ،عراق ،لبنان ،سوریه ،ترکیه
و اریتریا در سویدن پناهنده شدند .بعد ها ،تعدادی از سومالیا و اروپای
شرقی نیز آمدند.
در سـال  ،۱۹۹۹شـورای اروپا تصمیم گرفت که اتحادیۀ اروپا ()EU
یک سیاسـت مشـترک پناهندگی و مهاجرت را در پیش بگیرد .که آن را
همکاری شـنگن می نامند .در سـال  ،۲۰۰۱سویدن به همکاری شنگن
ملحق شـد .بدین معنی که تمام افراد که بطور قانونی در سـاحۀ شـنگن
سـکونت دارند میتوانند بدون نشـان دادن پاسپورت حین عبور از سرحدات
بصورت آزادانه سـفر کنند .همکاری شـنگن به تقاضای پناهندگی افراد
زیـادی در آغاز قرن  ۲۱انجامید.

عکس از :فنی هانسون کمون یوتبوری
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در سویدن ،قانون اتباع خارجی بر امور مهاجرت نافذ است که قوانین
پناهندگی ،اجازۀ اقامت و دوباره ملحق شدن فامیل را دربر دارد.
در سال  2016نزدیک به  163000نفر به سویدن مهاجرت کردند .از این
تعداد  56فیصد مرد و  44فیصد زن بودند .همچنین در همین سال نزدیک
به  15000نفر از اتباع سویدن به کشور خود بازگشتند .اما بیشترین سهم
مهاجران از آن پناهندگان کشور سوریه بوده است .برای اطالع بیشتر به
سایت اینترنتی  www.scb.seمراجعه شود.
حدود  ۱٫۷میلیون نفر از اتباع سویدن در سال  ۲۰۱۶خارج از این کشور به
دنیا آمدند .تابلوی زیر از دفتر آمار مرکزی ( )SCBگرفته شده که در آن
بیشترین مهاجران وارد شده در سال  ۲۰۱۷را نشان داده است.

منبع :ادارۀ آمار سویدن

تقاضـای پناهندگـی

کنوانسیون مهاجرت ملل متحد یک قانون بین المللی راجع به چگونگی
برخورد کشورها با مهاجرین است .چنانچه در کنوانسیون تعریف گردیده
است ،مهاجر کسی است که میترسد که به علت نژاد ،ملیت ،گرایش
جنسی ،دین یا عقیدۀ سیاسی مورد آزار قرار گیرد .قانون این است که باید
به شخص مهاجر بدون در نظر داشت مملکت که در آن شخص مذکور
تقاضای پناهندگی میدهد پناه داده شود.
حتی به آنهایکه بر اساس کنوانسیون مهاجرت سازمان ملل متحد مهاجر
هم نیستند ممکن است مستحق اقامت باشند در صورتیکه نیازمند حمایت
باشند .بر اساس قانون اتباع بیگانگان سویدن ممکن است اجازۀ اقامت
برای افرادی که نیازمند حفاظت گزینهیی (مطابق قوانین مشترک اتحادیۀ
اروپا) اند اعطا شود.
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اتحادیۀ اروپا قوانین مشترک دارد که بر چگونگی تعیین اینکه آیا یک
شخص شرایط مهاجر بودن را دارد ،نظارت میکند .در پروسۀ تقاضای
پناهندگی ،ممالک باید عوامل مختلف از قبیل سابقۀ یک شخص و
وضعیت زندگی وی ،چه را میتوان آزار حساب کرد ،وضعیت شخص در
مملکت خودش وغیره را در نظر بگیرند.
اگر شما قصد دارید در سویدن تقاضای پناهندگی بدهید ،باید با ادارۀ
مهاجرت سویدن تماس بگیرید .ادارۀ مهاجرت سـویدن نهاد دولتـی است
که درخـواست اشخاصی را که میخواهند از سـویـدن بازدید کنند ،در
سـویـدن زندگی کنند ،تقاضای پناهندگی بدهند یا تابعیت آنرا حاصل
کنند ،بررسی میکند.
طبـق قوانین دبلین ،درخواست پناهندگی شما باید توسـط اولین کشور
اروپایی که شما به آنجا رسیده اید بررسی گردد .ادارۀ مهاجرت سـویـدن
جهت اطمینان از اینکه سـویـدن اولین کشور پناهندگی است یا خیر اثر
انگشت تمامی پناهجویان را که باالی سن  ۱۴هستند میگیرد.

تغییـرات در قوانیـن پناهندگـی

پارلمان سویدن قانون موقتی را به تصویب رساند که امکان گرفتن پناهندگی
با هدف دستیابی به کارت اقامت در سویدن را محدود کرده است .این قانون
از  ۲۰جوالى  2016به مدت سه سال به اجرا گذاشته است .این احتمال
وجود دارد که این قانون افرادی را که پیش از این تاریخ درخواست پناهندگی
دادهاند را شامل شود .برای اطالع بیشتر از تغییرات در قوانین به سایت
اینترنتی اداره ی مهاجرت نگاه شود .www.migrationsverket.se

اجـازۀ اقامت موقت

این قانون جدید به پناهجويان امکان گرفتن اجازۀ اقامت موقت در
سویدن را می دهد .فرد پناهنده نیز مدرک اقامت موقت برای سه سال را
دریافت می کند .اما اشخاصی که نیاز به حمایت جایگزین دارند اقامت
سیزده ماهه داده می شود.

اگر فردی در پایان تاریخ انقضای اقامت نیاز به حمایت داشته باشد ،امکان
تمدید اقامت در سویدن را دارد و در صورتی که فرد بتواند هزینه های
خود را تامین کند ،در این صورت می تواند اقامت دائم سویدن را بگیرد.
اطفال زیر  18سال که به تنهایی به این کشور وارد شده اند و یا
فامیل هایی که طفل دارند و نیازمند حمایت هستند می توانند اقامت
دائم بگیرند مشروط بر آنکه درخواست پناهندگی خود را تا  24نوامبر
 2015داده باشند.
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اجـازۀ اقامت بـرای نسـبت فامیلی

در صورتی که تمایل به زندگی با افراد فامیل خود هستید سرپرست فامیل
باید دارای اقامت سـویـدن باشد .چنین فردی می تواند در صـورت داشتن
موارد زیر نسبت به گرفتن اقامت برای همسر و دیگر اعضا فامیل و اطفال
زیر  18سال در سویدن اقدام نماید:
– شما دارای تابعیت سویدنی ،اجازه اقامت دائم و یا اجازه اقامت
موقت پناهندگی در سویدن هستید.
– شما از بست عهده مخارج خود و اعضای فامیلی که تقاضای اقامت
می کنند بر میآیید.
– شما مسکنی مناسب از نظر اندازه و استاندارد برای زندگی
در آن را دارید.
– شما و شریک زندگیتان باید حداقل  18سال داشته باشید.

همه شامل شرط تامین مخارج نمیشوند ،مثال اطفال زیر  ۱۸سال.
برای اطالعات بیشتر میتوانید به سایت اینترنتی
 www.migrationsverket.seمراجعه کنید.
در صورتی که شما شهروند سویدنی و یا دارای اقامت دائم باشید
می توانید برای کسی که خواهان ازدواج و یا زندگی با او را دارید
( )Samboاقامت در سویدن را بگیرید.
برای درخواست اجـازه اقامت در سـویـدن ،باید با سفارت یا
کنسولگری سویدن در کشور خود یا کشوری که در آن زندگی
می کنید ،تماس بگیرید .فرد متقاضی باید درخواست خود را شخصا
تحویل دهد.
برپایۀ قانون موقت جدید اقارب پناهندگانی که موفق به گرفتن
اقامت سه ساله می شوند ،می توانند اجازۀ سفر به سویدن را
بگیرند .منظــور از اقارب یا بستگان شامل ،همسر ،شـریـک زنـدگی
و همزی و اطفال زیـر  18سال می شود .همچنان اقارب افرادی که
اقامت شان برای  ۱۳ماه اعتبار دارد و درخواست اقامت خود را تا
 ۲۴نوامبر  ۲۰۱۵تسلیم نموده اند میتوانند اقامت دریافت کنند.

عکسColourbox :

همچنان اقارب افرادی که اقامت شان برای  ۱۳ماه اعتبار دارد و درخواست
اقامت خود را تا  ۲۴نوامبر  ۲۰۱۵تسلیم نمودهاند میتوانند تنها در شرایط
استثنایی اقامت در سویدن را دریافت کنند.
در برخی مـوارد بستـگان اطفـال که به تنهایی به سـویـدن آمدهاند و حمایت
جایگزین دریافت کردهاند نیز میتوانند اجازه اقامت سویدن را دریافت
نمایند حتی اگر طفل بعد از  ۲۴نوامبر  ۲۰۱۵تقاضای پناهندگی کرده باشد.
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تابعیت سـویدن

اگر میخواهید تابعیت سویدن را حـاصـل کنـید ،بایـد به ادارۀ مهاجرت
سـویدن یک درخواست نامه تسلیـم کنید .آنهـایـکه میخواهند تابعیت
سویدن را حاصل کنند باید سن شان  ۱۸سال یا بلندتر از آن باشد ،اجازۀ
اقامت دایمـی داشته باشنـد و باید به مدت پنج سال در سویدن زندگی
کرده باشند .اطفال زیر سن  ۱۸میتوانند با والدین خارجی تابعیت سویدن
را بدست بیاورند .زمان انتظار برای دریافت جواب درخواست نامۀ تابعیت
متفاوت میباشد .برای معلومات جدید ویب سایت ادارۀ مهاجرت را نگاه
کنید .www.migrationsverket.se

تابعیـت اتحادیـۀ اروپا

اگر شما تبعۀ سویتزرلند یا یکی از کشورهای اتحادیۀ اروپا/منطقۀ
اقتصادی اروپا هستید ،میتوانید در محدودۀ اتحادیۀ اروپا ( )EUبطور
آزادانه سفر کنید .امروزه ،از  ۲۸کشور عضو اتحادیۀ اروپا  ۲۲آن با قرارداد
شنگن موافقت دارند .مفهوم این قرارداد این است که اتباع اتحادیۀ اروپا
میتوانند در سرتاسر سرحدات این کشورها بطور آزادانه سفر کنند .اگر شما
تبعۀ کشور غیر از اتحادیۀ اروپا ،به اصطالح معروف کشور سوم ،هستید،
شما نیز میتوانید در بین کشورهای که از قرارداد شنگن پیروی میکنند
بطور آزادانه سفر کنید اما حداکثر برای سه ماه میتوانید سفر کنید.

اجازۀ کار

تصمیم صدور اجازۀ کار را ادارۀ مهاجرت سویدن که به اتباع خارجی حق
کار را اعطا میکند بعهده دارد .قاعده اصلی این است که شما باید برای
اجـازۀ کار درخـواست کنید و جواز کار را قبل از اینکه به سـویـدن سفر
میکنید دریافت کنید .اتباع کشورهای اسکاندیناوی ،اتحادیۀ اروپا/منطقۀ
اقتصادی اروپا ،سویس و اعضای فامیل آنها به اجازۀ کار ضرورت ندارند.
اشخاصیکه برای پنج سال یا بیشتر از آن در یک کشور دیگر اتحادیۀ اروپا
سکونت داشتهاند نیز ضرورت به درخواست اجازۀ کار ندارند.
اشخاصیکه شغـل آزاد دارند به اجـازۀ کار ضرورت ندارند امـا باید اجازۀ
اقامت داشته باشند.

ادغام در جامعۀ سـویدن

ادغام در جامعه به معنی احساس تعلق با جامعه است .بدین معنی که هر
شخص باید خود را جزء از جامعۀ سـویـدن احسـاس کنـد .مفهوم ادغام این
است که گروپهای اجتماعی مختلف باهـم تقاطـع و تبادل داشتـه باشنـد.
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سویدن یک جامعه چند
فرهنگی است .تمام
شهروندان جامعه باید در
شرایط برابر با توجه به
شرایط فرهنگی ،مذهبی یا
قومی شرکت کنند.

عکسColourbox :

پیوستن افراد مختلف به جامعه و ارتباط میان آنان همگی نشان از وابستگی
اقشار جامعه به یکدیگر است.
در سـویـدن خـط مشی پالیسی ادغام در جـامعـه را دولت وضـع میکند.
دولت سویدن از همه میخواهد تا بدون در نظر داشت محل تولد و سابقۀ
نژادی در اجتمـاع مشارکت داشتـه باشند .لذا دولت ،مهاجرین تازه وارد
را در جریان اولین پنج سـال سکونت شـان در سویدن فوق العاده کمک
میکند .هدف از این کمک ها این است تا آنانیکه جدیدا ً در سویدن بسر
میبرند برای داشتن یک زندگی مستقل آغاز و دورنمای خوبی داشته باشند.

اسـتقرار شـمای که تازه وارد اید

در سوئد حقوق ویژهای برای شما که  ۲۰سال تمام دارید (اما هنوز  ۶۵ساله
نشده اید) و تازه به سویدن آمده اید و اجازه اقامت به عنوان پناهنده،
پناهنده سهمیهای ،نیازمند محافظت و یا خویشاوند یکی از پناهنـدگان
برخوردارید ،دراینصورت میتوانید دربرنامه استقراری ثبت شده و معاش
استقراری دریافت کنید .یک شخص تازه وارد ،یک پناهنده یا مهاجر است
که جدیدا به سویدن آمدهاست.

برنامه اسـتقرار

"اداره کاریابی یکی از نهادهایی ست که به پناهندگان و مهاجران تازه وارد
برای ورود به جامعه کمک می کند .اگر به گروهی تعلق دارید که از حـق
دریافت برنامه استقرار برخوردار است ،می توانید با یک کارمند کاریابی در
اداره کاریابی درمورد شرایط مورد نیاز برای یافتن کار ،گفتگو کنید .شما
پالن استقرار دریافت میکنید که شامل فعالیت های مختلف بوده و ازشما
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ادارۀ خدمات کاریابی عامه
میتواند شما را در راه
رسیدن به کار کمک کند.

عکس از :یونر

درمسیر پیداکردن کار حمایت و پشتیبانی میکند .محتـوای این برنامـه
بستـگی به نیازهـای شما دارد اما باید حداقل آمـوزش زبان سویدنی برای
مهاجـران ( ،)SFIاقدامات آمـاده سـازی برای کار (برای مثال کارآموزی،
و تصدیق مدارک تحصیلی و سوابق کاری) و آموزش معلومات اجتمـاعی
جهت دادن اطـالعات اولیه در مـورد سویدن به شما را دربر داشته باشد.
نقطه شروع این است که فعالیت های پالن شما به طور تمام وقت یعنی
 ۴۰ساعت در هفته شما را به فعالیت مشغول میکند .مدت زمان شما
دربرنامه استقرار بطور معمول  ۲۴ماه میباشد .اگر در رخصتی نگهداری
از فرزند به سر میبرید میتوانید مدت زمانی را که از دست داده اید تا
حداکثر  ۱۲ماه جبران کنید .دراداره کاریابی معلومات بیشتری دریافت
میکنیدwww.arbetsformedlingen.se :
هدف از برنامه استقراراین است که شما هرچه سریعتر زبان سویدنی یاد
گرفته و بتوانید کاری پیدا کنید که با آن معاش خود را تهیه کنید.

کمـک مالی اسـتقرار

حق الزحمۀ استقرار پولی است که شما درصورت پی گرفتن پالن دربرنامه
استقرار خود دریافت می کنید .حق الزحمۀ استقرار برای همه یکسان
است ،بدون توجه به این که در کجا زندگی می کنید .برای دریافت حق
الزحمۀ استقرار کامل ،باید فعالیت های دربرنامه خود را به صورت
تمام وقت اجرا کنید.اگر شما که در برنامه استقرار شرکت کرده و حق
الزحمه دریافت میکنید وهمزمان مشغول به کاری هستید ،حق الزحمه
استقرار شما به همان اندازه ای که کار میکنید کم میشود .کسی که
می تـوانـد از طـرح استقـرار پولـی دریافت کند می تواند در شرایط خاص
مبلغی را بابت کمک هزینه محل سکونت خود بگیرد .مثال اگر بچه دارید
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مبلغ کمک هزینه ی نقدی و کمک هزینه ی مسکن دریافت می کنید.
دراینصورت صندوق بیمه همگانی در این خصوص تصمیم الزم را می گیرد.

تـرک کشـور خود و نقـل مکان به کشـور جدید

ترک کشور خود و آمدن به کشور جدید ممکن مشکالت و چالشهای
را دربر داشته باشد .شما ممکن است واقعات دلخراشی را تجربه کرده
باشید .خانه ،پول ،دوستان نزدیک و خویشاوندان خود را در کشور خود از
دست داده باشید .یادگیری زبان ،نظام و فرهنگ جدید مشکل است .اینکه
نقل مکان باعث بحران فردی میگردد یک امر عادی است .برخی از افراد
که اجازۀ اقامت دریافت میکنند ممکن احساس خوبی نداشته باشند.
اگر شمـا مریض هستـید کمـکهـای صحی مسلکـی مـوجـود است .برای
معلـومـات بیشتر با مرکز صحـی تمـاس بگیرید .اگر دارای پالن استقرار
هستید برای معلومات بیشتر دربارۀ منابع کمـک گیری میتوانید با افسر
استقرار خود در ادارۀ خدمات کاریابی عامه صحبت کنید.

تاریخ سـویدن –
از عصـر یخبنـدان تا امروز
عصـر عتیق

عصر عتیق دوران بسیار قدیمی بود .که ماقبل تاریخ نیز نامیده میشود.
تقریباً  ۱۵.۰۰۰سال پیش ،تمام سویدن پوشیده از یخ بود .به این دوران
عصر یخبندان گفته میشود .حدود  ۳.۰۰۰سال بعد ،یخها از سویدن جنوبی
از بین رفتند و نبـاتـات ،حیـوانات و انسـان ها به آنجـا نقـل مکان کردند.
انسان ها از طریق شکار ،ماهیگری و جمع آوری نباتات خوردنی به حیات
خود ادامه میدادند.
حدود  ۶.۰۰۰سال قبل ،در سویدن مردم کشت نباتات و پرورش حیوانات
را آموختند .آنها استفاده از وسایل سنگی و چوبی را آغاز کردند .لذا این
دوره را عصر حجر مینامند.
در حوالـی  ۱۵۰۰قبل از میـالد ،مـردم در سـویـدن سـاخـتن اشیـای فلزی
و برنجـی را آغاز کردند .آن را عصر مفرغ مینامند .در آن زمـان مردم در
محدودۀ اروپا به خرید و فروش اشیاء پرداختند.
در حوالی  ۵۰۰قبل از میالد ،مردم در سویدن اشیای آهنی را مورد استفاده
قرار دادند .این دوران را عصر آهن مینامند.
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سنگ رون ،سنگی است با
خط های منحنی .رون ها
حروفی هستند که بیشتر از
 ۱۰۰۰سال قدامت دارند.

عکسColourbox :

عصـر وایکینگهـا

از قرن نهم الی اواسط قرن یازدهم را عصر وایکینگها گویند .وایکینگها مردمی
بودند که در ساخت کشتی مهارت داشتند و به دریانوردی عادت داشتند.
همچنان آنها در جنگ و تجارت با سایر کشور ها مردمان ماهری بودند.
بنابراین وایکینگها در بسیاری از کشورهای اروپای شمالی به قدرت رسیدند.

قرون وسطی

در تاریخ سویدن ،دوران قرون وسطی از حوالی سال  ۱۰۰۰تا دهۀ ۱۵۲۰
ادامه داشت.

قبل از اینکه مسحیت در سویدن بیاید ،مردم به خدای چندگانه معتقد
بودنـد .مشهـورترین خـداـیان آنهـا اودین ( )Odinتـور ( )Thorو فـریا
( )Freyaبود .این دین به نام دین نورس ها شناخته میشود.
زمانیکه مسحیت وارد سویدن شد ،جامعه را تغییر داد .اولین پادشاهی
مسیحی سویدن اولوف خوتکونونگ ( )Olof Skötkonungنام داشت که
در حوالی سال  ۱۰۰۰بعد از میالد حکمروایی داشت .در قرن سیزدهم
رخدادهای زیادی بوقوع پیوست .زراعت و تجارت بیشتر نظم یافت.
شهرهای جدید اعمار گردید .سویدن به ایالت ها تقسیم گردید .هر ایالت
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در این عکس کشتی دیده
میشود که به سبک کشتی
عصر وایکینگها ساخته
شده است.

عکسColourbox :

قانون خود را داشت .در اوایل قوانین بصورت شفاهی بود و هنوز تحریر
نشده بود .اولین قانون کتبی در قرن سیزدهم روی کار آمد.
در قرون وسطی ،پارلمان سویدن تأسیس گردید و به تصمیم گیری دربارۀ
قوانین کشور آغاز کرد .پارلمان یا همان  Riksdagبه چهار بخش تقسیم
گردید :اشراف ،کشیشان ،کاسبان و دهقانان .اشراف اشخاصی بودند که
قدرت و حقوق را به ارث میبردند.
کشیشان قدرت زیادی بدست آوردند و مالک  ۲۰فیصد بهترین اراضی
سویدن بودند .کاسبان بر تجارت و صنعتگری در شهرها تسلط داشتند.
دهقانان سرمایه دار ادارۀ امور زندگی در اطراف را در دست داشتند.
دهقانان در اطراف زندگی میکردند آنها در آنجا کار میکرند و به کشت
زمینها و پرورش حیوانات میپرداختند.

اتحادیۀ شـمالی

در اواخر قرون وسطـی ،دنمـارک ،نـاروی و سـویـدن بر سـر قـدرت بـر
کشورهـای شمالـی باهـم جنـگیدند .کشـورهای شمالی در سـال ۱۳۹۷
قراردادی موسوم به اتحادیۀ کالمار را امضاء کردند .با امضاء اتحادیۀ کالمار
تمام کشور ها به یک کشور تبدیل شد.

دوران ابـر قدرتی

در قرن شانزدهم ،رویدادهای مهمی در جهان بوقوع پیوست .کولمبوس
به امریکا سفر کرد .گوتنبیرگ صنعت چاب را اختراع کرد .پاپ که رهبر
کلیسای کاتولیک در روم بود ،کنترول بخشی بزرگی از کلیسای خود را از
دست داد.
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ساختمان های تاریخی

عکسColourbox :

بسیاری از مردم در سویدن ازچگونگی رهبری اتحادیۀ کالمار توسط پادشاه
دنمارک ناراضی بودند .قتل عام استکهلم واقعۀ مشهوری بود که پادشاه
دنمارک سر  ۱۰۰تن از اشراف را در استکهلم از تن شان جدا کرد .بعد از
آن قتل عام سویدنی ها شورش کردند .و این گوستاو واسا ()Gustav Vasa
بود که اردوی سویدن را جمع کرد و قدرت را از پادشاه دنمارک گرفت.
گوستاو واسا ( )Gustav Vasaبعدا ً در  ۶جون  ۱۵۲۳پادشاه شد .صلح در
سویدن برقرار بود و پادشاه توانست مملکت را متحد سازد ۶ .جون روز
ملی سویدن نیز است.
در زمان پادشاهی گوستاو واسا ( )Gustav Vasaکلیسا تغییر کرد .مارتین
لوتر ( )Martin Lutherکشیش آلمانی در کلیسای سویدن از نفوذ زیادی
برخـوردار بـود .مـارتین لـوتر ( )Martin Lutherنظریات زیادی دربـارۀ
چگونگی طرز کار کلیسا داشت .کلیسای که قبالً کاتولیک بود اکنون به
پروتستانت تبدیل شد .کلیسا اراضی زیادی را از دست داد و مجبور شد
تا به دولت که بطور روز افزون قدرتمند تر میشد ،مالیه پرداخت کند .در
عین حال پارلمان سویدن ،Riksdag ،قدرت زیادی بدست آورد.
از اواسط قرن شانزدهم تا آغاز قرن  ۱۸سویدن در چندین جنگ در اطراف
بحر بالتیک دخیل شد .بحر بالتیک یکی از مهمترین بحر ها برای تجارت
بود .جنگ ها بخاطر کنترول بالتیک بود .همچنان سویدن در جنگ سی
سالۀ مذهبی که در بین سالهای  ۱۶۱۸و  ۱۶۴۸بوقوع پیوست دخیل شد.
سویدن با دنمارک ،روسیه ،پولند و آلمان وارد جنگ شد و بر بخشی بزرگی
از بحر بالتیک تسلط پیدا کرد .در اواسط قرن  ۱۷سویدن بخشهای بزرگ
آلمان شمالی و پولند را نیز تصرف کرد .بعدا ً سویدن ابر قدرت شد.
عالوه بر مناطق که سویدن امروزی را تشکیل میدهد ،فنلند ،استونیا ،التویا
و بخشی از روسیه و آلمان متعلق به سویدن بود .بعدا ً چارلز دوازدهم
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آشپزخانۀ قصر بزرگ در
قلعۀ لکه (.)Läckö

عکس :لینارت هاگلند ()Lennart Haglund

پادشاه سویدن بخاطریکه در جنگهای متعدد شکست خورد مجبور شد
تا مناطق که امروز جزء از سویدن نیستند را رها کند .در  ۱۷۲۱دوباره در
سویدن صلح شد و دوران ابرقدرتی سویدن باالی بحر بالتیک خاتمه یافت.

عصـر آزادی ،روشـنگری و انقالب ها

بعد از سقوط امپراطوری و مرگ شاه ،دولت جدید در سویدن روی کار
آمد .قدرت در اجتماع تقسیم شد .این نقطۀ آغاز آزادیهای بیشتر بود
که این دوران را عصر آزادی مینامند .چهار قشر از مردم در پارلمان یا
 Riksdagقدرت کامل را در دست داشتند :اشراف ،کشیشان ،کاسبان و
دهقانان .هر یک از اقشار دربارۀ قوانین جدید و مالیات حق اظهار نظر
داشتند .پارلمان یا  Riksdagجدید سویدن بطور دموکراتیک انتخاب
نمیشد اما هنوز هم در آن زمان از لحاظ وسعت نظر بی نظیر بود.
در جریان عصر آزادی ،سـویدن با سـرمایه گذاری در عرصۀ علم و
تحقیق تالش های زیادی برای بهبود اقتصاد کشـور انجام داد .سـویدن
با کسـب علم و دانش و منابع طبیعی رو به خود کفا شـدن بود و از
واردات اجتنـاب میکـرد .به همین دلیل در سـال  ۱۷۴۰اکادمی علوم
تأسیس گردید.
در قرن  ۱۸دورانی شروع شد که آن را عصر روشنگری مینامند .وضع
اقتصادی مردم در کشورهای اروپایی بهتر شد .در جریان قرن  ۱۸چندین
تغییرات بزرگ در اروپا بوقوع پیوست .یکی از این تغییرات باسواد شدن
مردم بود و مردم قدرت اشراف و کشیشان را در جامعه مورد سوال قرار
دادند .اصالحات اقتصادی و اجتماعی همراه با نظریات روشنفکری به
اصالحات و انقالب ها در سرتاسر جامعۀ قدیمی اروپا و امریکا انجامید که
مشهور ترین آنها انقالب سال  ۱۷۸۹فرانسه بود.
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در سال  ۱۷۷۱گوستاو سوم ( )Gustav IIIپادشاه سویدن شد .در آن زمان که
حزبهای سیاسی مختلف به جنگیدن با هم آغاز کردند ،او کودتای  ۱۷۷۲را
رهبری کرد .او سعی کرد تا قدرت بیشتر کسب کند و به تنهایی مملکت را
اداره کند .عصر آزادی به پایان رسید .این امر باعث اعتراضات زیادی شد و
گوستاو سوم در سال  ۱۷۹۲به ضرب گلوله در جشن بالماسکه کشته شد.

سـویدن در قرن نزدهم

از سال  ۱۷۹۶الی  ۱۸۰۹گوستاو ادولف چهارم ( )Gustav IV Adolfپادشاه
سویدن شد .در جریان سلطنت وی ،سویدن با روسیه در جنگ بود .گوستاو
ادولف چهارم ( )Gustav IV Adolfدر جنگ شکست خورد و سویدن مجبور
شد تا فنلند را به روسیه بدهد .از آن زمان ( )۱۸۱۵به اینطرف ،در سـویـدن
صلح برقرار بوده است .نارضایتی از سلطنت گوستاو ادولف چهارم (Gustav
 )IV Adolfو ناکامی وی در پالیسیهای جنگی مجبورش کرد تا در سال
 ۱۸۰۹تاج پادشاهی را به چارلز سیزدهم کاکای خود بدهد .در آن زمان
پارلمان سویدن قانون اساسی سویدن را وضع کرد که چهار بخش را به شمول
دستاویز دولتی که باعث کاهش قدرت شاه گردیده بود دربر داشت .چهار
قانون بنیادی از سال  ۱۸۰۹به اینطرف قرار ذیل اند:
•
•
•
•

•دستاویز دولتی که در آن قوانین چگونگی تشکیالت سویدن درج
گردیده است.
•قانون جانشینی که میگوید پادشاهی ارثی است.
•آزادی مطبوعات که آزادی بیان را بصورت چاپی حفظ میکند.
•قانون پارلمان که پارلمان شامل چهار قشر از مردم اشراف ،کشیشان،
کاسبان و دهقانان میشود.

چارلز سیزدهم هیچ فرزندی نداشت که بتواند جانشین وی گردد ،لذا جان
باپتیست برنادوت ( )Jean Baptiste Bernadotteرا به فرزندی گرفت که
قرار بود بعد از وی پادشاه سویدن شود .جان باپتیست برنادوت (Jean
 )Baptiste Bernadotteاتحادیۀ را در بین سویدن و ناروی اساس گذاشت
که حدود  ۱۰۰سال دوام کرد .در سال  ۱۸۶۵چهار بخش پارلمان (اشراف،
کشیشان ،کاسبان و دهقانان) از بین رفت .بجای آن پارلمان به دو بخش
بنام مجلس تقسیم شد.
در قرن نزدهم ،نفوس سویدن افزایش یافت .در آغاز قرن نزدهم ،سویدن
 ۲.۴میلیون نفوس داشت و در سال  ۱۹۰۰به  ۵.۱میلیون نفر رسید .این
افزایش باعث شد تا مردم در مناطق دیگری بغیر از محل سکونت خود
کار پیدا کنند .بسیاری در سویدن از اطراف به شهرها نقل مکان کردند و
بسیاری هم به امریکا مهاجر شدند .در بین سالهای  ۱۸۶۵و  ۱۹۱۴تقریباً
یک میلیون سویدنی به امریکا نقل مکان کردند.
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فالون ماین (،)Falun Mine
محل تاریخی دنیا

عکسColourbox :

دوران صنعی شـدن

صنایع دیر تر از سایر کشورهای اروپایی به منطقۀ اسکاندیناوی رسید .تا
اواسط قرن نزدهم ،هنوز بسیاری از سویدنی ها از طریق زراعت امرار
حیات مینمودند .در دهۀ  ۱۸۶۰سویدن به ساختن خط ریل آغاز کرد.
از برکت خط ریل سویدنی ها توانستند به سایر کشور ها چوب و آهن
بفروشند .صنایع بزرگ تأسیس گردید و به کمک ماشینهای جدید کار به
سرعت انجام شد.

سـویدن در قرن بیستم
روی کار آمدن دموکراسـی

در شروع قرن بیستــم ،مردم به سفــر از اطراف به شهر ها ادامــه
دادند .تعــداد دهقانان کم و تعــداد کاسبان افزایش یافت .بسیــاری
از مــردم میخواسـتند در انتخابات رأی بدهند .در سـال  ،۱۹۰۷تمام
مرد های باالی سـن  ۲۴سـال حق رأی دادن داشتند .در سال ۱۹۱۹
پارلمان و برای نخستین بار حق رای دادان را به زنان و مردان بطور
مسـاوی داد .در پایـان قـرن نزدهم اتحادیه های بزرگ تجارتی تأسـیس
گردید .اتحادیه ها سـعی کردند تا وضعیت کارگران را بهبود بخشـیده و
معـاش آنهـا را افزایش دهند .آنها بعضی اوقات موفق میشـدند .بعضی
اوقات کارگران برای اعــتراض به وضعیت نامناسـب کاری از کار دسـت
می کشیـدنــد .که آنرا «اعتصاب» می نامند .در سـال  ۱۹۰۹اعتصاب
عمومی برپا شـد که تقریباً  ۳۰۰.۰۰۰کارگر در آن سهــم گرفتند .این
واقعــه برای تــکامل قـانــون کارگران و دموکراسی مهم بود.
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جنـگ جهانـی اول و دوران بیـن دو جنـگ جهانی
در شروع جنگ جهانی اول ،در سال  ۱۹۱۴کشورهای شمالی قراردادی
را امضاء کردند تا بیطرف بمانند و از هیچ جناحی در جنگ طرفداری
نکردند .جنگ جهانی اول بین سالهای  ۱۹۱۸ – ۱۹۱۴جریان داشت.

در سال  1922نخستین مرکز علمی مطالعات نژادی در جهان در
کشور سویدن تاسیس شد .این مرکز به بررسی تفاوت نژادی میان بشر
می پرداخت .از این رو مرکز ملی بیـولـوژیـک نژادی نام گرفت .این مرکز
در سال 1934در تصویب قانونی دست داشت که بر اساس آن هزاران نفر
به این عنوان که نژاد پست دانسته شدند ،بر خالف میلشان نازا شدند .با
رشد نازیسم در آلمان ،نژاد پرستی علمی مورد انتقاد جدی قرار گرفت .در
جریان دو جنگ جهانی این اندیشه که انسانها بر اساس ریشه و نژادشان
ارزشهای متفاوتی دارند پیامدهای سیاسی و انسـانـی وحشتناکی از خـود
در سـراسـر اروپا به جـای گـذاشت .برای اطـالع بیشـتر به سایت اینترنتی
 www.levandehistoria.seمراجعه شود.
در سال  ۱۹۳۱رکود بزرگ اقتصادی دامن سویدن را فرا گرفت .این رکود در
سال  ۱۹۲۹با بحران بازار سهام در شهر نیویارک ایاالت متحده آغاز گردیده
و بعـدا ً به تمـام دنـیا سرایت کرد .بحران مذکور به بیکاری ،اعتصاب ها و
تظاهرات انجامید .سـویـدن در این جریان بیمۀ بیکاری و حق استفاده از
رخصتی بهتری را بنا نهاد .به متقاعدین تقاعد خوبی داده میشد.
در دهۀ  ۱۹۳۰زندگی برای زنـان و اطفال بهتر شد .زنان که دارای فرزند
بودند مراقبتهای صحـی و پـول بیشـتر دریـافـت میـکردنـد .علـت این
کمـکهـا ایـن بـود که دولت سویـدن میخـواست تا مـیزان زاد و ولد در
کشـور افـزایـش یـابـد .والدت زنان بطـور رایـگان در شفاخانه ها صورت
میگرفت .دولت مراکز صحی برای اطفال تأسیس کرد و خانههای خوبتری
برای فامیـلهای که طفـل داشتنـد ساخت .استخدام کنندگان دیـگر حـق
نداشتند زنان حامله را منفک کنند.

توافـق در بیـن جانبـان بازار کار

تغییرات عمدۀ در بازار کار بـوقـــوع پیـوســت .از دهــۀ  ۱۹۰۰الـی
 ۱۹۳۰مجادله روی معاشـات ،سـاعات کاری و وضعیت محیط کار در
بین استخدام کنندگان و کارمندان یک امر عــادی بــود .اما در ســال
( LO ۱۹۳۸اتحادیۀ کارگران) و ( SAFاتحـادیــۀ استخــدام کنندگان)
در مــورد چــگونـــگی کار و مصالحــه در آینده توافـق کردند .آنها
قراردادی را به امضاء رسـاندند که بنام قرارداد  Saltsjöbadenیاد
میشــد .همــکاری بین استخدام کنندگان و کارمندان رول بسیار عمده را
در رشـد اقتصاد سویدن بازی کرد.
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جنـگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم در سـال  ۱۹۳۹آغاز شد .در جریان جنـگ ،هتلر و نازی
ها بیش از پنج میلیون یهودی و صد ها هزار روما ،کمونست ها ،همجنس
گرایان و معلـولـین را به قـتل رسـاندند .وقتی جنگ جهانی دوم آغاز شد،
سویدن قراردادی را امضاء کرد که بیطرف بماند و از هیچ جناحی در جنگ
دفاع نکند .سویدن به پناهندگان دنمارک ،ناروی و کشورهای بالتیک کمک
کرد .سویدن  ۷٫۵۰۰یهودی دنمارکی را پذیرفت که در غیر این صورت به
آلمان فرستاده میشدند.
در جریان جنگ جهـانـی دوم و پس از جنگ ،سـویـدن مـورد انتقـاد قرار
گرفت که اقدامات بیطرفانه نداشته ،به ویژه به دلیل اینکه نازی ها مجاز
انتقال سربازان و سالح از طریق کشوررا داشتند..
بعد از جنگ جهانی دوم بسیـاری از کشـورهـا بـرای جلـوگیـری از جنـگ
دیگر ،ملل متحد ( )UNرا ایجاد کردند.

اروپـا بعد از جنـگ جهانی دوم

بعد از جنگ جهانی دوم اروپا به دو بخش اروپای شرقی و غربی تقسیم
گردید .اروپای شرقی تحت کنـترول کمـونسـتها قرار گرفت که در آنجـا
اتحاد جماهیر شوروی در بسیاری موارد قدرت تصمیم گیری داشت.
اروپای غربی و امریــکا پیمـان ناتو را تأسیس کردند که یک سـازمـان نظامی
است و هدف از آن دفاع از اروپای غربی در مقابل کمونسیم بود .تهدیدهای
را که در بین اروپای شرقی و غربی وجود داشت جنگ سرد مینامیدند.

در سال  ۱۹۶۱دیوار برلین اعمار شد تا از فرار مردم از آلمان شرقی که در
جریان جنگ سرد تحت قلمرو دولت دکتاتوری کمونسیتی بود جلوگیری
شود .مردم که در آنجـا زندگی میـکردند حـق نداشتنـد کشور خود را ترک
کنند .قبل از اینکه دیوار اعمار گردد ،تعداد زیادی مردم از برلین شرقی به
برلین غربی فرار کردند .در جریان جنگ سرد در اروپا دیوار برلین سمبول
جدایی بود .این جدایی تا سال  ۱۹۸۹که دیوار برلین فرو ریخته شد دوام
کرد .این اتفاق ،سقوط دیوار برلین نام گرفت.

سـویدن از سال  ۱۹۶۰الی ۲۰۰۰

در دهـۀ  ۱۹۶۰سـویـدن از اقتصــاد قـوی برخـوردار شـد .مراقبت اطفال،
مراقبت صحی و مراقبت بزرگساالن توسعه یافت .به مأمـورین اجـازۀ
چهـار هفته رخصتی داده شد .سـویـدن به یک کشـور مدرن تبدیل شد
که میتوانست برای اتباع خود زندگی خوبی فراهم نماید .امنیت اجتماعی،
امکان دریافت غذا ،مـکان و کار وجـود داشت .این امنیت اجتماعـی را
رفـاه سـویـدنـی مینامنـد .در سـال  ۱۹۷۴قـانـون جـدیـدی به تصـویب
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دیوار برلین

عکسColourbox :

رسید که بر اساس آن تمام قدرت دولت باید از مردم نشأت بگیرد .پادشاه
هنوز هم باید در مقـام رئیس اجرائیه ،رأس کشـور باقی بمانـد اما تمام
کارهای سیاسی توسط دولت و پارلمان انجام شود.
پس از قـانـون جـدیـد کارل گوستاو شـانـزدهـم اولین پادشاه سویدن شد.
در سال  ۱۹۸۰قانـون تغییر کرد طوریکه یک زن هم بتـوانـد پادشاه شود.
بدین معنی که شاهدخت وکتوریا ( )Viktoriaبه جای برادر کوچک خود
شاهزاده کارل فلیپ جانشین پادشاه شد.
در سال  ،۱۹۷۹قیمت نفت با تصمیـم سـازمـان اوپک (سازمان کشورهای
صـادر کنندۀ نفت) باال رفت .گران شـدن نفـت باعـث بحران اقتصادی در
کشورهای غربی شد.
در سـال  ،۱۹۸۶نخست وزیر سویدن ،اولوف پالمه ( )Olof Palmeبه قتل
رسید .علت قتل وی تا هنوز نا معلوم است.
آغـاز دهـۀ  ۱۹۹۰دوران بی ثباتی در اروپـا بود .ســویـدن به بحران بانکی
و پولی دچار شد .تعداد زیاد مردم کار خود را از دست دادند .بسیـاری از
شرکت ها بسته شد .وضعیت اقتصادی کشور بد شد.
در سـال  ،۱۹۹۴مردم سـویـدن طی همه پُرسی تصمیم گرفتند تا سـویـدن
عضو اتحادیۀ اروپا ( )EUشود.
در سـال  2003انا لیند ( )Anna Lindhوزیر خارجـۀ سـویـدن کشتـه شد.
قاتل وی قاتل وی به حبس ابد محکوم شد.
در جـریان قرن بیستم بحرانهای اقتصـادی متعـددی بوقوع پیوست که بر
اقتصاد جهان تأثیرات عمده گذاشت.
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در حوالی سال  ،۲۰۰۰سقـوط سکتـور فناوری اطـالعـات ()IT-kraschen
اتفاق افتاد .این به این معنـی بـود که چنـدین شرکت فنـاوری اطـالعـات
ورشکسته شدند .این به خاطر گمانه زنی های شدید بود که موجب رقابت
در بازار سهام شد.
در حـوالـی سـال  ،۲۰۰۸قیمـت گذاری بیـش از حـد و قـرضهـای جـبران
ناشـدنـی در بازار مسـکن ایاالت متحــده باعث بحران اقتصادی شد .این
بحران به ورشکستگی چـندین کشـور دیگر (آیسلند ،یونان ،اسپانیا) منجـر
شد و تأثیرات آنرا تا امروز ( )۲۰۱۷میتوان احساس کرد.
در سال  ،۲۰۱۰اروپا به بحران اقتصـادی قرضه ها دچـار شـد که تا امروز
( )۲۰۱۷ادامه دارد .این امر باعـث مصـرف بیش از عـایـد در بسیـاری از
کشورهای اتحـادیـه اروپا شد و بحـران به چندین کشور در اروپا گسترش
یافته است.

آیـا همه چیز بطـور نمونه
سویدنی است؟

بیان این موضوع که چی چیز فرهنگ سویدن را معین میکند و چی بطور
نمونه سـویـدنی است کار مشـکل است .تمام گروه ها در دنیا ارزشهای
فرهنگی خود را دارند که آنها را با هم نزدیک میکند .بسیاری خصوصیات
را میتـوان مشترکاً در بین چندین فرهنگ یافت که بصورت انفرادی دیده
نمیشوند .بنابراین آنچه به نظر یک شخص بطور نمونه سویدنی است به
دید سایر اشخاص چنین نیست.
بسیاری بر این نظر اند
که کلبه های کوچک سرخ
رنگ بطور نمونه سویدنی
هستند.

عکسColourbox :
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بر اساس سابقۀ نژادی ،در آغاز سویـدنی ها از نژاد آلمانـی بودند .امروز
سویدنی ها دارای نژادهای مختلف زیادی هستند .چیز عمدۀ که در بین
تمام سویدنی ها مشترک است زبان سویدنی است .این زبان که یک زبان
هندو اروپایی و آلمـانـی است عمـدتـاً در سویـدن حدود ده میلیون تن و
همچنـان در بخشهای از فنلنـد مردم به آن تکلم میکنند .زبان سـویـدنی
همانند زبان نارویجی و دنمارکی است و اکثریت مردم این سه کشور زبان
یکدیگر را میفهمند.
فرهنگ ها به مـرور زمان تغییر میکنند و عـوامـل مختلف اجتماعی باالی
آنها تأثیر گذار است .فرهنگ سویدن در حال حاضر با بسیاری از پدیده ها
در جامعـه توصیف میگردد .بطـور مثال عواملیکه بر فرهنگ سویدن تأثیر
گذاراند صنعتـی شـدن ،پیدایش رفـاه ،سکوالریزم و فردگرایی میباشـد .این
عوامل و عوامل دیگر بر ارتباط با جهان ،چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و
برداشت شان از اجتماع تأثیر گذار بوده است.
چیزهای بسیار کمی هستند که همانند فرهنگ ،پیچیده و ناهمگون باشند.
دراینجـا چند عامل که بسـیاری آن را معـرف سویدن و نشانهای برای فرهنگ
سویدن می دانند ،توضیح داده می شود .این به این معنا نیست که همه مردم
در سویدن باید با آن موافق باشند یا خود را در این توضیح ها به جا بیاورند.

اعتمـاد بـاالی دولـت و مقامات دولتی

در سـویـدن اعتمـاد نسبتـاً قـوی باالی دولت و مقامات دولتی وجود دارد .یک
جامعـه فردگرا به بازیگر قـوی ضرورت دارد که بتواند منحیث محافظ مردم
عمل کند بطور مثال چنانچه فامیل در جوامع جمع گرا این کار انجام میدهد.
در سـویـدن این رول به دولت سپرده شده است .مردم سویدن تا اندازۀ
زیاد باالی تصامیـم مقـامـات دولتـی ،قـوۀ قضایه و کارمندان دولتی اعتمـاد
دارند .این امر تا حـدی می تواند با این واقعیت که ساختن دولت سـویـدن
دمـوکراتیـک است ،تـوضیـح داده شـود .پروسـۀ مذکور عمدتاً از جنبشهای
اجتمـاعـی از قبـیل جنبش کارگران ،جنبـش زنان و جنبش ضد نوشیـدن
مشـروبات الکلـی نشئـت گرفتـه که همـۀ مردم سـویـدن در آن دخیل اند.

تأثیـر اقلیم

آب و هـوا به طریقـههای مختلف فرهنگ سـویـدن را متأثر نموده است.
مردم به سبب زمستان تاریک و طوالنی چندان باهم در هوای آزاد جمـع
نمیشوند .درعوض در خانه ،کافه و یا رستوران جمـع میشوند .اما تعـدادی
زیـادی از مـردم در زمستـان به اندازۀ تابستـان با دوستـان خـویش دید و
بازدید نمیکنند .با رسیدن تابستان ،زندگی اجتماعی تغیر میکند .مردم زمان
بیشتر را در هوای آزاد سپری میکنند و نسبت به زمستان بیشتر با دوستان
خود وقت میگذرانند.
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طبیعت

بسیـاری از مـردم در سـویـدن به نزدیکی با طبیعت عالقمند هستند .حق
دسترسی عامه " "allemansrättقانونی است که به همـگان حق میدهد تا
آزادانه بدون در نظرداشت اینکه مالک زمین کی است به اطراف سویدن
نقـل مـکان کنند .طبیعت و حق دسترسی عـامـه مهمترین نمـاد هـویتـی
سویدنی ها است .همچنـان سـویـدن در فعالیتهای محیطـی بین المللی
رول مهم و برجستۀ را بازی میکند.

دین در سـویدن

مسیحیت برای مدت زیــادی در سـویــدن نیرومند بود و جـامعۀ سـویـدن
بر اساس ارزش هــای مسیحــی و عقـایـد لوتری استـوار است .ارزش به
این معنــی است که چــه چــیز در زندگی صحیـح و چـه غلـط است.
همچنــان بسیاری از مراسم و جشن ها در سویدن مذهبی هستند بطور
مثال مراسم تأیید و تصدیق ،غسل تعمیــد ،عروســی و تدفیـن .امروزه،
سویــدن یکی از سکوالرترین مملکت دنیــا است .جـامعـۀ سکوالر را در
اصل میتوان از این امــر تشخــیص داد که قوانین دولت بر مبنای دین و
عقـایــد نبــوده اما در مسائل دینی بی طـرف است .سکوالریزم به این
معنــی که یک جامعــه بر اساس ارزشهای انسانی استوار بوده و عقاید
دینی فقط یک امر شـخصی باید باشد.
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تقریبـاً  ۶۰فیصـد سویدنی ها عضو کلیسای سـویـدن هستند .به هرحـال،
نسبت کمی از مـردم مرتباً به کلیسـا مـیرونـد .تقریباً  ۴۵فیصـد از اطفـال
که در سویدن بدنیا آمدهاند در کلیسای سویدن غسل تعمید داده میشوند.
بیـش از نصـف نفـوس سـویـدن بیـرون از کلیسـا ازدواج میکنـند .تقـریـباً
 ۷۵فیصـد مراسم جنازه در کلیسا صورت میگیرد.
در سـویـدن به جز از مسیحیت پروتستانی که ذکر گردید تعداد زیادی از
عقـایـد دینـی دیگر نیز وجـود دارد .این عقـایـد شامـل اسـالم ،هندویزم،
یهـودیت ،بوداییزم ،بهـایـی ،عقـایـد نـورسهـا ،شـمن گرایـی و همچنـان
اجتماعهای کاتولیک و ارتداکس میشوند.
الحاد عقیدۀ است که اساس آن تیوری بوده و هیـچ نیروی ماورای طبیعی
از قبـیل خـدا در آن وجـود نـدارد .دین الادری عقیـدۀ است که میـگویـد
تشخیص اینـکه خـدا وجــود دارد ناممـکن است .بسیــاری از الحـادیـن و
الادریها دربارۀ سکوالریزم نظر مثبت دارند.

الکول

در سـویدن از دیر زمان فرهنگ نوشـیدن رایج اسـت .از عصر صیقل
سـنگ تا به حال در سـویدن مردم مشـروبات الکولی تولید میکنند .اقلیم
سویــدن برای روییدن انگور بسـیار سـرد است اما برای کشت کچالو و
غله جات که از عناصر عادی در مشـروبات لیکور و براندی هسـتند،
بهترین اقلیم اسـت .در اواسـط قرن نزدهم ،هر سـویـدنــی تقریباً ۵۰
لیتر شراب در یک ســال مینوشــید .در آن زمان مردم در مقابل مصرف
زیـاد الکـول نهضت میانه روی در صرف الکول را برپا کردند .بسیــاری
مردم دانستنــد که الکول بسیــار مضر است لذا با یکدیگر کار کردنــد تا
دیــگران را از نوشیــدن زیـاد الکول مانــع شوند .آنها نهضت میانه روی
در صرف الکول را تشـکیل دادند .از آن به بعد الکول یک موضوع مهم
سیاسـی در سویدن بوده است.

نسـبت سـویدنی ها با وقت

در سویدن سر وقت آمدن مهم است .اگر شما با کسی ساعت  ۱۴:۰۰قرار
مـالقـات گذاشته اید او باالی شما حساب میـکند که ساعت  ۱۴:۰۰میایید.
بسیاری از مردم ناوقت آمدن را بی احترامی میدانند.
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رسـم و رواج و جشن ها
در سویدن

رسـم و رواج به مواردی گفته میشـود که مردم معمـوالً آنرا انجام میدهند
و مرتباً تکرار میشـونـد .جشن یک رویداد خـاص و مهم است اکثر اوقـات
مثـال جشن عید پاک مسیحیان .بسیـاری از رسم و رواج ها
تجلیـل میگردد ً
و جشنهای که در سویـدن تجلیل میشوند دینی هستند .بعضی از رسم و
رواج ها سابقۀ مسیحـی دارند .بعضی از آنها از زمان که مردم در سـویـدن
خدایان متعددی را میپرستیدند باقی مانده است .امروزه ،عنعنات دینی و
جشن ها در اصل رخصتیهایی هستند که فامیـلها و دوستـان با یکدیگر
دید و بازدید میکنند.

بعضـی رسـم و رواج های مهم

جنوری

روز اول سال نو در ۱جنوری رخصتی است .به این معنی که اکثر مردم به
وظیفه نمیروند .شب قبل از آنرا شب سال نو میگویند که بسیاری از مردم
سویدن در آن شب آغاز سال نو را تجلیل میکنند.

فبروری

در ماه فبروری مکاتب رخصتی های فبروری یا رخصتی های ورزشــی
دارند .در این زمان اطفال برای یک هفته از مکتب رخصت هسـتند.
در فبروری یا مارچ تعداد زیادی مردم در سـویدن یکنوع نان کریم دار
موسـوم به سـیملور « »semlorمیخورند .سـیملور از نان گرد ،کریم بادام
و قیماق ساختــه شده است .این رسم از زمــان که مردم در سـویــدن
روزه میگرفتند مانــده است .قبــل از شــروع مـاه روزه مردم غذا های
چــرب میخــوردند .شخصیــکه روزه میگیرد مثالً به دلیل دینی ،طی یک
مـدت معین هیچ غذای نمیخورد.

مارچ و اپریل

عید پاک در مـاههـای مـارچ و اپریل تجـلیـل میـگردد .عید پاک مهمترین
رخصتی مسیحی است که به یادبود از مرگ و احیای دوبارۀ حضرت مسیح
تجلیل میگردد .امروزه ،عید پاک رخصتی است که اکثر مردم سـویـدن آنرا
با دوستان و فامیل خود تجلیل میکنند .در دوران قدیم رواج بود که مردم
قـبل از عید پاک برای  ۴۰روز روزه میگـرفتنـد .وقتی عید پاک فرا میرسیـد
مـردم بخاطر اینکه ماه روزه پایـان یافتـه آنرا تجلیـل میکردند .در آن زمان
رواج بود که مردم بطور مثال تخم مرغ بخورند که به همین علت سویدنی
ها هنوز هم در جریان عید پاک زیاد تخم مرغ میخورند .اطفال در جریان
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در جریان عید پاک ،بسیاری
از مردم شاخه های عید پاک
تهیه میکنند.

عکسColourbox :

عید پاک برای یک هفته از مکتب رخصت هستند .به آن رخصتی عید پاک
میگویند .قبل از عید پاک بسیاری از اطفال لباسهای جالب و غیرعادی
میپوشند .دروازههای خانۀ مردم را میکوبند و به آنها عید پاک را تبریک
میگویند .و مردم نیز به آنان شیرینی می دهند.
در جریان عید پاک ،تعداد زیادی سویدنی ها جوجــه مرغ های زرد،
تخــم و شاخه های زینتــی برای عید پاک آمده میکنند .شاخــه ها اکثرا ً
از درخت توس گرفتن میشـوند .به این شـاخه ها پر های رنگارنگ وصل
میکننـد .شـب والبوری به تاریـخ  ۳۰اپریل برای خوش آمدید گفتن به
بهار تجلیل میشود .مــردم در گرداگرد آتش های بزرگ جمــع میشـونــد و
راجــع به بهـار ترانـه می سرایند.

نوروز
نوروز تجلیــل ســال نـو در میـان ایرانی هــا ،کـرد ها و افغــان هـا است.
در سویدن نوروز را ســال نو ایرانــی ها و کــرد ها میگویند .با تجلیـل
نوروز به بهار خــوش آمدید میگویــند .این جشن معمــوالً در اعتـدال
بهــاری در  ۲۱ ،۲۰یا  ۲۲مارچ تجلیل میگردد .اعتدال بهــاری زمــانی
بوقــوع می پیوندد که طول روز و شـب باهم برابر میگردد .و این معموالً
در اواخر ماه مارچ واقع میشـود .نوروز به مدت  ۱۳روز با جشـن ها،
غذا و تفریــح تجلیــل میگردد .آتش های کوچک روشن میکنند و مردم از
باالی آن خیز میزنند.

می

روز می ،در اول می ،روز جشن کارمندان است .از قرن نزدهـم به اینطرف
این روز در بسیاری از کشور ها تجلیل میگردد .روز اول می رخصتی است
و اکثر مردم از کار و مکاتب رخصت هستند .بسیاری از مردم برای حقوق
کارگران تظاهرات میکنند.
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آتش والبوری که به آن آتش
بهار نیز گفته میشود.

عکسColourbox :

روز عـروج حضـرت عیسـی  ۴۰روز بعـد از عید پاک تجلیـل میـگردد .این
روز بخاطر یادبود از عـروج حضـرت عیسی بعد از مرگ به بهشت تجلیـل
میگردد .روز عروج مسیح رخصتی است .بسیاری از مردم رخصت هستند و
دکان ها بسته میباشند .ده روز بعد از روز عروج حضـرت مسیح عید نزول
روح القدوس فرا میرسد که یک عید مسیحی است.

جون

 ۶جون روز ملی سویدن است و این روز رخصتی است .بعضی از مردم در
روز ملی لباسهای سنتی میپوشـند .این لبـاسها نظر به محـل بود و باش
افراد متفاوت میباشد.
رخصتـیهای تابستـانـی اطفـال در اوایل مـاه جـون آغـاز میگردد .قبـل از
اینکه رخصتـیهـای تابستـانـی شـروع شود مراسـم اختتـامیـه در مـکاتب
برگزار میگردد .این مراسم تجلیلی از ختم سال درسی و آغاز رخصـتیهای
تابستانی میباشد .والدین با اطفـال خـردسـال خـود در این مراسـم شرکت
میکنند.
جشن نیمــه تابستــان جشن مشهور است .این جشن همیشه در جمعۀ
که در میان  ۱۹جــون و  ۲۵جــوالی واقع میشــود تجلیـل میگردد .جشن
نیمــه تابسـتان در زمان های قدیم قبل از اینکه سـویدنی ها مسیحی
معموال در شـب نیمه تابسـتان گرداگرد
ً
شـوند تجلیل میگردید .مردم
چوبی نیمه تابستان می رقصند .این چــوب با بــرگ ها و تاج هــای گل
تزیین میــگردد .همچنــان بسیــاری از مردم تاج های گل بسر میکنند .در
نیمه تابسـتان ،مردم معمــوالً شـاه ماهی ،ماهی سالمون ،کچالو های تازه
و تـوت زمینی میخورند.
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جشن نیمه تابستان در نس (.)Nääs

عکس از :بیانکا رسنر ()Bianca Rösner

جوالی و اگست

در سـویـدن تعـداد زیادی از مردم در مـاه جـوالی و اگست رخصت
هستند .مکاتب در حـوالی  ۲۰اگست دوباره آغاز میشوند .در اواخـر
اگست بسیـاری از مردم در محافل خرچنگ خوری شرکت میکنند .مردم
در محافـل خرچنگ خوری خرچنگهای جـوش داده میل نمـوده و
گیـالسهای کوچـک شراب را یکجا با غذا مینوشند .به این گیـالس ها
در سویـدنـی اسشنپس " "schnappsیا نوب " "nubbeیا سنپس ""snaps
میگویند .همزمـان آهنگهایی خـوانـده میشوند که به آن اسنپسویسور
" "snapsvisorمیگویند.

سـپتمبر و اکتوبر

در آخر اکتوبر و یا شروع نومبر ،مـکاتب بسته میشوند و اطفـال برای یک
هفته رخصت میباشند .به این رخصتی خزانـی به زبان سـویـدنی هوست
لو ( )höstlovمیگویند .جشن هالووین در آخر ماه اکتوبر تجلیـل میگردد.
اطفـال معمـوالً لباسهـای ماسـک دار میپـوشنـد و در خـانـهها را میزنند
و از مردم شیرینی میطلبند .بسیاری از مردم کدو میخرند و در آن شمـع
میگذارند .هالووین رسمی نسبتاً جدید در سویدن است.
این سنت از کشـور آیرلند آغـاز شده و توسط مهاجرین آیرلندی به امریکا
منتقل گردید و در آنجا گسترش پبداکرده است.
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روز آمرزش ()Jom Kippu

در ماه سپتمبر یا اکتوبر ،یـوم کیپور ()Jom Kippurکه جشـن مهمـی در
یهودیت است ،واقـع میشـود .این رخصتی را با روزه گرفـتن ،دعـا کردن و
جمـع شـدن برای عبادت و بخشش خـواهـی جشـن میگیرند .یوم کیپـور
(روز آشتی) ده روز پس از روز سـال نو یهودیان ( )Rosh Hashanaواقع
میشود.

نومبر

روز تمام قدسین در روز شنبه بین  ۳۱اکتوبر و  ۶نومبر تجلیل میشود .این
یک جشن مسیحی بوده که برای یادبود اموات اختصـاص داده شده است.
بسیـاری از مردم سـویـدن در این روز از قبرهای خویشـان و دوستان خود
دیدن میکنند و شمع روشن میکنند.

د سمبر

دسمـبر مـاه کریسمس است .کریسمس یک جشـن مسیحــی است که به
یادبود از تولد حضرت عیسی تجلیل میگردد.

روز لوسیا در  13دسمبر تجلیل میگردد .در سویدن روز لوسیا به مناسبت
بازگشت نور بعـد از زمستـان تجلیـل میـگردد .اطفـال مکتب و کودکستان
لباسهای سفیـد دراز میپوشند و آهنـگهای مخصـوص راجـع به لوسیـا و
کریسمس میسرایند.
روز لوسیا در  ۱۳دسمبر.

عکسColourbox :
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بابانوئل ها و خانه های
چاکلیتی بخشی از جشن
کریسمس است.

عکسColourbox :

مــکاتب چنــد روز قبل از شب کریسمس رخصت میشوند .این زمــان
آغاز رخصتی کریسمس است و اطفــال الی آغاز ماه جنــوری از مکتب
رخصت هستنــد ۲۴ .دسمبـــر شب کریسمس است .برای اکــثر مــردم،
کریسمـــس جشنــی است که مردم به وظیفــه نمی رونـد و این جشـن
را با فامیل خود تجلــیل میکنند .مــردم غــذای مخصـوص کریسمس
مثل شاه ماهی اطلسی ،ماهی سالمــون آتشــی ،کچالــو ،گوشت خـوک،
کوفتــه ،ساسیـج های خـورد و شـیربـرنــج میخـورنـد .همچنـان مـردم
به همـدیــگر تحفـه (تحفـه هــای کریسمس) میدهنـد .بسیـاری از
فـامیــل ها درخــت کریسمس دارنـد .روی درخـت کریسمس چـراغ،
تـوپـک هــا و اشیـای درخشــان آویـزان میــکنند .تحفۀ های کریسمس
معموال در زیر درخت کریسـمس گذاشـته میشوند.
ً
 ۶جنوری جشن ظهور عیسی رخصتی است .کریسمس در  13جنوری پایان
میابد که در آن زمان تمـام تزیینات و درختهای کریسمس جمع میشوند
و ناجو کریسمس را نیز به دور می اندازند.

رمضان

رمضان مـاه روزۀ مسلمـانـان اسـت کـه به مـدت یـک مــاه دوام میـکنـد.
مسلمـانـان بالـغ که روزه میگیرند از طلـوع آفتـاب الی غـروب نمیتـواننـد
بخورند ،بنوشند ،سیـگرت بکشنـد یا رابطـه جنسـی برقرار کننـد .در ختـم
رمضان جشن بزرگ عید الفطر تجلیل میگردد .زنـان حاملـه و مـادران شیر
ده الزم نیست روزه بگیرند .همچنان آنانیکه کهن سـال یا مریـض هستنـد
گرفتن روزه الزاـمی نیست .رمضان در نهمـین ماه تقـویـم اسـالمـی واقـع
میشود .رمضان در زمانهای متفاوت سال واقع میشود زیرا اسـالم از سـال
قمری پیروی میکند.
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جشـن های کـه در طول عمر
تجلیل میشـوند
غسـل تعمید

در سـویـدن ،تقریبـاً  ۶۰فیصد اطفال در کلیسا غسل تعمید داده میشوند.
همچنان رایج است که در این روز والدین طفـل خود را نامگذاری میکنند.
بـه آن مراسـم غسل تعمیدـ و نـام گذاری گفتـه میشـود .در مراسـم غسل
تعمید یا نام گذاری بسیـاری از مردم برای فامیـل و دوستـان خود در خانه
جشن میگیرند .مهمان ها معموالً برای طفل تحفۀ یادگاری میدهند.

مراسـم تأیید و تصدیق

مراسم تأیید و تصدیق یک عقیده مسیحی است .این مراسم برای تصدیق
غسل تعمید جـوانـان برگزار میگردد .اکـثر اطفـال در  ۱۴سـالگی تأییـد و
تصدیق میـگردنـد .ایـن مراسـم نسبـت به امـروز در گذشته بیشـتر بـرای
نوجوانان معمول بود .بعد از مراسم کلیسا اکثر فامیل ها برای خویشان و
دوستان خود محفل برگزار میکنند .معموالً فرد تأیید شـده تحفـه دریافت
میکند.

ازدواج

بسیار از افراد که ازدواج میکنند برای فامیل و دوستان خـود محفـل برگزار
معمـوال در این عروسـی شرکت میکنند .بعد از محفل
ً
میکنند .مهمـان ها
عروسی صرف غذا و محفل رقص برگزار میگردد .عروس و داماد معموالً از
طرف مهمانان تحفه دریافت میکنند.

عکس از :یونر

© فرمانداری يو ِتبورى ( )Göteborgو هیئت اداری ایالت ت
وس�ا يوتالند ()Västra Götaland

دربارۀ سویدن | 37

یک فامیل در حال تجلیل
سالگره.

عکسColourbox :

سالگره ها

بسیـاری از مـردم در سـویـدن سالگرۀ خـود را تجلیـل میکننـد .اطفـال که
سالگرۀ خود را میگیرند معمـوالً برای دوستـان خـود محفـل برگزار میکنند.
اطفال در محفل سالگره معموالً بازی میکنند و کیک میخورند و طفـل که
جشن تولد اوست تحفه دریافت میکند .جوانان نیز سالگرۀ خود را تجلیـل
میکنند .دوستان نزدیک و خویشاوندان معموالً برای شخصیکه جشن تولد
اوست تحفه میدهند .بسیـاری از افراد وقتی سن شان به یـک عـدد جفت
بطور مثال  50میرسد جشن فوق العادۀ برگزار میکنند.

مراسم تدفین

وقتی شخصی میمیرد معموالً مراسم تدفین وی در کلیسا یا عبادتگاه برگزار
میـگردد .عبادتگاه یک تعمیر یا اتاق خـورد بوده که میتواند بجـای کلیسـا
مورد استفاده قرار گیرد .فامیل و دوستان نزدیک معموالً در مراسم تدفین
شرکت میکنند.
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سواالت مورد بحث ،فصل ۱
چی فکر میکنید در سویدن کی مسئول ادغام در جامعه است؟
اگر ادغام در جامعه موفقانه صورت نگیرد ،بزرگترین مشکل
جامعه چی خواهد بود؟
بزرگترین مشکالت در هنگام آمدن به کشور جدید کدام ها اند؟
برای ادامۀ زندگی در کشور جدید به چی ضرورت دارید؟
قبال ً در مورد تاریخ سویدن چی میدانستید؟
چی فکر میکنید که کدام رویداد های تاریخی در ساختن سویدن
امروزی کمک کرده باشد؟
در مورد سکوالر بودن کشور سویدن چی فکر میکنید؟
تفاوت ها و مشابهت ها بین جشن ها و رسم و رواج های سویدن
و سایر ممالک چیست؟
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ساختمان آپارتمان.

 .۲زندگی در سـویدن

عکسColourbox :

فهرسـت مطالب

موقعیـت جغرافیایـی ،تجـارت و زیربنـا ها
نفو س
تهیۀ مسـکن و سـکونت
محیـط زيسـت ،طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکی
شـهر شـما چگونه اداره میشـود
مديريـت امور مالی
امنیـت و مصونیـت
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عکس :جوزفين برگر ()Josefin Berger

موقعیـت جغرافیایی،
تجـارت و زیربنا ها

سـویـدن در اروپـای شمـالـی در بخـش شرقـی شبــه جزیرۀ اسکاندیناوی
موقعیت دارد .منطقۀ را که در آن سویدن ،دنمارک ،ناروی ،آیسلند و فنلند
قرار گرفتـهاند اسکاندیناویا میگویند .سـویـدن یـک کشـور بزرگ و طـویل
است .طول آن از شمال به جنوب  ۱٫۶۰۰کیلومتر و عرض آن  ۵۰۰کیلومتر
از شـرق به غـرب است .مساحت مجمـوعـی آن  ۴۵۰٫۰۰۰کیلو متر مربع
میباشـد .سویدن به سه بخـش تقسیـم گردیده است :يوتالند ()Götaland
در جنوب ،سویلند ( )Svealandدر وسـط و نورلند ( )Norrlandدر بخش
شمالی کشور .همچنـان سویدن به  25ناحیـۀ جغرافیایی 21 ،ایالت و 290
شهر تقسیم گردیده است.
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طبیعـت و اقلیـم

طبعیت در سویدن از شمال تا جنوب بسیــار فرق میکند .مناطــق
شمالــی سویدن کوهستانی بوده دارای جنــگل ها و جهیل ها است .از
بسیــاردریای نورلنـد برای تولیــد انرژی استفـاده میـگردد .در مناطـق
مرکــزی سـویـدن جنگل های وسیعــی وجـود دارد .در مناطـق جنوبـی
سـویــدن زمیـن هــای زراعتی و همـوار زیادی وجود دارد .در سـواحـل
شرقــی و غربی سـویــدن جزیره ها و دامنه های ساحلی زیبای وجود
سه جهیل بزرگ در
سویدن ونرن (،)Vänern
وترن ( )Vätternو مالرن
( )Mälarenنام دارد.

عکسKoyos :
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دارد .بزرگترین جــزیره های آن اولند ( )Ölandو گوتلند ()Gotland
می باشـد و در سواحــل شرقی جنوب اسـتکهلم قرار دارد .بلندترین کوه
سویــدن در شمال سویدن موقعیت دارد .این کــوه را کیبنه کایسه
( )Kebnekaiseمی نامنــد و ارتفـاع آن  ۲۰۹۹متر است.
سـویـدن دارای چهـار فصل است :بهـار ،تابستان ،خزان و زمستان و درجۀ
حرارت اقلیـم آن بسیـار متفـاوت است .آب و هـوای سـویـدن تحت تأثیر
جریان گلف استریم بحر اتالنتیک است .لذا سویدن نسبت به مناطق دیگر
حوزههای شمالی گرمتر است.

منظرۀ کوه.

عکسColourbox :

محوطه هـای طبیعـی

محـوطــۀ طبیعــی ساحــۀ بزرگی را میگویند که مقامــات آنرا بخاطر
اینــکه طبیعت ،نبـاتــات و حیـوانـات منطقــه بسیار حسـاس ،نادر
و زیبــا هستند محفــوظ نگهداشتــه اند .تقریبـاً  ۴۰۰۰محـوطۀ
طبیعــی حفاظت شده در سویدن وجود دارد .این محوطــه ها میتوانند
جنگل هـای قدیمــی ،کوه های مرتفع ،زمین های زراعتـی یا مجمع الجزایر
باشند .همیشه در محوطه های طبیعــی تابلوهایی وجــود دارد که به
شما میگوید چــه کار را بایــد و چــه کار را نباید انجام دهید .قوانین
مختلف می تواند در محوطه های طبیــعی حفاظت شـده مختلف وجود
داشته باشد.

 | 44دربارۀ سویدن

© فرمانداری يو ِتبورى ( )Göteborgو هیئت اداری ایالت ت
وس�ا يوتالند ()Västra Götaland

حق دسترسـی عامه

در سویدن چیزی بنام " "Allemansrättیا حق دسترسی عامه وجود
دارد .حق دسترسی عامه به همه اجازه میدهد تا در طبیعت به شمول
اراضی متعلق به اشخاص آزادانه گشت و گذار کنند .همزمان حق
دسترسی عامه به این معنی که ما باید محتاط بوده و به طبیعت
احترام بگذاریم "Allemansrätt" .حق دسترسی عامه در یکی از چهار
قوانین اساسی سویدن شامل است و کارهای جایز و ناجایز را معـین
میکند .شمـا میتوانیـد دربارۀ حق دسترسی عامـه در ویب سایت www.
 naturvardsverket.seسازمـان حفـاظت محیـط زیست سویدن که به
چندین زبان قابل دسترس است بیشتر بخوانید.

حـق دسترسـی عامه به این معنـی که انجام دادن موارد
ذیـل در طبیعت جواز دارد:
• •تقـریـباً در تمام طبیعت میتوانید بگردید ،بایسـکل بدوانیـد یا اسب
سواری کنید ،اما به خانه ها بسیار نزدیک نشوید .وقتی دروازۀ را باز
میکنید باید آنرا پشت سر خود ببندید.
• •شما میتوانید در سرکهای خصوصـی قدم بزنید ،بایسـکل سـواری و
اسب سواری کنید.

محوطۀ طبیعی در .Herrestafjället
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عکس :ماریا نوبل ()Maria Nobel
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•

•شما میتوانید برای یک شب خیمـه بزنید .اگر میخواهیـد برای مـدت
طوالنی خیمه بزنید باید از مالک زمین اجازه بگیرید.
•شما میتوانید آب بازی کنید ،کشتـی رانی کنید و به ساحـل بروید اما
به خانههای مسکونی زیاد نزدیک نشوید.
•شما میتوانید گل ها ،توت ها و سمارقهای جنگلی را بچینید.
•شما میتوانید در کنار ساحل و در پنج دریای بزرگ سویدن با چوب و
میلۀ ماهیگیری ماهی بگیرید.
•شما میتوانید درصورتیکه محتـاط باشید آتشهای خـورد روشن کنید.
اما بهـتر است که آتش را در جـای مخصـوص آن روشـن کنیـد .اکثـر
اوقات در تابستان روشن کردن آتش ممنوع میباشد.

•

•شما اجـازه ندارید از صحـن خـانهها ،باغها ،زمیـنهای زراعتی مثـل
کشتزار ها عبور کنید.
•شما اجازۀ راندن موتر ،الری ،موترسایکل یا وسایل نقلیه در طبیعت
را ندارید.
•همچنان نمیتوانید که روی راهرو ها  ،در پارک ها یا مسیرهای دوش
رانندگی کنید.
•در صورتیکه هوا بسیار گرم یا بسیار طوفانـی باشـد حق روشن کردن
آتش را ندارید .آتش میتواند پخش شود.
•شما نمیتوانـید مستقیمـاً آتش را روی سنـگ روشـن کنید زیرا سنـگ
میشکند .اکثر اوقات در تابستان روشن کردن آتش ممنوع است.
•شما نمیتوانید به درخت ها یا بته ها صدمه بزنید یا آنها را با خود به
خانه ببرید.
•شما نمیتوانید میوهها ،توتها ،سبزیجـات یا سایر روییدنیهای را که
در باغ ها ،کشتزار ها یا زمینهای زراعتی میرویند بردارید.
•شما حق پرتاب زباله یا در جا گذاشتن آنرا ندارید.
•شما نمیتوانید حیوانات را شکار کنید یا به آنها صدمه بزنید .برداشتن
تخم پرندگان یا لمس کردن النه ها یا چوچههای آنها جواز ندارد.
•شما حق ندارید بدون اجازه در دریا ها و نهر ها ماهیگیری کنید.
•از  ۱مارچ الی  ۲۰اگست حـق ندارید سـگ خود را باز بگذارید .در این
مدت حیوانات جنگل چوچه دار هستند .سگ میتواند باعث ترسیدن یا
جراحت حیوانات گردد .بهتر است همیشه سگ در بند باشد.
•اجازه ندارید گلهـایـی را که محافظت شـده اند را بچینیـد .هـدف تحـت
حفاظت قانونی قراردادن گیاهانی است که در خطر ناپدید شدن هستند..

•
•
•
•

طبـق حق دسترسـی عامـه انجام دادن موارد ذیل جواز
ندارد.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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محافظـت حیوانات

در سویـدن در رابطه به محافظت حیـوانـات قـانـونی موسـوم به قـانـون
حفاظت حیـوانـات وجود دارد .این قانون چگونگی مراقبت از حیـوانـات
خانگی را معین میکند .محـافظت از حیـوانـات به معنـی رفتـار خـوب با
حیوانات  ،نگهداری و محافظت از آنها در مقابل آسیب وامراض میباشد.

منابـع طبیعی

سویدن دارای منابع طبیعی قابل مالحظۀ است مخصوصاً در قالب چوب،
آهن و انرژیهایدرو الکتریک.

بیش از نصـف اراضـی سـویـدن را جنگــالت پوشـانیـده است کـه اکـثر
آن درخـتهـای ناجـو و صنـوبـر انـد .انـرژی – بـرق و حـرارت از انـرژی
هایدروالکتریک ،انرژی هسته یی و نفت وارداتی بدست میآید .بعضی از
انرژیهای بادی نیز مـورد استفـاده قرار میگیرند.
حدود  ۷٫۵فیصد اراضی سویدن برای زراعت مـورد استفـاده قرار میگیرد .امـروزه
کمتر از  ۵فیصد نفوس سویدن در زراعت مصـروف اند .امـروزه حبـوبات ،بته های
علـف ،کچالو ،روغن نباتی و بورۀ لبلبو از محصوالتی اند که بیشتر کشت میشوند.
یکی از بخش های عمدۀ زراعت و مالداری سویدن تولید شیر است.

تجارت

برای سـویدن تجـارت با سایر کشـورهای اروپـایـی همیشـه مهـم بـوده
است .بطور مثال ،سویدن بزرگترین صـادر کنندۀ آهن در اتحادیۀ اروپا
است .زمانیکه سویدن در قرن هژدهم صنایـع بزرگی را تأسیس نمـود،
فروشات به سایر کشور ها افزایش یافت .سویدن مقدار زیادی از چوب،
کاغذ ،فوالد و آهن را به فروش رسانید .کمی بعد در قرن بیستم سویدن
به فروش بیشتر اجناس تولیدی از قبیل موتر ،تلیفون ،الری ،بلبرینگ و
ماشینهای مختلف آغاز کرد .امروزه بسیاری از محصوالت در سویدن
ساخته نمیشوند .اکثر اوقـات محصـوالت از قبیل فرنیچـر و لبـاس در
کشـورهای دیگر تولیـد میگردند اما توسـط شرکتهـای ســویـدنی به
فروش میرسنـد .همچنـان تعـداد زیـادی از شرکتهای جـدید سویـدنی در
عرصههای مخابرات و تکنولوژی معلوماتی وجود دارد.

زیربنـا ها

سویدن دارای شبکۀ بزرگ از سرک ها و خط ریل است که بطور عمده در
مناطق رهایشی مردم قرار گرفتـه است .خطهای ریل اکثرا ً در اطـراف شهـر
استکهلم ،يوتِبورى و سـویـدن جنوبی موقعیت دارد .در شمال سـویـدن اکثر
مردم با ملی بس و موترهای شخصی رفت و آمد میکنند .کسیکه بخواهد به
سفر دور برود ممکن با طیاره سفر کند .در بسیاری از شهرهای بزرگ میدان
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عکس از :یونر

هـوایـی وجـود دارد .میـدان هوایی آرلندا ( )Arlandaکه در بیرون از شهـر
استکهلم موقعیت دارد بزرگترین میدان هوایی سویدن است .بزرگترین میدان
هوایی در يوتِبورى میدان هوایـی الندویتر ( )Landvetterاست .بسیـاری از
مردم در جنوب سویدن از میدان هوایی کپنهاگن دنمارک استفاده میکنند.

نفوس

در سویدن بیش از  ۱۰میلیون نفرزندگی می کنند .در چند دهۀ اخیر
نفوس سویدن افزایش یافته است .علت این افزایش مهاجرت های زیاد
وعمرطوالنی مردم است .بطور اوسـط ،زنان به مـدت  ۸۴سـال و مردان
به مـدت  ۸۰سال زندگی میکنند .اکثریت مردم سویدن درشهرها زندگی
میکنند ٣٫۵ .میلیون تن از مردم در مناطق نزدیک استکهلم ،يوتِبورى و
مالمو زندگی میکنند.

اقلیت هـای سـویدن و زبان هـای اقلیت
در سویدن قانونی در رابطه به محافظت اقلیتهای ملی وجود دارد .پنج
اقلیـتهـای شنـاختـه شـده در ســویـدن یهـودی ها ،رومـا ها ،سامی ها،
سویدنیهای فنلندی و تورنه دالی ها هستند .زبان این اقلیتهای قدیمی
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عکس از :یونر

عبارت از عبری ،رومانی شیب ،سامی ،فنلندی و میانکلی است .دولت روی
تقویت حقوق بشری این اقلیتهای ملی کار میکند.
وجه مشترک بین گروه های اقلیتی آن است که این اقلیت ها از دیر زمان
در سویدن سکونت دارند و اینکه این گروه ها دارای هویت های متفاوتی
هستنـد .همچنـان آنهـا از خـود دین ،زبـان یا هـویت فرهنگـی دارنـد که
میخواهند هویت خود را حفظ کنند.
سـامی تنها مردم بومی سـویدن هستند که به رسمیت شناخته شده اند.
آنها در سـویدن ،ناروی ،فنلند و روسـیه زندگی میکنند .تقریباً ۲۰۰۰۰
سامی در سویدن سکونت دارند .سامی ها بطور سنتی با شــکار،
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ساپمی ( -)Sápmiکشور
سامی ها
سامی ها در چهار کشور
زندگی میکنند :روسیه،
فنلند ،ناروی و سویدن.
این منطقۀ جغ رافیایی را
ساپمی ( )Sápmiمیگویند و
مساحت آن از ادری ()Idre
در داالرنا ( )Dalarnaجنوب
گرفته تا بحر آرکتیک در
ناروی در شمال ،تا شبه
جزیرۀ کوال در روسیه در
شرق ادامه دارد.

عکس از :اندرس سونیسن (Anders Suneson) – samer.se

ماهیگیری ،صنایــع دستی و پرورش آهوی شمالی سر و کار داشته اند.
آهــوی شمالــی آهـوی است که سـامـی ها آنرا به حیث حیـوان خـانگی
نگه میدارنــد .در روز  ۶فوریه ،روز ملی سامی جشن گرفته می شود .این
تاریخ به افتخــار یادبــود اولین کنگره سامــی در تروندهایـم ،در  ۶فوریه ،
 ۱۹۱۷برگزار شـد انتخاب شده است.
سـویـدن و فنلنـد تقـریـباً برای  ۶۰۰ســال یـک کشـورحســاب میشـدنـد
و سویدنیهای فنلنـدی از قـرون وسطـی به اینطرف در سویـدن سکونت
دارند .امروزه بین  ۴۵۰۰۰۰و  ۶۰۰۰۰۰تن سویدنیهای فنلندی در سویدن
سکونت دارند .تورنهدال ،جائی که مردم به زبان میانکلی تکلم میکنند ،در
سـال  ۱۸۰۹به دو بخش تقسیـم شـده که بخش غربـی آن جز از سویدن و
بخش شرقی آن جز از فنلند گردیده است .امروزه گروه اقلیتی که در بخش
سویدن زندگی میکنند تورنهدالیها نام دارند .به دنبال تصمیم سـال ۲۰۱۴
روز  ۱۵ژوئیه سالگرد تورنهدالیها است.
یهودیان ازقرن هفده درسویدن زندگی میکرده اند .درقرن بیستم در نتیجه
از جنگ جهانـی دوم و آزار و اذیت مردم با پس زمینـه یهـودی مهـاجـرت
یهودیان به سوئد افزایش پیدا کرد .حدود  ۲۵۰۰۰یهودی در سويدن زندگی
میکنند .حـدود  ۴۰۰۰نفر ازآنان به زبان ییدیش صحبت میکنند .ییدیش
یکی از زبانهای اقلیت ملی سويدن از سال  ۲۰۰۰است.
روماها از قرن شانزدهـم به اینطـرف در سـویـدن بسر میبرند .امروزه بین
 ۵۰۰۰۰و  ۱۰۰۰۰۰تن رومایی در سویدن سکونت دارند .روما ها گروههای
مختلف هستنـد که زبان ،دین چنـدگانه و فرهنـگ متفـاوت دارنـد .زبـان
روماها رومانی شیب است.
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تهیۀ مسـکن و سـکونت

در بعضـی از شهرها ،پیدا کردن آپارتمـان نسبتـاً آسـان و در سایر شهرها
مشکل است .در بسیاری از شهرها کمبود آپارتمان کرایی نسبت به اماکن
دیگر وجود دارد.

پیـدا کردن مسـکن در اطراف شـهر های بزرگ

در داخل و اطراف شهرهای بزرگ پیدا کردن آپارتمان کرایی بسیار مشـکل
است .بعضی از ناحیههای شهر بسیار پر جنب و جوش است .بنابرین پیدا
کردن خانه در این سـاحـات بی نهایت مشـکل است .بسیـاری از مهاجرین
تازه وارد میخواهند در شهرهای بزرگ زندگی کنند .در این شهر ها بسیاری
از افـراد دیـگر هم هستنـد که به خـانـه ضـرورت دارند که این امر باعث
رقابت شدید میگردد .زندگی به شکل کرایه نشین یا آپارتمان اجارهای یک
امر عادی است .پیدا کردن آپارتمان در بیرون از شهرهای بزرگ کار آسـان
است .برای کسانیـکه میخواهنـد به شهرهای بزرگ سفر کنند اکثر اوقـات
خط ریل و ملی بسهای لینی خوبی وجود دارد.

طریقه هـای مختلف سـکونت

شما میتوانید یک آپارتمـان را ازیک صاحبخـانه کرایـه کنیـد .آنوقت شما
آنچه را که قرارداد دست اول برای خانه کرایی نامیده می شود دارید .شما
میتوانید یک آپارتمان با حـق سرقفلی بخرید .این حـق مالکیت مشتـرک
نامیده میشود .اگر شما یک خـانـه خریداری میکنید ،مـالک خانه استید.
شما همچنین میتوانید درخانه کرایـی دست دوم زندگی کنید .این به این
معنی است که برای یک دوره شما یک آپارتمـان یا خـانه از یک فرد دیگر
که مستاجر یا مالک است کرایه کنید .شما همچنین می توانید یک اتاق را
ساختمان آپارتمان
به ساختمان با خانه های
ک رایی یا ک رایه نشینی–
مالکیت ساختمان آپارتمان
میگویند.

عکسColourbox :
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از کسی که مستاجر یا مالک یک آپارتمان یا خانه میباشد کرایه کنید.این
اتاق کرایی است .به یاد داشته باشید قرارداد را با یکی از مستـاجرها امضا
کنید .به عنوان ساکن یک اتاق اجارهای در یک خـانه  ،شما همچنین باید
بیمه خانه خود را داشته باشید .در غیر این صورت ،اگر چیزی اتفاق بیفتد،
هیچ حفاظتی نخواهید داشت.

آپارتمان هـای کرایی

اگر در آپارتمـان سکونت دارید ،شما آنرا از صـاحب خانـه به کرایه گرفته
اید .صاحب خانـه مـالک تعمیر (جایداد) است و اکثر اوقـات یـک شرکت
میباشد .مالک این شرکت یا اشخـاصاند یا شهـرداری .اگر شما یا شخصـی
در آپارتمان چیزی را بشکند ،مکلف هستید تا برای تعمیر آن پول پرداخت
کنید .به هرحال وقتی چیزی به علت کهنگی یا کسر عادی میشکند توسط
صاحب خانه ترمیم یا تبدیل میشود .مثال از کهنگی و کسر عادی را میتوان
گفت مثالً بخاری که کهنه شده و از کار مانده است.
اگر شمـا یک آپـارتمـان قرارداد دست اول (اجـارۀ دست اول) داریـد حـق
دارید تا هر زمانیکه بخـواهیـد در آن زندگی کنید .به این معنی که بطور
مثال شما باید کرایه را ماهـانـه سر وقت پرداخـت کنید و به همسایـهها
مزاحمت نکنید .وقتی میخواهیـد کـوچ کنید معموالً باید برای سه مـاه به
پرداخت کرایه ادامه بدهید .به آن دوران فسخ قرارداد میگویند .اگر شمـا
یک آپارتمان قرارداد دست اول داریـد میتـوانیـد آن را با شخصـی دیـگری
تبدیـل کنید .گرفتن تصدیق صاحب خـانـه در تبدیلی الزم است .همچنان
صاحب خانه در مورد تعمیر آپارتمان یا ساختمان (جایداد) تصمیم میگیرد.
اگر میخواهیـد آپارتمـان را که در آن زندگی میکنیـد تعمـیر کنید ،باید اول
تصدیق صاحب خانه را بگیرید.

محکمـۀ امور اجاره

محکمۀ امور اجاره یکنوع محکمۀ اسـت که در صــورت بروز اختالف
بین صــاحب خـانــه و کرایه نشـین کمک میــکند .هشـت محکمۀ امـور
اجــاره در سویدن وجود دارد .این محکمه ها در شهـرهــای استکهلــم،
واستــراس ،لینشوپینگ ،یونشوپینــگ ،مالمـو ،يوتِبورى ،سندسـوال
و امـویــو موقعیــت دارند .محکمۀ امور اجاره در رابطه به مسائل
مشخصــی که صاحب خــانه و کرایه نشین موافقت ندارند بطور مثال
اگر کرایه نشین بخواهد آپارتمان کرایی را به کرایــه بـدهــد ،فیصلــه
میکنــد .اگــر به کمـک ضـرورت داریــد ،محکمۀ امور اجاره میتواند به
سواالت راجع به قوانین و قواعــد نافــذه به شما جواب ارائه نماید.
شما میتوانید دربارۀ محکمۀ امــور اجــاره در ویب سایت www.
 hyresnamnden.seبیشتر بخوانید.

 | 52دربارۀ سویدن

© فرمانداری يو ِتبورى ( )Göteborgو هیئت اداری ایالت ت
وس�ا يوتالند ()Västra Götaland

حق کرایـه نشـینی-مالکیت

برای قادر بودن به سکونت در یک آپارتمـان با حق کرایه نشینی-مالکیت
باید سرمایه گذاری کنید .به این مفهوم که شما باید از انجمن که ملکیت
(عمـارت) را در اختـیار دارد یـک سهــم خـریـداری کنیـد .بـه این انجمن
کوپراتیف تهیۀ مسکن گفته میشود .شما عضو انجمن میشوید و میتوانید
از آپارتمان استفاده کنید.
بعضی از کوپراتیفهای تهیۀ مسکن به سازمانهای بزرگ که در سرتاسر سویدن
دارای ملکیت بوده از قبیل  HSBیا ریکسبایگن ( )Riksbyggenتعلق دارند.
سایر انجمن ها خورد هستند .هر انجمن مسئول امـور مالی خود است .زمانیکه
شمـا در یـک آپارتمـان با حق کرایه نشینی-مالکیت زندگی میکنید بایـد هـر ماه
به انجمن کرایه پرداخت کنید .اگر شما برای آپارتمان از بانک قرضه گرفته اید،
باید سود و اقساط قابل پرداخت را نیز به بانک پرداخت کنید .در آپارتمـان با
حق کرایه نشینی-مالکیت شما حق انتخاب رنگ مالی ،تعمیر و فراهم سازی
تجهیزات را دارید .اعضای انجمن مشتـرکاً در مـورد چگونگی مراقبت از خانه و
اینکه چی تعمیرات بزرگی باید صورت گیرد تصمیم میگیرند.

حقـوق ملکی

در سویدن آپارتمانهای ملکی زیادی وجود ندارد .بسـیاری از آپارتمـان ها با
حق کرایه نشینی-مالکیت یا کرایی هستند .حقوق ملکی زمانی معمول است
که شما در خانه یا خانۀ ردیفی سکونت داشته باشیـد .بنابراین شمـا صـاحب
خانه هستید و مسئولیت آن بر عهدۀ خود شماست .انجمن بعضی اوقات در
مناطق که خانههای ردیفی وجـود دارد تأسیس میشود .این انجمن مسئولیت
مناطق عامـه مثل سرک ها ،میدانهای بازی و چمنزار ها را بعهـده دارد .هر
شخصیکه در این منطقه زندگی میکند باید مصارف آن را بپردازد.

چگونگـی پیدا کـردن آپارتمان

در بسیاری از شهرها نمایندگی یا خدمات تهیۀ مسکن وجود دارد .خدمات
معموال ویب سایت انترنتی دارد که شما میتوانید در آن خود
ً
تهیۀ مسکن
را راجستر کنید و آپارتمانهای موجوده را جستجو کنید.
همینـکه راجستر شـدیـد ،برای دیـدن اینـکه آیا آپارتمـان خالی در ویب سایت
اضافه شده است یا خیر باید اکثر اوقات از ویب سایت دیدن کنید .اگر اعالناتی
دربارۀ یک آپارتمان خالی میبینید ،میتوانید برای آن درخواست بدهید.
هنـگامی که آخـریـن روز ثبـت نـام بـرای یــک آپـارتمـان منقضـی شـود،
صاحبخـانـه تصمیم میگیرد که چه کسانی بیایند وبه آپارتمـان نگاه کنند.
بسیاری از صاحبخـانهها دارای یک سیستم نوبت استند ،به این معنی که،
کسی که برای مدت طوالنی درنوبت ایستاده شانس بیشتری برای دریافت
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عکس از :یونر

آپارتمان را دارد .هنگامی که یک آپارتمان رانگاه کردید ،باید به صاحبخانه
برای کرایـه آپارتمـان بله یا نه بگویید .صاحبخـانـه با شمـا تمـاس میگیرد
اگراین شما استید که قرارداد دست اول آپارتمان را دریافت می کنید.
اگر چندین شخص برای یک آپارتمان درخواست کرده باشند ،صاحب خانه
حق دارد تا یکی از آنها را انتخاب کند .همیشه شخص یا شرکت که مالک
(صاحب خانه) آپارتمان یا خانه است تصمیـم میگیرد که قرارداد آپارتمـان
به چـی کسانـی داده شـود .خدمات تهیۀ مسـکن نمیتـوانـد در این مورد
تصمیم گیری کند .در شهرهای بزرگ سویدن اکثرا ً بخاطر کمبود خانههای
مسکونی بدست آوردن آپارتمان زمان زیادی را دربر میگیرد.

راهنمایـی بـرای کسـانیکه در جسـتجوی
آپارتمان هسـتند

بعضـی اوقـات ،جستجـوی آپارتمـان توسـط خدـمات تهیۀ مسـکن کافـی
نیست .همچنان خوب است که به صاحب خانه مستقیماً عالقۀ خود را در
میان بگذارید .بسیـاری از مالکان خانـه از خود ویب سایت دارند که شما
میتوانید در آنجا عالقـۀ خود را درج کنید .همچنـان میتوانیـد از آشنـایـان،
دوستان و اقارب خود در مورد آپارتمانهای خالی معلومـات بگیرید.

یکی از راه دیگری پیدا کردن آپارتمان این است که اعالنات کوچک در
دکان ها ،کتابخانه ها ،راه زینههای عمومی یا سایر جاهای که تختۀ
اعالنات دارند نصب کنید.
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همچنـان میتـوانیـد که در جـرایـد مختلف و انترنت اعالنات آپارتمانهای
خالی را دریابید .در آنجا میتوانید آپارتمانهای کرایی را به کرایه پیدا کنید،
به این معنـی که نه مستقیمـاً از صـاحب خانه بلکه از کرایه نشین دیگری
آپارتمان را کرایه میکنید.
اگر پیدا کردن آپارتمـان در شهر مشکل است ،بهتر این است که به شهری
دیگری نقل مکان کنید.

تغییـر آدرس

هنگام کوچ کردن ،مطابق به قانون باید آدرس جـدید خود را در نمایندگی
مالیات سـویـدن راجستر کنید .به اینصورت مقـامـات از آدرس جدید شما
آگاه خواهند شد .راجستر نمودن آدرس جدید در نمایندگی مالیات سویدن
رایگان است .اگر میخواهید که پستتان به آدرس جدیدتان (انتقال پستی)
ارسال گردد ،مصارف اضافی را متحمل خواهید شد.
شما میتوانید در ویب سایت تغییر آدرس سویدن www.adressandring.se
آدرس جدید خود را راجستر کنید و درخواست انتقال پستی نمایید.

کرایه دادن دسـت دوم و داشـتن کرایه نشـین

کرایه دادن دست دوم به این معنی که شخصیکه قرارداد دست اول (کرایۀ
مستقیم از صاحب خانه) را دارد آپارتمـان خـود را به شخصـی دیـگری به
کرایه بدهد .برای کرایه دادن دست دوم گرفتن رضایت صاحب خانه الزمی
است .اگر صاحب خانه به شما اجازۀ کرایه دادن را نمیـدهـد ،میتوانید از
محکمۀ امور اجـاره اجـازه بگیرید .اگر آپـارتمـان خـود را بـدون رضـایـت
صاحب خانه کرایه بدهید ،ممکن است شما را وادار کنند تا خانه را تخلیه
نمایید .همچنان میتوانید یک یا بیشتر از یک اتاق آپارتمان یا خانۀ خود را
کرایه بدهید .به این داشتن کرایه نشین میگویند .برای داشتن کرایه نشین
اجازۀ صاحب خـانـه الزم نیست ،اما اجـازۀ جای دادن افـراد زیادی را در
آپارتمان ندارید .فقط زمانی میتوانید کرایه نشین داشته باشید که قرارداد
دست اول داشته باشید.
اگر قرارداد دست اول دارید و میخـواهیـد آنرا به کرایه بدهیـد بایـد برای
این کار دلیل موجه داشته باشید .این دلیـل میتـواند وظیفـۀ شمـا در شهر
مختلف باشد یا اینکه میخواهیـد با دوست ختر یا دوست پسر خـود یکجا
زندگی کنید .معموالً صاحب خانه برای کرایه دادن مجدد آپارتمان به مدت
یکسال رضایت میدهد.
اگر آپارتمان با حق کرایه نشینی-مالکیت دارید و میخـواهیـد آنرا به کرایه
بدهید تقریباً عین قوانین باالی آن تطبیق میگردد.
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عکسMaria Nobel :

کرایه دادن دسـت دوم (کرایه نشـینی دسـت دوم)

اگر میخواهید آپارتمان دست دوم را به کرایه بگیرید ،مهم است که معلوم
کنید آیا صاحب خانه رضـایـت دارد یا خـیر .هنـگامیـکه خانـۀ را به دست
دوم کرایه میگیرید به یاد داشته باشید که قرارداد امضاء کنید .قرارداد باید
توسط شخصیکه آپارتمان را به دست دوم کرایه میکند و شخصیکه قرارداد
دست اول را دارد امضـاء گردد .اگر قـرارداد امضاء نکنید شخصیکه قرارداد
دست اول را دارد میتوانـد شمـا را از خانـه بیرون کند .اگر رضایت صاحب
خانـه کسب نگردد شخصیکه قرارداد دست اول را دارد نیز آپارتـمـان را از
دست خواهد داد.

کرایه نشـین اصلی مسـئول اسـت

به آنانیکه قرارداد دست اول (کرایۀ مستقیـم از صاحب خانه) آپارتمان را
دارند کرایه نشین اصلـی (مستحـق کرایه نشینـی) میگویند .منحیث کرایه
نشین اصلی ،شما مـکلف هستیـد تا مطمـئن شـویـد که شخصیـکه به آن
آپارتمـان را به کرایـه داده اید کرایـه را پراخت کنـد .اگر شخصیکه بـه آن
آپارتمان را کرایه داده اید کرایه را پرداخت نکند و به همسایه ها مزاحمت
ایجاد کند شما قرارداد دست اول را از دست خواهید داد.

هنـگام کرایه دادن دسـت دوم چه
مقـدار کرایـه میتوانیـد بگیرید؟

اگر شما قرارداد دست اول یا حق کرایه نشینی-مالکیت دارید و میخواهید
آپارتمـان را به کرایه بدهیـد ،قوانینـی وجـود دارد که تعییـن میـکنـد کـه
چـه مقـدار کرایه میتوانیـد بگیرید .شما حـق دارید که کـرایـه را منحیـث
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جبران مصـارفـی که در آپارتمـان متحمـل شدهاید بگیـرید .در صـورتیـکه
آپاتمان را با وسایل مجهز کرده باشید حق دارید تا  ۱۰الی  ۱۵فیصد کرایه
را باالی کرایه اضـافـه کنید .اگر شمـا آپـارتمـانـی را به قـرارداد دست دوم
کرایه گرفتهاید و ازکرایۀ اصلی بیشتر پرداخت میکنید ،میتوانید به محکمۀ
کمیتهی اجاره مراجعه کنید .این در مورد حق کرایه نشینی-مالکیت معتبر
نیست .محکمۀ کمیتهی اجاره میتواند درپس گرفتن پول به شما کمک کند.
محکمۀ کمیتهی اجاره هر یک از قضایا را بررسی میکند.

تبادلـۀ آپارتمان

اگر شما قرارداد دست اول (اجـاره نامۀ اصلی) یک آپارتمان را داریـد ،در
صورتیکه دلیل موجـه داشتـه باشیـد حق دارید تا آنرا تـبادلـه کنید .دلیـل
موجه میتواند ضرورت به یک آپارتمان بزرگتر ،آپارتمان ارزانتر یا موقعیت
آپارتمان نزدیـک به محـل کار باشد .اگر میخـواهـید که آپارتمـان خـود را
با شخصی دیـگری تبادلـه کنید ،باید اول رضـایت صاحب خـانـه را کسب
کنید .اگر آپارتمان خـود را بدون رضایت صاحب خانه تبادله کنید قرارداد
دست اول را از دست خواهیـد داد .اگر شما کرایه نشین هستید همینـکه
اجـاره نـامـه (قرارداد دست اول) را دریافت کردید میتوانید آپارتمان خود
را تبادله کنید.

قرارداد هـای «جعلـی» (غیرقانونی)

قرارداد «جعـلی» (غیرقانونی) اجـاره نامۀ آپارتمان کرایی است که در بدل
پول فروخته یا خریده شده باشد .فروختن اجاره نامۀ اصلی (قرارداد دست
اول) غیرقانونی است .کسیکه اجاره نامۀ اصلی را بفروشد جزایش دو سال
حبس در زندان است .خـریـد قرارداد دست اول (اجـاره نامۀ اصلـی) جرم
نیست ،اما اگر چنین کاری را انجـام دهید خطر بزرگی را پذیرفته اید .اگر
آپارتمان بصورت غیرقانونی به کرایه داده شود مالک خانه حق دارد اجاره
نامه را فسخ کند.

بررسـی آپارتمان

قبل از اینکه به آپارتمـان نقـل مـکان کنید میتوانیـد آنرا بررسی کنید .بـه
این معنی که مالک خانه آپارتمـان را بررسی میـکند تا به آپارتمـان خسارۀ
وارد نشده باشد .اگر آپارتمان از کرایه نشین قبلی خسـاره دیده باشد باید
یادداشت شود تا شما به پرداخت خسارۀ آن مجبور نشوید.

فسـخ اجاره نامه/قرارداد

اگر میخواهید از آپاتمان نقل مکان کنید ،همیشه یک مدت برای اطالعیه
وجود دارد .مدت اطالعیه از زمانی شـروع میشـود که شمـا از نقـل مکان
خود به صاحب خانه اطالع میدهید.اکثر اوقات مدت اطالعیه دهی تخلیۀ
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عکس از :یونر

آپارتمان کرایی سه ماه است .به این معنـی که شمـا بایـد کرایـۀ سه ماه را
پرداخت کنید حتی اگر زودتر از آن نقل مکان کنید.
صاحب خانه حق دارد در صورت عدم پیروی کرایه نشین از قوانین ،قرارداد را
فسخ کند .این قوانین در بردارندۀ پرداخت نکردن کرایه به زمـان معین آن یا
انجام کارهای است که برای آپارتمان یا ساختمان خوب نیست.

مـوارد عملی زندگـی در آپارتمان

تمـام خانه ها در سـویـدن طـوری اعمـار گردیـده اند که در زمستـان گرم
باشند.خانه ها در مقابل نم و رطوبت حساس هستند .اگر بشـکل درست
از آپارتمـان نگهـداری نشـود ممکن آپارتمـان به آسانی خسـاره مند شـود.
اگر دیدید که نل یا پیپ آب لیک است یا میچـکد ،باید این موضـوع را به
صاحب خانه بگویید .آپارتمان دارای هواکش ها بوده که رطوبت را خارج
میکنند .لذا ضروری است تا هواکش ها در طول سال باز باشند.

اماکن مشـترک

تمــام کرایه نشینــان در یک تعمـیر مسئولیت مشترک در مقـابل اتاقهای
که استفــاده میکنند دارنــد از قبیل راه زینه ها ،اتاق لباس شویی و
ساحــۀ اطراف تعمیر .زمانیــکه کرایـه را پرداخـت می نماییـد بایـد اکثرا ً
برای پاک کاری بطور مثــال ،راه زینه ها ،تهکوی و اتاق راه بام نــیز
پرداخت نماییــد .با وجود این شمــا همچنـان مسئولیت پاک کاری بعـد
از خــود را دارید .از گذاشتن اشیاء روی راه زینه جلوگیری کنید زیرا در
صــورت آتش ســوزی یا اگر کدام اتفاقی در ساختمـان بیافـتد باید جا
برای فرار مردم وجود داشته باشــد .بایــد مقـررات گرفتن وقت برای اتاق
لباس شـویی و نظافت اتاق را رعایت کنید.
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بیمـۀ خانه

داشتن بیمۀ خانه بسیار مهــم است زیرا این امر به شمــا مصونیت
می بخشـد .شـرکت های مختلف زیادی وجود دارند که بیمۀ خانه
میفروشند .در هنگام خرید بیمه شرکت های بیمــه را مقایســه کنید و
شـرکتی را انتخاب کنید که بتواند ضرورت های شـما را بر آورده کنــد.
بیمــۀ خـانه برای اشیــای سرقت شده یا خسارت دیده بطورمثـال
دراثرآتش ســوزی یا سیل جــبران خســارت پرداخت میکند .بیمۀ خانه
تمام اشیــای خــانه را تحت پوشش قرارمیدهـد .آن همچنان تمام
اشـخاصی را که اسـم شان در پالیسـی بیمه لیست گردیده تحت پوشش
قرارمیدهد .اگر شـما خــانه یا آپارتمان با حق سـرقفلی داشته باشید،
میتوانیـد بیمـۀ خانـه خود را با بیمۀ خانه یا آپارتمان با حق سـرقفلی یا
بیمـه ویال تبدیل کنید.
بیمۀ خانه دارای بخشهای مختلفی ذیل است:
•
•
•
•
•

•حفاظت از امـوال  -میتـوانـد به شمـا برای چـیزهـایی که خراب یا
دزدیده شده اند غرامت بدهد..
•حفاظت حقوقـی  -اگر با شخصی اختـالف داریـد ،میتوانیـد کمـک
هزینههای قانونی را دریافت کنید.
•حفاظت مورد حمله قرارگرفتن  -اگر در مواردی مانند لت و کوب یا
تجاوز جنسی مصدوم شوید ،می توانید جبران خسارت مالی دریافت
کنید.
•بیمۀ مسئولیت  -اگر شما مجبور به پرداخت غرامت به کسی هستید،
می توانید پول غرامت را از بیمه بگیرید.
•بیمۀ سفر برای  ۴۵روز سفر به کشور دیگر.

همچنـان انـواع دیـگری از بیمــه ها وجــود دارد که به شمـا مصـونیـت
میبخشد:
• •بیمۀ جامـع  -برای اشیـای شمـا محافظت بیشتر فراهـم میـکند .این
بیمه رویدادهای غیرمنتظره و پیش بینی نشده را بطور مثـال افتادن
موبایل شما در حوض شامل میشود.
• •بیمۀ مریضـی و تصادف – در صـورت جـراحـت برداشتن در حـادثـه
مصارف صحی را تحت پوشش قرار میدهد .اگر شما خدای ناخواسته
معلول شوید مبلغ زیادی را دریافت خواهید کرد.
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محیـط زیسـت ،طبیعت
و پایـداری ایکولوژیکی

پایــداری ایکولوژیــکی یا ترقــی پایدار به این معنی که جامعـه متناسب
با طبیعت ترقی کند .اینــکه مردم و شرکت ها طــوری عمــل کنند که
محیــط زیسـت را تخریب نکنند .پارلمان سویدن یا  Riksdagاهداف
محیط زیسـتی را که باید سـویدن برای کسـب آن تالش کند وضع میکند.
محیط زیسـت باید محافظت شـود به این معنی که تشعشع امــواج
نباید به مردم ضرر برساند و اینکه تنوع بیولوژیکی باید حفــظ شــود.
استفــادۀ انـرژی و منابـع طبیعی محدود گردیده و در کاهش خطر به
تغییرات اقلیمی مؤثر واقع شـود.

شهرداری ها مسئولیت امور محیط زیست محلـی را بعهـده دارنـد .بطـور
مثـال اینکه چـگونه شهرداری زباله ها را دفع کند یا اینـکه ما چـگونـه از
انرژی بطور مطلوب آن استفاده کنیم .هر تبعۀ سویـدن مکلف است تا به
طریقۀ زندگی کند که به محیط زیست صدمه نزند.

دفـع و بازیافـت زباله ها

در سویدن هـرسـاله زباله های زیادی ایجـاد می شـود .منازل ساالنه مقدار
 ۴،۲میلیون تن آشغال و زباله بیرون میریزند که این معادل  ۴۳۰کیلو
آشغال برای هر نفر میشود . .دفع زباله ها هزینه زیادی در بر دارد .مهم
است که دفع زباله به صورتی مناسب برای محیط زیست انجام شود.
بسیاری از چیزهای را که ما دفع میکنیم میتوان آنها را دوباره بازیافت یا استفاده
کرد .از این طریق ما میتوانیم منـابـع طبیعی را ذخیره کنیـم .طبـق قانـون تمام
باشندگان سویدن باید زبالههای خود را دسته بندی کنند و سیستمی وجود دارد
که مواد و انرژی زباله ها را بازیافت و مورد استفاده قرار میدهد.
نزدیک بسیاری از ساختمانهای کرایی مکانهای بازیابی یا زباله دانی وجود دارد.
به این معنی که شمـا باید پس مانـدههـای غذا ،آهن ،شیشه ،پالستیـک و
کاغذ را در جعبههای مختلف بیاندازید.
بسیاری از مالکان خانه به کرایه نشینان پالستیکهای مخصوص برای پس
ماندههای غذا میدهند .پس ماندههای غذا به کود و خاک تبدیل میشوند.
همچنان جاهای دیگری وجود دارد که شما میتوانید زباله را در آنجا دفع
کنید:
• •مکان بازیابی
در این مکان ها ،میتوانید بسته ها ،اخبار و بطری ها را دفع کنید.
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عکس :دفتر دوران آب و طبیعت ،ولسوالی یوتیبوری

• •مکان محیطی ،که اکثرا ً در تانـک تیـل ها مـوقعیـت دارنـد.
در این مکان ها ،میتوانید تمام زبالههای را که به محیط زیست
خطرناک هستنـد دفع کنید.
• •مراکز بازیابی
در این مراکز ،میتوانید زبالههای حجیم و بزرگ ،همچنان زبالههای
خطرناک از قبیل مواد کیمیایی و برقی را دفع کنید.

دسـته بندی پـس مانده های غذا

پس مانـدههـای غذاهـای را که شمـا دستـه بندی میکنید به کـود و خاک
مغـذی قـوی تبدیـل میشـونـد .دستـه بنـدی پس مانـدههای غـذا مقـدار
زبالههای را که باید سوزانده شوند کاهش میدهد.
موارد ذیل پس ماندۀ غذا بوده و میتوان آنرا به کود تبدیل کرد:
پس مانـدۀ ماهـی و حلزون صـدف دار ،پس مانـدۀ گوشت ،پوست تخـم،
میوه جات و سبزیجات ،نان ،چای ،قهـوه و فیلترهای قهوه ،کاغذ تشناب،
گل ها ،نباتات و خاک.

دسـته بنـدی بسـته ها ،اخبـار و بطری ها

در تمام شهر ها اماکن بازیابی وجود دارد که شمـا میتوانید در آنجا بطـور
مثـال بستـههـای زباله ،اخبار و بطریها را دفــع کنید .بستـههـای که در
اماکن بازیابی گذاشته میشوند باید پاک و خشک باشند.
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عکس :دفتر دوران آب و طبیعت ،ولسوالی یوتیبوری

در اماکن بازیابی ،جعبههای برای اشیای ذیل وجود دارد:
•
•
•
•
•
•
•

•اخبار
•بستههای کاغذ
•بستههای پالستیک
•بستههای فلزات
•بستههای شیشۀ ساده
•بستههای شیشۀ رنگارنگ
•بطری ها

اخبار

زمانیکه اخبار بازیابی میگردد ،از مصـرف انرژی زیادی در سـاخـت اخبـار
جدیـد صرفـه جویی میشـود زیرا کاغذ اخبار را میتـوان از اخبارهای کهنه
بدست آورد.

بسـته های کاغذ

بستـههای کاغـذ مثـل کارتنهـای خالـی را میتوان بازیابی کرد و آنرا برای
بسته بندیهای جدید بکار برد.
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بسـته های پالستیک

پالستیـک نرم و سخت هـر دو را میتوان بازیابی کرد .در جعبـۀ پالستیـک،
شما میتوانید بطـور مثـال بستههای پالستیک و ظرفهای یکبار مصرف را
بگذارید .اشیای پالستیکی که بستۀ پالستیکی نیستند از قبیل برس ظرف ها
و سامـان بازی از جمله زبالههای عادی به شمـار میروند و نباید آنها را در
آنجا گذاشت.

بسـته های فلزات

فلـزات را میتـوان چندین مرتبه بازیابی کرد که باعث صرفـه جـویی انرژی
زیادی میگردد.

در جعبـۀ فلـزات ،شمـا میتـوانیـد بستـههـای فـوالد ،ورقۀ آهن و المونیم را
بگذارید.
در این جعبـه ،باید بستههـای فلزات را که دارای رنـگ و سریش بـوده و
از جملـه زبالههای خطرناک هستنـد بگذارید و بایـد در امـاکن زبالههـای
محیطی گذاشته شوند .و نباید قطیهای اسپری را در این جعبه بیاندازید-
زیرا آنها نیز زبالههای خطرناک هستند.

بسـته های شیشه

شیشه را نیز میتــوان چند مرتبه بازیابی کرد .اگر ما شیشــه را بازیابی
کنیـم انـرژی و مواد خام هر دو را ذخیره میکنیم .تقریباً  ۴۰فیصد شیشـۀ
بازیابی شده در ساخت اجناس شیشــه ای جدید مثــل بوتل ها مــورد
استفــاده قرار میگیرد .در هنگام دسـته بندی شیشـه باید شیشۀ ساده را
از رنگه جدا کنید.

زباله هـای باقیمانـده

زبالههای را که نمیتـوان دستـه بنـدی کرد بایـد در جعبـۀ عاـدی در زباله
دانی انداخت .این زباله ها معمـوالً در مکنهای بزرگ مخصـوص حـریـق
سوختانده میشوند .حرارت که از حریق زبالههای باقیمانـده تولید میشود
معمـوالً ذخیره میـگردد .بعـدا ً از آن بطـور مثـال برای گرم کردن خـانـهها
استفاده میشود .این عمل را گرمسازی منطقه گویند.

اشـیای برقی

زبالههای برقی شـامـل اشیـای برقی میشـود که ما آنها را دور میاندازیم.
تمام زبالههای برقی باید در مکان بازیابی گذاشته شوند .این شامل گروپ
ها ،نیون ها و هر آن شی که دارای کیبل یا بطری باشد میگردد .بطری ها
باید جدا شده و بطور جدا گانه دسته بندی شوند.

© فرمانداری يو ِتبورى ( )Göteborgو هیئت اداری ایالت ت
وس�ا يوتالند ()Västra Götaland

دربارۀ سویدن | 63

زباله هـای حجیم

زبالههای حجیم میتواند بطور مثال فرنیچر کهنه یا بایسکل شکسته باشـد.
اگر شـما در آپارتمـان کرایی زندگی میکنـید ،برای دـفع زبالههـای حجیـم
میتوانیـد از صـاحب خـانـه کمـک بگیرید .در غیر اینصـورت آنرا در مرکز
بازیابی بگذارید.

زباله هـای خطرناک

زبالههای خطرناک شامل اشیای میشود که میتوانند زهری ،منفجره ،اشتعال
پذیر یا فرسـاینـده باشند .زبالههای خطرناک میتـواننـد باعـث آسیبهـای
کوچک شوند.
لذا بسیار ضروری است که به خاطر داشته باشید تا زبالههای خطرناک را
با زبالههای عادی یکجا نگذارید.
زبالههای خطرناک باید در امـاکن محیطـی ،مرکز بازیابی یا وسیلـۀ نقلیـه
مخصوصی که زبالههای خطرناک را جمع آوری میکند گذاشته شود.

مثال هـای زباله های خطرناک:

بطریهای موتر ،نفت و روغن ،رنگ و سریش ،کلورین ،نیون ها ،چراغهای
برقی و چراغهای برقی ضعیف ،محلول ها ،نوشیدنیهای منرال ،گیلن ها،
تورپنتین ،پارافین /وازلین و اسیتون ،مایعات رقیق ،بطریهای قابل چارج و
بعضی از مواد ضد چربی و پاک کننده ها.

تقریب اً همه در خانۀ خود
زباله های خطرناک دارند .این
زباله میتواند اسیتون ،مایعات
رقیق ،پالش ناخن یا دستگاه
آتش نشانی باشند .مثال های
دیگری از این زباله های
عبارتند از بطری های موتر،
روغنیات ،رنگ ،کلورین،
سریش و نیون ها.

عکس از :بو کگیرود ()Bo Kågerud
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دواهایی که زیاد آمده
اند و باید دور ریخته
شوند را بایستی به
دواخانه تحویل داد.

عکس از :کرستر ایهرلینگ ()Christer Ehrling

ریختـن زبالـه هـا در طبیعت

بزرگترین مشکل زبالههای است که با وجود ممنوعیت در طبیعت انداخته
میشـوند .آن به طبیعت آسیب میرسـاند هر سـال میلیـون ها کرونر برای
پاک کاری زباله به مصرف میرسد.

آب و فاضالب

در سـویـدن آب به پیمـانۀ زیـاد وجـود دارد .آب نل ها بسـیار با کیفیت
است .این آب اکثرا ً نسبت به آب بوتل که شما میخرید بهتر است .فقط
آب سـرد نـلهـا خـالـص است .آب گـرم ممـکن است با عبـور از پیپها
آلوده شده باشـد .بنابراین نبایـد از آب گرم نل ها برای آشامیـدن یا پخت
و پز استفـاده کرد .آب ناودان ها و تشناب ها به دستـگاه تصفیۀ فاضالب
هدایت میشـود .در آنجـا آب آن تصفیه گردیده و به بحرهـدایت میشـود.
تمـام مـواد آن قابل تصفیـه نیست و از بین بردن مـواد سمـی کار مشـکل
است .بنابر این همه باید در ریختن مواد در آب رو ها محتاط باشند.

چـه چیـز از مجـرای فاضالب عبـور میکند؟

تنها چیزیکه از مجرای تشناب عبور میکند کاغذ تشناب و مواد غایطه
است .کاغذ تشناب یکنوع کاغذ مخصوص است که در آب حل میشود.
سایر کاغذ ها از قبیل بستههای کاغذ ،تیشو پیپرهای مرطوب و تیشو پیپر
باعث انسداد مجرای فاضالب میگردد .همچنان میتواند باعث ایجاد مشکل
در دستگاه تصفیۀ فاضالب گردد.
برای جلوگیری از مـواد سمی در مجـرای فاضـالب ،سعی کنیـد محصـوالت
مفید برای محیط زیست را خریداری کنید .بطور مثال مواد لباس شویی و
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فقط آب سرد نل ها آب
نوشیدنی به شمار میروند.

عکس :هنه شستيت ()Hanna Sjöstedt

ظرف شویی وجود دارد که دارای عالمت قو یا انتخاب مطلوب برای محیط
زیست میباشنـد .ادویـه هرگز نباید در مجـرای فاضـالب یا در میـان زبالـه
انداخته شونـد .ادویه که ضـرورت ندارید را باید در دواخانهها دفع کنید.
دواخانهها خریطههای مخصوصی دارند که ادویه را در آن میریزند.

انرژی

هرگونه انرژی و برقی که استـفاده میکنیم محیـط را متأثر میسـازد .مقدار
زیاد انرژی در ترانسپورت ،گرم سازی خانه ها و صنعت به مصـرف میرسد.
انرژی اکثرا ً از نفت ،گاز و ذغال سنگ تأمین میشود که برای محیط زیست
مضـر است .بـرای کاهش تغییرات اقلیمـی ،باید انرژی کمتـری به مصـرف
برسانیم و انرژی را از انرژیهایدرو الکتریکی ،باد و انرژی آفتـاب که برای
محیط زیست خوباند تأمین کنیم.
برای کاهش تشعشعـات بایـد میتوانیـد از ترانسپورت عامه استفـاده کنید.
یعنی میتوانید به جای موتر شخصی از بس برقی ،ریل یا ملی بس استفاده
کنید .میتوان به جای طیـاره با ریل نیز سفر کرد .همچنان خـوب است که
در مـورد اشیـای که خریداری میکنید فکر کنید .اجناسـی را خریداری کنید
که در نزدیکیهای محـل سکونت شما تولید شده باشند .همچنـان میتوان
از گوشت کمتر استفـاده کرد زیرا برای تولید گوشت انرژی زیاد به مصرف
میرسد .شما نیز میتوانید در خانۀ خود از مصرف انرژی صرفه جویی کنید.

صرفـه جویـی انرژی در خانه

درصورتیکه شما بطور مثـال فرنیچر را پیش روی بخاری نگذارید ،در
مصـرف انرژی صرفه جویی میکنیـد .این امـر باعث میشـود تا حـرارت به
آسانـی در چهار اطراف خانه پخش شود .دستگاههای برقی اکثرا ً در حالت
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دستگاه تولید برق بادی

عکسColourbox :

انتظار هستند اگر شما همیشه آنها را خاموش کنید از مصرف مقدار زیاد
انرژی صرفه جویی میکنید .اگر هنـگام پختن غـذا سرپوش را روی دیـگ
بگـذارید نیز از مصـرف مقدار زیاد انرژی جلوگیری صـورت میگیرد.
همچنـان از چراغهای کم مصرف استفاده کنید یا وقتی از خانه بیرون
میشوید چراغها را خاموش کنید.

بـرق از کجا تأمین میشـود؟

برق و انرژی الکتریکی در سویدن بیشـتر از نیروگاه های آبی و هستـهای
تامین می شود .نیروی آب ،برقی است که در نیروگاه های آبی در بسیاری
از رودخانه های سویدن تولیـد می شود .در سویدن سه مرکز تولیـد نیروی
هستهای فعــال وجــود دارد که درمجمـوع از ده نیروگاه تشکیل شده اند.
نـیروگاه هـای هستـهای بیش از نیمـی از بـرق مـورد نیـاز کشـور را تامیـن
می کنند .میزان کمـتری از برق مصرفـی کشـور از زیست سوخت ،نفت و
گاز به دسـت می آید .زیسـت سـوخـت برای نمـونـه هـیزم و چوب است.
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ده فیصد از میزان انرژی در سویدن از نیروگاه های بادی تامین می شود.
نیروگاه آبی و بادی بهترین گزینه برای محیط زیست هستند ،چون که این
انرژی ها پایان ناپذیر ند.
دولت سـویـدن یک هـدف درباره یک سیستـم انرژی پایدار و  ۱۰۰فیصد
انرژی تجدید پذیراست.
عالمات محیط زیست،
انتخاب مطلوب ب رای محیط
زیست وقو

نتخـاب شـرکت های تجارت برق

با تبدیل نمودن شرکت های تجارت برق میتوانید از مصرف پول زیاد صرفه
جویی کنید .اگر شما در آپارتمان زندگی میکنید ،میتـوانیـد هر سـالـه بین
 ۴۰۰کرونا و  ۱۰۰۰کرونا سویـدنی صرفـه جویی کنید .اگر در خانه زندگی
میکنید ،میتوانیـد چنـدین هـزار کرونا صرفـه جویی کنید .شما نمیتوانید
شرکت شبکه برق را تبدیل کنید.

مقایسـۀ قیمت برق و شـرایط اسـتفاده از خدمات

در ویب سایت " "Elpriskollenقیمت های برق و شرایط استفاده از خدمات
شرکتهای تجارت برق را در سویدن پیدا کنید .برای دیدن اینکه کدام شرکت
برایتان بهتر است به ویب سایت  www.elpriskollen.seبروید.
تبـادلۀ شرکتهای تجـارت بـرق کار آسـان است .در بعضـی حـاالت یـک
مکالمۀ تلیفونی کافی است .اما باید شرایـط قرارداد خـود را ببینید چـون
تبدیل در وسط مدت قرارداد ممکن گران تمام شود.

انـواع مختلف قراداد های برق

برق بـا قیمت ثابت:
قیمت برق برای مدت معینی ثابت است .این نـوع قرارداد میتواند خوب
باشـد زیـرا وقتـی قیمت برق باال برود شمـا محفوظ خواهید بود .اما در
عین حال وقتی قیمت پایین بیاید برای شما ارزان نمیگردد.

 | 68دربارۀ سویدن

© فرمانداری يو ِتبورى ( )Göteborgو هیئت اداری ایالت ت
وس�ا يوتالند ()Västra Götaland

بـرق با قیمـت متغیر:
قیمت برق نظر به وضـع بازار تغـییر میـکند .وقتی قیمت پایین بیاید برای
شما ارزانتر تمام میشود .در جریان چنین قراردادی قیمت برق میتواند
افزایش یا کاهش یابد.
برق بـا قیمت مؤقتی:
اگر قیمتـی انتخـاب نکنیـد به شمـا بصـورت اتومات قیمت داده میشود.
این قیمت متغیر است و هرسالـه تقریبـاً سه بار تغییر میـکند .اغلب
اوقات برق با قیمت مؤقتـی نسبت به قیمت معین و متغیر گرانتر است.
برق مناسـب محیط زیسـت (برق سبز):
برق مناسب محیط زیست به این مفهـوم که برق شما از منابع مفید برای
محیط زیست از قبیل باد و انرژی هایدرو الکتریک بدست میاید.

شهر شـما چگونه اداره
میشو د

همۀ ساکنان سـویــدن در شهـرداری ها زنــدگی میکنـند .در سـویـدن
 ۲۹۰شهــرداری وجــود دارد .در سـویـدن شهرداری ها خـودشان مقـدار
مالیــات شهروندان و نحوه استفــاده از پول را وضع میکنند .به آن
استقـلال شهری میگویند .کمیسیــون به گروهـی از سیاست مدارانـی
گفتــه میشــود که در عرصه های معین مــثل مـکاتب در شهـرداری
تصمیــم گیری میکنند .سایر عرصه ها عبارتنــد از مراقبت از اطفــال،
مراقبت از بزرگســاالن ،خـدمــات اجتماعی ،ترافیک ،محیط زیست،
فعالیـت های اوقات فراغت و فرهنگ.
این سیـاســت مـداران در اوقــات فراغت خـود در کمیسیـون کار
میــکنند .به ایــن معنـی که در کنـار وظیفــۀ همیشـگی و تحصیـالت
خــود در این کمیسیــون ها کار میکنند .مقــدار پول که به هر کمیسیـون
اختصــاص داده میشود متفاوت میباشد .مقدار پول در بودجــه کمون
راجــع به آن تصمیم گیری میــکنند .هــر کمیسیـون دارای اداره میبـاشـد.
در ایــن کمیسیــون ها کارمندان دولتی برای پالن گذاری و اجرای تصامیم
گرفته شـده درکمیسیون کار میکنند.
شهرداری بیشتر اوقـات در مقابل مسایل مربـوط به زنـدگی روزمـرۀ شما
مسئـول است .شـما میتوانیـد در ذیل راجـع به عرصههای که شهرداریها
مسئول اجرای آن میباشند بخوانید:
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تمام اطفال در سویدن حق
دارند وقتی به سن  ۶سالگی
برسند در صنوف دورۀ
آمادگی شامل شوند.

عکسColourbox :

مراقبـت از اطفال

مراقبت از اطفال به فعالیتهای تعلیمی برای اطفال خوردسال گفته
میشود .مراقبت از اطفال بطور مثال دورۀ آمادگی برای مکتب ،مراکز
فامیلی و اوقات فراغت را دربر دارد.

اگر تحصیل یا کار میکنید یا در سدد وظیفه هستید ،شما حق دارید که
طفل خود را در کودکستان منطقۀ خود شامل کنید .کودکستان برای اطفال
یک الی پنج ساله است.

مکتـب اجباری

در تمام شهرها ،برای اطفال بین  ۶الی  ۱۶ساله مکاتب اجباری دولتی وجود
دارد .مکاتب مستقل و کامالً خصوصی نیز ممکن وجود داشته باشند .برای
شمولیت در مکتب خصوص تادیۀ فیس الزمی است .بودجۀ مکاتب دولتی
و مستقل از عایدات مالیاتی تأمین میگردد .وقتی طفل شش ساله میشود
میتواند شامل دورۀ آمادگی یا کودکستان گردد .شما میتوانید انتخاب کنید
که طفل شما به دورۀ آمادگی برای مکتب برود یا نه .اکثر اطفال در سویدن
به صنف آمادگی میروند .همینکه اطفال هفت ساله میشوند باید به مکتب
شامل شوند .به آن شمولیت در مکتب اجباری میگویند .مکتب اجباری دولتی
و مستقل هر دو رایگان هستند .برای مشاهدۀ مکاتب شهر خود به ویب
سایت شهرداری منطقۀ خود مراجعه کنید.

مراقبت از بزرگسـاالن

اکثرا ً بزرگساالن بخاطر انجام کارهای عملی در زندگی روزمره به کمک
ضرورت دارند .طبق قانون سویدن ،بزرگساالن مستحقاند تا از اجتماع
کمک و حمایت دریافت کنند.
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م راقبت از بزرگساالن

عکس از :سوسن کرون هولم ،یونر

بسیـاری از بزرگسـاالن میخواهند در خانه به زندگی ادامه بدهنـد .شهرداری
میتواند به آنها در خانه مراقبت و کمـک فراهـم کنـد تا بتوانند در خانههای
خـود بمانند .به این نوع کمک ،خدمات حمایتی در خانه میگویند.خدمات
حمایتی خانه درشهرداری درخواست میکنید .هزینه خدمات حمایتی خانه
بسته به شهـرداری کـه در آن زنـدگـی میکنید متفاوت است .همچنـان
بزرگساالن میتوانند کمکها و سایر چیزهای دیگری را که زندگی در خانه را
آسان میسازد دریافت کنند .بطور مثال ،ماشین قدم زنی ،اتاق حمام با شاور
بزرگ ،راههای کوتاه برای ورود به خانه.
اگر زندگی کردن در خانه مشـکل است میتوانید به خانۀ سالمندان بروید.
انـواع مختلفـی از خانههای سالمندان دولتـی وجـود دارد که بزرگســاالن
میتوانند در آنجـا از خـود آپارتمان داشته باشند .در خانه سالمنـدان افراد
مسلکی وجـود دارد که میتـواننـد به بزرگسـاالن مراقبتها و خدمـاتی از
قبیل غذا و نظافت فراهم کنند.

ادارۀ خدمـات اجتماعی/رفـاه اجتماعـی

در سویدن نیز مانند سایر کشور ها دردنیا والدین باید از اطفال و فرزندان
جـوان خـود مراقبت کنند .اما اگر والدین نتوانند به اطفال خـود رسیـدگی
کنند ادارۀ خدمات اجتماعی این مسئولیت را بعهده میگیرد .ادارۀ خدمات
اجتماعی به اطفـال و فامـیلهای که در عرصـههای مختلف مشـکل دارند
کمک میکند .ممکن است فامیلها پول کافی نداشته باشند .یا اشخاصیکه
جای برای زندگی کردن ندارند .یا افرادیکه با مـواد مخـدر و الکول مشـکل
دارند .یا زنان که مـورد خشـونت و تهـدید قرار گرفتهاند .کمکهای ادارۀ
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خدمـات اجتمـاعی شـامـل گفتگـوها ،کورسها برای والـدین ،پیـدا کـردن
شخصـی ارتباطـی برای جـوانان یا تمـام فـامـیل میگردد .شخص ارتبـاطـی
مانند یک دوست یا خویشاوند است که میتوان با آن صحبت کرد و وقت
گذراند .اگر راپوری دریافت شـود که با طفـل در خـانه بدرفتـاری صورت
گرفته ،طبق قانون ،ادارۀ خدمات اجتماعی باید قضیه را بررسی کند.
اگر برای طفل مشکالت عمدۀ وجود داشته باشد ،اداره خدمات اجتماعی
میتواند تصمیم بگیرد که طفل جدا از والدین زندگی کند.
در ادارات خدمات اجتماعی ،میتوانید موارد ذیل را دریافت کنید:
•
•
•
•

•مشاوره و کمک برای جوانان و فامیلهای دارای طفل.
•مشاوره و کمک به کسانی که اعتیاد دارند.
•مشاوره و کمک راجع به کار و تحصیالت.
•کمک مالی.

کمـک مالی

کمک هزینه گذران زندگی که شما میتوانید در کمون خود آن درخواست کنید
توسط اداره خـدمـات اجتمـاعی ارائه می شـود .اگر شمـا در تامـین هزینههای
اقتصـادی با مشـکل روبرو هستیـد میتوانید از کمک هزینـه مالی برای گذران
زندگی استفـاده کنید .به این کمـک هزینه حمایت مالی نیز گفته میشود.
شمـا میتوانیـد کمک هزینۀ گذران زنـدگی برای تامین نیازهـای اساسـی مانند
هزینـۀ نگهـداری اطفـال ،امـور درمـانی و دنـدان پزشکی بگیرید.
کمک هزینـۀ گـذران زندگی به کمک مالی گفته میشود که به مقـدار
یکســان در سـراسـر کشــور پرداخت میشــود جهـت تأمین هزینه های
زندگی در میان چیزهای دیگر ،برق مصرفی و بیمـۀ منـزل .به همین خاطر
کمک هزینه گذران زندگی بنا به مـیزان درآمد هر فامـیل متفاوت است.
درآمدهای فامیل از مقدار کمک هزینه کسروالباقی به فامیل پرداخت میشود.

"امکان موافقت با پرداخـت کمـک هزینـۀ گذران زندگی وجــود دارد ،اگر
نتوان به طریق دیـگری نیـازها را تامین کرد .اگر متقاضـی کمـک هزینـه،
توانایی کارکردن داشتـه باشـد باید کار کند و یا در تالشـی پیـدا کردن کار
باشد .همچنین باید در فعـالیتهایی که ادارۀ خدمـات اجتماعـی بر گزار
میکنـد برای پیدا کردن کار مشارکت کند .و اگر مشارکت نکند نمیتواند
کمـک هزینــۀ گذران زندگـی دریافت کنـد .اگر شمـا در بانـک پـول و یا
وسیـلـۀ با ارزشـی مانـند موتر داشته باشیـد نمیتوانید از کمـک هـزینـه
گذران زندگی استفاده کنید.
برای معلـومــات بیشتر در خصــوص بیمه هــای اجتمـاعی به فـصـل
ســوم مراجعه شود.
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عکسColourbox :

اوقات فراغـت و فرهنگ

شهرداریهای سـویـدن در عرصههای اوقـات فراغـت و فرهنگ خـدمـات
مختلفـی دارند .شهرداری ها دارای کتابخانه ها بوده که میتـوانـید بطـور
رایگان از آنجا کتاب به امانت بگیرید .شهرداری ها دارای مکاتب فرهنگی
بوده که اطفـال و نوجوانان در آنجا میتوانند در بدل فیس ناچـیز نواختن
آالت مختلف موسیقی ،نقاشی یا بازی در تیاتر را بیاموزند .بسیاری اوقات
شهرداری ها به انجمن ها نیز کمک میکنند.

کتابخانـه ها

تمام شهرداریهای سویدن برای ساکنین خود کتابخانه ها دارند .بزرگترین
کتابخانه را کتابخانۀ شهر میگویند و اکثرا ً در مرکز شهر موقعیت دارد.
معمول کتابخانههای کوچک دیگری نیز در نواحی مختلف شهرهای بزرگ
ً
وجود دارد .شما میتوانید در کتابخانه ،کتاب به امانت بگیرید ،اخبار یا
مجله بخوانید ،به موسیقی گوش بدهید و از کمپیوتر ها استفاده کنید .در
این کتابخانهها کتابها ،مجلهها و اخبار به زبانهای مختلفی وجود دارد.
بعضی از کتابخانهها برنامه آموزش زبان و کمک در کارخانگی نیز دارند.
شما میتوانید کتاب ،مجله ،اخبار و سی دی ها را بطور رایگان به امانت
بگیرید .برای امانت گیری باید کارت کتابخانه داشته باشید که میتوانید
توسط آن وارد کتابخانه شوید.

کمیتـۀ امـور مصـرف کنندگان

در بسیاری از شهرداریها ،معموالً کمیتۀ امور مصرف کنندگان وجود دارد.
اگر شمـا چیزی خریداری نمـودهاید که عیب و نقـص دارد یا از آن راضـی
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نیستید میتوانید از این کمیته کمک دریافت کنید .میتوانید راجع به حقوق
خود منحیث مصرف کننده و اینـکه چـگونه میتوانیـد پول خـود را دوباره
بگیرید یا جنس ناقـص را به فروشنـده برگردانید معلـومـات حـاصـل کنید.
بیشتر بخـوانیـد در ویب سـایت  www.hallakonsument.seیا با شمـاره
تلفن  ۰۷۷۱ – ۵۲۵۵۲۵تماس بگیرید.

تماس بـا مقامات

در سویدن برای تماس گیری با مقامات راههای مختلفی وجـود دارد .اگر
شما سواالت اساسی دارید بهتر است تا به ویب سایت انترنتی مقـامـات
مراجعـه کنید .مـقامـات همیشه به زبانهای مختلف معلـومـات فراهم
میکنند .بطور مثال ،نمایندگی بیمۀ اجتماعی سویدن در  ۲۲زبان به شمول
عربی ،سومالی ،فارسی و سورانی معلومات ارائه میکند .همچنان میتوانید
به دفتر مقامات مراجعه کنید.

حق داشـتن ترجمان

اگر زبان سـویـدنـی نمی فهمید ،حق دارید که ترجمان داشته باشید .شما
مستحق داشتن ترجمان در ادارۀ خدمات کاریابی عامه سویدن ،نمایندگی
بیمۀ اجتماعی ،ادارۀ خدمات اجتماعی و شفاخانه هستید .باید در هنگام
گرفتن قرارمالقات باید بگویید که به ترجمان ضرورت دارید.

شما حق دارید تا ترجمان
داشته باشید.

عکسColourbox :
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مدیریـت امور مالی
بانـک هـا ،حسـاب های بانکی و کارت ها

اکثر مردم حساب بانـکی و دیبت کارت بانـکی دارند .با دیبت کارت شما
میتوانید از طریق ماشین پرداخت کنندۀ پول یا ماشین ای تی ام ()ATM
از حساب بانکی خـود پـول بگیرید .همچنـان میتوانیـد از این کارت برای
خـریـداری در دکانها استفـاده کنید .برای بـاز نمـودن حسـاب بانکی و
گرفتن دیبت کارت باید با بانک صحبت کنید.
انواع مختلفی از کارت ها وجود دارد:
• •دیبت کارت – از این کارت میتـوان بـرای کشیـدن پـول از طـریــق
ماشینای تی ام استفاده کرد .میتوان از این کارت برای پرداخت پول
نیز استفاده کرد .پول مستقیماً از حساب بانکی شما کسر میگردد.
• •کارت پرداخت – این کارت برای پـرداخـت استفـاده میشـود .پــول
مستقیماً از حساب بانکی شما کسر نمیگردد .در عوض ماه یکبار بل
دریافت میکنید .بسیاری اوقات کارتهای پرداختی نسبت به دیبت
کارت گرانتر هستند.
• •کریدت کارت – کریدت کارت کارتـی است که برای قرض گرفتن پـول
بکار میرود .وقتی با کریدت کارت پول پرداخت میـکنید در حقیقت
از بانک قرضه میگیرید .وقتی با کریدت کارت پول قرض میکنید اکثرا ً
باید سود زیادی به بانک پرداخت کنید.

اکثر مردم وقتـی میخـواهنـد خـانـه یا موتر بخرند از بانک قرضه میگیرند.
برای گرفتن قرضه از بانگ باید عایدات ثابت داشته باشید.

پرداخـت بـل هـا از طریق انترنـت یا پرداخت
مسـتقیم اتوماتیـک

برای قادر بودن به پرداخت بل ها (صورتحساب ها) و مشاهدۀ صورتحساب
بانکی از طریـق انترنت باید اول با بانک خـود صحبت کنید .آنها به شمـا در
مورد اینکه چه باید انجام بدهید معلومات میدهند.

پرداخت مستقیـم اتوماتیـک به این مفهـوم که پـول پرداخـت
بـرای بلها بصورت اتومات از حساب بانکی شما کسر میگردد.
کارت شنـاسـایـی ( )Bank IDبانـکی کارت شنـاسـایی الکترونیکی
است و راه آسان برای معـرفـی شمـاسـت .برای مثـال بستـن قـرارداد
و یا امضـای الکترونیکی از طریق انترنت انجام میشود .استفاده از
امضای الکترونیکی پس از مشخـص شدن هـویت فـرد امـکان پذیر
منبعBankID.com :
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اسـت و این کار منحیـث قانـون الزامی بوده و مانند امضـای فیزیکی تعهد آور
است .برای مشخص شدن هویت الکترونیکی ،فرد باید دارای شمـاره شنـاسـایی
ویـژۀ سـویدنی باشـد .بانـکها هویت الکترونیکی افراد را صادر میکنند.
کد امنيتى کارت شنـاسـایـی بانـکی موضوع شخصی است از اینرو به هیچ
وجـه نبـایــد کد امنيتـى را در اختیـار فـرد دیــگری گذاشـت .همچنـیـن
نبـایـد مشخصــات الکـترونیــکی خــود را از طریـق انـترنـت ویا تمـاس
تلفـنی و یا شبـکههــای اجتمـاعـی در اختـیار نگذارید ،زیـرا خطر فریب
دادن شمــا وجـود دارد.

قرضۀ وسـایل خانه

اگر یکی از شهرداریها شمـا را به عنـوان پنـاهنـده و یا یـکی از نزدیـکان
فرد پناهنـده قبـولـی دارید میتوانید از قرضـۀ مخصـوص ادارهی مـرکـزی
کمکهای تحصیلی ( )CSNبرای خرید وسـایل منزل اختصـاص داده است،
استفــاده کنید .این قرضۀ به قرضۀ خرید وسایل منزل مربوط است .مبلـغ
قرضۀ بستگی به تعـداد افـراد فامیل و یا اینکه مــنزل کرایـی فرنیچر دارد
و یا ندارد بستگی دارد.
اگر میخواهید برای قرضـۀ وسایل خـانه درخـواست بدهید باید با کارمند
مسئـول خـود درکمون یا کارمند مسئـول استقـرار خـود در اداره کاریابی
صحبت کنید .با هم تقـاضـانامـه را خـانـه پری كرده و به سازمـان مرکزی
وامهای تحصیلی ( )CSNارسـال کنيد .شمـا بایـد این وام را در طـول دو
سـال اول پس از راجستر شدن در یک کمون درخواست کنید

قرضۀ وسایل خانه یک قرضه است .به این معنی که باید پول و سود آنرا
به  CSNدوباره پرداخت کنید .این امر حتی اگر شما از سویدن نقل مکان
کنید معتـبر است .میتوانیـد درمـورد قرضـۀ وسـایل خـانـه در ویب سایت
 www.csn.se/hemutrustningslanکمیتۀ مرکـزی بورسیـههای تحصیلـی
مطالب بیشتر بخوانید.

سـابقۀ عدم پرداخت

اگر بلها و قرضههای خـود را سر وقت پرداخت نکنید به شمـا تذکر داده
خواهـد شد .اگر هنـوز هم نتوانستیـد پرداخت کنید بل مـذکور به شرکت
جمع آوری قرضه ارسال میگردد .اگر از طریق شرکت جمع آوری قرضه نیز
نتوانستید بل را پرداخت کنید موضـوع نهایتـاً به مقامـات اجرایی سویـدن
ارجاع میگردد و سپس در راپور اعتبـاری شما نزد شرکت جمع آوری قرضه
سابقۀ عدم پرداخت درج میگردد.
سابقۀ عدم پرداخت نشان دهندۀ این است که شما در پرداختهای خود
مسئوالنه عمل نکرده اید .این کار میتـواند درد سر بزرگی به شما منحیث
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یک فرد ایجاد کند .به این معنی که شما دیگر قادر به گرفتن قرضه ،کرایۀ
آپارتمان ،دریافت وظیفه یا اشتراک تلیفون نخواهید بود.
شرکتهای وجود دارد که دربارۀ وضعیت مالی شخص یا شرکت معلومات
فراهم میکنند .به این شرکت ها نمایندگیهای اعتباردهی میگویند .بطـور
مثال اگر میخواهید یک موبایل را به قسط بخرید فروشنـده با نمـاینـدگی
اعتبـاردهـی تمـاس میـگیرد .سپس آنهـا میتـواننـد راجـع بـه سابقۀ عـدم
پرداخت شما معلـومـات فراهـم کنند .سابقۀ عـدم پرداخت برای فرد به
مدت سه سال و برای یک شرکت به مدت پنج سال باقی میماند.

شـرکت جمع آوری قرضه

ادارۀ دولتـی جمـع آوری قرضــه سـویـدن را به زبـان سـویـدنـی اکثــرا ً
" "Kronofogdenمیگویند .شرکت جمـع آوری قرضه به قرضـههـای که
پرداخت نشـده اند رسیدگی میـکند .اگر شخصـی از شمـا قرضـدار است
مقامات اجرایی سویدن میتوانند در دوباره گرفتن پول به شما کمک کند.
مقامات اجرایی سویدن به امور تصفیه قرضه نیز رسیدگی میکنند .به این
معنی که مقامات اجرایی به کسانیکه قرضههای بزرگ دارند کمک میکند
تا مشکالت مالی خود را حل کنند.

امنیـت و مصونیت

برای زندگی مصـون در سـویـدن مقـامـات مربوطـۀ وجود دارد که به شما
رسیدگی میکنند .همچنان کارهای دیگری وجود دارد که شما میتوانید برای
مصونیت خود آنرا انجام دهید.

خدمـات امداد و نجات

خدمات امداد و نجـات حریق ها را خاموش نموده و در حـوادث ترافیکی
یا دریایی به شما کمک میکند .همچنان خدمـات امداد و نجات در عرصۀ
جلوگیری حریق کار میکند .بطور مثال ،راجع به چگونگی کارکرد زنگهای
حریق و دستگاههای آتش نشانی معلومات فراهم میکند .خدمات امداد و
نجات را دیپارتمنت اطفائیه نیز گویند که مربوط به شهرداری میباشد.

در صورت آتشـوزی چـه باید کرد

• •نجات دادن  -جان اشخاصی را که در معرض خطراند نجات دهید اما
ریسک نگیرید .به یاد داشته باشید که دود حریق ها سمی میباشند.
برای خارج شدن از منزل به روی زمین بخزید .کلکین ها و دروازه ها
را ببندید.
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• •هشدار دهی  -به اشخاصیکه در معـرض حریـق قرار دارنـد هشـدار
بدهید.
• •زنگ اعالن حریق  -در صوـرت موجودیت زنگ اعـالن حریـق آنرا را
روشن کنید یا از یک جای محفوظ با شمارۀ  ۱۱۲تماس بگیرید .وقتی
اطفائیه میرسد آنها را مالقات کنید.
• •خاموش کردن آتش  -اگر دستـگاه آتش نشـانـی داریـد میتـوانیـد به
خاموش کردن آتش آغاز کنید .مـواد ضد حریق را باالی خاکسترهای
جوشان بپاشید -نه باالی شعلههای آتش.
اگر آتش سوزی مشاهده میکنید مهمترین کار تماس گرفتن به شمارۀ ۱۱۲
است! باید آنچه را که اتفـاق افتاده و صدماتی را که میبینید در تلیفـون
بگویید .همچنـان باید خـود را معرفی کنید و بگویید که در کجا به کمک
ضرورت است.

منبعSOSalarm.se :

پو لیس

اگر از پولیس سوال دارید یا میخـواهیـد جرمـی را گزارش دهیـد ،بایـد با
شمارۀ  ۱۱۴۱۴تماس بگیرید .این شماره در سرتاسر سویـدن یکسان است.
اگر حـالت اضطراری است باید با شمـارۀ عـاجـل  ۱۱۲تمـاس بگیریـد .در
صورتیکه شاهد جرم هستید یا شخصی زخمی گردیده و به کمک ضرورت
دارد یا آتش سوزی اتفاق افتاده با شمارۀ  ۱۱۲تماس بگیرید.

عکس از :یونر
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مصونیـت ترافیکـی

ادارۀ ترانسـپورت ســویــدن ( )Trafikverketنهـادی است که مسئـولیـت
مصونیت سرک ها را در سویدن بعهده دارد .هدف مقـامـات سـویـدن این
است تا از کشته شدن مردم و جراحتهای شدید ترافـیکی جلـوگیری کند.
بسیار مهـم است که درایـورهـا با سرعت زیـاد راننـدگی نکنند ،سرعت را
معتدل نگهدارند و اینـکه همه باید لباس محافظـتی بپوشند .طبق قانـون،
همه اشخاصیـکه رانندگی میکنند بایـد کمربند محافظتی بپوشنـد .اطفـال
به محافظت مخصـوص از قبیـل سیت محافظتی یا سیت ایمنی مخصوص
ضرورت دارند .طبق قانون اطفال زیر سن  ۱۵نیز باید در هنـگام بایسـکل
رانی کاله محافظتی بپوشند.
در سـویـدن راننـدگی و بایسـکل رانی باید در سمت راست سرک صـورت
گیرد .اگر راه مخصـوص بایسـکل رانی وجـود داشتـه باشـد از آن استفـاده
کنید .شما باید در کنار سرک پیاده روی کنید یا اگر پیاده رو وجـود داشته
باشد از آن استفـاده کنید .در سمت چپ راه یا سـرک نیز میتـوانـید قـدم
بزنید .اگر میخواهید از سرک عبور کنید از خط پیاده رو استفاده کنید .در
اینصورت موتر و بایسکل باید به شما اجازۀ عبور را بدهند.

© فرمانداری يو ِتبورى ( )Göteborgو هیئت اداری ایالت ت
وس�ا يوتالند ()Västra Götaland

دربارۀ سویدن | 79

سـواالت مورد بحث ،فصل ۲
گروه های اقلیت در کشور شما یا سایر کشور ها کدام اند؟
نظر تان راجع به حق دسترسی عامه چیست؟
برای پیدا کردن آپارتمان چه راه های را در پیش میگیرید؟
در هنگام استفادۀ مشترک از اتاق در محل سکونت چه چیز
خوب است تا آنرا به خاطر داشت؟
چرا دور نیانداختن زباله های خطرناک بیکاره و از کار افتاده
بسیار مهم است؟
با کدام ادارۀ خدمات شهرداری تا به حال تماس گرفته اید؟
اگر سوابق عدم پرداخت دریافت کنید چه خواهد شد؟
در شرایط عاجل و برای مثال در صورت مشاهده آتش سوزی
دریک خانه شما باید با چه شماره تیلیفونی تماس بگیرید؟
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عکس از :نیکسون یوهانسن سسرز،یونر
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بازار کار سـویدن

بازار کار سـویـدن را میتـوان به دو بخش سکتورهای دولتی و خصـوصـی
تقسیـم کرد .سکتورهای خصوصی شـامل شرکتهای انتفاعـی با مالـکیت
خصوصی میشود .این شرکت ها متفـاوتاند و میتواند بطـور مثـال شامـل
دکان ها یا سایر شرکتهای کوچک ،صنایع تولیدی ،شرکتهای ساختمانی،
حقوقی و اقتصـادی ،شرکت ترانسپورتـی یا رستـورانتها باشـد .تقریباً ۷۰
فیصد کارمندان در سکتورهای خصوصی کار میکنند.
سکتور دولتـی متعلـق به حکومت ،شهـرداری و شـوراهـای ایالتـی است.
بسیـاری از مـردم در سـکتور دولتی در عرصـههای حفظ الصحـه ،تعلیـم و
تربیـه ،پولیس ،مراقبت اجتماعـی ،کودکستانها ،محـافظـت از محیـط زیست،
مدیریت زباله ها ،آب و سیستم تخلیۀ فاضالب و خـدمات عاجـل کار میکنند.

وظایـف بـا کمبـود کارمند -اینهـا وظایفی
هسـتند کـه شـما به آن ضرورت دارید

وظایفی را که به کمبود کارمند در آینده مواجـه هستند وظایف با کمبود
کارمند میگویند.
معمـوال به تحصیالت مسـلکی یا عـالـی
ً
برای کار کردن در این مسـلک ها
ضرورت خواهید داشت .تحصیالت عالی به تحصیالتی گفته میشود که بعد
از مکتب لیسه در پوهنتون یا کالج دانشگاهی ادامه پیدا میکند.
برای گرفتن وظیفـه در سویـدن ،داشتن تحصـیالت الزمی میباشد و داشتن
تحصیالت عالی فرصتهای کاری زیـادی را مسـاعـد میسـازد .بسیـاری از
استخـدام کنندگان اصـرار دارند که شخصیـکه در تالش وظیفـه است بایـد
دارای تحصیالت در سطح لیسه باشد .به این معنی که شمـا باید از مکتب
لیسه فارغ شده باشید .همچنان کسیکه از مکتب لیسـه فـارغ شـده باشد
برای درخواست تحصیالت عالی واجد شرایط میباشد.
لیست ذیل فهرست از وظایفی است که ادارۀ خدمات کاریابی عامه آنرا به
حیث وظایف با کمبود کارمند در آینده طبقـه بنـدی نموده است( .منبع:
ادارۀ خدمات کاریابی عامه)

وظایفـی کـه تحصیلات عالی الزم دارند و در سـال  ۲۰۱۷به
کمبـود زیـادی از درخواسـت کنندگان مواجه اسـت (گرفتن این
وظایف آسـانتر است)
• •انجنیر ها و کارمندان تخنیکی انجنیری معادن و میتالورژی
• داکتر
• •سافت ویر سازان و سیستم سازان
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• •مشاور خدمات تأمین اجتماعی
• •ارزیاب مساعدت
• •نرسهای ،حوزه مراقبتهای روانی ،مراقبتهای اضطراری ،طب
سالمندان ،اطفال و رادیولوژی و نرسهای عملیات و نرسهای منطقه
• •راهنمای متخصص تعليم و تربيه
• •انجینیرهای فنی ،ساختمان و ساخت و ساز ،الکترونیک و مخابرات
• •انجینیرهای ساختمانی و کارمندان تخنیکی انجنیری
• •معماری تخنیکی اطالعات
• •انجينیرهاى نلدوانى و لوله كشى
• •معلمین کودکستان
• •معلم سالهای باالتر در مکتب ابتداییه
سـایر وظایفی که تحصیـلات برای آنها ضــروری اسـت و در
ســال  ۲۰۱۷به کمبود زیادی از درخواسـت کنندگان مواجه اسـت
(گرفتن این وظایف آسـانتر اسـت)
• •سر آشپز ها
• •معماران
• •کمک پرستار
• •ولدینگ کار
• •جوشکار وبرشکار ورقههای آهنی نازک
• •مستری موتر و الری
• •درایور الری
• •عایق کار
• •کاشی کار
• •کارگر نصب دستگاه گرمایش و تهویه
• •کارگر گرمسازی ،تهویه و هوا رسانی ساختمان
• •طاق زن  /سقف زن
• •کارگر بتونکاران
• •نجار و کارگر نجاری
• •رنگمال
• •ابزارساز
• •کارگر تخنیکی ساختمان
• •نصاب کاشی و سنگ
• •کارمندان تخنیکی تفتیش و قواعد
• •سکرتر دکتر
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عکس از :یونر

در کـدام عرصه هـا در آینده وظایف
وجود خواهند داشـت؟

بر اسـاس پیش بینی ادارۀ خـدمـات کاریابی در پنـج الی ده سـال آینـده
وظایف معینـی به کمبود کارمند مواجـه خواهد بود .این کمبودی توسط
اشخاصیکه به سـویـدن نقـل مکان میکنند رفع خـواهـد شد .لیست ذیـل
فهرست از وظایف و عرصه های است که در پنج الی ده سال آینده در آن
به کارمند ضرورت خواهد بود.

حرفه هایـی و گروه هایـی بـا کمبود شـدید جوینده که در پنج
تـا ده سـال آینـده به نیروی کار نیاز خواهند داشـت
• •وظایف مربوط به – تکنولوژی معلوماتی
• •معلمین کودکستان و بعد از وقت
• •معلمین مکاتب اجباری
• •معلمین مکاتب لیسه
• •دکتران
• •نرس ها
• •معلمین مسلکی
• •داکتران دندان
• •نرس دندان /کمک دندان پزشک
• •کمک نرس
• •وظایف انجنیر
• •مستری موتر و الری
• •ماشین سازان
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•
•
•
•
•

•درایور بس
•درایور ترن /رانندهی لوکوموتیو
•آپریتر دستگاه CNC
•آشپز
•انواع مختلف افراد مسلکی در ساختمان

منبع :ادارۀ خدمات کاریابی عامه

مسـاوات جنسـیتی در بازار کار

مسـاوات جنسیتـی به این معنی که زن و مرد در تمـام عرصـههای مهـم
زندگی دارای حقـوق ،مسئولـیتها و فرصتهای یکسـان هستنـد .دولت
سویدن اهدافی را برای ارتقای کیفیت مساوات جنسیتی در سویدن وضع
نمـوده است (بیشتر در این مورد در بخش  ۴بخوانید) .وقتی یک جامعه
در میان سایر موارد ،از مهارتها و خالقیت زنان و مردان استفاده کند این
امر باعث رشد عدالت و اقتصاد آن جامعه میگردد.
مـردان77 1100 :

40 60 80 100

20

0

زنان1125500 :

100 80 60 40 20

اسستانت نرس ،اسستانت های صحی ،وغیره

نا ب رابری جنسیتی در
میان سی شغل رایج در
سویدن.

اسستانت نرس ،کارمندان
م راقبت شخصی ،وغیره
فروشندگان ،پرچون فروشان مخصوص
کارمندان م راقبت طفل ،وغیره
فروشندگان شرکتی

معلمین کودکستان و
معلمین م راکز تفریحی

سایر کارمندان دفتری

تحلیل گ ران سیستم و پروگ رام سازان

معلمین مکتب اجباری
صفا کاران هوتل و دفتر ،وغیره

خدمتکاران و م راقبت کنندگان

فروشندگان ،خوراکه فروشی ها

اسستانت آشپز و تهیۀ غذا
درایور های موتر های باربری و الری
اسستانت انبار خانه ،وغیره

اسستانت دفتر داری و حسابداری
اسستانت اداری
نجاران ساختمانی،
نجاران ،وغیره
آپریتر های وسایل ماشینی
مستری ها و ترمیم
کنندگان وسایط نقلیه
محرک

س رایدار
داکت ران

مدی ران ادارات
دولتی
سایر نرس ها
کارمندان تخنیکی کمپیوتر
سر آشپزان و آشپزان
معلمین پوهنتون و کالج
سایر کارگ ران خدماتی

سایر آپریتر ها و بسته کار های ماشین
انجنیر های میخانیکی و کارمندان تخنیکی ماشین

20 40 60 80 100

0

100 80 60 40 20
منبع :ادارۀ آمار سویدن
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به هر صورت ،سویدن کشوریست که مساوات جنسیتی در آن وجود دارد.
در سویدن تقریباً  ۸۰فیصد زنان بین  ۲۰تا  ۶۴ساله بیرون از خانه کار
میکنند که این فیصدی در مقایسه با سایر کشور ها فیصدی باالی است .اما
نا برابریهای جنسیتی در بازار کار وجود دارد .معموالً زنان که شغل شان
با مردان یکسان است باوجودیکه عین وظیفه را اجرا میکنند معاش کمی
نسبت به مردان دریافت میکنند .تعداد زنان در رأس مدیریت شرکت ها
نسبت به مردان کمتر است .همچنان تحقیقات نشان میدهد که در میان
فرصتهای کاری و زندگی فامیلی زنان و مردان تفاوت وجود دارد .زنان
حتی اگر به اندازه مردان هم کار کنند بسیاری از کارهای خانه را انجام
میدهند .زنان نسبت به مردان بیشتر رخصتیهای طوالنی میگیرند.
دولت سـویـدن در عرصههـای متعـددی بخـاطـر ارتقـای کیفیت برابری
جنسیتـی کار میکند .بطـور مثـال هدف این است که زنان و مردان نباید
مجبور شوند تا شغل خود را بر اساس جنسیت انتخاب کنند بلکه بر اساس
شایستگی ،مهـارتها و عـالقه به شغـل بپردازند .در سـویـدن تقسیمـات
وجود دارد بطور مثـال زنان بیشتر در عرصـۀ صحت و مراقبت اجتمـاعـی
کار میکنـند و مردان بیشتر در زمینـههـای تخنیک و رشته ساختمـانی کار
میکنند .همچنان تعداد مردان که به تجارت شخصی میپردازند و منحیث
مدیر در شرکت کار میکنند نسبت به زنان زیاد است.
تصویر فـوق نشـان دهنـدۀ نا برابری جنیستی در میان سی شغل رایج در
سـویـدن است .فقط از جملـه  ۳۰شغـل بزرگ سه شغـل آن دارای میـزان
برابری جنسیتی است ،مثالً  ۴۰فیصد زن و  ۶۰فیصد مرد.

قرداد هـای اجتماعـی در بازار کار

قرادادهای اجتماعی وجود دارد که میتوان آنرا مخصوص بازار کار سویدن دانست.

بسیار معمول است که در سويدن اداره محـل کار “همــوار” بـوده و هرمـی
نيـست ،و ایـن یعنـی اينــكه رئـیس و کارکنـان ،و كارگـران مشتـرکا تصـمیـم
میگیرند .این روش تصمـیم گیـری وقت بیشـتری می گـیرد ،اما اغلـب
باعـث افزایش حس مشارکت و نیز مسئولیت پذیری بیشتری میشود .انتظار
میرود که کارمندان مسئولیت بیشتری را در کار به عهده بگیرد..
در بسیاری از محیطهای کاری فضای غیر رسمی وجود دارد .منظور از غیر
رسمی بودن ،طریقـۀ صحبت کردن و لباس پوشیـدن مردم است .پوشیـدن
لباسهای نامرتب در محل کار یک امر عادی است.
در سویدن وقت یکی از مهمترین مسایل در محیط کاری است .سر وقت
حاضر بودن مهم است.
وقفۀ قهوه لحظۀ مهم روز کاری است که تمام کارمندان با یکدیگر مالقات
و صحبت نموده و قهوه یا چای مینوشند.
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اسـتخدام کننـدگان و کارمندان

بازار کار به دو بخش تقسیم میگردد :استخدام کنندگان و کارمندان.
کارگران را کارمنـد نیـز گویند .برای کارگران و کارمندان انجمن ها /سازمـان
ها وجود دارد .انجمن ها و سازمـانهای وجـود دارد که در آن کارمندان و
استخدام کنندگان باهـم همـکاری نمـوده و برای منافـع خود در بازار کار،
کار میکنند .تمام اعضای یک انجمن یا سازمان باید در تصمیم گیری دخیل
باشند.
سازمانهای استخدام کننده از منافع استخدام کنندگان نمایندگی میکنند.
بزرگترین سازمانهای استخدام کننده عبارتند از:
• •اتحادیۀ سرمایه گذاران سویدن برای شرکتهای خصوصی
• •اداره کل کارفرمایان و  ( SKLسازمان کمون ها و شوراهای استانی)
برای محل های کار دولتی
اتحادیههای تجارتی از منافع کارگران (کارمندان) نمایندگی میکنند.
بزرگترین اتحادیه ها قرار ذیل اند:
• •اتحادیۀ کارگران سویدنLO ،

• •اتحادیۀ کارمندان مسلکی سویدنTCO ،
• •اتحادیۀ انجمنهای مسلکی سویدنSACO ،

اتحـادیـۀ ملی کارگران شامل چندین اتحادیههای کوچـک میـگردد که از
اتحادیه ها و شرکتهای مختلف نمایندگی میکند.
اتحادیه ها از دهۀ  ۱۸۸۰به اینطرف در سویدن وجـود داشتـه و بسیاری
از کارمنـدان در این اتحادیه ها عضـویت دارند .عضو شـدن در اتحـادیه
دواطلبـانه است .اعضـای اتحـادیـۀ کارگران بخـاطـر عضویت خـود فیـس
پرداخت میکنند .عضویت در اتحـادیـۀ کارگران و انجمن تعاونـی بیکاران
( )a-kassaیـک امر عـادی است .انجمن تعـاونـی بیـکاران یـک انجمـن
اقتصـادی بـوده که در صـورت بیـکار شـدن اعضـا به آنهـا پـول میدهـد.
انجمنهای تعاونی بیکاران مختلفی وجود دارد و اکثرا ً با اتحادیۀ کارگران
که شما عضو آن هستید ارتباط دارند.
اتحادیههای گارکران و انجمنهای تعاونی بیـکاران مرتباً با هـم مـالقـات
میکنند تا راجـع به قوانین نافذۀ بازار کار با هم مذاکره کنند .بطـور مثال
موضـوع این مذاکرات شـامـل معاشات و سایر حقوق و وجایب کارمندان
در محیـط کار میشـود .حـق مذاکـره در قانون مشارکت در تصمیـم گیری
( )MBLمعین میگردد.
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قوانین و ق رارداد های
مختلف بر بازار کار
سویدن نظارت دارد.

عکس از :یونر

قانون کار

در سویدن قوانین و قراردادهای مختلف راجع به استخدام وجـود دارد.
قوانین و قواعد را که بین استخدام کننده و کارمند نافذ است قانون کار
میگویند.

قانـون مشـارکت در تصمیم گیری ( )MBL

قانون مشارکت در تصمیم گیری ( )MBLیکی از قوانین مهمی قـانـون کار
است .در این قانون ،مقررات مربوط به حـق تشکیل اتحادیه ها در محیط
کاری وجود دارد .قـانـون میگوید استخدام کننده باید مسائـل مهـم محیط
کاری را به کارمندان اطالع دهد .همچنان استخدام کننده باید قبل از تغییر
محیط کاری با سازمان کارمندان مذاکره کند.

قانـون حفاظت از کارمندان ( )LAS

قانون حفاظت از کارمنـدان ( )LASکارمندان را از فسـخ قـرارداد وظیفـه
محافظت میکند.
این قانون باالی افراد دارای وظیفۀ دایمی قابل اجرا میباشد .قانون میگوید
که وظیفـۀ شخص بدون دالیل واقعـی نمیتواند خاتمـه یابد .دالیل واقعی
میتواند کمبود کار باشد یا اگر شخص به وظیفۀ خود عمل نکند.
همچنان قانون حفاظت از کارمندان معین میکند که درصورت کمبود کار
در وهلۀ اول باید وظیفۀ چه کسانـی خاتمـه یابد .این مقـرارت را ترتیب
اولویت گویند .قاعـدۀ عمومـی این است که آنهایـکه برای مـدت کـوتاه
استخدام گردیدهاند قبل از کسانیکه برای مدت طوالنی استخدام شدهاند
منفک میگردند.
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قرارداد های جمعی

قرارداد جمعی به قرارداد کتبی بین استخدام کننده و اتحادیه گفته میشود.
در قرارداد جمعـی مقـررات راجع به ساعات کاری ،رخصتـی و معـاشـات
وجود دارد .اکثر اوقات معاش شما بر مبنای قرارداد جمعی تعیین میگردد.
قرارداد جمعی اکثرا ً مقررات ذیل را دربر دارد:
•
•
•
•
•
•
•

•انواع استخدام
•اضافه وقت
•مزد و معاشات
•ساعات کاری
•رخصتی
•منفکی
•تقاعد و بیمۀ حوادث

مقــدار حداقل معاش برای کارمنــدان در قرارداد جمعــی معـین
میــگردد .همچنان این قرارداد باالی کارمندان که عضو اتحادیه نیسـتند
امـا در جایـی کار میکنند که قـرارداد جمعی دارد اعمال میگردد .در
سـویدن هیچ قانونی وجود ندارد که تعیین کند مقدار حداقل معاشـات
چقدر باید باشد.
حتی اگر اسـتخدام کنندۀ شـما قرارداد جمعی داشته باشد ،شما میتوانید
راجع به معاش خــود با استخدام کننده مذاکره و گفتگــو کنید .معاشات
شمــا با در نظرداشت میزان دشواری کار و چگونگی اجرای وظیفه
میتواند متفاوت باشد .اکثر سازمــان ها و شرکتهای بزرگ با اتحادیــۀ
کارگران قرارداد جمعی دارند اما اسـتخدام کنندگانی وجود دارند که
قرارداد جمعی ندارند.

مناقشـه های کاری

مناقشــه یا توافق کاری هــر چــه زود تر بایـد حـل وفصـل گردد.
استخدام کننده یا مدیر مکلف است تا از رفــع مناقشــه ها اطمینان
حاصل کند .اگر عدم توافقی وجود داشـته باشـد باید با مدیر (اسـتخدام
کننـده) خـود صحبت کنید .اگر بـا مدیر خود یا یکی از اعضای اتحادیه
مناقشـه دارید میتوانید از اتحادیۀ خود کمک بگیرید .اگر اسـتخدام
کننـده و کارمنـد روی موضوعی در محیط کاری به توافق نرسـند و این
مناقشـه جریان داشـته باشـد میتوانند به محکمۀ کار سویدن ( )ADبه
تمــاس شــوند .در آن صورت محکمۀ مذکور مناقشه را بررسی نموده و
تعیین میکند که چه کسـی حق به جانب اسـت.
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استخدام شدن

زمانیکه استخدام میشوید ،الزم است تا حقوق و وجایب خویش را در قبال
استخدام کنندۀ خویش بدانید .شما میتوانید در مـورد چیزهای مهمـی که
بعد از استخدام باید آنرا بدانید در این جا بخوانید.

انواع اسـتخدام

دو نوع استخدام وجود دارد:
• •استخدام دایمی
• •استخدام مؤقتی

اسـتخدام دایمی را بعضاً اسـتخدام تا اطالع ثانوی نیز میگویند .این
اسـتخدام تا اطالع ثانوی ادامه دارد .به این معنی که این اسـتخدام
تاریخ خاتمه ندارد.
استخدام مؤقتی استخدامی است که برای مدتی کوتاه ادامه دارد.

مثال های اسـتخدام مؤقتی:

انواع مختلف استخدام مؤقتی وجود دارد.

اسـتخدام مؤقتی عمومی
استخدام مؤقتی عمومی به این معنی که شما به مدت معینی از یک تاریخ
الی تاریـخ دیگری استخدام خواهیـد شد یا اینکه شما برای مـدت معینـی
برای انجام دادن کار مشخصی استخدام خواهید شد .بطـور مثال استخدام
مؤقتی به این معنـی که شمـا در پروژه مـؤقتـی کار میکنید .در صورتیکه
استخدام کننده از شما بخواهد میتوانید استخدام مؤقتی عمومی را بپذیرد
و پول هر ساعت کاری به شمـا پرداخت خواهـد شد .این نوع استخدام را
بعضاً استخدام ساعتی میگویند.
جا نشینی
اگر شمـا منحیث جانشین کسی استخدام شویـد ،شـما بـه جـای شخصـی
دیگری که در رخصتی والدینی باشد کار میکنید.
اسـتخدام آزمایشی
معمـوال دورۀ آزمایشی را سـپری میـکنیـد.
ً
قبـل از گرفتن وظیفـۀ دایمـی،
استخـدام آزمایشی شیـوۀ است برای استخـدام کننـده تا شـما را منحـیث
کارمنـد خـود تست کنـد .به این مفهـوم که استخـدام آزمایشـی بعـدا ً بـه
استخدام دایمی تبدیل خواهـد شد .استخدام آزمایشی نباید بیشتر از شش
ماه دوام کند اما میتواند زود تر از آن نیز پایان یابد.
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اگر چندین وظیفـۀ مؤقتـی با عین مدیر داشتـه اید ،طبق قانون مستحـق
وظیفۀ دایمی هستیـد .این مـورد در صورتـی قابل اجـرا است که شـما در
یک جریان پنج ساله بصـورت مجمـوع دو سال آن را برای استخدام کننده
کار کرده باشید .در آن صورت وظیفۀ شما به وظیفۀ دایمی تبدیل میشود.
به این «تغییر شکل وظیفـه» میگویند .این مقـررات در قانون حفاظت از
کارمندان ( )LASتوضیح داده میشود.

معاش

معاش ثابتی که ماه یـکبار پرداخت میگردد را معاش ماهانه میگویند .اگر
معاش ساعتی دارید شمـا در بدل هر ساعت که کار میکنید مبلـغ معینی
دریافت میکنید.

قرارداد اسـتخدام

وقتی کار پیدا میکنید باید قرارداد استخدام را امضاء کنید .قرارداد استخدام
باید موارد ذیل را دربر داشته باشد:
•
•
•
•
•
•
•
•

•اسم شما و شمارۀ هویت شخصی شما
•مقام و وظایف کاری شما
•اسم استخدام کننده و محل کار
•تاریخ آغاز استخدام
•نوع وظیفه
•مدت اطالعیۀ ترک وظیفه ،به این معنی که از تاریخ که شما
میخواهید وظیفه را ترک کنید یا اطالعیۀ ترک وظیفه میدهید الی
روزی که کار را ترک میکنید
•معاش شما بدون کسر مالیات -معاش نا خالص شما
•روزهای رخصتی با معاش که مستحق آن هستید

ساعات کاری

ساعات کاری ثابت در محیـط کاری حداکثر  ۴۰ساعت در هفتـه است .اگر
 ۴۰ساعت در هفته کار کنید وظیفۀ شما تمـام وقت است .در صورتیکه
در اوقـات مختلف کار کنید بطـور مثـال از طـرف شب در این صـورت
وظیفۀ تمـام وقت کمتر از  ۴۰ساعت در هفتـه خواهـد بود .وقتی
شخصیـکه دارای وظیفـۀ تمـام وقت بوده و بیشتر از ساعات کاری معمول
کار کند ،به آن اضافه کاری میگویند .شما مستحق هستید تا برای اضافه
کاری دستمزد جداگانه دریافت کنید.
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قانـون رخصتی سـاالنه

طبق قانون رخصتی ساالنه بدون در نظر داشت نوع وظیفـۀ شما یا اینکه
تمام وقت کار میکنید یا نیمه وقت شما مستحـق حداقل  ۲۵روز رخصتی
در یک سال هستید .به هر حال این قانـون به کارمندان مؤقتـی که ساعتی
کار میکنند صدق نمیکند .در عوض کارمندان مؤقتی که ساعتی کار میکنند
دوازده فیصد مبلـغ ناخالـص معـاش (معاش بدون کسر مـالیـات) خـود را
دریافت میکنند .این مبلغ را مبلغ جبران رخصتی میگویند.
در صورتیـکه بدون گرفتن رخصتـیهای مذکور وظیفـۀ خـود را ترک کنید
میتوانیـد به جای رخصتی پول دریافت کنید .در این صـورت  ۱۲فیصـد از
معاش ساالنۀ خود را دریافت خواهید کرد.

اگـر در جریـان وظیفه مریض شـوید

اگر در جریان وظیفه مریض میشوید باید به استخدام کنندۀ خود در اولین
روز مریضی اطـالع دهیـد .استخدام کننده معاش  ۱۴روزۀ مریضی شما را
پرداخت میـکند .روز اول مریضـی را روز انتظار گوینـد .به این معنـی که
معاش آن روز پرداخت نمیشود .از روز دوم مریضی  ۸۰در صد معاش خود
را دریافت میکنید .اگر به علت مریضـی به مدت هفت روز سر کار نروید
برای دریافت معاش روزهای مریضـی باید تصدیق داکتر داشتـه باشید .به
این تصدیق ،سند صحی میگویند.

جسـتجوی وظیفه

جستجوی وظیفه زمان زیادی را دربر میگیرد و موارد زیادی را باید در نظر
گرفت .اینجا بعضی از راهنماییهای را برای جستجوی وظیفه ذکر میکنیم.
•
•
•
•
•
•
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•میتوانید به ادارۀ خدمات کاریابی مراجعه کنید و در اعالنات وظایف
موجودۀ این اداره دنبال وظیفه بگردید.
•میتوانید با موسسۀ کاریابی که به شرکتهای مختلف کارمند میدهند
تماس بگیرید.
•میتوانید با نمایندگیهای استخدامـی که برای شرکت ها کارمنـد پیدا
میکنند تماس بگیرید.
•میتوانید به اعالنات کاری در اخبار روزانه یا اینترنت جواب بدهید.
•میتوانید مستقیماً با استخدام کننده تماس بگیرید.
•میتوانید با استفـاده از ارتبـاطات خـود  -از دوستـان خـود راجع به
کار سوال کنید .بسـیاری از مردم از طریق آشنایان خـود وظیفه پیدا
میکنند.
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ادارۀ خدمات کاریابی گردهمایی های تشکیل میدهد که به اشخاص در تالش وظیفه
فرصت میدهد با استخدام کنندگان مالقات نموده و سواالت خود را مطرح کنند.
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ادارۀ خدمـات کاریابـی عامه

ادارۀ خدمات کاریابی عامه یک نهاد دولتـی بوده که در سرتاسر سـویـدن
وجود دارد .این اداره میتواند شمـا را در پیـدا کردن کار راهنمـایـی کند و
راجـع به مسـلکهای مختلف و پروگرامهای تحصیلـی معلـومـات فراهـم
کند .ادارۀ خدمات کاریابی اعالنات وظیفههای موجوده را در ویب سایت
 www.arbetsformedlingen.seپست میکند.
به مجردیکه اجازۀ اقامت دریافت کردید مهـم است که در ادارۀ خدمـات
کاریابی خود را به حیث شخص در تالش وظیفه راجستر کنید.

مزایـای مقدماتی

اگر شما مستحـق مزایای مقدماتـی شناخته شویـد ،یکی از مأمورین ادارۀ
خدمـات کاریابـی با شمـا یکجـا برنامۀ مقدماتـی را طـرح میکنـد .برنامـۀ
مقدماتی برنامۀ است راجع به وارد شدن شما به بازار کار و این برنامه دو
سال دوام میکند که در این جریان شما مستحق مزایای مقدماتی هستید.

حمایـت از شـخص در تالش وظیفه

ادارۀ خـدمـات کار به اشخاصیـکه در تالش وظیفه هستنـد حمـایتهـای
مختلفی فراهـم میکند .حمایتهای مخصوص برای افراد تازه وارد وجود
دارد که به آن ها در پیدا کردن کار کمک میکند.
فرصتهای تجربۀ کاری در دورههای کارآموزی نیز وجود دارد .در جریان دورۀ
کارآمـوزی شمـا در محیـط کاری کار میکنیـد و از نماینـدگی بیمـۀ اجتماعی
مقدار معاش نیز دریافت میکنید .استخدام کننده به شما معاش نمیدهد.
دورۀ کارآموزی به شمـا فرصت میدهد تا به بازار کار سـویـدن وارد شوید
و دانش و مهـارت شما را آشکار میسـازد .این دوره به شمـا تجـربـۀ کاری

کارآموزی

عکسColourbox :
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بخشیـده و چانس دریافت وظیفـه را باال میـبرد .اگر این دوره را بخـوبـی
سپـری کنید میتوانید از استخدام کنندۀ خـود خواهـش کنید تا در هنـگام
درخواست دادن به وظیفه اسم او را منحیث مرجـع استفاده کنید .به این
معنی که استخدام کنندۀ جدید ممکن راجع به دورۀ کارآموزی شما از این
مراجع سوال کند .داشتن مراجع خوب است .تقریباً تمام استخدام کنندگان
در زمان استخدام به مرجع رجوع میکنند.
ادارۀ خـدمـات کاریابی راجـع به وظایـفی که با کمبـود درخـواست کننده
مواجه است برنامـۀ درسی فراهـم میکند .هدف آن است که برنامۀ درسی
به کار منتهی شود.

کاردوران آموزشـی و کارشـروع مجدد

یافتن کاردوران آموزشی(  )introduktionsjobbو کارشروع مجدد
( )nystartsjobbدو فرصت برای کسانی ست که اخیرا اجازه اقامت گرفتـه
اند .کار فرمـا میتواند بخشـی از حقـوق پرداختی را از اداره کاریابی
به عنـوان کمـک دریافـت کند .در صـورت تمایل برای یافتن کاردوران
آموزشی و کارشروع مجدد میتوانید با اداره کاریابی تماس بگیرید.

اسـناد درخواسـت وظیفه

زمانیکه درخواست وظیفه میدهید ،باید اسناد را که استخدام کننده از شما
درخواست نموده بفرستید .استخدام کننده اکثرا ً از شما درخواست نامه و
سوابق کاری و تحصیالت (سی وی) یا بیوگرافی هر دو را میخواهد.

سی وی

سی وی ( )Curriculum Vitaeکلمۀ التـین بوده و به معنـی زنـدگینـامـه
است .در سی وی باید اهداف کاری ،تجربۀ کاری ،تحصیالت و سایر مهارتها
و دانـش خـود را بگنجانید .همچنـان بطـور مختصـر راجـع به خـود و
شخصیت خود شرح دهید.
سی وی میتواند موارد ذیل را دربر داشته باشد:
•
•
•
•
•
•

•اسم ،آدرس ،شمارۀ تلیفون و ایمیل آدرس.
•سابقۀ تحصیلی :لیست از تحصیالتی که شما داشته اید.
•تجربۀ کاری :لیست از تجربۀهای کاری شما.
•سایر مهارت ها و تجربه ها مثل زبان ها و مهارتهای کمپیوتری.
•مراجع :اسم استخدام کنندگان قبلی یا اشخاصیکه که شما آنها را
خوب میشناسید.
•خالصۀ از معلومات شخصی :عالقه ها ،فامیل و فعالیتهای اوقات
فراغت
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اهداف کاری ،تجربۀ کاری،
تحصیالت و سایر مهارت ها
و دانش خود را بیان کنید.
همچنان میتوانید خالصۀ از
معلومات شخصی را شامل
کنید.

عکسColourbox :

همچنان میتوانید در سی وی بطور مختصر راجـع به عملکردهای خود در
وظیفۀ قبلی و رشتۀ تحصیلی خود بگویید .سفارش نامه و سوابق کاری را
میتوان در صـورت درخواست استخدام کننده یا در زمان مصاحبـه فراهـم
نمود.

درخواسـت نامـه /انگیزه نامه

در رخواست نامه یا انـگیزه نامه ،شمـا در مورد اینـکه چـرا به وظیفـه یا
کمپنی مشخصی عالقمند هستید توضیح میدهید .همچنـان از تجربههای
قبلی خود گفته و میگویید که چرا به این وظیفـه مناسب هستید .نوشتن
انگیزه نامه برای وظیفۀ مورد نظر مهم است.
درخواست نامه باید مختصر باشد ،تقریباً يک ورق آ ۴کافی است.

نامـۀ اظهار عالقه

اگر شما به وظیفۀ مشخصی عالقمند هستید اما چنین وظیفۀ اعالن نشده
است میتوانید نامۀ اظهـار عالقـه بفرستـید .سی وی و نامـه را بفرستیـد و
بگویید که چرا خواهان وظیفه هستید و در چه عرصه ها مهارت دارید.

مصاحبـۀ کاری

مصاحـبۀ کاری به گفتگـوی گفتـه میشـود کـه در آن استخــدام کننـده با
شخصیکه برای وظیفـه درخواست نمـوده مصاحبـه میکند .مـوارد مهمـی
وجود دارد که قبل از رفتن به مصاحبه باید به آن فکر کنید .اگر راجـع به
شرکت مورد نظر مطالعه کنید و تجربههای مشخصی را که شما را شایسته
وظیفه میسازد به دقت مد نظر داشته باشید مفید خواهد بود .بطور مثال
میتوانید راجـع به شرکت مورد نظر از اینترنت معلومـات بگیرید .این امر
بیانگر این است که شما به وظیفۀ که درخواست میدهید عالقمند هستید.
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سواالت عمومی

نظر خوبی است که در مـورد چگونگی جواب دهی به سواالت در جریان
مصاحبـه فکر کنید .این امر در هنـگام مـالقات با استخدام کننده به شما
احساس مصونیت می بخشد.

سواالت و درخواستهای عمومی:
•
•
•
•
•
•
•
•

•راجع به خود چیزی بگویید! شما چه نوع شخص هستید؟
•راجع به وظایف قبلی و تحصیالت خود به ما بگویید.
•آیا در یک گروپ خوب کار میکنید؟
•چه نقاط قوت و ویژگیهای مثبتی وجود دارد که شما را برای این
وظیفه مناسب میسازد؟
•به منظور بهبود به چه نیاز دارید؟ (خوب است که نشان دهید از
جنبههای منفی وجود خود آگاه هستید).
•چرا برای این وظیفه درخواست دادید؟ چه چیز شما را جلب کرد؟
•چـرا شما را استخدام کنیم؟ چه چیز شمـا را به این وظیفـه منـاسب
میسازد؟
•پالنهایت در آینده چیست؟
در جریان مصاحبۀ کاری،
بطور مثال شما به سواالت
مثل اینکه چرا برای این
وظیفه درخواست دادید
جواب میدهید.

عکسColourbox :
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سـایر موارد که بایـد در هنگام مصاحبـۀ کاری به خاطر
داشت
تأثیر گذاری در وهلۀ اول که با استخدام کننده مالقات میکنید مهم است.
پیش از پیش راجع به شرایط خاص لباس پوشیدن شرکت مذکور معلومات
حاصل کنید.
بسیاری از استخدام کنندگان از شما توقــع دارند تا به آنهــا سـلام و
دست بدهید.
سروقت بودن برای مصاحبـه مهـم است .اگر ناوقت کنیـد فرصت گرفتن
وظیفه را از دست میدهید.

تأسیس شـرکت خصوصی

در سال  ۵۰۰۰۰۰ ،۲۰۱۷نفر مؤسس شرکت در سویدن وجـود داشت .این
رقم با  ۹فیصد تمام افراد بازار کار همخوانی دارد.

اگر میخواهید شرکت خصوصی تأسیس کنید از سـازمـان و نمایندگیهای
مختلفـی مثـل  ALMIیا ادارۀ خـدمـات کاریابـی عـامـه میتوانیـد کمـک
و مشـورت دریافـت کنیـد .معلـومــات زیـادی راجـع بـه تأسیـس شرکت
خصوصـی روی ویب سایتهــا وجــود دارد بطــور مثــال در سـایتهــای
 www.tillvaxtverket.seیا .www.verksamt.se

سلمان ها معموال ً شغل آزاد دارند.
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ادار ٔه مالیه دیدارهایی با هدف معلومــات دادن مفتی در مناطــق
مختلف برگزار می کند .همچنین به افرادی که تمایل به تاسـیس شـرکتهای
خصوصی دارند ،معلومات الزم را می دهــد .ادار ٔه مالیــه معلوماتــی مانند
نحــو ٔه ثبت شرکتهـــای تجــاری خصوصی و نیز برخـی راهنمـایی ها را
به شمــا می دهد .همچنــین امـکان دیــدار با سازمانهـای منطقـه ای را
فراهــم مـی کنــد .ایــن کمک ها به شما داده می شـود تا توانایی تشکیل
یک شــرکت را پیــدا کنید .درمورد نحــو ٔه ثبت نام در ادار ٔه مالیـه به
ویب سایت زیر مراجعــه کنیـد.www.skatteverket.se :
شرکت سهـامـی شـرکاء  ALMI Företagspartner ABیک نهـاد دولتـی
است ALMI .در مورد گسترش بسیاری از شرکت ها کار میکند همچنان
شرکتهـای کوچـک و متوسط را کمـک میکنـد تا پیشرفت کنندALMI.
معلـومـات فراهم نمـوده و پالن تجارتی میسازد .پالن تجارتی چـگونـگی
عملکرد شرکت شما را دربر دارد.
شرکت مشــاوره ای  IFSبخــش از  ALMIبوده و بـرای مهـاجـرینـی
است که میخواهــند شرکت تأسیس کنند IFS .به زبان های مختلــف
خـدمــات مشـاوره ای فراهــم میـکنـد .راجـع به آن در سایت www.
 almi.seبیشـتر بخوانید.

پول برای تأسـیس شـرکت

وقتی میخواهید تجارتی را آغاز کنید ،اکثرا ً به سرمایه گذاری (پول) ضرورت
است .بعضی اوقات به کمک شخص دیگری ضرورت دارید .اگر طرح خوب
تجارتی و پالن سنجیده شده داشتـه باشید تهیۀ پول برای تجـارت شمـا کار
آسانی خواهد بود .راههای مختلفی جهت کسب سرمایه برای آغاز تجارت
وجود دارد ،براى مثال:
• •قرضۀ بانکی
اگر به بانک مراجعـه کنید ،بانک وضعیت اقتصـادی شمـا را ارزیابی
نمـوده و تعیین میـکند که آیا میتوانید پول قرض کنید یا خـیر و اگر
مستحق بودید چه مقـدار پول میتوانید قرض کنید .قرضۀ بانکی توأم
با سود آن دوباره باید پرداخت شود.
• •سرمایۀ مخاطره آمیز
سرمایۀ مخاطره آمیز به پول گفتـه میشـود که یک سرمایه گذار روی
تجارت شما سرمایه گذاری میـکند تا در آینده سود بدست بیارد .این
نوع سرمایه گذاری پالن و طـرح خوب میخواهد و اکثرا ً به این معنی
که شما باید برای تأسیس شرکت وارد قرارداد شوید.
• •اهدا یا قرضه ها از نهادهای دولتی بطور مثال ادارۀ خدمات کاریابی
عامه یا آلمی (.)ALMI
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بیمـۀ بیکاری

حدود نصف از مردم سـویـدن وظیفـۀ با معاش دارند .نرخ بیکاری تقریباً
 ۶٫۵فیصد است .نرخ بیکاری در افراد دارای سنین  ۱۵الی  ۲۴بلند است و
تقریباً به  ۱۶٫۴فیصد میرسد.
در سویدن بیمۀ وجود دارد که از اشخاص بیکار محافظت میکند .این بیمه
را که بیمۀ بیکاری میگویند درآمد اشخاص بیکار را که در جستجوی وظیفه
اند تأمین میکند .شما میتوانید عضـو انجمـن تعـاونـی بیـکاران ()a-kassa
که یک انجمن اقتصـادی بوده و به اعضـای بیـکار خود پول میدهد باشید.
اگر میخواهید عضو انجمن تعـاونـی بیکاران ( )a-kassaشوید باید به این
انجمن بصورت ماهوار فیس عضویت پرداخت کنید.

شـرایط دریافت غرامـت بیکاری

اگر به مدت حداقل یک سال عضو انجمن تعـاونی بیکاران بـودیـد و قبل
از بیکار شدن شش ماه در سال اجرای وظیفـه نمـوده اید ،شمـا مستحق
غرامتی هستیـد که بر مبنـای معاش قبلـی شـما محـاسـبه مـیگردد .شما
میتوانیـد از صنـدوق بیمـه به مـدت  ۳۰۰روز یا  ۴۵۰روزاگر طفــل زیـر
۱۸سال دارید غرامت دریافت کنید .این غرامت  ۸۰فیصد معاش قبلی شما
برای  ۲۰۰روز اول است .حـداکثر غـرامت که میتـوانـید دریافت کنید ۹۱۰

عکس :ادارۀ خدمات کاریابی
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کرونای سـویـدنی در روز برای  ۱۰۰روز اول است .از روز  ۱۰۱ام الی روز
 ۳۰۰ام به شمـول روز سیصـدم  ۷۰فیصـد از معاش قبلی خـود را حداکثر
 ۷۶۰کرونای سویدنی در روز دریافت خواهید کرد.
معاش دورۀ بیکاری فقط برای مدت معینی به شـما داده میشـود که در
این جریان باید بطــور فعاالنه در جسـتجوی وظیفۀ جدید باشـید .این
صنــدوق انجمــن تعـاونـی بیـکاران شمــا است که تصمیـم میـگیرد چـه
غرامــت را دریافت کنید.
اگر عضو انجمن تعاونی بیکاران نیستید و نمیخواهید عضویت آنرا بدست
بیاورید شمـا میتوانیـد در انجمن تکمیلـی تعـاون به بیـکاران ()a-kassa
برای معاش دورۀ بیکاری درخواست کنید .مبلـغ اولیه را که Alfa-kassan
پرداخت میکند  ۳۲۰کرونای سویدنی در روز است.
این مبلـغ اولیـه غرامتـی است که شما در صـورت عضو نبودن در انجمن
تعاونی بیـکاران یا اینکه برای مـدت کوتاه عضو بوده اید دریافت میکنید.
مبلـغ اولـیۀ مذکور برای اشخـاص دارای سن  ۲۰یا بزرگتر از آن پرداخـت
میـگردد .شما میتوانید مبلـغ اولیـه را از انجمن تعاونی بیکاران یا انجمن
تکمیلی تعاون به بیکاران ( )a-kassaدریافت کنید.

پرداخـت مالیات

سیستم مالیاتــی سـویــدن اساس سیستم رفاه آن کشــور را تشکیل
میدهد .دولت میتواند ذریعــۀ مـالیــات به همـگان فرصت های
تحصیلــی یــکسان و زندگی مرفــه را در سـویـدن فراهـم کند .قسمت
بزرگی از سیسـتم رفاه سـویدن توسـط اخذ مالیات تأمین میگردد .بطور
مثال مصارف حفظ الصحه ،مراقبت از اطفــال ،خدمات اجتماعــی
و مراقبــت از بزرگســاالن از مالیــات تأمین میـگردد .همچنـان سرک
ها ،ترانسپــورت عـامــه ،پذیرش پناهندگان و کار های مشترک محیط
زیستی توسط اخــذ مالیــات تأمــین میشود .اکثر ساکنین سـویـدن بر
این باور اند که مالیـاتــی را که پرداخت میــکنند برای ساختن اجتماع
مشترک شان بکار میرود.
وقتی شما استخدام میشوید ،از معاش خود مالیـات پرداخت میـکنید .که
آنرا مالیات بر عایـدات میگویند .معاش بدون کسر مالیـات را که دریافت
میکنید معاش ناخالص میگویند .معاش خالص پول است که شما توسط آن
زندگی خود را تأمین میکنید .سیستم مالیات سویدن طوری ساخته شده که
آنهایکه عایدات شان زیاد است مالیات زیاد پرداخت میکنند .آنهایکه بقدر
کافی پول ندارند میتوانند از اجتماع کمک بگیرند.
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کمکهای مالی
هنگام بیماری

کمک مالی اجتماعی
ادارات کل (ادارات دولتی)
بازار کار
ارتباطات (راههای تماس) فرهنگ
دفاع
نگهداری ار افراد پیر
سیستم قضایی هزینه مربوط به
اتحادیه اروپا

امور درمانی

آموزش

معاش تقاعدی مربوط
به فامیل ها و اطفال

مالیات بردرآمد دولت
نوعی مالیات
غیرمستقیم برمصرف
مالیات امالک

هزینه های اجتماعی

بقیه
مالیات بر عایدات
مالیات بر ارزش افزوده

عکس از :ادارۀ مالیات سویدن

مالیات در هر شهـر فـرق میکند .مالیات بر عایـدات معمـوالً  ۲۹الی ۳۵
فیصد معاش ناخالص شمـا است .اگر عایـدات شمـا زیاد است به همـان
اندازه به دولت مالیات پرداخت میکنید .اگر میخواهیـد در مـورد مالیـات
بیشتر بدانید میتوانید معلومات روی ویب سایت ادارۀ مالیات را ببینید:
www.skatteverket.se
جدول ذیل می زان های
مختلف مالیات بر
عایدات را دربر دارد.
(برگرفته از شکل های
سال )۲۰۱۸

عایدات ساالنه

مالیات بر عایدات

بیش از  ۶۶۲۳۰۰کرونای سویدنی

 ۳۵-۲۹فیصد مالیات دولتی
 ۲۰ +فیصد مالیات دولتی
 ۵ +فیصد مالیات دولتی

بین  ۴۵۵۳۰۰و  ۶۶۲۳۰۰کرونای
سویدنی
کمتر از  ۰۰۳۵۵۴کرونای سویدنی
کمتر از  ۱۹۲۴۷کرونای سویدنی

باالی مبلغ به این مقدار
 ۳۵-۲۹فیصد مالیات دولتی
 ۲۰ +فیصد مالیات دولتی
باالی مبلغ به این مقدار
 ۳۵-۲۹فیصد مالیات دولتی
پرداخت مالیات الزمی نمیباشد
منبع :ادارۀ مالیات سویدن
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اگر شما معاش مریضی و تقاعد دریافت میـکنید بـایـد مالیـات بپردازید.
بخاطـر مزایای کاری که دریافت میکنید نیز بـایـد مالیـات بدهیـد .مـزایا
میتواند بطور مثال استفادۀ شخصی از موتر دفتر یا دریافت کوپون غذایی
برای خرید غذای چاشت و شب در رستورانت باشد.

اظهارنامـۀ مالیاتـی

هر سال تمام کسانی که عاید داشته و مالیات پرداخته اند ،یک اظهارنامه
مالیاتی به اداره مالیات تحویل می دهند .اداره مالیـات ،این اظهــارنامـه را
به منزل شما می فرستد .در این اظهارنامه ،معلومات درمــورد کل عایدات
و مالیات پرداختی شما درطول یک سال نوشته شده است .اداره مالیــات
از کارفـرمـا ،شرکت هـای بیمـه و بانـک هـا این معلـومـات را بـرای شـما
می فرستند و شما باید درستی این معلومات را کنترل کنید .اگر بخواهیـد
اظهـار نـامـه مالیـاتـی را تاییـد و امضـا کنیـد می بایـد از کد رمـزدار و یا
شنـاسـایی انترنتی استفاده کنید .همچنین شما می توانید با تماس تلفنی و
یا از طریق پیامک و یا آپ اظهار نامه مالـیاتی خـود را ارسال کنید .کد رمز
دار باالی سر برگ اظهار نامه مالیاتی نوشته شده است.
شما همچنین میتوانید فورمۀ اظهارنامۀ مالیاتی خود را در فرم کاغذ به
اداره مالیات ارسال کنید .اظهارنامۀ مالیاتی باید حداکثر الی آغاز ماه می
به ادارۀ مالیات سویدن تسلیم شود.
شما همچنین می توانید
فورمۀ اظهارنامۀ مالیاتی
خود را در فرم کاغذ به
اداره مالیات ارسال کنید.
اظهارنامۀ مالیاتی باید
حد اکثر الی آغاز ماه می
به ادارۀ مالیات سویدن
تسلیم شود.

عکس از :مارکوس لوندستد ،یونر
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مالیـات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده معموال مالیات غــیر مستقیــم ( )momsنامیــده
میشود .مالیات غـیر مستقیـم ،باالی اشیـا و خـدمـات وضــع میـگردد و
تمام مردم برای اشیا و خدمـاتـی که خـریـداری میکنند ،این مالیـات را
میپردازند .مالیات غیرمستقیم بخشـی از نرخی است که ما میپردازیــم.
فیصدی متفاوتی ،از  ۱۲ ،۲۵و یا  ۶فیصد برای مالیات غیرمستقیـم ،بستـه
به این که چـه چــیزی را خریـداری میکنیـد ،وجـود دارد .برخـی اشیـا و
خدمـات نیز هستــند که ازمالـیات غیرمستقیـم معافنـد ،ماننـد خـدمـات
درمانی و آمـوزش .دولت از مالیـات غیرمستقیـم به صـورت ابـزار قـدرت
سیاسی استفاده میکند و برای چیزهایی که خرید آنها توسط مردم درست
تشخیـص داده شده ،مالیات غیرمستقیــم کمتری تعیین میکند.

مالیـات مخصوص

مالیات خاص یک مالیات اضافه که باالی اشیای معین مثـل شراب ،پترول،
برق و تنباکو وضـع میگردد .سیاستمـداران تعیین میکنند که باالی کـدام
اجناس باید مالیات مخصـوص وضع شود .مالیات مخصـوص برای نـظارت
برکاالهـای مصرفـی است .بدین معنی که دولت و پارلمان در مورد مالیـات
خاص اشیا و خدـات تصمیـم می گیرند این اشیا اغلب برای محیط زیست
یا تندرستی مضر هستند.

سـهمیه های مصونیـت اجتماعـی

کارفرما ،هزینههای اجتماعی کارکنان استخدامی خـود را پرداخت میکند .این
هزینه ،هزینۀ کارفرما نام دارد و صرف مخارجی چــون تقاعد کارکنان ،غرامت
نگهــداری از فرزند و غرامت بیمــاری میشود .عـالوه بر معـاش کارمندان،
مالیات کارکنان نیز باید توسط کارفرما به ادارۀ مالیات پرداخت شود .این
کار یک بار در ماه انجام میشود .افراد دارای مشاغل آزاد هـم هزینـههای
اجتمـاعـی پرداخت میکننـد که هزینـۀ فردی یا  egenavgiftنام دارد.

کار بـدون اظهار عایدات

کار بدون اظهـار عـایـدات به این معنـی است که شمـا مالیـات و سهمیـۀ
مصونیت اجتماعی را پرداخت نمیکنند .جامعـه بر پایۀ همـه اشخـاص که
کار میکنند و مالیه پرداخت میکنند استـوار است .مالیـات برای سـاخت و
ساز سرکها ،فراهم سازی مراقبت صحـی ،مراقبت بزرگساالن و رفاه برای
تمام اتباع کشور بکار میرود.
اگر وظیفۀ بدون مالیات انجام میدهید گرفتن قرارداد دست اول آپارتمـان
یا خرید اجناس به قسط مشکل خواهد بود .مالکین خانه و شرکتها اکثرا ً
از شما قرارداد کاری شما را میخواهند
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پیامدهای کار سیاه عبارتند از:
•
•
•
•
•
•

•شما نمی توانـید قرارداد کاری داشتــه باشیــد و به همــین خاطر در
خصوص معاش فریب خواهید خورد.
•پولی از صندوق بیکاری در هنگام بیکاری دریافت نمی کنید.
•درصــورت بیماری نمیتوانید از رخصتی همراه با غرامت
استفاده کنید.
•در صورت بیماری نمیتوانید از کمک هرینه والدین استفاده کنید.
•معاش تقاعد شما کمتر خواهد بود.
•در صورت آسیب رساندن به خود و یا دیگران ،و همچنین وارد کردن
آسیب مالی هنگام کار ،بیمهای به شما تعلق نخواهد گرفت.

ثبـت احوال نفوس

ثبت احــوال به معنای آن است که شمــا به عنـــوان ســاکن یک کمـون
در سـویدن ،نزد اداره مالیۀ راجسـتر شـده اید .تمام کسانی که نامشان
راجسـتر می شـود ،یک شماره شناسائی فردی ()personnummer
دریافت می کنند .این شماره برای آن اســت که ادارات بتوانند شمــا
را شنـاسائــی کنند .مهم اسـت که در جائی که زندگی می کنید راجسـتر
شده باشید ،چــون در کمونی که راجستر هستید ،مالیــات پرداخت
می کنید .این موضــوع کمــک هزینۀ نگهــداری از کودک و مسکن
را شـامــل می شود و اینکه کجــا مالیات خــود را بپردازید و در کدام
صندوق رای خــود را بیاندازید .هر کمونی بر اســاس تعــداد افرادی که
در آن کمــون زنــدگی می کنند ،برای فعــالیت های خـود ،برنامه ریزی
می کنـد .و اگـر نشـانی خود را تغییر دهیـد باید ظرف یک هفته اداره ی
مالیۀ را آگاه سـازید.
اطالعات بیشتر در مـورد ثبت احـوال نفـوس در وب سایت اداره مالیـات:
.www.skatteverket.se/folkbokforing

تصدیـق نامـۀ ثبـت احوال نفوس

گواهی مشخصات فردی سندی است که نشان می دهد چه معلوماتی در
مورد شما در ادارهی مالیات ثبت شده است ،مثـال نام ،آدرس و وضعیت
تاهل .برای مثال شما برای تقاضای کمک هزینه مسکن نزد اداره بیمه
همگانی وگرفتن الیسنس رانندگی احتیـاج به گواهی مشخصات فردی
دارید .به خاطر داشته باشید که از یک گواهی مشخصات فردی نمیتوان
به عنـوان مدرک شناسایی استفاده كرد.

© فرمانداری يو ِتبورى ( )Göteborgو هیئت اداری ایالت ت
وس�ا يوتالند ()Västra Götaland

دربارۀ سویدن | 105

اگر به گواهی مشـخصات فردی نیاز دارید ،می توانید آن را از وبسـایت
اداره مالیـات در اینترنـت سـفارش دهید یا به دفتر خدمات اداره مالیات
مراجعــه کنید .درصورت نیاز به گواهی مشخصات فردی ،به آسانــی
می توانید آن را به دسـت بياوريد.

کارت هویت

کارت آی دی اختصار کارت شناسـایی فردی اسـت .افرادی که در سویدن
ثبت احوال شـده اند ،می توانند از اداره مالیات ،درخواست کارت
شناسایــی ،کارت آی دی کنند .شما برای نشان دادن سن و تایید هویت
خود به کارت شناسایی نیاز دارید .تایید هویت به این معنــی است که
شمــا مدرکی برای اثبات هویت خود و این که شما ،خــودتان هستیـد،
نشــان می دهیــد .برای نمونه ،شما در هنگام گرفتن ادویۀ تجویز شده
از دواخــانه یا انجــام کاری در بانک ،باید کارت شنـاسـایی (برگه هویت)
خود را نشــان دهید .اعتبار کارت شناسایی برای پنج سال است .قیمت آن
 ۴۰۰کرونای سویدنی است .اطـالعــات بیشتر در مــورد دفتر صـدور کارت
هویت در وب ســایت اداره مالیات.
برای گرفتن کارت شناسایی ،باید در سویدن ثبت احوال شـده به سن  ۱۳سال
تمـام رسـیده باشیـد و نام شما در اداره ثبت احوال راجستر شده باشد ،و
اگر زیر  ۱۸سال سن دارید باید سرپرست خـود را به همـراه داشتـه بـاشیـد.
سرپرست شخصی است که مسئولیت حقوقی فرد زیر سن  ۱۸را بدوش دارد.
شما باید هویت خود را ثابت کنید ،یعنی نشان دهید که هستید تا بتوانید
کارت شـنـاسـایی خـود را تحـویل بگیرید .این کار را از راههای مختلفـی
میتوانید انجـام دهیـد .یا مدرک شناسـایی مورد تأیید ارائه دهیـد یا یک
نفر را که بتوانـد هـویت شمـا را تأیید کنـد به همـراه ببرید او میتواند
ً
مثال همسـر ،یکی از والدین ،خواهر/برادر یا فرزنـد بزرگسـال شمـا باشد.
گاهی اوقات یک کارفرما یا کسی از یک اداره دولتی که شما را به خـوبی
میشناسد ،میتواند تأیید کننده هویت شما باشد.
برای معلـومات بیشتر در مورد فردی که هویت شما را میشناسد به وب
سایت ادار ٔه مالیات مراجعه شود.www.skatteverket.se :
کارت شنـاســایی صــادره از ادار ٔه مالیـات کارت مــورد قبـول برای احـراز
هویت شخصی در سوئد است .اما شما نمی توانــید برای سفــر به خـارج
از کشـور به جای گذرنامه از کارت شناسـایی استفاده کنید .اگر کارت
شناسایی خود را گم کنید باید با شمــاره تلفــن  ۰۲۰۳۲۳۲۶۲تمــاس
بگیرید تا کارت مزبور باطل شـود .تا شـخص دیگری نتواند از کارت
شناسایی شما استفـــاده کند .و در صــورت سرقـت کارت شنـاسـایی باید
مـراتــب را به پلیس اطالع دهید.
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اسـناد هویتـی معتبر در سـویدن

انواع اسناد هویتی ذیل معتبراند:
• •کارت هویت صادرۀ اداره مالیات سویدن
• •جواز درایوری
• •کارت هویت سویدنی با عالمت  SISصادرۀ
بانک ،یا مقامات دولتی
• •سوابق عکسری صادرۀ مقامات دولتی
کارت هویت عکس از :ادارۀ مالیات سویدن
• •کارت هویت سویدنی
• •پاسپورت سویدنی با پوش سرخ تیره
• •پاسپورت اتحادیۀ اروپا که بعد از  ۱سپتمبر  ۲۰۰۶صادر شده باشد
• •پاسپورت ناروی ،آیسلند ،سوئیس یا لیختنشتاین که بعد از  ۱سپتمبر
 ۲۰۰۶صادر شده باشد

دارای اجـازۀ اقامـت هسـتید ،اما مدارک
شناسـایی معتبـر ندارید

اگر کارت هویت معتبر نداشته باشید اما اجازۀ اقامت در سویدن داشته
باشید یا شخصـی را میشناسید که میتـوانـد هویت شمـا را تأییـد کند،
میتـوانیـد برای کارت هویت درخواست کنید .ادارۀ مالیات سویدن بعدا ً
مشخصات شما که در درخواست نامه درج شده از قبیل اسم ،قـد ،عکس،
امضـاء ،اسناد مسـافرتی ،و سند اجازۀ اقامت را با معلومات ادارۀ مهاجرت
سویدن مقایسه میکند .شما باید پاسپورت و اجازۀ اقامت هر دو را
نشان بدهیـد .اگر پاسـپورت ندارید میتوانید اجازۀ اقامت خود را نشان
دهیـد .اگر میخواهیـد به این شیوه هویت خـود را ثابت کنید باید تاریخ
درخواست برای کارت هویت را ذکر کنید.

بیمـۀ اجتماعی

بیمۀ اجتماعی یکی از مهمترین بخش جامعۀ سویـدن است .این بیمه به
فامیل و اطفال ،اشخاص دارای معلولیت ،بزرگساالن مریضان یا به آنهایکه
در محل کار جراحت برداشته اند مصونیت میبخشد.
ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن در مورد مستحق بودن شما به بیمۀ اجتماعی
تصمیم گیری میکنـد .ادارۀ بیمـه اجتمـاعـی یک نهـاد دولتـی است .ادارۀ
بیمه اجتماعی پول را نیز پرداخت میکند .ادارۀ تقاعد سویـدن تقاعـدی و
کمکهای مالی به بزرگساالن را پرداخت میکند.
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عکس از :یونر

اولین بار که برای کمـک مخـارج درخـواست میدهید ادارۀ بیمه اجتماعی
سـویـدن ارزیابی میکند که آیا شما مستحـق آن هستید یا خیر .در اینجـا
چند نمونۀ از کمکهای مخارج را ذکر میکنیم که میتوانید در ادارۀ بیمه
اجتماعی به آن درخواست بدهید:

کمـک مخارج مسـکن

اگر عایدات شما پایین است و در سویدن راجستر شده اید ،شما مستحق
پرداخت کرایۀ خانـه از طرف ادارۀ بیمه اجتماعـی هستیـد .به این کمک
مخارج مسکن میگویند .اگر دارای طفل هستید شما حق درخواست برای
کمک مخارج مسکن را دارید .اینکه آیا واجد شرایط هستید یا خیر و اگر
باشید چه مقدار پول دریافت خواهید کرد بستگی به تعداد اعضای فامیل
شما دارد .همچنان این امر به کرایۀ خانـه و عایـدات شمـا ارتباط میگیرد.
اگر شما در بین سنین  ۱۸الی  ۲۸سال قرار دارید مستحـق کمک مخـارج
مسکن هستـید .اگر عایـدات شمـا تغییر کنـد الزم است تا به ادارۀ بیمه
اجتماعی سویدن اطالع بدهید .در غیر اینصورت شما مجبور هستید پول
پرداخت شده را جبران کنید.

کمـک مخارج والدین

کمکهای وجـود دارد که شما منحیث پدر یا مـادر یا اگر قـرار است پدر یا
مادر شوید مستحق آن هستید .در صورتیکه حامله باشید و کار شما سنگین
باشد و نتوانید نوبتی کار کنید ،مستحق کمکهای دوران حاملگی هستید.

درصورتیکه طفـل داشته باشید مستحـق مزایای والدینی و مزایای والدینی
مؤقتی هستید .با داشتن مزایای والدینـی حـق دارید  ۴۸۰روز درخـانه با
طفل خود باشید و پول دریافت کنید .در صورتیکه طفـل شما بیمار باشد
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و شما به علت بیمـاری وی از کار رخصت باشید حـق دارید پول دریافت
کنید .این موضوع الی دوازده سالگی طفل قابل اجرا خواهد بود.
تمام والدینها مستحـق کمک مخارج اطفـال نیز هستند .این کمک مبلغ
 ۱۲۵۰کرونای سویدنی بوده که بصورت ماهوار برای اطفال الی  ۱۶سالگی
پرداخت میگردد .اگر بیشتر از یک طفـل دارید برای حمـایت طفـل پـول
اضافی فوق العاده فرزند پرداخت خواهدشد .به آن کمـک هزینـه تعـدد
فرزنـدان میگویند.
اگر طفـل شـما دارای معلولیت است ،شما مستحـق کمـکهای مختلفـی
هستید .والدین اطفال دارای معلولیت میتوانند برای کمک مخارج مراقبتی
درخواست کنند.

زندگی بـا معلولیت

شخص دارای معلولیت ،شخصی است که دارای مریضی یا
جراحت بوده و به کمک بیشتر ضرورت دارد.

شخص دارای معلولیت باید مانـند سـایر مردم از امـکانات مشـابـه برای
مشارکت در جامعه برخوردار باشد .اطفال دارای معلولیت بطور مثال باید
مانند سایر اطفال از خدمات صحی و تعلیمی یکسان برخوردار باشند.
قانون اِل اِس اِس ( )LSSدر ارتباط به حمایت و خدمـات برای افراد دارای
اختالالت کارکردی وجود دارد که به این افراد حق برخورداری از حمایت
را میدهد .حمایت میتواند شخص باشد که شمـا را در زندگی روزمره کمک
کند .همچنان در صورتیکه معلولیت شما مصـارف زیاد به بار بیـاورد مثالً
اگر بخاطر کار یا تحصیـل به کمـک ضرورت داشتـه باشیـد میتوانیـد پـول
(مخارج معلولیت) دریافت کنید .میتوانید برای مخارج معلولیت در ادارۀ
بیمه اجتماعی درخواست کنید.
شخص واجد شرایط حمایت از طریق  LLSممکن بطور مثال دارای اختالل
عصبی ،در خود ماندگی یا سایر آسیبهای دایمـی جسمی و روانی باشـد.
هر شخصـی که پدر یا مادر طفـل دارای معلولیت باشـد میتوانـد مخـارج
خدمـات صحـی را دریافت کند .اگر دربارۀ معلولیت سـوال داریـد باید با
ادارۀ خدمات اجتماعی در شهرداری صحبت کنید.

خدمـات ترانسـپورتی بـرای معلولین

اگر به تنهایی خــود در رفت و آمد یا با ترانسپــورت عـامــه (ملـی
بس هـا ،ریل ها ،موتر های برقی) مشــکل دارید میتوانید خدمات
ترانسـپورتی برای معلولین ( )färdtjänstدریافت کنید .در آن صورت
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میتوانیــد با تکســی یا ملی بس کوچــک سفر کنید .شهـرداری تصمیم
میگیرد که آیا شمــا واجــد شرایط خدمات ترانسپورتی هستید یا خیر.

اگـر مریض شـوید یا دارای معلولیت باشـید

اگر مریض شوید و نتوانید کار کنید استخدام کنندۀ شما برای  ۱۴روز اول
مریضی معاش شما را پرداخت میکند .بعدا ً از ادارۀ بیمه اجتماعی غرامت
دریافت میکنید .به این غرامت مخارج مریضی میگویند.
اگر به علت مریضی قادر نیستید بطور تمام وقت کار کنید یا اگر جراحت
یا معلولیت دارید میتوانید از ادارۀ بیمه اجتماعی پول دریافت کنید.

تمـاس بـا ادارۀ بیمه اجتماعی سـویدن

اداره بیمه اجتماعی سویدن دارای دفاتر خدماتی است که شما در صورت
داشتن سـوال میتوانید به این دفاتر مراجعه کنید .بعضی اوقـات باید قرار
مالقات بگیرید .همچنـان معلومـات بیشتر را میتـوانیـد روی اینترنت در
سایت ذیل دریافت کنید.www.forsakringskassan.se :
اگر به تصمیـم ادارۀ بیمـه اجتمـاعـی سـویـدن رضـایت نـداریـد میتـوانیـد
درخواست استیناف کنید .استیناف باید کتبی باشد و بایـد در ظـرف دو
مـاه بعد از اخذ تصمیم تسلیم گردد .درخواست استینـاف را به محکمـۀ
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اجرایـی بنویسیـد اما درخـواست مذکـور را اول باید به ادارۀ بیمه
اجتماعی سـویـدن بفرستید .باید اول به ادارۀ بیمه اجتماعی فرصت تغییر
تصمیم داده شود .اگر آنها تصمیم خود را تغییر ندهند مکتوب را به
محکمۀ اجرایی ارسال میکنند.

کمـک اقتصادی

کمک اقتصـادی بخشـی از بیمه اجتماعـی است که شهرداری مسئول آن
است .اگر تهیـه معاش برای شما دشـوار است ،میتوانید برای کمک مالی
از خدمات اجتماعـی در شهرداری خـود درخواست دهید .در فصـل دوم
«چگونه شهرداری کار می کند» میتوانید در مورد این قضیه بیشتر بدانید.

آموزش برای بزرگسـاالن

در سویدن درس خواندن بزرگساالن یک امر عادی است .بسیاری از مردم
درس میخوانند چون میخواهند مهارتهای مسلکی خود را رشد دهند یا
مسلک خود را تغییر بدهند .همچنان بسیاری از افراد به علت اینکه درس
خواندن را جالب دریافته و از یادگیری چیزهای جدید لذت میبرند درس
میخوانند .درس خواند در تمام عمر یک امر مثبت تلقی میشود -به این
درس خواندن دایمی میگویند.

راهنمایـی تحصیلـی

اگر شمــا مطمــئن نیستید که چـه بخـوانیــد میتوانید راهنمایی تحصیلـی
دریافت کنید .ادارۀ راهنمایی تحصیلی دفتری اسـت که بزرگسـاالن
میتواننـد از آن راجع به پروگرام هـای تحصیلی مختلف و وظیفه
راهنمایــی دریافت کنند .راهنمایی تحصیلــی معمــوالً در مکاتب شهر
برای جــوانان پیشنهــاد میگردد .برای معلومات بیشتر با شهرداری شهر
خود تماس بگیرید.
در دفتر راهنمایی تحصیلی ،میتوانید راجع به موارد ذیل کمک دریافت
کنید:
•
•
•
•

•ترتیب ترانسکریپت نمرات
•درخواست برای ثبت نام در پروگرام ها و کورسهای مختلف
تحصیلی
•معلومات راجع به چیزهای که برای ثبت نام در پروگرام ها و کورس
ها به آن ضرورت دارید
•سایر معلومات راجع به تحصیالت
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در سویدن فرصت های
متفاوت تحصیلی ب رای
بزرگساالن وجود دارد.

عکسColourbox :

مرکـز راهنمایی

اگر شما کمتر از  20سال عمر دارید میتواند مشاورۀ راهنمایی تحصیلی از
مرکز راهنمایی دریافت کنید .در آنجا شما میتوانید در موارد ذیل کمک
دریافت کنید:
• •گفتگو در مورد پروگرام تحصیلی یا وظیفۀ که شما میخواهید انتخاب
کنید
• •جستجوی معلومات در باره پروگرامهای تحصیلی و وظایف
• •معلومات دربارۀ تحصیالت در سایر کشورها

زبـان سـویدنی بـرای مهاجرین SFI -

زبان سویـدنـی برای مهاجرین ( )SFIبـرای بزرگسـاالنـی است که زبـان
مادری شان سویدنی نیست .شما میتوانید بطـور تمـام وقت یا نیمـه وقت
در دورۀ آموزش زبان سـویـدنـی برای مهاجرین شرکت کنید .این پروگرام
رایگان است.
در محدودۀ  SFIگرایشهای متفاوتی نظر به تحصیالت شما وجود دارد.
بطور مثال  SFIمسلکی و  SFIبرای افرادیکه دارای تحصیالت عالی یا به
سطح لیسه هستند وجود دارد.
شمـا حـق دارید از سن  ۱۶سالگی در دورۀ آمـوزش لسان سـویـدنی برای
مهاجرین شرکت کنید .به هرحـال معمـولتر است که جوانان زیر سن ۲۰
سال تحصیالت خود را در مکاتب لیسه تکمیل کنند .وقتی خود را برای
صنف سویدنی برای مهاجران ثبت نام میکنید باید کارت هویت ،جواز
درایوری یا پاسپورت را با خود داشته باشید.
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تحصیلات دولتـی برای جوانـان – کومووکس

کومـووکس  ،Komvuxمکتبـی است که بزرگســاالن ،دروس دورههـای
ابتدائیه را در آنجا می خوانند و به آن تحصیالت ابتدائیه برای بزرگساالن
گفته می شود .اگر شما دارای تحصیـالتی معـادل دوره ابتدائیـه سـویـدن
نباشید ،حق دارید که از آموزش مقدماتی برای بزرگساالن برخوردار شوید.
همچنان در کومووکس میتوانید مضامین مکتب لیسه را بخوانید .که آنرا
تحصیالت به سطح لیسه برای بزرگساالن میگویند .اگر تحصیالت به سطح
لیسههای سویدن ندارید شما مستحق دورۀ تحصیالت به سطح لیسه برای
بزرگساالن هستید.
همچنـان کومـووکس ( )Komvuxپروگرامهای تحصیلی را فراهـم میکند
که میتوانید بعد از مکتب لیسـه بخوانید .بطور مثال پروگرامهای تکمیل
تحصیالت وجود دارد .این پروگرام یک رشتۀ آموزش مسـلکی برای جوانان
است .اگر مکتب لیسه را در کومووکس ( )Komvuxتکمیل کنید میتوانید
برای پوهنتون یا کالج دانشگاهی درخواست کنید .تحصیالت در کومووکس
نسبت به مکتب اجباری و مکتب لیسه زودتر پایان میابد .شما خود برنامۀ
تحصیلی خود را پالن گذاری میکنید .شما میتوانید بطور روزانه یا شبانه به
هر دو صورت درس بخوانید .تحصیالت در کومووکس ( )Komvuxرایگان
است اما مصارف کتاب و سایر مواد درسی بعهدۀ خود شماست .اگر باالتر
از  ۲۰سال عمر دارید و حداقل  ۵۰فیصد از وقت خود را در تحصیل سپری
میکنید میتوانید از کمیتۀ مرکزی بورسیههای تحصیلی ( )CSNبورسیهها و
قرضههای تحصیلی درخواست کنید.
پروگرامهـای تحصیلــی بـرای جـوانـان دارای معلـولیت ذهنـی یا سـایـر
معلولیتهـای عصبـی نیز وجــود دارد .چنین تحصیــالت را تحصیــالت
مخصوص ( )särvuxمیگویند.
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لیسـه های عمومی

یک مکتب عالی مردمی بزرگسـاالن ،مدرسـه ای برای دانش آموزان
بزرگســال اسـت .در این مکتب عالی مردمی می توانید مضامین دوره
ابتدایی ،لیسه و هنرستــان فنی را پس از مقطع لیسه بخـوانیــد .در
بســیاری از ایـن مکاتب عالی مردمی ،می تـوان همزمان با تحصیل،
زندگـی هـم کرد .در یک مکتب عالـی مردمی می توانید دوره های
مختلفـی را بگذرانید:
• •به جـای مکتب لیسـه و بعضاً مکتب اجبـاری میتـوان در رشتههای
تحصیلی عمومی شامل شد .با توجـه به تحصیالت قبلی میتوانید از
یک الی چهار سال تحصیل کنید .تحصیالت در این مکاتب نسبت به
کومووکس  komvuxزمان زیادی را دربر میگیرد.
• •رشتههای تحصیلی مخصوص رشتههای را میگویند که دارای مضامین
خاص اند .بطـور مثـال میتوانید موسیقـی یا هنر بخوانیـد .همچنان
میتوانید مسـلک مشخصـی از قبیل همـکار جوانان یا معـاون داکتر
معالج را بیاموزید.
• •زبان سویدنی برای مهاجرین :مکاتب لیسۀ عمومـی دارای رشتههای
زبان سویدنی برای مهاجرین یا  SFIنیز میباشند.

هر مکتب لیسۀ عمومی در مورد پذیرش متعلمین خودش تصمیم میگیرد.
این مکاتب سیستم درجـه بنـدی خود را دارند .تحصیـل در مـکاتب لیسۀ
عمومـی میتـوانـد شمـا را واجـد شـرایـط عمـومـی برای پوهنتون و کالج
دانشگاهی کند .به این معنی که تمام دانشهای الزم را کسب میکنید تا
بتوانید به پوهنتون و کالج دانشگاهی راه پیدا کنید.

تحصیلات عالی مسـلکی ( )YH-utbildning

تحصیالت مسلکی تحصیالتـی را میگوینـد که در آن به شما به حیث یک
فرد مسـلکی در یک رشتۀ مشخص آمـوزش داده میشـود .تحصیالت عالی
مسلکـی جایگزینی است برای رشتههای تحصیلـی طـوالنـی در پوهنتون
و کالج دانشـگاهی .شـاگردان در جریان این دوره از طریق کارآمـوزی با
شرکتها بسیار زیاد در تماس اند / .لیا (.)Lärande i Arbete
رشتههای تحصیالت مسلکـی رابطـۀ تنگا تنگ با بازار کار دارد .هـدف از
این رشته ها این است تا شاگردان بتوانند بعـد از فراغت زود تر وظیفـه
پیدا کنند .بعضـی از رشتـههـای تحصیالت مسلکـی ،برای حمـایتهـای
بیشتر آموزش مسلکـی زبان سـویـدنـی را فراهم میکنند .این کمک برای
افرادی است که زبان مادری شان سویدنی نیست .اگر میخواهید راجع به
رشتههای تحصیالت مسلکـی بیشتر بدانیـد میتوانیـد با ادارۀ ملی سویدن
برای تحصیالت عالی مسلکی تماس بگیرید.www.myh.se ،
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برای ادامۀ تحصیالت مسلکی باید شرایط عمومی ورود به پوهنتون و کالج
دانشگاهی را داشته باشید .به این معنی که باید در مضامین که برای ورود
به پوهنتون و کالج دانشگاهی الزمی هستند نمرۀ کامیابی داشته باشید.

پوهنتـون و کالج دانشـگاهی

در سـویـدن هم پوهنتون و هم کالج دانشگاهی وجـود دارد .تفـاوت بین
این دو آن است که پوهنتون نیز باید پروگرام ماستری یا دکترا داشته باشد.
رشتههای تحصیلـی در پوهنتون یا کالج دانشـگاهـی دارای کریـدتها و
درجۀ تحصیلی یکسان هستنـد .در هر ایالت حداقل یک پوهنتون و یک
کالج دانشگاهی وجود دارد.

رشـته های تحصیلـی یا واحد های درسـی جدا گانه

یک رشتۀ تحصیلــی چنــدین واحـد درســی را دربر میـگیرد که به دیپلـوم
میانجامــد .گرفتن دیپلــوم به این معنــی اسـت که یـک شخـص در
تمـــام امتحانات کامیاب شده و واحد های درسی را تکمیــل نمـوده
است .شما باید اکثرا ً تمام واحد هــای درسی را در یک رشتــۀ تحصیلــی
تکمیــل کنید .به هر صورت واحد های درسی وجــود دارد که انتخــاب
آن اختیاری است .برای گرفتن دیپلــوم منحیث داکتر ،کارمند اجتماعــی،
وکیل یا انجنیر باید تمام واحد های درسـی را تکمیــل کنید .اگر در
واحــد های درســی جداگانه اشتراک می نمایید ،شما خود واحد های
درسـی و ترتیـب گرفتن آنرا انتخـاب میکنید .تحصیالت تمام وقت در
پوهنتون  ۶۰کریدت در یک سـال است.

عکس از :یونر
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چـه چیز برای شـمولیت در پوهنتون و کالج دانشـگاهی
الزم است

برای شمولیت در یک رشتــۀ مقدماتــی پوهنتون شما باید شرایط عمومی
ورود به پوهنتون را داشـته باشـید .بعضی اوقات شرایط خاصی برای
ورود به پوهنتون الزم است .به این معنــی که برای شمولیت در رشتــۀ
معینــی در پوهنتون یا کالج دانشــگاهی رشتـه هــای معین دورۀ لیسـه را
تکمیـل کرده باشید.

شرایط عمومی برای ورود به پوهنتون عبارتند از:
• •دریافت شهادت نامه از مکتب لیسه با نمرات کامیابی حداقل ۹۰
فیصد دورۀ تعلیمی
• •دریافت شهـادت نامـه از مکتب لیسـه برای بزرگسـاالن با نمـرات
کامیابی حداقل  ۹۰فیصد دورۀ تعلیمی
• •تحصیالت سویدنی یا خارجی که معادل با سطح لیسه یا لیسه برای
بزرگساالن در سویدن باشد ،از قبیل:
 -شهادت نامه لیسۀ عمومی و شمولیت در رشتههای که شرایطعمومی ورود به پوهنتون را تکمیل کند
 -درغیر اینصورت تحصیالتی که معادل با سطح لیسه یا لیسه برایبزرگساالن باشد
 -تحصیالت از کشورهای دنمارک ،فنلند ،آیسلند یا ناروی که واجدشرایط عمومی ورود به پوهنتون باشد
 -کسب دانش ذریعۀ تحصیالت در سویدن یا خارج یا ذریعۀ تجربۀعملی که بتوانید در رشتۀ مقدماتی پوهنتون درس بخوانید
همچنـان در صـورتیـکه تحصیالت خارجی داشتـه باشیـد فهـم زبانهای
سویدنی و انگلیسی به اندازۀ کافی شرط است.
شرایـط اختصاصـی ورود به پوهنتون نـظر به رشتههای تحصیلـی متفـاوت
میباشد .معلومات راجع به شرایط اختصاصی ورود به پوهنتون در پوهنتون و
کالج دانشگاهی که رشتۀ مورد نظر تدریس میگردد موجود است.

مصـارف تحصیالت عالی

فعـالیت هــای پوهنتون و کالج دانشگاهی عمــدتاً از بـودجـۀ دولت
تأمین میگردند.
بنابراین تحصیالت عالی رایگان است اما مصــارف کتابها و سـایر مــواد
درسی بعهدۀ خود شما است.

شاگردان مهمان که به مدت محدودی درس میخوانند و از خارج از اتحادیۀ
اروپا/منطقۀ اقتصادی اروپا میایند باید فیس پرداخت کنند.
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اگر حداقل نیمه وقت یا  ۵۰فیصد از وقتتان درس میخوانید حق دارید تا
از کمیتۀ مسـاعدتهای محصلین سویـدن ( )CSNبورسیه ها و قرضههای
تحصیلی درخواست کنید.

معلومات بیشـتر

میتوانیـد به زبانهای مختلف راجـع به تحصیالت در پوهنتون در ویب
سایت  www.studera.nuبیشتر بخـوانیـد .اگر میخـواهیـد در مـورد
مقررات ثبت نام بیشتر بدانید میتوانید در ویب سایت ذیل بخوانید:
.www.antagning.se

تصدیـق تحصیالت

تصدیق به ارزیابی چــیزی میـگوینــد که سنجش دقیــق آن دشـوار
است .وقتی تحصیالت یا دانش شما در یک مســلک معین مــورد
ارزیابــی قرار میــگیرد ،آنرا تصدیق تحصیالت میگویند .تصدیق
تحصیالت قبلی یا تجربۀ مسلکــی شمــا نشـــان میـدهــد که شمـا دانش
معادل با رشتۀ های تحصیلی در ســویدن را دارید .شمــا را در جریان
گفتگو و تسـت های عملی بطور مسـلکی ارزیابـی میکنند تا مهارت های
شـما را سـنجش کنند .شما میتوانید در وظایفــی در محدودۀ ساختمان
سازی ،مراقبت صحی  ،صنایع ،ترانسپــورت و تهیــۀ غـذا/رستــورانت
مـورد ارزیابی قرار گیرید.

ارزیابـی تحصیلات خارجی

اگر در خارج از کشور کدام رشتۀ تحصیلی را در پوهنتون به پایان
رساندهاید ،میتوانید تحصیـالت خـود را نزد شـورای پوهنتـونها و
موسسـات تحصیـالت عالی سـویـدن ارزیابـی کنیـد .این ارزیـابـی رایـگان
اسـت .در ویـب سـایت www.uhr.se :بیشتر بخوانید.
در سـویــدن قانون بر بعضــی از مســلک ها نظارت دارد و دارای
مقــرراتی راجــع به شرایط الزم کار در یک مســلک است بطـور مثـال
سـند تحصیلی معین یا کارت هویت .برای کار کردن در چنین مسلکــی
باید از مقـامــات مربوطه برای جواز درخواسـت کنید .برای مسلک های
در محـدودۀ مراقبـت صحی از قبیل داکتر یا نرس مقام مسـئول کمیتۀ
ملـی صحت و رفاه اسـت و برای وظایفـی در محدودۀ تعلیم و تربیه نهاد
تعلیم و تربیۀ ملی سـویدن مسئول است.

ترجمـۀ اسـناد تحصیلـی خارجی

اگر قرار اسـت اسـناد تحصیلی خارجی شـما ارزیابی شوند باید آنرا به
زبان سـویـدنــی ترجمــه کنید .ترجمه باید توسط ترجمان مسلکی
صورت گیرد .بعضــی اوقات ادارۀ خـدمــات کاریابی میتـوانــد شما را در
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عرصــۀ ترجمــه اسناد تان کمک کند .اگر اسناد تحصیلــی شمـا به زبان
انگلیسی ،فرانسوی ،جرمنــی ،اسـپانیایی یا یکی از زبان های نوردیک
است ترجمــۀ آنها ضروری نمیباشد.

کمـک مالی بـرای محصلین/بدل اعاشـه

بزرگسالنی که مشغول به تحصیل هستند میتوانند از ادارۀ مرکزی کمکهای
تحصیلی ( )CSNتقـاضـای کمـک کننـد .کمـک مالـی تحصیلـی متشکل
از قرضه و کمک بالعـوض است .قرضـه گرفتـه شـده به اضـافـه سـودآن
بـایـد باز پرداختـه شـود .این شـامـل کسـانـی که از سـویـدن نقـل مـکان
میکنند هم میشود .هنگام درخواست مشخص میکنید که آیا قرضه هم
می گیرید یا نه .حـداقل شش مـاه پـس از آخرین کمـک مالـی تحصیلـی
شـروع به بازپرداخت آن میکنید .اگر دارای فرزند هستید میتوانید کمـک
بیشتری دریافت کنید (.)tilläggsbidrag
شما میتوانید در صـورت گرفتن اجـازۀ اقامت دائم کمک مالـی بالعوض و
قرضه از ادارۀ مرکزی کمـکهای تحصیلـی دریافت کنید .همچنین در صورتی
که به عنوان پناهنده و یا فرد نیازمند حمایت و یا به خاطر شرایط بسیار
سخت موفق به گرفتن اقامت دائم شـده باشیـد این قرضه به شما تعلق
میگیرد ،حتی اگر اجازۀ اقامت شما کوتاه مدت بوده باشد .افـزون بر این برای
دریافت کمـک هزینـۀ تحصیلـی بایـد شرایـط دیگر را احراز کنید .مانند اینکه
فردی که خواهان تحصیل است حق گرفتن کمک هزینۀ تحصیلی را دارد.
متقاضیان پناهندگی حـق گرفتـن کمـک هزینـۀ تحصیلـی از ادارۀ مرکزی
کمک هزینههای تحصیـلی ( )CSNرا ندارند .برای اگاهی بیشتر به ویب
سایت  www.csn.seمراجعه شود.

اوقات فراغـت و فعالیت
ا نجمنی

اوقات فراغت به اوقات گفته میشود که شخص از کار و مکتب رخصت
باشد .سنت فعالیت در انجمن ها یکی از قوی ترین سنت ها در سویدن
است و بسیاری از مردم سویدن در یک یا چندین انجمن فعالیت دارند.اگر
در جریان اوقات فراغت خود به یک زمینۀ خاص عالقه دارید ،فرصت ایجاد
ارتباطات وسیع و تماس با آشنایان بیشتری را در جامعۀ سویدن خواهید
داشت .فعالیتهای اوقات فراغت برای افراد تازه وارد در سویدن راهی برای
پیدا کردن دوستان جدید و یادگیری سریع زبان سویدنی است .همچنان
میتوانید به حیث عضو یک انجمن باالی مسایل مهم اجتماعی کار کنید.
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گروه آهنگ س رایان
زنان بزرگسال.

عکسColourbox :

در سویدن آزادی تأسیس انجمن وجود دارد .این امر یک بخش مهمی از
جامعۀ دموکراتیک است .آزادی انجمن به معنی حق تأسیس انجمن است.
گروپ از افرادیکه دارای منافع و سوابق مشترک باشند میتوانند انجمن
تأسیس کنند.
انجمنهای مختلفی از قبیل انجمنهای ورزشی ،فرهنگی ،موسیقایی و
مذهبی وجود دارد .کار در انجمن اکثرا ً بدون معاش است.

تأسـیس انجمن

برای تشـکیل انجمن باید هیئت مدیره داشـته باشـید .هیئت مدیره
پیشـنهاد مقررات انجمن را طرح میکند .که آنرا اساسـنامه میگویند.
انجمن ها اکثرا ً در ادارۀ مالیات سـویــدن ثبت میگردند و یک شـمارۀ
شناسـایی ثبت دارند .معمولً برای انجمن حسـاب بانکی یا پلوس جیرو
نیز باز میکنند.

ارتبـاط بـا انجمن هـای مختلف

اگر میخواهید در یک انجمن عضو شوید ،انجمن تأسیس کنید یا برای
انجمن خود حمایت مالی درخواست کنید با شهرداری تماس بگیرید .در
شهرداری بطور مثال دیپارتمنت اوقات فراغت وجود دارد که به انجمن ها
کمک میکند.
برای اگاهی از تاسیس انجمن به ویب سایت  www.verksamt.seمراجعه
شود .در این پایگاه معلومات مفصلی در مورد امور شرکتها ،ادارۀ مالیات و
اژانس توسعۀ اقتصادی و منطقهای سوئد وجود دارد.
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انجمن هـای مهاجرین

انجمن مهاجرین به انجمنی گفته میشـود که به افرادیـکه از یک کشـور
آمـدهاند کمـک میکنند تا یـکدیـگر را در کشـور جـدیـد پیـدا کننـد و با
همدیگر تماس داشته باشند .انجمنهای مهاجرین میتـواند کمـک خوبی
برای درک جامعۀ سویدن به افراد تازه وارد باشد.

انجمن هـای فرهنگی

انجمن فرهنگی میتواند انجمنی باشد که در امور خاصـی مثل رقص ،تیاتر
یا موسیقی بپردازد .همچنان میتواند انجمنی باشد که افـراد دارای سابقۀ
نژادی و فرهنگی یکسان در آن جمع شوند.

سـازمان های غیر انتفاعی

سازمانهای غیر انتفاعی سعی میکنند تا جامعه را رشد و تغییر دهند.
سازمانهای غیر انتفاعی را مؤسسات غیر دولتی ( NGOها) نیز میگویند.
اکثر از این سـازمـانها در بسیـاری از مناطق سـویـدن فعالیت میکنند.
همچنان بعضی از آنها را میتوان در سایر کشور ها دریافت.
در اینجا چند سازمان غیر انتفاعی در سویدن ذکر میگردد:
صلیب سرخ یک سازمان بین المللی بوده که بعضاً به اسم هالل احمر در
سرتاسر دنیا فعالیت میکند .صلیب سرخ میتواند به شمـا در عرصـۀ پیـدا
کردن اعضای فامیلتان که در جریان جنگ ،کشمکش ها یا حوادث طبیعی
ناپدید شده باشند کمک کند.
صلیب سرخ در شهرهای مختلف فعالیتهای محلی نیز دارد .میتواند شما
را در انجام کارخانگی یا فعالیتهای تنظیـم شـده برای کسانیـکه تازه وارد
سویدن شدهاند کمک کند.همچنان صلیب سرخ سویدن در شهرهای مختلف
مرکز معالجه برای کسانی که در جنگ زخمی و شکنجه شده اند ،دارد.

عکس از :یونر
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سازمان حفاظت از اطفال سازمان بین المللی است که در راستای حقوق
اطفال درسویدن وسایر کشور ها کار میکند.
سازمان  YMCAسویدن بخشی از سازمان بین المللی YWCA-YMCA
است .آنها اکثر اوقات برای جوانانی که تازه به سویدن رسیدهاند فعالیت
میکنند .جـوانان تحت رهبری یک فرد ،بطـور مثـال برای رفتن به سینمـا،
انجام حرکات ورزشی یا دیدن تیاتر با هم جمع میشوند.
سازمان  ،IM ،Individuell människohjälpیک سازمان بین المللی است
که در سویدن نیز در راستای آشنایی و ورود در جامعه کار میکند.

انجمن های سیاسـی

اگر شما به سیاست عالقه دارید میتوانید به سازمان یا حزب سیاسی ملحق
شوید .در بسیـاری از احزاب سیاسی گروههای برای جوانان و بزرگسـاالن
وجود دارد.

سـایر انجمن ها

بسیاری از انجمن های دیگری وجــود دارنــد که میتــوانند جالب باشنـد.
انجمن های طبیعت و حیــوانات ،محیــط زیست یا مذهبی وجـود
دارند .همچنان انجمن متقــاعدین وجــود دارد که در راستــای منـافـع
بزرگساالن کار میکنند.

نهضت های مشـهور -یک سـنت در سـویدن

نهضت مشهور زمانی برپا میشود که گروه از مردم مشترکاً برای چیزی مثل
میانه روی در صرف الکول یا محیط زیست تالش کنند .نهضتهای مشهور
از قدیم در سویدن وجود داشته اند .نهضت ها اکثرا ً سازمانهای هستند که
آنها را میتوان در سرتاسر سویدن دریافت .در قرن نزدهم و آغاز قرن بیستم
نضهتهای بسیار مهمی در سـویـدن بوقوع پیوست .بسیـاری از نهضتهای
مشهـور در آن زمـان برای حقوق بشر و جامعـۀ دموکراتیک مبارزه کردند.

نهضت میانــه روی در صرف الکول ،نهضت آزاد کلیسـا و نهضت کارگران
از جمله نهضت های بزرگ مشهــور بودند .نهضت میانــه روی در
صرف الکول اولین نهضــت بــود .این نهضت سعــی کرد تا مردم کمتر
شــراب بنوشـند .نضهت آزاد کلیسـا یک نهضت مسیحی مشهور است.
بطور مثال این نهضت تـلاش کرد تا همــه حــق رأی دادن داشته باشند.
بسـیاری از نهضت ها سـعی کردند تا همه به تعلیم و تربیه دسترسـی
داشـته باشـند و بتوانند تحصیل کنند .امروزه ،بسیــاری از نهضت ها
روی مســایل سیاسی کار میکنند .همچنــان نهضت های مشهوری وجود
دارد کـه فعلاً بـه حیث مقامات مثالً در کنـار صندوق بیمۀ بیکاران و
انجمن هـای تعاونـی بیکاران کار میکنند .امروزه بسـیاری از انجمن ها
نیز در این راسـتا کار میکنند.
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 – Folkbildningتحصیلات سـازنده بـرای بزرگان

تحصیالت سـازنده یا  Folkbildningبه این معنی که بزرگسـاالن
تحصیلات عمومی دریافت میکننـد .تمام تحصیالت در انجمن های
تحصیلی و مکاتب لیســۀ عمومــی را تحصیالت سازنده یاFolkbildning
میگویند .تحصیالت سـازنده یا  Folkbildningاز  ۱۰۰سـال قبل در
سـویــدن به رشد کردن آغاز کرد .اتباع کشور از طریق تحصیالت
 Folkbildningمعلوماتی کسـب کردند که بتوانند فعال باشـند و در
راسـتای یک جامعۀ دموکراتیک کار کنند.

انجمن هـای تحصیلـی

انجمن تحصیلی نهادی است که به بزرگساالن دورههای درسی فراهم
میکنـد .بسیـاری از انجمنهـای تحصیلی وجــود دارد که حلـقههـای
تحصیلی ،پروگرامهای فرهنگی و سایر دورههای درسی برای بزرگساالن
ترتیب میدهد .حلقـۀ تحصیلـی به گروپی گفته میشـود که با همدیگر
در عرصـههـای مثـل هنـرها ،موسیقـی ،زبان یا فرهنگ درس میخوانند.
 ABF، Medborgarskolan، Folkuniversitetetو Studieförbundet
 Vuxenskolanبعضـی از انجمـنهـای تحصیلـی هستنـد .هـر سـالـه،
انجمنهای تحصیلـی تقریـباً  ۳۰۰۰۰۰حلقـههـای تحصیـلـی دارنـد .این
انجمن ها بیشتر از دو میلیون اشتراک کننده دارند.

راهنمایـی هـا بـرای پناهندگان و خدمات مشـابه

بسیـاری از شهـرداریها و سـازمـانهـای غـیر انتفاعـی به پناهنـدگان و
مهاجرین تازه وارد کمک میکنند تا با سویدنیها در تماس باشند .هدف
از این کار آن است تا مهاجـرین و سـویـدنـیها در اوقـات فراغت با هم
مالقات کنند و یکدیگر را بشناسند و تجربههای خود را شریک سازند .این
سازمانها فعالیتهای مختلفی را مثل بازی باولینگ یا دیدار از موزیم یا

عکس از :یونر
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سایر جاهای مورد عالقه ترتیب میدهند .برای معلومات بیشتر راجع به
فعالیتهای موجود با شهرداری تماس بگیرید.

فعالیت هـای اوقات فراغت بـرای اطفال و جوانان
مراکـز تفریحـی بعد از مکتب

معموال در شـهرها مراکز تفریحی بعــد از مکتب برای اطفال بین سـنین
ً
 ۱۲الی  ۱۶وجود دارد .مراکز تفریحی برای جــوانان نیز وجــود دارد.
در مرکـز تفریحـی جوانان میتوانند فلم ببینند و با دوسـتان خود مالقات
کننـد .بعضـی اوقات کورس های برگزار میگردد که میتوانــند در این کورس
ها رقص ،بازی در تیاتر یا موسـیقی بیاموزند .برای معلومــات بیشـتر
راجــع به کورس های موجود با شهرداری خود تماس بگیرید .یا در ویب
سـایت شهرداری بیشتر بخوانید.

مشـغولیت ها برای جوانان

بسیاری از شهرداری ها در کنار مراکز تفریح مشغولیتهای خاصی برای
جوانان دارند .این مراکز میتـواند مراکز جوانان یا مکانهای مالقات برای
جـوانان باشد که جـوانان در آنجـا میتوانند پروژههای مختلفـی را آغـاز
نموده و با گروههای مختلف مالقات کنند .برای معلومات بیشتر راجـع
به فرصتهای موجود با شهرداری خود تماس بگیرید .یا در ویب سایت
شهرداری بیشتر بخوانید.

انجمن های ورزشی

در سـویدن انجمن های ورزشـی برای بسیاری از اطفال و جوانان مهم
است .اطفــال و جوانان میتوانند در این انجمن ها ورزش های مختلفــی
از قبیل فوتبــال ،اسـب سـواری یا آببازی را تمرین کنند .تحقیقات نشان
میدهد که جوانان که با ورزش سـر و کار دارند وضعیت بهتر داشتــه و
دیدگاه مثبتی نسـبت به آینده دارند.
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سـوالت مورد بحث ،فصل ۳
اگر شما بدون اظهار عایدات کار کنید و مالیات پرداخت نکنید
چه پیامدی به جامعه دارد؟
فواید و نواقص عضو بودن در اتحادیۀ کارگران چیست؟
فواید و نواقص عضو بودن در انجمن تعاونی بیکاران ()a-kassa
چیست؟
بسیاری از وظایف از طریق تماس با آشنایان و ارتباطات اجتماعی
بدست میایند .در سویدن چگونه میتوانید ارتباطات اجتماعی
برقرار کنید؟
چه فکر میکنید مالیات برای چه چیزها باید کافی باشد؟
آیا میزان مالیات در سویدن بلند است یا پایین؟
در هنگام درخواست وظیفه در سویدن چگونه میتوانید از تجربۀ
گذشته خود استفاده کنید؟
برای انتخاب رشتۀ تحصیلی چه چیز ها را باید در نظر داشت؟
در اوقات بیکاری چه کاری را ترجیح میدهید انجام بدهید؟
آیا به مسلک ها در سویدن عالقمند هستید؟
آیا پالن دارید که به تحصیالت خود ادامه بدهید؟
آیا با کدام انجمنی مورد عالقۀ خود ارتباطی داشته اید؟
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عکسColourbox :

.۴حقـوق و وجایب فرد
فهرسـت مطالب
مساوات و حقوق بشر

محافظت در مقابل تبعیض
فامیل و فرد
حقوق اطفال
خشونت مرد علیه زن وخشونت با نزدیکان
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مسـاوات و حقوق بشر

مسـاوات یعنی این که تمـام آدمها ارزش یکسـانی دارنـد و بایـد با آنهـا
هم بطـور برابر رفتـار شـود ،صرف نظر از اینکه از نظر وابستگی نژادی،
جنسیتی و یا معلولیت با یکدیگر متفاوت باشند.

کلمـۀ "( "jämlikhetمسـاوات) از اعـالمیـۀ جهـانـی حقوق بشر در سـال
 ۱۹۴۸گرفته شده است .اعالمیۀ مذکور در مورد برابری و مساوات حقوق
انسانها است .تمام افراد حق دارند تا اظهار نظر و بیان عقیده کنند ،هر
خـدای را که میخـواهـند بپرستند و هر شخصی را که میخواهنـد منحیث
شریک زندگی انتخاب کنند.
اعـالمیـۀ جهانی حقوق بشر باید بر تمام مردم جهان قابل اجرا باشد .در
صورتـیکه به حقوق بشر احترام گذاشته نشـود دموکراسی جدید به شکل
درست کار نخواهـد کرد .دولتها باید اتبـاع خـود را در مقابل تبعیض و
ظلـم محافظت کنند .در سـویـدن حقوق بشر توسـط سه قانون اساسی
حراست میگردد :دستاویز دولت ،قانون آزادی مطبوعات و قانون بنیادی
آزادی بیان .قوانین میگویند که دولت و شهرداریها باید در راستای تأمین
حقوق کار ،تهیه مسکن و تحصیل اتباع خود کار کنند.
میتـوانیـد راجـع به حقوق بشر در ویب سایت دولتـی حقوق بشر بیشتر
بخوانیدwww.manskligarattigheter.se :

کنسوانسـیون اروپایـی حقوق بشـر

کنوانسیـون اروپایی حقوق بشر از سـال  ۱۹۵۰به اینطـرف فعـالیت دارد.
بصورت عموم این کنوانسیون را کنوانسیـون اروپایی میگویند .کنوانسیون
به قراردادی بین چندین کشور گفته میشـود .بعضـی از مثالهای حقوق
بشر در کنوانسیون مذکور قرار ذیل اند:

عکس از :یونر
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• •حق آزادی و امنیت افراد
• •حق محاکمۀ منصفانه
• •حق احترام به زندگی شخصی و فامیلی
این موارد در سال  ۱۹۹۵به قانون سـویدن تبدیل شد .دولت ،حکومت و
شهرداریهای سویدن باید پیروی از کنوانسیون اروپایی را تضمین کنند.

جنسـیت  ،برابـری جنسـيتى و فمینیسـم

مساوات جنسیتی به این مفهوم که حقوق مرد و زن یکسان است .آنها
باید از امـکانـات یکسـان برای تأثیر گذاری روی جـامعـه و زندگی شان
برخـوردار باشند .مرد و زن باید دارای حقـوق و مسئولیتهای یکســان
باشند .مقصـود از مساوات ،برابری میان زن و مـرد است .مساوات بدان
معناسـت که زنـان و مـردان بطــور مسـاوی از حقـوق و مسئولیتها
برخوردار باشند .امکانات افـراد متاثـر ازعوامل متعـددی است که فراتر
از جنسیت اسـت .به گپ دیگر هم ٔه افـراد اعم از زنان و مـردان دارای
تجربیات زندگی و شرایط زندگی یکسانی نیستند.
جنسیت است یک دسته بندی ساده نیست .افرادی هستند که خود را زن و
یا مرد معرفی نمیکنند بلکه جنسیت دیگری دارند که متفاوت از چیزی است
که به هنگام تولد بودهاند .هم ٔه افراد صرف نظر از جنسیتشان ،از معیارهایی
که جامعه به جنسیت گروه مردان و زنان میدهد تحت تاثیر قرار میگیرند.

فمینیسم مفهومی جامع برای آنالیز جامعه و جنبش عمومـی زنان است
و اینکه زنان از اهمیت کمتری در جامعه به نسبت مـردان برخوردارند
و زنان تمایل به ایجاد تغییر دارند .جنبش سیاسی فمینیـستی از راههای
مختلفی برای ایجاد فرصتهای برابر ،حقوق و مسئولیتهای گوناگون
در جامعه سعی میکند .سعی عملی این جنبش با هدف ایجـاد برابری،
مبارزه با تبعیض و مقابله با خشونتهای جنسی و افزایش نقـش زنان در
اتخاذ تصمیمهای کالن است .و همچنین جلب توجه عموم به این امر که
دیگر محرومیتها ریشه در جنسیت افراد دارد.

برابـری در سیاسـت و رد خانه

در اوایل قرن بیستـم تفاوتهای بزرگ بین حقـوق زن و مـرد در سویدن
وجود داشت .زنان تا سال  ۱۹۲۱حق رأی دادن نداشتند .در همـان زمـان
زنان متأهل را دارای صالحیت قانونی دانستند .به این معنی که بطور مثال
برای اولین بار زنان اجازه داشتند تا در مورد درآمد خود تصمیم بگیرند .اما
امـروزه پارلمان سـویـدن متشــکل از نیمی از زنان و نیمی از مردان است.
کابینه ی دولت نیز نیمی را زنان و نیمی دیگر را مـردان تشـکیل میدهد
و تقریبا  ۴۳فیصد از سیاستمداران شوراهای شهرها زن هستند
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بیشتر زنـان مـتاهـل در گذشـته تنهـا خـانـه داری و نگهـداری از کودکان
را برعهده داشتند اما در دهه ی هفتاد ( )۱۹۷۰مکاتبی برای آموزشهای
مقدمـاتـی و مهدکودکهایی ایجـاد شدند .به دنبال آن بیم ٔه والـدیـن به
مرحله ی اجرا درآمد .این موضوع کمـک کرد تا والـدیـن به هنـگام والدت
کودک رخصتی برابرداشته باشند .این تغییرات کمک کرد که کارکردن زنان
آسانتر شده و درآمدهای شغلی خود را حفظ کنند .در ده ٔه هفتاد ()۱۹۷۰
قـانـون آزادی سقـط جنـین به زن حـق اتخـاذ تصمیـم برای به دنیا آوردن
یا نیاوردن فرزند را داد.
در قـدیـم بسیـاری از کارهای خانه توسط زنان انجـام داده میشـد .بطور
مثال کارهای خانه به معنی مراقبت از اطفال ،شستشو ،پاک کاری و ظرف
شویی میباشد .امـروزه کارهای خانه بیشتر مساویانه تقسیـم میگردد اما
هنوز هم زنان کار زیادی نسبت به مردان انجام میدهند.

مسـاوات جنسـیتی در مکتـب و محـل کار

در سـال  ۱۹۲۷دختران مانـند بچـهها از فرصتهای برابر تحصیلـی دولتی
برخـوردار شـدنـد .هـم اکنـون در مـکاتب ابتدایی ولیسـه مـاد ٔه آمـوزشی
مخصوص گنجانده شده است .این روش از معلمها میخواهـد که روحیـ ٔه
برابری جنسیتی را میـان دانش آمـوزان تقویت کنند .به سخن دیگر معلمها
بایـد در برخـوردشـان با پسـران و دختـران رفتـاری برابر داشتـه بـاشـند.
اما انتخـاب رشت ٔه تحصیلـی و شغـل در شرایط فعلـی به خـوبی ازانتخاب
جوانان خبر میدهد و اینکه انتخاب با جنسیت آنان همخوانی دارد.
قانون تسـاوی فرصت ها در سـال ۱۹۸۰به تصویب رسید .این قانون در
درجۀ اول به روی مســاوات در محیط کار و معــاش تمرکز داشت.
امروز تقریباً  ۸۰فیصد زنان بین سـنین  ۲۰و  ۶۴سـال کار میــکنند .اما در
محــل کارهنوز مســاوات وجـود نــدارد .و تفـاوت دستمزدهـا بین زنان و
مـــردان بسیـــار است به گونــه ای که زنان به طـور اوسـط  ۸۷فیصـد از
حقــــوق مــردان را دریافت می کنند .این مـوضــوع رابطـ ٔه مستقیمـی با
مقایســه مشاغلــی که زنان و مردان دارند ومعاش دریافتی دارد .شمـــار
زنان در مقایسـه با مردان در مشـاغل نیمــه وقت بیشتر است .زنان
مرخصــی والدین طـوالنــی تری گرفته و از فرزندان بیمار خود نگهداری
می کنند .در این شـرایط درآمد سـالیانه زنان در مقایسـه با مردان کمتر
می شـود .اما همچنان شـمار مدیران مرد و افرادی که شرکت تاسیس
می کنند از زنان بیشـتر است.

سیاسـت های برابری سـویدن

پارلمان سویدن در سال  ۲۰۰۶قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن
زنان و مردان در حاکمیت و برخورداری از امــکانات و تاثیر گـذاری در
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جامعه و زندگی شخصی خــود برابر باشـند .برای این هـدف بزرگ چهار
هدف کوچکتر وجود دارد:
 - ۱توزیع برابر قدرت و نفــوذ به رغمی که زنان و مردان از حقـوق و
امکانات برابر برخـورداربوده تا بتوانند شهروندانی فعـال در اتخاذ
تصمیمهای موثر باشند.
 - ۲برابریهای اقتصـادی .زنان و مردان باید از امکانات و شرایط
آموزشی و درآمد شغلـی کـه بـه استقـالل اقتصـادی در طـول زنـدگی
منـجر میشود ،برخوردار باشند.
 - ۳برابری تحصیلی .زنان و مردان ،دختران و پسران درمورد تعلیم
.انتخاب تحصیلی و رشد شخصی شرایط وامکانات یکسانی داشته
باشند
 - 4زنان و مردان باید در کار و امور خانه داری سوای آنچه که پرداخت
شده است ،مسئولیتهای خانـه داری را برعهـده بگیرند و باید از
امکانات و دریافت کمک به طور برابر برخوردار شوند.
 - ۵صحت برابر .زنان و مردان ،دختران و پسران همه برای صحت خوب
باید شرایط یکسانی داشته باشند ومراقبت های صحی تحت شرایط
مساوی به همه ارائه شود.
 - ۶خشونت مردان علیه زنان باید متوقف شود .زنان و مردان و
دختران و پسران باید از حقوق و امکانات برابر برای حریم جسمی
خود برخوردار باشند.
بیشتر بخوانید از سیاست برابری در سـویـدن و اقـدامـات دولت در این
زمینه در ویب سایت.www.regeringen.se/feministiskregering :

محافظـت در مقابـل تبعیض
محافظت در مقابل تبعیض از جمله حقوق بشر است .تبعیض به مفهوم
ترجیح دادن بعضی از افراد یا گروه از افراد نسبت به سایر افراد است و
این امر نقض حقوق بشر است.

اتحادیۀ رسـیدگی به مسـاوات

اتحادیۀ رسیدگی به مساوات ( )DOیک نهاد دولتی است که در راستای
تسـاوی حقوق و فرصتها برای همـگان کار میکند .اتحادیۀ رسیدگـی به
مساوات باید پیروی از قانون تبعیض را تضمین کند.
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عکس از :یونر

طبق قانون منع تبعیض ،شرکتها و سازمانها حق ندارند با افراد معینی
بر اساس جنسیت ،هویت یا ظاهـر جنسیتی ،دین یا سایر باورهـا ،سـن و
سال ،سابقۀ نژادی ،معلولیت یا گرایش جنسی نسبت به سایر افـراد رفتـار
بد داشته باشند.
محلهای کار و مدارس باید طرحی برای مقابله با تبعیض داشتـه باشنــد.
چنانچه مورد تبعیض قرار بگیرید ،میتوانید با  DOتماس بگیرید .اطالعات
بیشتر در وبسایت  DOوجود دارد.www.do.se :
دفاتر متعدد مبارزه با تبعیض منطقهای و استانی مستقل در سویدن وجود
دارد .این دفاتر افـزون بر ارائ ٔه راهنمایـیهای الزم از افـرادی که احسـاس
میکنند مورد تبعیض قـرار گرفته اند ،حمایت میکنند .برای اطـالع بیشتر از
دفاتر مبارزه با تبعیض در ویب سایت www.adbsverige.se :بیشتر بخوانید.

معیارهـا در بـاره ی جنسـیت و گرایش های
جنسی

همه ی جوامع معیارهای خود را در باره چگونگی روش زندگی مردم
دارند .عرف وایده ها ،برداشت ها و مقررات نانوشته ای است که به ما
می گویند چه کارهایی درست و چه کارهایی نادرست هستند و این که
مردم چگونه رفتار کنند ،چگونه لباس بپوشند و چگونه باشند .در بسیاری
از جوامع برای مثال عرفی وجود دارد که درآن مردان و زنان متفاوتند و
نقشهای متفاوتی دارند .عرف بر روی دید ما نسبت به تمایالت جنسی و
روابط ما اثرمیگذارد .به عنوان مثال برداشت ما که همه افراد دگرجنس گرا
دیده میشوند هنوز بسیار قوی است.
در سویدن همه حـق دارنـد صرف نظر از جنسیتـی که دارنـد با هرکس
بخواهند زندگی و یا ازدواج کنند .جنسیتی که فرد خود را به آن وابسته
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بیرق رنگین کمان (که
بیرق پ راید نامیده میشود)
یک سنبل ب رای جنبش
دگرباشان است .که این
مظه رارزش مساوی همه
انسانها و همچنین تنوع
بین همجنس گ رایان،
دوجنس گ رایان ،ف راجنسی
ها و اف راد با تمایالت
جنسی دیگرمیباشد.

عکسColourbox :

میداند هویت جنسیتی او شمرده میشود .به عبارت دیگر هویت
جنسیتی فرد در گرو این که شکل ظاهری بدن چگونه است نبوده بلکه به
جنسیتیکه خود را به آن وابسته میداند ،میباشد.
( )Hbtqجنبش اجتماعـی دگرباشان ،همجنس گرایان و تغییر جنسیت
داده و طرفداران آزادی جنسی است.دگرباشان یا ترانس درمورد هویت
جنسی و بیان است و هیچ ربطی به گرایش جنسی ندارد ،کلمه ترانس
دگرباشی یک اصطالح برای افرادی است که خود را با جنسیت بیولوژیکی
که متولد شده اند شناسایی نمیکنند .افراد دگرباشان یک واژه گسترده برای
افرادی است که همزمان خود را مرد ،زن و یا همزمان خود را هم مرد و
هم زن میشناسند .دگر باشان همچنـین میتوانند جنسیت خــود را ابـراز
نکننـد .حرف( )Qاز کلمـهی  queerبه معنای طرفداران آزادی جنسیست
و به افرادی گفته میشود که به تفاوتهای جنسیتی در جامعه انتقاد
دارند .طرفـداران آزادی جنسـی نوعی از گرایش جنسیست و به عبارت
دیگر این افراد تمایلی به مشخص کردن گرایش جنسیتی در چارچوب
روشهای سنتی معمول ندارند.
برای معلومات بیشتر به پایگاه اینترنتی اتحـادیـه دگرباشان ،همجنـس
گرایان ،تغـ-ییر جنسیت داده و طـرفـداران آزادی جنـسی www.rfsl.se
مراجعه شود.
همه حق دارند از هویت خود که به آن تمایل دارند برخوردار باشـند.
اما اگر فردی به خاطر دگرباش بودن و یا تمایل به زن و مــرد دارنــد
ویا تغییر جنسـیت داده بد رفتاری شـود و یا از روشـی مغایر با روشهای
رایــج ،تمـایـلات جنسیتی خود را نتواند نشان دهد ،رفتاری تبعیض آمیز
با وی شده است.
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آزادی انتخـاب دین

آزادی دینـی در سـویـدن از  ۱۹۵۱به اینطـرف برقـرار بوده است .آزادی
دینی به این معنی که شخص حـق دارد هر دینـی را که میخواهـد از آن
پیروی کند ،انتخاب کند .آزادی دینـی یکی از مهمترین حقوق در قانون
اساسی سویدن بشمار میرود .معلومـات راجـع به آزادی دینی در چندین
معاهدههای بین المللی از قبیل اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون
حقوق اطفال ملل متحـد وضـع گردیده است .دولت باید به آزادی دینی
احترام قائل بوده ،از آن محافظت نموده و در این راستا کار کند.
•
•
•
•
•
•
•

•همه انسانها حق دارند دین و مذهب انتخاب کنند ،تغییر دهند یا
دین خود را ترک کنند.
•همه حق دارند تا از دین خود عمـالً پیروی کنند .به این معنـی که
بطور مثال حق دارند تا انجمن دینی تأسیس کنند.
•همه حق نوشتن یا انتشار اخبار و معلومات را دارند.
•همه حق دارند تا مسایل دینـی را تدریس نمـوده و مراسم دینی را
تجلیل کنند.
•هیچ کس نباید بخاطر عقیده اش مورد تبعیض قرار گیرد.
•والدین حق دارند تا اطفال خـود را مطابق با مذهب خود مذهبی
تربیت کنند.
•استخدام کننده باید از خـود آزادی نشان دهـد تا کارمندان بتوانند
فرایض دینی خود را در محیط کار انجام دهند.

نژاد

مردم که در سویدن زندگی میکنند از نقاط مختلف جهـان آمده اند .نژاد
به این معنی که هر شخص در یک یا چندین فرهنگ و گروه نژادی ریشه
دارد .تمـام انسانها دارای یک یا چندین سابقـۀ نژادی هستند .رفتار بد بر
اساس نژاد تبعیض بوده و نقض حقوق بشر شمرده میشود.

معلولیـت و دسترسـی

بسیـاری از افـراد دارای یک یا چنـدین معلولیت هستنـد .بطـور مثــال
معلولیت ضعف دید ،حرف زدن ،شنیـداری ،فهم ،ضعف حرکت یا تمرکز
داشتن میتواند باشد .اجتماع باید در دسترس همه قرار داشته باشد .نباید
برای افراد دارای معلولیت بخاطر اشتراک در زندگی اجتماعی کدام مانع
وجود داشته باشد .یکی از نمونههای کار برای اجتماع قابل دسترس این
است که باید ساختمـانهای سـاخـه شـود که افرادایکه در بلند شـدن راه
زینهها مشـکل دارند بتوانند وارد ساختمـان شـوند و بدون ممانعت در
مکانها حرکت کنند.
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سن و سال

برخــورد بد بر اســاس اینکه شخص زیاد پیر یا جــوان است تبعیض
شـمرده میشـود .قوانین و قواعد وجود دارد که در بعضی از حاالت با
بزرگسـاالن و خوردسـاالن برخورد متفاوتی باید صورت بگیرد .بطور مثال
حد معین سـن و سـال برای گرفتن جواز درایوری یا نوشـیدن الکول معین
گردیده است.

فامیـل و فرد

فامیـل چیست؟ جـواب این سـوال در فرهنگها و جـوامـع مختلف فـرق
میکند .در بعضـی از نقاط دنیا فامیـل به خویشاونـدان یا گروه که شخص
به آن متعلق است گفته میشود .در سویدن اکثرا ً فقط والدین ،خواهران یا
برادران و اطفال فامیل نامیده میشوند .همچنان تعریف فرد در فرهنگها
و جوامـع مختلف ،متفـاوت است .دو دیدگاه مختلف راجع به فرد وجـود
دارد که یکی فردگرایانه و دیگر جمع گرایانه است.

دیـدگاه فردگرایانه

دیدگاه فردگرایانه به این معنی که فرد مهمتر از گروه از افراد است .هر
فرد ترغیب میشـود تا نظریات و عقـاید خـود را داشته باشـد .فـرد خـود
را منحیث شخص آزادی که مسئولیت زندگی ،خوشـی و آینده اش بدوش
خودش است میبیند .فرد اول یک فرد آزاد و مستقل است و بعدا ً جز از
گروههای مختلف.

دیـدگاه جمـع گرایانه

دیدگاه جمع گرایانه به این معنی که منافع گروه مهمتر از فرد است .آنچه
شما منحیث یک فرد انجـام میـدهیـد باالی تمام گروه تأثیر میـگذارد .در
جامعۀ جمـع گرا اکثرا ً یک حس مشارکت قوی وجـود دارد .مسئولیتها
در میـان مردم در یک گروه تقسیـم میشود .دیدگاه جمع گرایانه به این
مفهوم که بسیاری از مردم اکثرا ً جز از فامیل حساب میشوند .اکثر اوقات
خویشاوندان جز از فامیل بشمار میروند.

سیسـتم های مختلـف اجتماعـی

سیستم های مختلف اجتماعــی یعنی اینــکه مردم دارای نظریات
مختلف باشـند .سـویدن از بسـیاری جهات یک جامعۀ فردگرا است.
کار هـای کـه یک فرد انجام میدهد بیشـتر بـر خود او اثر میگذارد نه بر
فامیل و اقارب وی.
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در سویدن دولت مسئولیت مصونیت مردم را بعهـده دارد .بنابراین مـردم برای
زندگی مصون وابستـه به اقـارب خود نیستند .در جـوامـع که دولت مسئولیت
رعیت خود را بدوش نمیگیرد مردم برای مصونیت به اقارب خود تکیه میکنند.
اگر شخصی جرمی در سویدن مرتکب شود فقط شخصی که جرم را مرتکب
شده جزا میبیند نه فامیل و اقارب او.

حقوق اطفال

تقریباً در تمـام کشـورهـا برای حفـاظت از اطفـال و نوجوانان قوانین و
مقررات وجود دارد .در سویدن اطفال و نوجوانان از طریق قوانین ملـی و
بین المللی محافظت میشوند .سویـدن تهدیـدها و خشونتهای را که متوجه
حقوق و محـافظت اطفـال هستند بسـیار جـدی میـگیرد .دولت و مقامـات
محلی همـواره کار میکنند تا اطفـال و نوجوانان تربیت بهتر دریافت کنند.

کنوانسـیون حقـوق اطفال

سـویـدن کنوانسیون حقـوق اطفـال ملل متحـد را امضـاء نمـوده است.
کنوانسیـون به مجمـوعـۀ قوانین گفته میشـود که چندین مملکت با آن
موافقت کرده اند .در کنوانسیون حقوق اطفال قوانینی برای محافظت از
حقوق انسانی اطفال وضع گردیده است.
از آنجا که سویدن کنوانسیون را امضـاء نمـوده لذا تعهـد سپرده که تمام
قوانین باالی اطفال و نوجوانان کشور اجرا خواهد شد .در این کنوانسیون
مقرارت مختلفـی درج گردیده که آنرا مـاده میـگویند .کنوانسیون حقوق
اطفال دارای  ۵۴ماده است.

عکس از :یوهانّا نیهولم ،یونر

 | 134دربارۀ سویدن

© فرمانداری يو ِتبورى ( )Göteborgو هیئت اداری ایالت ت
وس�ا يوتالند ()Västra Götaland

مهمترین حقوق اطفال قرار ذیل اند:
•
•
•
•

•
•
•

•طفل باید در مقابل تبعیض حفاظت شود .به این معنی که نباید با او
نسبت به دیگران بد رفتاری صورت گیرد.
•در تمام تصامیم سیاستمداران ،مقامات و محاکم در در جۀ اول منافع
طفل در نظر گرفته شود.
•والدین باید طفل را مطابق با سن و سال و میزان رشد او تربیت
کنند.
•طفل حق زندگی و رشد دارد .به این معنی که دولت باید طفل را در
مقابل مرگهای ناشی از جنگ و مریضی حفاظت کند .حق رشد به
این مفهوم که طفل حق دارد تا از دوران طفولیت خوب برخوردار
باشد.
•طفل حق اظهار نظر داشته و باید حرف او شنیده شود .مقامات و
محاکم باید نظر طفل را سوال کنند.
•طفل حق زندگی خصوصی دارد .به این معنی که بطور مثال والدین
نباید کتابچۀ خاطرات و خطهای او را بخوانند.
•طفل حق دارد تا در مقابل خشونت خانوادگی حفاظت شود .طفل
باید در برابر والدین و سایر اشخاصی که از خشونت استفاده میکنند
یا به طریقه مطلوب از طفل مراقبت نمیکنند محافظت شود.

مکاتب سویدن با اساس قرار دادن مقررات کنوانسیون در راستای حقوق
اطفـال کار میـکننـد .میتـوانید راجـع به حقـوق اطفـال در ویب سایت،
 www.barnkonventionen.seبیشتر بخوانید.

حقـوق اطفـال در جامعه BRIS -

( BRISحقوق اطفال در جامعه) مؤسسه است که اطفال و نوجوانان را
که نگرانی و مشکالت دارند کمک میکند .تماس تلیفونی با  BRISرایگان
میباشد ،شمارۀ تلیفون این مؤسسه  ۱۱۶۱۱۱است .هر طفل زیر سن ۱۸
سال میتواند با  BRISتماس تلیفونی برقرار کند و با شخصی بزرگسال راجع
به هر چه که بخواهد حرف بزند.

شمارۀ تلیفـون کننده به  BRISقابل مشاهده نمـی باشد .همچنـان شمارۀ
 BRISدر بل تلیفون درج نمیگردد تا نشان ندهد که با  BRISتماس گرفته
شده است.
همچنان  BRISمیتـواند بزرگسـاالن را که نسبت به اطفـال خـود نگراناند
کمک کند .بزرگساالن میتوانند به شمارۀ  ۰۷۷ -۱۵۰۵۰۵۰خط کمکی BRIS
تماس بگیرند .معلومات بیشتر در سایت www.bris.se ،موجود است.
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خشـونت مرد علیه زن
و خشـونت با نزدیکان

خشونت با نزدیکان زمانی بوقوع میپیوندد که شخص بخواهد قدرت خود
را توسط کنترول کردن ،ضرب و شتم یا تهدید نمودن شخصـی دیگر اعمال
کند .در سـویـدن بکار بردن خشونت و تهدید علیـه دیگران ممنوع است.
این کار نقض حقوق بشری سایر افراد است و جرم شمرده میشود.
همچنان استفاده از خشونت در خانواده ممنوع است .خشونت در روابط
نزدیـک ،تمــام انـواع خشونتها را که میان نزدیکان انجـام میشـود ،در
بر میگیرد که در میان طرفین واقـع میگردد .طرفین شامـل دگرجنس گرا
و روابط همجنس گرایی همچنان خواهر یا برادر و سایر اعضـای فامیل و
رابطۀ خویشاوندی میگردد .به این معنی که لت و کوب طفل ،شوهر ،زن
یا شریک زندگی ممنوع است .با وجود این خشونت خانوداگی وجود دارد.
اکثرا ً زنان قربانی لت و کوب و بد رفتـاری میشـوند .خشونت خانوادگی
میتواند فزیکی ،روانی ،مالی ،مادی یا جنسی باشد.
قرار دادن اطفال در معرض دید اینکه پدر یا مادر شان مورد خشونت قرار
میگیرد یک خشونت روانی است .این معمـول است که ارتـکاب خشونت
توسط شخصی که لت و کوب شده و شخصـی که این کار را انجـام داده
کوچک شمرده شود یا انکار گردد .اما اطفال میبینند ،میشنوند و احساس
میکنند .همچنـان معمـول است که طفـل را نیز مـورد لت و کـوب قـرار
میدهند .فشار دایمی ترس از خشونت میتواند پیامدهای صحی ،جسمی و
روانی ناگواری داشته باشد.
خشونت جسمـی میتواند لت و کـوب ،تیلـه کردن یا کش کردن مـوهای
شخص باشـد .خشونت روانی میتـواند تهـدیـد ،ترسـاندن یا تحقیر کردن شخص
باشد یا وقتی کسی به شخص دیگر حـرفهای بد بزند .مانـع شدن شخص
از دیـدن دوستانش نیز میتواند خشونت باشد .خشونت مالی وقتی صـورت
میگیرد که یکی از طرفین در یـک رابطـه کنترول تمـام پولها را بدست داشتـه
باشـد و طـرف دیگر پول کافـی برای زنـدگی کردن نداشتـه باشـد .همچنـان
خشونت میتواند مادی باشد مثالً وقتی شخصی اشیای شما را خراب کند.
خشونت جنسی وقتی صـورت میگیرد که شخصی سعـی کنـد بـدون رضایت
طرف با او رابطـۀ جنسـی برقـرار کند .و یا جرئت گفتن نه نداشته باشد.

خشـونت ناموسی

خشونت در فامیل و خشونت علیه زنان در همه کشورها و فرهنگها وجود
دارد .خشونت ناموسی خشونت در مقابل کسی است که سنت های فامیل
یا گروه از افراد را شکسته باشد.
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عکس از :ایدا ایدگرن ()Ida Edgren

مهمترین اصلی که به ناموس ربط داده میشود ،تمایالت جنسی زنان و
دختران است و این که دختر هنگام ازدواج باکره نباشـد .خشونت ناموسی
با کنــترول کردن شدید و زیر نظـر داشـتن انجام میشــود نمونــهای از
خشونت ناموسی ،مجاز نبودن به پوشیدن لباسی ست که آدم میخواهد
و کنترل معاشرتهای اوست .خشــونت ناموسـی همچنین این است که
خود شخص مجاز نباشد شریک زندگی خود را انتختاب کند و با تهدیدهای
جدی به اعمال خشونت جسمی و درنهایت مرگ روبرو شود .در سـویـدن
اعمال خشونت علیه دگرباشان اقدامی مجرمانه دانسته میشود.
در اکثر موارد دختران و زنان جوان قربانی خشونتهای ناموسی میگردند
اما مردها نیز میتـواننـد قربانی شـونـد .همجسن گرایان نیز گـروه آسیب
پذیر اند .خشونت ناموسی بیشتر در جوامع جمع گرا یا جوامع که مردها
نسبت به زنان قدرت زیاد دارند رایج است .مرد و زن هر دو میتوانند علیه
شخصـی که معیـارها و سنتهای فامیـل را شکستـانـده مرتکب خشونت
گردند .تصمیم اعمال خشونت مشترکاً گرفته میشود.
سویدن از اعالمیه جهانــی سازمان مــلل برای حقـوق بشر را امضا کرده
وپیروی میکند .حقـوق بشـر تاکید دارد که تمـام افـراد ،میتواننـد برای
زندگی و آینده خود تصمیم بگیرند .یعنی این که همـه میتوانند درمورد
بدن ،تمایالت جنسی و انتخاب شریک زندگی خود تصمیم بگیرند.
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قانـون چـه میگوید

هر کسی که در رابطه به اقارب خود از خشونت کار میگیرد و خشونت
توسـط مرد باالی زن اعمـال شده باشد ،بطـور چشمـگیر صداقت زن را
نقض نموده است .شخصیکه در رابطه به سایر نسبتهای نزدیک مرتکب
خشونت گردیده میتواند به نقض شدید صـداقت نزدیکان محـکوم گردد.
همچنان شخصیکه نسبت به نزدیکان خود مرتکب خشونت شده ممکن
است به تهدید و تجاوز محکوم شود.

کمک در دسـترس است

ادارۀ خدمات اجتماعی مسئولیت ففراهم نمـودن کمک و همـکاری برای
اطفال ،زنان ومردان که با خشونت خانوادگی روبرو هستند را بعهده دارد.
شهرداری نیز مسئولیت دارد که برای زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند
و اطفال آنها بطور مثال از طریق پناهگاهها در مقابل خشونتهای بیشتر
محافظت فراهم کند.
مرکز بحران برای زنان ،سازمانـی است که به زنان و اطفـال که در روابـط
نزدیک خـود قربانی خشونت گردیده اند کمک و محافظت فراهم میکند.
بسیاری از مراکز بحران زنان به کمک مؤسسهها و دواطلبان اداره میشوند.
در سرتاسر سـویـدن مراکز بحران زنان و حتی مراکز بحران دختران وجود
دارد .میتوانید در مورد موجودیت مراکز در ویب سایت www.unizon.se
بیشتر بخوانید.

در بسیـاری از کمونها دایره بحـران وجـود دارد که بـه زنـان و اطفـال
خشونت دیده ،کمک میکند .دایره بحـران ویژهای نیز وجـود دارد که به
مردان کمک میکند تا دست از خشونت بردارند .اگر شما مورد خشونت
قرار گرفته اید ،حفاظت و کمک برای شما نیز وجود دارد.
اگر شما زن هستـید و مـورد تهـدیـد و خشونت قرار گرفتـه اید ،میتوانید
به خط کمکی خشـونـت علیـه زنـان زنـگ بـزنیـدKvinnofridslinjen، ،
 Kvinnofridslinjenهمیشه باز اند .تمـاس تلیفونـی به این خـط رایگان
است .هنـگام تماس تلیفونـی الزم نیست خـود را معرفی کنید .شمارۀ
تلیفون۰۲۰۵۰۵۰۵۰ :
معلـومات به زبانهای مختلـف در ویب سایت Kvinnofridslinjen
مـوجـود است.www.kvinnofridslinjen.se ،
همچنـان زنان میتواننـد به  Terrafemتلیفون کنند .کارمندان Terrafem
به  ۵۰زبان دنیا صحبت میـکنند .شما میتوانید در روزهای هفته از  ۸الی
 ۱۷به آنها زنگ بزنید .تماس تلیفونی به این مرکز رایگان است .همچنـان
میتوانید اسم و شمارۀ تلیفون خود را بگذارید و  Terrafemدوباره به شما
زنگ خواهد زد .شمارۀ تلیفون۰۲۰۵۲۱۰۱۰ :
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فاحشـگی و تجـارت انسـان برای مقاصد جنسـی

دولت سویدن میگوید که فاحشگی و تجـارت انسـان برای مقاصد جنسی
خشونت علیـه زنـان است .بنابراین قـانـون وضـع گردیـده که شخصیـکه
مورد فاحشگی و تجارت انسان برای مقاصـد جنسی قرار میگیرد محـکوم
نمیگردد .بلکه آنانیکه رابطۀ جنسی را خریداری نموده یا دیگران را مجبور
به فروش رابطۀ جنسی مینمایند مرتکب جرم شده و جزا داده میشوند.

ختنـۀ زنان

در بسیـاری از کشـورها دخـتران ختنـه میشـونـد .ختنۀ زنان به این معنـی که
قسمتهای کوچک از آلت تناسلی زنان بریده میشود .همچنان به این مفهوم
که تمام قسمتها بریده شوند و بعدا ً این قسمتها بهم دوخته شوند.

خطرات صحی

زنان و دختران مشـکالت زیادی را بعـد از ختنه شـدن متحمـل میشوند.
بسیاری در هنگام ادرار کردن مشکل دارند زیرا در اثر ختنه شدن مجرای
ادرار آسیب میبیند .بسیاری از زنان تا آخر زندگی در آلت تناسلی خود درد
احساس میکنند و تأثیر منفی روی رابطۀ جنسـی آنها میگذارد .ممکن آنها
به مشکالت جدی در دوران قاعدگی و عفونت دچـار شـوند .همچنـان در
هنگام حاملگی و بدنیا آوردن طفل دچار مشکل خواهند شد.

مبـارزه علیه ختنۀ زنان در سـویدن

ختنۀ زنان در سـویـدن ممنوع است .طبق قانون ،ختنۀ زنان حتـی اگر به
رضایت آنها باشد نبایـد صـورت بگیرد .کسیکه ختنۀ زنان را انجـام بدهـد
ممکن است به حبس محکوم شود .حتی اگر ختنه در کشور دیگری صورت
گرفته باشد شخص انجام دهندۀ ختنه در سویدن محکوم میگردد .همچنان
بطور مثال دوختن رحم زنان بعد از والدت خالف قانون است.
تمام افرادیکه با اطفال و نوجوانان در سـویدن فعالیت دارند در صورتیکه
فکر میکنند دختری ختنه شده یا ختنه خواهـد شد باید به ادارۀ خدمات
اجتماعی راپور بدهند.
در سـویـدن ،انجمنهای متعـددی از قبیل انجمن ملی توقف ختنۀ زنان
( )RISKو انجمن آموزش مسایل جنسی ( )RFSUوجود دارد که علیه ختنۀ
زنان فعالیت دارند .هر دو انجمن به زبانهای مختلف راجع به ختنۀ زنان
معلومات فراهم میکنند.

مراقبـت و کمـک برای زنان که ختنه شـده اند

اگر شـما سـوالی دارید یا به مراقبت و کمک ضرورت دارید میتوانید
با نرس مکتب خویش ،مرکز مشـاورۀ جوانان ،کلینیک نسـائی والدی یا
شـفاخانۀ زنان تماس بگیرید .بسـیاری از زنان که کمک دریافت کرده اند
بعد از تداوی به وضعیت عادی برگشـته اند.
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سـواالت مورد بحث ،فصل ۴
فامیل از نظر شما چه اهمیت دارد؟
از نظر شما حقوق بشر و تساوى حقوق چه معنی میدهد؟
آيا همه تز تساوى حقوق نفع مى برند؟ چه كسى از آن نفع ميبرد،
آيا كسى ضرر مى رسد؟
تفاوت بين تساوى حقوق و برابرى چيست؟
تبعیض از نظر شما چه معنی میدهد؟
چه فکر میکنید کدام گروه ها میتوانند در جامعه مورد تبعیض
قرار گیرند؟
تجربۀ شما از آزادی دینی در سویدن چیست؟
کنوانسیون حقوق اطفال ملل متحد میگوید که منافع اطفال
همیشه در اولویت قرار دارد .همگی چنین فکر نمیکنند .شما چه
فکر میکنید؟
کلمۀ «ناموس» از نظر شما چی معنی میدهد؟
وقتی بحث آزار ناموسی مطرح میشود تفاوت بین پسران و
دختران چیست؟
چگونه میتوانید شخصی را که در معرض خشونت از جانب
نزدیکانش قرار گرفته است کمک کنید؟
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عکسColourbox :

 .5داشتن فامیل و زندگی با
فرزند در سویدن
فهرست مطالب

انواع مختلف زندگی با هم
مراقبت اطفال و نوجوانان
مراقبت اطفال
مکاتب اجباری
مکاتب لیسه
مکتب و دموکراسی

حمایت های مالی برای فامیل ها
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انـواع مختلـف زندگی با هم

در سـویـدن ،این معمـول است برای یک جفت که قبل از عروسی باهم
زندگی نمایند و طفل داشته باشند .بسیاری ازدواج نمیکنند .آنها با هم به
مثل شریک زندگی یا به زبان سویدنی سامبو " "Samboزندگی میکنند.

ازدواج

در سـویـدن ،زمانیکه به سن  18سالگی برسید میتوانید ازدواج کنید .این
قانون است .این قوانین برای تمامی اتباع سویدن و حتی غیر سویدنی ها
قابل اجرا میباشد .ممکن است در سایر ممالک قوانین دیگری وجود داشته
باشد ،اما مقامات سویدن تنها ازدواجهای خارجی را تصدیق مینماید که در
مطابقت به قوانین سویدن باشد.

عکسColourbox :

قبل از ازدواج ،شما باید استعالمـی راجـع به موانع احتمالی ازدواج تسلیم
نمایید .به این مفهوم که راجع به ممنوعیت ازدواج بررسی صورت خواهد
گرفت .بررسـی ممنوعیت ازدواج توسط ادارۀ مالیه سـویـدن در شهرداری
که راجستر شده اید صورت میگیرد.اگر هیچگونه ممنوعیت وجود نداشته
باشـد ،برای شما تصدیق نامـۀ که به مـدت چهـار مـاه اعتبـار دارد ارائـه
خواهد شد .شمـا بایـد این سنـد را به دفتر ازدواج تسلیم نمایید .اگر شما
و یا کسـی که با او ازدواج مینمایید در سـویـدن ثبت نشـده باشیـد ،این
بررسی در کشور که شما ثبت شده اید صورت میگیرد.
طبق قوانین سویدن ،موارد ذیل موانع ازدواج میباشد:
• •اگر شما و یا شریک زندگیتان زیر سن  18سال باشید
• •اگر شما محرم کسی باشید که میخواهید با او ازدواج کنید
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قبال ازدواج نموده و یا هم قبالً
• •اگر شما و یا شریک زندگیتان ً
منحیث شریک زندگی کسی ثبت شده باشید
قوانین سـویـدن ازدواجهای اجبـاری را جـایز نمیدانـد .به این معنـی که
هیچ کسی نمی تواند با کس دیگر به اجبار ازداوج نماید .هر شخص باید
خودش تصمیم بگیرد که با کی ازدواج کند.
شما همیشه حق دارید که از ازدواج کردن انکار نمایید.
مقامات در سویدن میتوانند ازدواجهای خارجی را لغو نمایند در صورتیکه
شخص به اجبار ازدواج کرده باشد.
عروسـی مراسمـی است که دو شخـص در آن با هم ازدواج مینمایند .شما
میتوانیـد در کلیسا ازدواج کنید یا هم عروسی شخصی داشته باشید .عقد
شمـا در صورتـی مدار اعتباراست که توسط یکی از مقـامـات ثبت شده و
مورد تصدیق خوانده شود .به گونه مثال :این شخص میتواند یک کشیش،
یک امام و یا هم یک شخص رسمی مسئول عروسیهای شخصـی باشـد.
شخص مـذکور از سـوی هیئت اجرایـی ایالت بـه عنـوان مسئـول ازدواج
در محکمـه و یا ازدواج شخصـی تعیـین میشـود .ازدواجهای شخصــی،
ازدواجهایاند که به کدام دین ارتـباط نـدارنـد .اگر عروسـی در مراسـم
مذهبـی توسط شخصـی صـورت گیرد که از طرف قانون اجازه این کار را
ندارد ازدواج فاقد اعتبار میباشد .برای چنین ازدواج که به رسمیت شناخته
شود ،باید مراسم عروسی شخصی برگزار گردد.
در سویدن ،ازدواج یک موضوع عاری از جنسیت است .به این معنی که
دو شخص از یک جنس میتوانند با هم مانند مرد و زن ازدواج نمایند.
مسئول اجرای ازدواجهای شخصی نباید از اجرای این ازدواج ها انکار
نماید .اگر چه ،یک مسئول ازدواج مذهبی میتواند این مسئله را انکار

عکس از :یونر
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نماید ،مانند یک کشیش کلیسا در سویدن .اگر کشیش از انجام دادن
همچون ازدواجها خود دارای نماید در اینصورت این دو شخص میتوانند
به کشیش دیگر مراجع نمایند.
برای کسانیکه ازدواج کردهاند قانون وجود دارد که بنام قانون ازدواج یاد
میشود .قانون ازدواج شامل  ،به عنوان مثال ،قانون میراث ،که طبق این
قانون کسـی که پس از عروسـی زنده میماند ،همـراه با طفلش ،اگر طفل
وجود داشته باشد ،تمام دارایی را به ارث میبرد.
در مورد میراث در فصل هشتم بیشتر بخوانید.

شـریکان زندگی

شریکان زندگی  Samboدو شخصاند که بدون ازدواج با هم به عنوان یک
جفت زندگی مینمایند.
در سویدن و دیگر ممالک شمالی ،این معمول است که به حیث شریک
زندگی ،زندگی نمایید .داشتن طفـل قبـل از ازدواج نیز معمول است .در
ارتـباط به شریـک زندگی بودن قوانین وجود دارد ،قانون شریکان زندگی.
این قانون دربارۀ خـانه که دو شخص در آن زندگی میکنند و وسـایل که
صاحـب آن هستند میبـاشد .اگر یکی از آنهـا بمیرد ،شریک زندگی دیگر
حـق دارد که در خـانـۀ مشترک که آنهـا زندگـی مینمودند زندگی نمایـد.
همچنان او میتواند به عنوان میراث لوزام مشترک را که آنها با هم استفاده
مینمودند تصاحب نماید .برای به ارث بردن داراییهای دیگر به عنوان
مثال پول در بانک ،باید وصیت نامه وجود داشته باشد.

طالق

در سـویـدن ،شما میتوانید خـانم و یا شـوهـرتان را حتـی که خـواست
مشترکتان نباشـد طالق دهید .اگرطالق میگیرید باید به محکمۀ ابتدائیه
 tingsrättenدر شهر که شما ثبت شـده اید مراجعـه نمایید .شمـا برای
طالق ( )äktenskapsskillnadدرخواست می کنید.
شما و همسرتان میتوانید عریضه طالق را با هم بنویسید .اگربا هم موافق
نیستید ،میتوانید درخواست طالق را به تنهایی بدهید.
اگر شمـا با هم درخـواست طالق بدهید و دارای طفـل نباشیـد ،محکمۀ
ابتدائیه میتواند در کمترین وقت در مـورد شما قضـاوت نمـاید .اگر شما
طفل زیر  ۱۶داشته باشید ،و اگر یکی از شمـا نمی خواهـد طالق بگیرد
برای فکر کردن به شمـا وقت داده میشـود .این بدان معنـی است که به
شما وقت برای دوباره فکر کردن درمورد که آیا شما واقعاً میخواهید طالق
بگیرید داده میشـود .وقت دوباره فکر کردن حـداقل شش ماه و حداکثر
یکسال میباشد.
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اگر شما بعد از سپری نمودن شش ماه میخواهید از هم طالق بگیرد ،باید
با محکمه ابتدائیه تماس بگیرید .این به معنای تکمیل نمودن طالقتان
است .اگر شما مکتوب را بعـد از شش مـاه برای تکمیـل نمودن طالقتان
ارسال نکنید محکمه ابتدائیه فیصلهـ شما را لغو نمـوده و طالق صورت
نخواهد گرفت .اگر محکمۀ دریابد که شما اجبارا ً به عقد ازداوج در آمدید
(ازدواج اجباری) حکم طالق فورا ً بدون در نظر داشت وقت برای فکر
کردن میتواند صادر شود.

سرپرسـتی طفل

سرپرستی طفـل به این مفهـوم است که سـرپـرستـان ،معمـوالً والـدیـن،
مسئولیت قانونی طفل را بعهده دارند .این بدان معنی است که شما حق
و مسوولیت دارید که از طفل مراقبت نمایید .طبق قانون ،اطفال باید
تا سن  18سالگی دارای سرپرست باشند .اگر فرزند شما در مکتب لیسه
تحصیل میکند شما موظف به کمک فرزند تا سن  ۲۱سالگی او هستید.
حضانت مشتـرک ،یا سرپرستی مشترک ،به این مفهـوم است که هـر دو
والدین مسئولیت قانونی اطفال شان را بعهده دارند .آنها باید مشترکاً در
موضوعات مربوط به طفل شان تصمیم بگیرند.هر یک از والدین وظایف
یکسان دارند .حتا اگر آنها با هم زندگی نکنند .همچنان اگرسرپرست طفل
هستید،حق دارید در مـورد طفلتان معلومات دریافت نماییـد.این بدان
معنی است که شما میتوانید معلومات در مورد طفلتان را از کودکستان،
مکتب ،مراکز خدمات صحی ،نهادهای خدمات اجتماعی ،پولیس و دیگر
مقامات دریافت نمایید.
حضـانت یا سرپرستی تک نفـری به این معنـی است که یکی از والـدیـن
سرپرستی طفل را به تنهایی عهده دار بوده و تمام تصامیم مربوط به طفل
را اتخاذ مینماید .اگر ازدواج کرده اید ،شمـا به گـونه خودکار در سرپرستی
طفـل سهیـم میباشید .اگر ازدواج نکرده اید ،باید در اداره رفـاه اجتماعـی
(شعبۀ قانون فامیل) یک فـورم را در مـورد اینـکه پـدر طفـل کی هست
تکمیل نمایید .سپس شما در سرپرستی مشترک طفل شریک خواهید بود.
اگر شما خواهان اخذ طالق هستید و به توافـق نرسیده اید که کدام شما
کس باید سرپرستی طفل را عهده دار شود ،میتوانید با شعبۀ قانون فامیل
در شهرداریهای مربوطۀتان تماس بگیرید .آنها میتـواننـد به شمـا کمک
نمایند .اگر شما به توافـق نرسید این مسئلـه جنبـه قانـونـی گرفته و به
محکمه ابتدائیه راجع میشود .قبل از این که محکمه حکم صادر نماید که
چی کس باید سرپرستی طفل را عهده دار شود و طفل در کجا باید زندگی
نماید از شعبۀ قانون فامیل میخواهد تا موضوع را بررسی کند.
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مراقبـت اطفـال و نوجوانان

والدین و سرپرستان در مقابل اطفـال مسئولیت دارند ،اما کمک از سـوی
اجتمـاع نیز برای آنهـا وجـود دارد .تمـام اطفـال و نوجوانان در سـویـدن
مستحق رفتن به کودکستان ،مکتب و مراقبت صحی میباشند .بيشتر پدران
و مـادران داراي ارتباط نزديك با مركز كمـك به مادران  MVCپيش از
تولـد كودك خود هستند و در هنگام رشد و نموی اطفال با ادارۀ خدمات
صحی اطفـال ارتبـاط نزدیک دارند .در آنهـا داکترها ،نرسها و قابلههای
تعلیم دیده زیادی در این مراکز وجـود دارد .ديدار از مركز كمـك به
مادران و مركز امور درماني كودكان رايگان است.

کلینیک هـای نسـایی و والدی و زایمـان ( )MVC

کلینیک های نسـایی و والدی و زایمان ( )MVCبرای خانم های حامله
است .شما در تمــام دوران حاملگــی برای معاینــه صحت خود و طفـل
خــود به این کلینیک ها میروید .قابلــه عـلاوه بر وزن کردن و اندازه
گرفتن در باره حاملگــی و والدت صحبت می کند و به پرسـش های پدر و
مـادر ها پاسـخ می دهد.

کلینیک زایشگاه همچنـان مالقاتهای را ترتیب میدهـد که میتـوانید در
آنجا درمورد حاملگی  ،تولد طفل و شیوه دادن شیر به طفلتان معلومات
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دریافت کنید .معموالً برای پدران اطفال در جریان این وعدههای مالقاتی
مادران حامله را همراهی مىکنند .همچنـان در سـویـدن معمول است كه
مردان در جریان تولد طفل حضور داشته باشند.

مراکـز صحی اطفال

مراکـز صحـی اطفال ( )BVCبه والدین کمک نموده و حالت صحی اطفال
را معـاینــه میکنند .در این مراکز ،شمــا میتوانید در مـورد رشد طفـل تان،
شیــوه شیردادن  ،غذا دادن و برخی بیماریها راهنمایــی دریافت نمایید.
وقتی پس از به دنیا آمدن طفل به خــانه آمدیــد شما خودتان میتوانید
به این مراکز در تماس شوید و وقت مـلاقات دریافت نمایید .برخــی از
این مالقاتها بعضاً در خـانــهها انجــام میشـود .نرس معلـومـات بیشتر
را در اختیار شـما قرار خواهد داد و صحت طفل را معاینه میکند .طفل
از سوی داکتر نیز معاینه میشود .اولین وعــده مالقات با داکتر در این
مراکز زمانی صورت میگیرد که طفل حداقل شش الی هشت هفتــه باشد،
این معـاینــه تا زمانیکه طفل شامل مکتب میشــود چندین مرتبـه در یک
سـال صورت خواهد گرفت.
این مراکز به تمامی والدین پیشنهاد میکند تا اطفال شان را واکسین نمایند.
در سویدن ،برای نه گونه امراض مختلف دورههای واکسینـی وجـود دارد
که این امراض شامل :فلج اطفال ،سیاه سرفه ،دیفتری ،تیتانوس ،سرخکان،
اوریون و چیچـک (آبله مرغان) است .این واکسینها به منظـور مراقبت
اطفال در برابر امراض و نیز جلوگیری از گسترش امراض میباشد.

خدمـات صحـی در مکاتب

وقتی اطفال وارد مکتب میشوند ،آنها بخاطر مراقبتهای وقایوی به بخش
خدمات صحی مکتب میروند.

این خدمات در دسترس تمامی شاگردان که در کودکستان ،مکاتب اجباری
و مکتب متوسط و لیسه شامل میشوند قرار دارد.
شاگردان در جریان مـکاتب اجبـاری سـه مرتبـه و یک مرتبـه در جریان
دوره متوسطـه و لیسه تحت این مراقبتهـای صحـی قرار میگیرند .این
مالقاتهای صحی شامل گفتگوها راجع به صحت ،کنترول قـد ،وزن ،قوۀ
دیـد وپشت شاگردان میـباشد .در مکاتب ،همچنـان کارکنان وجـود دارد
که در راستای ترویج خدمـات صحـی با شاگردان کار میکنند .آنها ممکن
مشاورین ،نرسهای مکتب ،استادان مخصوص یا هم معلمین باشند.
به همه ی دختران صنف پنجم و ششـم ابتدایی واکسن ضـد ویروس پاپیلـوم
انسانی( )HPVبه صورت رایگان توزیع میشود .این واکسن مانـع بروز بیماری
سرطان دهانه رحم و زگیل آالت تناسلی و دیگر تغییرات سلولی در رحم میشود.
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والدین شـدن در یک کشـور جدید

آمدن به یک کشور جـدیــد تغییر بزرگی برای بزرگســاالن و کودکان
است .گاهی اوقــات ممکن است کودکان به جـامعــه زودتر از
بزرگســاالن وارد شـوند .بنابراین ،بزرگساالن ممکن است برای تماس با
جامعه وابسـته به فرزندان خود شـوند .این امر می تواند منجر به تغییر
نقش در خانواده شـود و حاکی از این اسـت که مسـئولیت بیش از حد بر
روی کــودکان قرار میگیرد .برای مثــال ،کودکان نباید مترجم پدر و مادر
خـود در ارتبـاط با کودکسـتان ،مکتب ،مراجع دولتی و یا مراقبت های
بهداشتی باشند.
بنابراین مهم است که والدین درمــورد اجتماع که جدیدا ً وارد آن شده
اند آشـنایی حاصل نمایندد و متوجــه شـوند که زندگی جدید و زیستگاه
کودک باالی شـخصیت او نیز تاثیر میگذارد .این امر باعث خواهد شـد
تا والدین بر مبنــای این بنیاد ها مستحــکم و پر اطمینــان شـده و برای
اطفــال شـان محیط مصون ایجاد نمایند .اگر تمامی اعضای فامیل با
ارزش هـا و نورم هـای جدید اجتماعی آشـنایی پیدا کنند و تفاوت ها و
مشابهت های آنرا با هویت و فرهنــگ خــود بدانند در اینصــورت اطفـال
خواهند توانسـت تا از زندگی با ثباتی برخودار شـوند .در سـنین نوجوانی،
بسیاری از نوجــوانان برای جدا شدن از والدین آماده میشونــد .آنها
دوست دارند از خــود مراقبت نماینــد وبرای جوان شدن آماده شوند.
والدین مسـئولیت دارند تا نوجوان هایشـان را برای گذر از دوره نوجوانی
حمایت نمــایند .حفظ تعــادل در تعیین حد برای اطفــال حـائز اهمیت
است .در عین حــال ،طفــل باید توانایی آن را داشته باشد تا در یک
کشـور جدید را رشد کند.
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محبت و داشـتن روابط

دیدگاه نسبت به محبت و داشتن روابط میتواند در فرهنگهای مختلف
و جـوامـع مختلـف متفـاوت باشد .این به اهلیت شمـا مربـوط است که
میخواهید چگونه شخص باشید .برای بسیاری از افـراد در سویـدن ،زندگی
با کسی را که دوست دارد بدون ازدواج و یا داشتن طفل یک امر طبیعـی
است .همچنان محبت ،داشتن روابط و مسایل جنسی جوانان یک واقعیت
آشکار است .کشف کردن عشق ،روابط و جنسیت بخشی از رشد یا دوران
نوجوانی محسوب میشود .بسیاری از جوانان هنگامی که رشد میکنند یک
یا چند رابطه غاشقانه میدارند.

منـع خشـونت علیه اطفال

در قانون سـویـدن ،بخشی وجـود دارد که بنام قانون والدین یاد میشود.
طبق این قانـون ،اطفـال باید از نگاه صحی ،امنیت و تربیت سالم درست
نگهداری شوند .یک بخش از این قـانـون بنـام قـانـون ضـد خشونتهای
فزیـکی یا بدنـی ( )anti-agalagenمیبـاشد .و این قـانـون از سال 1979
میالدی بدینسو در سویدن قابل اجرا میباشد.ای گا ( )Agaیک کلمه قدیمی
در زبان سویـدنـی است و به این معنـی که اطفال را صرفاً بخاطر اهداف
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تعلیمی باید زد .قانون ضد خشونت فزیکی بیان میدارد که استفاده از هر
نوع خشونت فزیکی و روانی در تربیت اطفال ممنوع است .خشونتهای
فزیکی به معنی تمام انواع خشونت در برابر بدن است .همچنان خشونت
فزیکی شامل آهسته تیله کردن  ،کشیدن موی سر و خفه کردن میگردد.
به هر حال شما یقیناً میتـوانیــد طفــل را از چیــزی خطـرناک مثـل بخـاری
داغ ،کلکیـن بـاز یـا هر چیز دیگری که میتواند به طفل صدمه وارد کند
دور کش کنید.
خشونت روانی شامل هر نوع تهدید ،ترساندن ،فشار آوردن یا قفل کردن
طفل در اتاق است .خشونت روانی به اندازۀ خشونت فزیکی میتواند به
عزت نفس طفل و رشد و نموی وی صدمه بزند.

دیـده گاه نسـبت بـه تربیت اطفال در سـویدن

برای بسیاری از والدین ،دوست داشتن اطفال شان با اهمیت تر از همـه
چیز است .تمـام اطفـال به والدین و بزرگسـاالن نیـاز دارنـد .بزرگسـاالن
باید آنها را راهنمایی و تشویق نمـوده و دوست داشته باشنـد .همچنان
بزرگسـاالن باید برای آنها برخـی محدویتهای را ایجاد نمایند .چگونگی
پرورش طفل میتواند نقش مهمی در خود باوری و خود کفایی طفل داشته
باشد .اطفـال که تربیت سالـم دیده باشنـد میتوانند به سـادگی از عهـدۀ
دوران مکتب و دوران بزرگی برآیند.
در سـویـدن ،دیدگاه نسبت به تربیت اطفـال در صد سـال اخیر تغییرات
چشمگیری نموده است .در آغاز قرن بیستم ،بسیاری از والدین بسیار قید
گیر بودند و اینکه اطفال از امر والدین سر پیچی نکنند یک امر مهم بود.
خشونتهای فزیکی ،بطور مثال ،بسیاری از مردم خشونت جسمـی ،مثالً
تنبیه بدنی را یک امر طبیعی بخش از سرپرستی خود میدیدند.
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در بیـن سـالهـای  1950و  1960میـالدی ،مـردم شیـوههـای سرپرستـی
سختگیرانه و خشن را مـورد سوـال قرار دادنـد .بسیـاری از مـردم دیـده
گاه شان را در مورد تربیت اطفال تغییر دادند .آنها بیشتر در مورد پرورش
احترام آمیز اطفال صحبت مینمودند .اما هنوز هم معمول بود که اطفال
به شکل جزا مورد لت و کوب قرار بگیرند.
در سال  1970میالدی ،دیدگاه بسیـار دمـوکراتیـک درمـورد تربیت اطفـال
ایجاد شد .هدف از این دیگاه آن بود تا اطفال خـود بیاموزند و در مـورد
خودشان فکر نمایند ،مسئولیت پذیر شوند و در مورد خودشان مستقالنه
تصمیم اتخاذ نمایند.

خدمـات اجتماعی

یکی از وظایف مهم خدمـات اجتماعـی تضمین پرورش مصـون اطفـال و
نوجوانان است .والدین مسئـول اند که اطفـال مراقبت وامنیت را که نیاز
دارند دریافت کنند .در صـورت لزوم ،خدمـات اجتماعی میتوانند والدین
را در ای مورد کمک کند .خواستن کمک یک نوع مسئولیت پزیری والدین
است .والـدیـن کـه زود کمـک میخواهنـد ،میتواننـد از مشـکالت آینـده
جلوگیری کنند.
هنگامی که ممکن کودکان در معـرض خطـر قـرار قرار بگیرند ،خدمـات
اجتماعی با خانواده و سایر بزرگساالن همـکاری میکند تا ال هم بتوانند
اطمینان حاصل کنند که کودک تا حد امـکان بهترین وضعییت را دریابد.
خدمات اجتماعی مهارتهای الزم را برای حـل انـواع مختلـف مشـکالت
خانوادگی دارد .به عنوان مثال ،در خانه ممکن است مشکالت فراوانی از
قبیل دعواهای خانوادگی وجـود داشته ،والدین میتوانند نگران احساسـات
خود و تاثیر آن باالی فرزندان شان باشند ،کودکانیکه خود را تنها احسـاس
میکنند ،کودکانیکه در معرض خشونت قرار میگیرند ،تهدید ،آزار و اذیت و
تجاوز ،کودکان که مرتکب جنایت شده اند ،اعتیاد به الکل یا مواد مخدر و
یا کودکان که در خانوادهی معتادان زندگی میکنند.
ادارهی خـدمـات اجتمـاعی میتواند به اطـالعـاتی در مـورد بد رفتـاری با
طفل دست یابد و اینکه اگر فردی به اداره مزبـور اطـالع دهد که طفلـی
مورد آزار قرار گرفته و دچار استرس شده است ،میتواند وارد عمـل شود.
این اطالع رسانی مـیتوانـد از ســوی معلـم ،سر معلم مکتب ،پلیس و یا
مرکز نظارت بر امـور درمانـی به ادارهی خـدمـات اجتمـاعـی اطـالع داده
شـود.نهادهـای یادشـده درصورت احسـاس نگرانی برای طفـل موظف به
اطـالع رسانی هستند.این موضوع میتواند حتی از سـوی افراد نزدیک به
فامیل اطـالع داده شـود .در چنین شرایطـی ادارهی خـدمـات اجتمـاعـی
بایـد در خصـوص اینکه آیا طفـل نیاز به حمـایت فـوری و سریـع دارد،
تصمیـم بگیرد .ادارهی خـدمـات اجتماعـی همچنـین موظـف به ارائـهی
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حمـایت و کمک به طفـل و فامـیل است که تحت آزار و بدرفتاری قـرار
گرفته و باید والدین و اطفال را در تحقیق برای حل مشکل مشارکت داد.
معموال پدر و مادر و اداره خدمات اجتماعی در مورد نوع کمکی که قرار
است به طفل و فامیل شود توافق دارند .در وحله اول باید سعی شود که
این کمک با همکاری والدین و موافقت آنها صورت گیرد.
در صورتی که خطر بزرگی سالمتی طفل و یا رفتار وی در منزل و یا اینکه
طفل رفتارهـای خاصی از خود بروز دهـد ،دیده شـود ،ادارهی خـدمـات
اجتماعی از طفل حمایت موثری میکند و این بدان معنـاست که طفـل
برای مـدتـی کـوتـاه و یا طـوالنـی مـدت نـزد فامیـل ی دیـگری (خـانهی
جایگزین و یا خـانـهای که طفـل تحت تربیت فامیـل قرار گیرد) و یا در
خانهی حمایت و نگهداری ( )HVBزندگی میکند.

مراقبـت اطفال

مراقبت اطفــال یک نام معمــول برای فعالیت های تحصیلی اطفال
بزرگتر اسـت .مراقبت اطفال بطور مثال شـامل کودکستان ،نرسری های
روزانـه بـرای فامیل ها و مراکز تفریحی بعد از مکتب میباشـد .در آنجا
اطفـال میتوانند در زمانیکه والدین شـان کار یـا تحصیل میکنند وقت خود
را سپری نمایند.
در تمـام شهـرداریها مراقبت اطفـال وابستـه به شهـرداری وجــود دارد.
همچنان مراکز مستقل و شخصی متعددی برای مراقبت اطفال وجود دارد
که توسط شرکتها و سازمـانها پیش برده میشوند .اطفـال که بین سنین
یک تا پنج سال میباشند میتوانند به کودکستان یا نرسریهای روزانه بروند.
اگر شما در جستجوی وظیفه هستیـد یا در خـانـه با برادر و یا خواهرتان
زندگی مینمایید طفـل بزرگتر میتـوانـد در این مراکز صحـی به مـدت سـه
ساعت در روز و یا  15ساعت در هفته نگهداری شود.

کودکسـتان (مراقبـت روزانه)

کودکسـتان را مراقبت روزانه نیز میگویند .کودکسـتان جایی است که
اطفال بین ســالهای یک الی پنــج سال قبـل از اینکه به نرسری /دورۀ
آمادگی و یا صنف اول مکتب شامــل شوند بطــور روزانـه به آنجـا میروند.
بسیــاری از کودکستانها میتـودهای درسی مخصوص برای آمـوزش اطفـال
دارنــد .همچنان این مکاتب نصاب تعلمیی دارند که در آن آنچه را که
اطفال باید یاد بگیرند ذکر گردیده اسـت .تمام این مکاتب طبق نصاب
تعلیمی سویدن کار مینمایند.
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عکس از :یونر

کودکسـتان آزاد

کودکستـان آزاد جایـی است که والـدیـن همـراه با اطفـال شـان در زمـان
رخصـی والدینـی به آنجـا میروند .در این کودکستانها کارمنـدان مـاهـر
وجود دارد و آنجا محل خوبی برای آشنایی با دیگر والدین و اطفال است.
کودکستانهای آزاد متعددی در شهرهای سویدن وجود دارد.

دورۀ آمادگی برای اطفال شـش سـاله (نرسـری/
دورۀ آمادگی)

تمام اطفال وقتی به سن شش سالگی میرسند شامل دورۀ آمادگی یا نرسری
میگردند .صنوف آمادگی صنوفیاند که در آنجا اطفال شمولیت در صنف
اول مکاتب جبری را تمرین مینمایند.

مراکـز تفریحـی پـس از مکتب

اطفال بین سنین  6الی  12سـال حـق دارنـد تا قبـل از مکتب و یا بعد از
مکتب به این مراکز مراجعـه نماینـد .اطفالـی میتوانند در مراکز تفریحی
بعد از مکتب شامل شوند که والدین شان وظیفه داشتـه یا تحصیـل کنند.
این مراکز اکثرا ً در همان محل که مکتب وجود دارد موجود میباشد .اطفال
بین سنین 10الی  12سال میتوانند در مراکز فعالیتهای آزاد تفریحی که
به مکاتب نزدیک تراند شرکت کنند.
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مراقبـت روزانه بـرای فامیـل  /مراقبـت تعلیمی

بعضی از انـواع مراقبتهای اطفـال را مراقبت تعلیمـی یا مراقبت روزانـه
برای فامیل میگویند .در این برنامه متخصص تعلیمی شامل است که اطفال
را در خانههایشـان میبیند ،از آنهـا مراقبت نمـوده و فعالیتهای تعلیمی
دورۀ کودکستان را تنظیم میکند .اطفال که به مکتب میروند میتوانند بعد
از مکتب شامل مراقبت روزانه شوند .در این حالت ،این مرکز به حیث یک
مرکز تفریحی عمل میکند.

همـکاری با والدین

والدین برای مراقبت از اطفال شان مهـم اند .والدین اطفـال شان را خوب
درک مینمایند .وقتی طفل کودکستان یا نرسری روزانه برای فامیل را آغاز
مینماید ،پدر یا مـادر اطفـال شان را همراهی مینماینـد تا طفـل احساس
امنیت کند .این را سازش با محیط مینامند که معموالً دو تا چهار هفته را
دربر میگیرد .در کودکستان و مراکز تفریحی ،کارمندان این اداره همواره
والدین اطفال را به گفتگوهای پیشرفت تحصیلی دعوت مینمایند .در آنجا،
آنها در مورد پیشرفت اطفال صحبت مینمایند .والدین همچنان میتوانند
در مورد پیشرفت اطفال شان در کودکستان نظر بدهند.

در خواسـت شـمولیت در مراقبـت روزانه

برای شمولیت طفل در کودکستان و مرکز تفریحی ،باید ازقبل درخواست
نماییـد .میتوانـد با مراجعـه به شهرداریتان این کار را انجـام دهیـد .در
شهرداریهای متفـاوت شرایـط مختلفی وجود دارد اما اکثرا ً باید چنـدین
ماه قبل برای شمولیت درخواست بدهید .طفل شما باید حداقل یک ساله
باشد تا در کودکستان شامل شود.

مکاتـب اجباری

تمامـی اطفـال در سـویـدن به مکاتب اجبـاری تا صنف نهم میروند .این
موضوع در قانون تعلیم و تربیه سویدن تصریح شده است و آنرا شمولیت
در مکاتب اجباری میگویند .هر مکتب یک دوره بهاری و یک دوره خزانی
دارد .حاضری مکاتب اجباری از آغاز خزان سال که اطفال به سن هفت
سالگی میرسند یا زمانیکه سال اول مکتب را آغاز میکنند شروع میشود
و تا ختم بهار سال نهم ادامه دارد .تمام مکاتب اجباری نصاب تعلیمی
یا کریکولم درسی را تعقیب میکنند .کریکولم متنی است که بیان میدارد
اطفال باید چی چیز را یاد بگیرند و مکتب برایشان چی کار را باید انجام
دهد .تدریس و کتابهای درسی در مکاتب اجباری برای اطفال رایگان
است.همچنان آنها نان چاشت را بطور رایگان دریافت مینمایند.
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تمام اطفال ب رای ۹
سال مکتب اجباری را
میخوانند.

عکسColourbox :

به عنوان والدین ،شما حق دارید تا برای اطفالتان مکتب انتخاب نمایید.
طفل همیشه حق دارد در مکتبی برود که در محل سکونت شما موقعیت
دارد .اگر شما میخواهید مکتب دیگری را انتخاب کنید با سرمعلم مکتب
دلخواهتان تماس گرفته و درخواست نمایید .در صورت گنجایش طفل شما
پذیرفته میشود.
برای آن دستـه از کودکان که به دالیـل مختلـف نمیتـواننــد در مکتـب
ابتدایی بروند ،مکاتب ویژه و مکاتب ویژهی معلولین وجود دارد .مکتب
ویژه برای کودکان است که برای مثال از افت شنوایی رنج میبرند .مکتب
ویژهی معلولینن برای کودکان دارای معلولیت ادراکی یا روانی است که
ممکن است ذاتـی و یادریافتی باشـد .در این مـکاتب ،شاگردان حمایت
بیشتر و راهنمایی خاص مییابند.

مضامیـن در مکاتـب اجباری

مضمون موضوعی است که درآن شخص آموزش میبیند ،بطور مثال ریاضی
و یا سویدنی .هریک از مضامین مکتب دارای مواد درسی دروره یی بوده
که مشخص مینماید که هر شاگرد در کدام بخش مهارت داشته و چی زمان
مکتب را به پایان برساند.

مسـائل جنسی و آموزش روابط

در مکاتب سـویـدن ،آمـوزش مسائل جنسی و روابط یک بخش از برنامه
درسی میباشد .بسیـاری از مضامین در مـورد محبت و زنـدگی با حرمت،
برابری و روابط محبت آمیز با سایر انسانها است .آموزش مسائل جنسی
و روابط برای بیش از  50سال در سویدن رایج است.
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نمرات

اطفـال در سال ششم نمـرات را اخـذ مینمایند .اطفـال بعـد از هر دوره،
نمـرات دریافت مینمایند .اطفـال سند فراغت و نتایـج نهایی خـود را از
مکتب اجباری در آخرین دورۀ تعلیمی سال نهم دریافت مینمایند.
اطفـال در ایـن مـکاتب درجـات ای ،بی ،سی ،دی ،ای و اف را دریافـت
مینمایند .درجه اف بدین مفهوم است که شاگرد در یک مضمون کامیاب
نشده است و بلندترین درجه  Aمیباشد.
ادارۀ تعلیم و تربیه راجع به قوانین چگونگی نمـره دهی تصمیـم میگیرد.
ادارۀ تعلیم و تربیه مقامی است که فراهم نمودن تعلیم و تربیۀ با کیفیت
در محیط مصون را برای اطفال و متعلمین تضمین میکند.

آموزش زبان

اگر زبان مادری والدین چـی یکی یا هر دو سـویـدنی نباشد برای طفل به
زبان خودش آموزش داده خواهد شد(آموزش به زبان مادری) .برای اشتراک
نمـودن در این بخـش ،طفـل بایـد دانش اولیـه آن زبان را داشتـه باشد و
روزانه در خانه آن را مورد استفاده قرار دهد.
همچنـان اطفـال که زبان مادری شان متفـاوت است میتـواننـد به زبـان
سویدنی به عنوان زبان دوم تحصیل نمایند .سویدنـی به عنوان زبان دوم
برای هردو شخص ابتدایی و کسیکه کمی سویدنی یاد داشته باشد تدریس
میشود .سطـح مضامین سـویـدنـی به عنـوان زبان دوم با سطح مضامین
سویدنی یکسان است.

صنـف آماده گی

برای اطفال که تازه به سویـدن رسیده اند ،چیزی بنام صنفهای آماده گی
وجود دارد .در این صنفها ،آنها به زبان سویدنی آموزش دیده و مضامین
مختلف رامیاموزند .به متعلمین آموزش داده میشـود تا هر چـه زودتر به
مکتب اجباری انتقال کنند .این آموزشها میتواند نظر به سن ،زبان مادری
و دانش قبلی برای هر طفـل متفـاوت باشد .در بسیـاری از شهرداریهای
سویدن صنفهای آماده گی وجود دارد.

مکاتب لیسـه

زمانیکه شاگردان در سال اخیر مکتب اجباری میباشند ،آنها میتوانند برای
ورد به مکتب لیسه ثبت نام نمایند .شما خودتان تصمیم میگیرید که آیا
به تحصیل در مکتب متوسطـه و لیسه ادامـه بدهیـد یا خیر .آموزش در
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عکس از :یونر

مکاتب متوسطه و لیسه رایگان میباشد .نوجوانان بین سنین 16تا  20سال
میتوانند درصورتیکه مکتب اجباری را با کامیابی تکمیل نموده باشند وارد
مکتب متوسطه و لیسه شوند .تقریباً تمام نوجوانان ادامۀ تحصیل در
مکتب متوسطه و لیسه را انتخاب میکنند.
مکاتب لیسه همانند مکتب اجباری دارای کریکولم و نصاب تعلیمی بوده
که از سوی اداره ملی تعلیم و تربیه ترتیب شده است .نصاب تعلیمی بیان
میدارد که شاگرد توانایی چی کاری پیدا خواهد نمود همچنین درجه بندی
در مکاتب لیسه عین مکاتب اجباری میباشد.
شاگردان مکتب لیسه رشتۀ را که دوست دارنـد انتخـاب میکنند .در ورقـه
درخواستی ،شـاگردان باید چندین مکتب و رشته را انتخـاب نمـاینـد .این
معلوم نیست که آیا در مکتبی که آنرا منحیث انتخاب اول انتخاب کردهاند
جای وجود دارد یا خیر.
در هنگام درخواست دهی برای مکتب ليسه رشتههای مختلف زیادی برای
انتخاب وجـود دارد .در مکتب اجباری ،معمـوالً مشـاور راهنمـای تعلیم و
تربیه وجود دارد که شما را در انتخاب کمک مینماید.
در مکتب لیسـه ،شـاگردان چیزهـای را یاد میـگیرنـد که برای تحصیـالت
آیندۀشان مانند تحصيل در دزشگاه ضروری میباشد و یا آموزش حرفهای.
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برای شمولیت در رشتههای عمومی در مکتب لیسه ،شاگردان باید در زبان
سویدنی یا زبان سویدنی به عنوان زبان دوم ،ریاضی و انگلیسی در مکتب
اجباری نمرۀ کامیابی داشته باشند.
• •همچنـان برای ورود به رشتههای تحصیلـی مسلکـی ،شـاگردان باید
حداقل در پنج مضمون دیگر نمرۀ کامیابی داشته باشند.
• •برای ورود به رشتۀ آمادگـی برای کالج شـاگردان باید حداقل در نه
مضمون دیگر نیزنمرۀ کامیابی داشته باشند.
شـاگردان که در این مضـامـین نمـرۀ کامیابی ندارند میتـواننـد در برنامـه
معرفی اشتراک نمایند .برنامه معرفـی باید آنـها را در رفتن به برنامههای
دیـگر کمـک کند .پنـج برنامـه مختلـف معرفـی وجـود دارد .یکی از این
برنامـهها برنامـۀ معرفی زبان است که برای جـوانان تـازه وارد تحصیالت
فراهم میکند  .در این برنامه ،افراد جوان در کنار زبان سویـدنـی مضامین
دیگر را نیز یاد میگیرند .برای دیدن فرصتهای موجـود در این زمینـه با
شهرداری شهرتان تماس بگیرید.
راجـع به رشتــههـای مـکتب متـوسطـه و لیسـه و ثبـت نـام در سایت
 www.utbildningsinfo.seبیشتر بخوانید.

مکتب و دموکراسـی

در مکاتب سویدن ،مردم در مورد دموکراسی بیشتر حرف میزنند .یکی از
اهـداف مکتب این است که شاگردان به مانند بزرگسـاالن که در جامعـه
مشارکت دارند و مسئولیت پذیر هستند بزرگ شوند.

عکس :مایکیل جنسن ()Mikael Jönsson
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آنها بایـد زندگی کردن با دموکراسی را یاد بگیرند و از حقـوق و وجایب
خود آگاه شوند .لذا مـواد درسی شامـل و کارهای میباشد که شاگردان در
آن راجع به دموکراسی آموزش میبینند.

مکتب در سـال های گذشـته

از نیمه قرن بیستم مـکاتب در سویدن بسیـار تغییر کرده اند .مکاتب در
آن زمان قواعد سختگیرانه داشتند .استـادان حق داشتند شاگردان را لت و
کوب کنند که پس از سال  1958این موضوع ممنوع قرار داده شد.
شاگردان از کلمـه مشهـور «دو» به زبان سـویـدنـی در آن زمان استفـاده
نمی کردند ونه هم استادان را با نام اول شان صدا میزدند .در عوض ،آنها
از اصطالحـات «خانم» و یا هـم «قا» استفـاده میـکردند .در قدیـم در
اولین سال مکتب ،به شاگرادن بنابر چگونگی کارکرد شان نمره داده میشد.
شاگردی که در دو و یا سه مضمـون نمرۀ کامیابـی نمیداشت ناچار بود تا
همان صنف را در سال دیگر از سر بخواند.

مکتـب امروزی

امروزه ،ما مکتب دموکراتیک داریم جاییکـه شـاگردان یاد میگیرند آزادانه
فکر کنند و در مورد موضـوعـات که به تحصیـل آنها بستگی دارد تصمیم
بگیرند .معلم رهبر گروه است ،اما رابطـه میان شاگردان و استادان بسیار
در تعادل است.

مـکاتب در سـویـدن یک سلسـله ارزشهای بنیادین را بر اسـاس اعـالمیـۀ
جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحـد وضـع نمـوده است  .این ارزشهای
بنیادی راجع به چگونگی رفتار ما منحیث طفل ،جوان و بزرگسال است .به
این معنـی که هیـچ کس نمیتواند در مـکاتب سویدن مورد بد رفتاری قرار
گیرد .خوردها و دخترها باید برای انتخاب و پیشرفت فرصت یکسان داشته
باشنـد .شاگردان میتوانند با شمـولیت در جلسـات و شـورای صنفـی باالی
تحصیالت خود تأثیر گذار باشند.

مکتـب و فامیل

در سـویـدن ،توقع میرود که والدین در کارصنفی اطفال شان سهیم باشند.
والدین ،معلمیـن و شاگردان با هم کار میـکنند تا اطفـال تا جای که امکان
دارد در مـکتب خوب باشند .کارمندان مکتب از والدین میخـواهند که در
زندگی اطفـال شان فعـاالنه دخیل باشند و از آنچـه اطفـال شان در مکتب
انجام میدهند آگاه باشند و آنرا درک کنند.

در هر دوره تحصیلی ،مسئولین مکـتب گفتگوهای انکشافی با شاگردان و
والدین شان برگزار مینماینـد .در جریان این صحبتهای انکشافـی ،والدین
میتوانند با معلمین در یک فضایـی صلـح آمیز و آرام مـالقات نمـایند .این
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کار فرصت صحبت کردن راجع به نوع کمک که که طفـل به آن ضرروت
دارد و چگونـگی پیشرفت و یادگیری طفـل را مسـاعد میسـازد .در جریان
این صحبتهای انکشـافـی ،معلـم پالنهای انکشافـی انفـرادی ( )IUPرا
طرح مینماید .اگر زبان مادری شما سویدنی نیست ،شما حق دارید که در
جریان گفتگوها ترجمان داشته باشید.
همچنـان مـکتب جلساتـی برای والدین برگزار میـکند که در آنجـا والدین
میتوانند روی آنچه در مکتب اتفاق میافتد تأثیر بگذارند.
به عنوان پدر یا مـادر ،از شمـا استقبـال میشـود تا همـراه با طفـل خـود
به مـکتب بیایید و ببینید که کارها چـگونـه پیش میرونـد .همچنـان شمـا
میتوانید برای پرسیدن سواالت یا صحبت کردن راجع به طفل خود با معلم
یا سرمعلم تماس بگیرید.

حمایـت مالی بـرای فامیل ها

فامیل هـای دارای طفل میتوانند از ادارۀ بیمه اجتماعی سـویدن
کمک هـای چـون کرایۀ خانه ،کمـک مالی برای والدین ،حمایت حفظ و
نگهـداری و کمک های مراقبت صحی دریافت نمایند .در سـویدن تمام
فامیل هایکـه دارای طفل هسـتند کمک های مخارج طفل را دریافت
میکنند .کمک های کرایۀ خانه به کسـانی داده میشـوند که درآمد کم
داشـته و کرایه زیادی پرداخت مینمایند .کمک مراقبت به کسـانی
پرداخت میشـود که طفل دارای معلولیت دارند .اگر شـما طالق گرفته
ایـد و طفل همراه شـما زندگـی میکند ،پدر یا مادر طفل باید مصارف
حمایـت از طفل را به شـما پرداخـت نماید .این مبلغ در بدل مخارج
پرداخت میگردد که شـما برای طفل متحمل شـده اید .اگر آن شـخص پول
پرداخت نکند ،یا درآمد اندک داشـته باشـد ،در عوض میتوانید از ادارۀ
بیمـه اجتماعـی کمک درخواسـت کنید .این کمک را کمک های حفظ و
نگهداری میگویند .میتوانید معلومات بیشـتر را از ویب سـایت ادارۀ بیمه
اجتماعـی حاصل نمایید.www.forsakringskassan.se ،

بیمـه والدیـن (کمک مالی)

بیمه والدین (کمک مالی) بدین مفهوم است که والدینی که کار میکند برای
مراقبت از طفـل خـود رخصتـی بگیرند .والدین پولی ()Föräldrapenning
کمک مالی است که والدین در اولین سالهای تولد طفل برای ماندن با طفل
در خانه از صندوق بیمهای اجتماعی ( )Försäkringskassanمیگیرند.
هم زنان و هم مردان معمــوال از کار یا تحصــیل برای مانــدن در خـانـه
با فرزندان خود رخصتی میگیرند .اما نوز تعــداد زنان که در خــانه
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پدر طفل خود را از
کودکستان برمیدارد.

عکس ازColourbox :

با کودکان هستند بیشتر از مردان هست .به منظــور تشویق توزیــع
مسـاویتر بیمه ی مالی والدین ،روزهای تخصیص داده وجود دارد که
نمی تواند به ولی دیگر منتقل شـود.
شما میتوانید این کمکهای مالی را به مـدت  480روز دریافت کنیـد .در
 390روز نخست ،شما  80فیصـد از معاشتان را دریافت میکنیـد .در 90
روز باقی مانده ،مبلغ  180کرون سویدنی در روز دریافت خواهید کرد.
اصـال معاش ندارند برای مـدت  480روز
والدین که معاش کمتر و یا هـم ً
 ۲۵۰کرون سویدنی دریافت میکنند .پدر یا مادر طفـل نوزاد حق دارند از
کار رخصت گرفته در روز بمانند و برای ده روز در رابطه به تولد طفل از
ادارۀ بیمه اجتماعی پول دریافت نمایند.
اگر شما کار میکنید ،در صورتیکه طفل شمـا مریض است و باید در خـانه
بماند و به کودکستان یا مکتب نرود میتـوانید حمایت مالـی والدین را نیز
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دریافت نمایید .این کمکها را حمایتهای مالی موقتی برای والدین یا به
زبان سویدنی ( )vård av barn – VABمیگویند .در آن صـورت حدود 80
در صد معاش خود را دریافت مینماییـد .شمـا میتوانید حـداکثر  120روز
درسال را برای هر طفلتان داشته باشید.

سـاعات کاری کوتاه

کسانیکه سن اطفــال شان از هشت ســال کمتر باشد و تا بحــال صنف
اول مکتب را تکمیــل نکرده باشد حــق دارند ساعات کاری کوتاه داشته
باشـند .به این معنــی که میتوانید به جای هشـت ساعت کار در روز شش
ساعت کار کنید.

امنیت شـغلی

اگر استخدام کننده برای یک خـانـم حـاملـه در تـالش وظیفـه ،نسبت به
دیگران چانس کمتربدهد این امر خالف قانـون است .این امر همچنان در
مغایرت با قانون بوده که شخص را بخاطر بارداری از وظیفه برکنار نمایند.

کمـک مالـی به طفـل و کمک هـای تحصیلی

ادارۀ بیمه اجتماعی سـویـدن برای تمـامـی اطفـال کمک مالی پرداخت
مینماید .اولین کمک مالی به طفل پس از یک ماه که طفل به دنیا میاید
یا پس از یک ماه که طفل به سـویـدن نقل مکان میکند پرداخت میگردد.
این کمک مالی تا زمانیکه طفل به سن  16سالگی میرسد پرداخت میشود.
کمکهای مالی اضافی به کسانی پرداخت میشود که برای دو یا بیشتر از
دو طفل کمک دریافت میکنند .مقدار کمک مالی اضافی به تعداد اطفال
شما بستگی دارد .کمک مالـی برای اطفـال در تاریـخ  20هر ماه پرداخت
میشـود .در صورتـی که شمـا و ولی دیـگر در نگهـداری طفـل مشـارکت
میکنید ،کمک هزینه میان هـر دو تقسیم میشود .هر کدام از شما مبلغ
 525کرون در ماه دریافت میکنید .این قانـون شـامـل کـودکانی میشود
که اول مارس  2014به بعـد بدنیا آمـده باشنـد .اما اگر طفـل قبـل از این
تاریخ به دنیا آمده باشد ،کمک هزینـه به یـکی از دو والدین که فرزند از
او بدنیا آمـده است ،تعلـق میگیرد .اما اگر فردی که طفـل را به تنهـایـی
نگهداری میکند همه ی کمک هزینه یعنی  1050کرون در ماه را میگیرد.
شمـا هیچـگونه مالیه در رابطه به کمک مالی برای طفل یا هم کمکهای
اضافی به طفل پرداخت نمیکنید.
شما تا آن ربع سال که فرزند تان  ۱۶سالـه میشـود کمـک هزینـه کودک
 Barnbidragدریافت میکنید .جـوانان بین  16تا  ۲۰سـالـه که در لیسـه
تحصیـل میکنند ،کمـک مالـی تحصیلی  Studiebidragدریافت میکنند.
کمـک هزینـه تحصیلـی در هـر مـاه ۱۰۵۰کرون است و برای  ۱۰مـاه از
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سپتامبر تا جون پرداخته میشود .جوانان میتوانند کمک هزینه تحصیلی
را تا پایان دوره بهاریکه  ۲۰ساله میشونـد دریافت کنند .غیرحاضری زیاد
و بدون دلیل معتبر ممکن است روی حـق دریافت نمودن کمـک هزینه
تحصیلی جوانان تاثیر بگذارد .برای جوانان سنین  ۱۸-۱۶سال ،کمک هزینه
تحصیلـی به والدین پرداختـه میشـود .وقتـی جـوانان به سن  ۱۸سـالگی
میرسنـد ،مسولیت رسمـی پیدا میکند آنـگاه کمـک هزینـه تحصیلـی به
خودشان داده میشـود .اگر خانـواده دارای درآمد اندک باشد ،ممکن است
دانش آموز مستحق کمک بشتری بنام کمک اضافی ( )Extra Tilläggباشد.
کمیتـه مرکزی بورسیههای تحصیلـی ( )CSNمسئـول پرداخت کمـکهـای
تحصیلی به شاگردان میباشد.
شهروندان خارجی که قرار است در مکتب متوسطه و لیسـه درس بخـوانند
جهت دریافـت کمـکهـای تحصیلـی بایـد برای حقوق بنیادی درخواست
بدهند .در ویب سایت  www.csn.seبیشتر بخوانید.

کمک هـای مالـی کرایـۀ خانه بـه فامیل دارای
طفل

اگر طفل دارید ،شمـا مستحـق کمکهای مالـی کرایۀ خانـه هستید .برای
دریافت کمک مالـی کرایـۀ خـانـه باید در سـویـدن زندگی کنید و راجستر
شده باشید.
مقدار کمک مالی برای کرایۀ خـانه را که شما دریافت میکنید به مستحق
بودن و تعداد اعضـای فامیـل شما بستگی دارد .همچنـان بستگـی به این
دارد که شما چی مقدار کرایه میدهید و درآمد فامیل شما چقدر است.

در صورتیکه عایدات شما تغییر کند الزمی است تا موضوع را به ادارۀ بیمه
اجتماعی اطالع دهید .در غیر آن باید پول را دوباره پرداخت نمایید.

© فرمانداری يو ِتبورى ( )Göteborgو هیئت اداری ایالت ت
وس�ا يوتالند ()Västra Götaland

دربارۀ سویدن | 163

سـواالت مورد بحث ،فصل 5
نظر شما در مورد زندگی با هم ،به عنوان مثال زندگی مشترک
بدون ازدواج چیست؟
آیا نکات مشترک و تفاوت ها بین دیدگاه شما نسبت به روش
تربیت در سویدن و روش تربیت شما وجود دارد؟
چی وقت میتوانید برای کمک و مشاوره به ادارۀ خدمات اجتماعی
مراجعه کنید؟
درکدام حاالت این مسئله کمک میکند که ادارۀ خدمات اجتماعی
مداخله کند و سرپرستی طفل را به عهده بگیرد؟
دیدگاه تان درمورد این حقیقت که بسیاری از اطفال در سویدن،
قبل از آغاز مکاتب ابتدایی به کودکستان میروند چیست؟
نظر تان در مورد ارزش های مکاتب سویدن چیست؟
چگونه شما منحیث والدین میتوانید در یادگیری به طفل خود
کمک کنید؟
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پارلمان سویدن ()Riksdag

عکس :ملکر دالستراند ()Melker Dahlstrand

 .6داشـتن نفوذ در سویدن
فهرسـت مطالب
دموکراسی چیست؟
سابقۀ دموکراسی؟
رشد دموکراسی در سویدن
نظام دموکراتیک در سویدن
چهار قانون اساسی سویدن
افکار و احزاب در سویدن
سیستم انتخاباتی سویدن
دموکراسی در ال به الی انتخابات وفعالیت های روزمره
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دموکراسـی چیست؟

کلمــه دموکراسی یک کلمــه یونانــی بوده که به مفهـوم «حکومت
مردم» میباشد .مفکوره دموکراسی برای هزاران سال مــورد بحث بوده
است ،اما هیــچ نــوع تعریف مشخــص از برداشت دموکراسی در میـان
مــردم جهــان وجـود ندارد که همــه با آن موافـق باشند .درمیان سایر
چیزها ،دموکراسی موضــوع است که همیشــه در حــال تغییر و تـکامل
یافتن است .اگر چــه ،چیزهــای وجــود دارد که بسیـاری معتقـد اند به
دموکراسـی مرتبط میباشـد ،مانند برابری انسـان ها در مرتبت و حقوق،
آزادی عقیـده ،آزادی مطبوعـات و آزادی بیـان و برگزاری انتخابات آزاد که
تمام اینها نزد قانون برابر اسـت.
دریک جامعه دموکراتیک که انتخابات عمومی و آزاد برگزار میشود ،مردم
میتوانند به سیاستمداران و احزاب که از آنها در ساختن پالیسی به سطـح
کشور ،منطقه و محل نمایندگی میکنند رأی بدهند.سیاستمداران و احزاب
که زیـادترین آراء را بدسـت بیـاورنـد کسانـی خواهنـد بـود که بیشتر در
تصمیم گیری سهیم هستند.
سیاستمداران انتخـاب شـده از رأی دهندگان نمایندگـی میکنند .این بنـام
حکومت دـموکراتیـک یاد میشـود .حکومت دمـوکراتیـک امـروزه یـکی از
معمول ترین حکومت ها در جهـان است ،و این سیستمی است که ما در
سویدن داریم.
اگر چـه این اکثریت است که حکومت دموکراتیک تصمیـم میـگیرند ،اما
اقلیت این حق را دارند که اکثریت نمی توانند به ساده گی از آن بگذرند.
اصل بنیادی در جامعـۀ دموکراتیک این است که قـدرت با در نظر گرفتن
احترام به حقوق انسان اعمال میگردد .به این معنـی که کسانیکه تصمیم
گیرنده نباید افراد و گروههای مخالف را سرکوب کنند .تمامی افراد جامعه
حق اظهار نظر دارند.
انتخابات عمومی یـگانه راه اعمـال نفـوذ برای بـاشنـدگان میبـاشد که در
مورد چـگونه گی حکومت تصمیم بـگیرند .برای اینـکه دموکراسی در یک
کشور نتیجه بخش باشد ،باشندگان کشور باید در دموکراسی سهیم باشند.
دموکراسی زمانی میتـوانـد مستحـکم باشد که حداکثر مـردم در انتخابات
سرتاسری رأی بدهند ،همچنان بطور داوطلبانه به نهاد ها ملحق شوند یا
در گفتگوهای سیاسی با دوستان و همکاران خود اشتراک نمایند .یا زمانی
که آنها با سیاستمداران به طریقـههای مختلف تمـاس گرفتـه و دیـدگاه و
فکر خود را با آنهـا شریـک سـازند .اگر بسیـاری از شهـروندان کشـور رأی
بدهند ،به سادگی میتوان مطمئن بود که پالیسیهای یـکه تطبیـق میشوند
همانا آنچهاند که مردم میخواهند.
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اما برای دموکراتیک بودن جامعـه  ،تنها اشتراک اتباع کشور در انتخابات
سرتاسری کافی نمیباشـد .چیزیکه در ال به الی انتخابات اتفاق میافتد نیز
برای دموکراسی مهم است.
دموکراسـی نیاز به گفتگوی محترمانه دارد .این در برگیرنده شـنیدن
نظرات و دیدگاه های دیگران ابراز نظر و دیدگاه خــود است .برای یک
دموکراسـی کاربردی ضرروی اسـت که اتباع یک کشور فکر نمایند که
آنها نیز بخشــی از جامعــه هستنــد .آنها بایـد قـادر به تاثیر گذاری در
انتخابات عمومــی باشند ،از ســوی دیگر همچنـان باید احسـاس کنند
که میتوانند در زندگی روزمــره شان  ،در مکتب ،در کار ،چهــار اطراف و
فامیــل خـود تغییرایجاد کنند.
گفتگو با دیگران در مورد اینکه چه چیـزی دموکراتیک است و چی چیزی
دموکراتیک نیست خود برای جامعـه دموکراتیک حائز اهمیت است .اگر
گفتگو ها متوقف شوند ،این شاید مبین آن باشد که بسیاری از مردم فکر
میکنند دموکراسی دیگر حـائز اهمیت نیست ،که این مسئلـه نشانگر آن
است که دموکراسی دیگر ضعیف شده است.
اینکه دموکراسی خوب است یا بد از ابتدای ظهور این اندیشه مورد بحث
بوده است .برخـی استـدالل میکنند که نـظام دموکراتیک همـانند نـظام
دکتاتوری که در آن شخص تصمیـم گیرنده میتـواند تصامیـم را زود عملی
کند آنچنـان که باید سریـع و موثر نیست  .در دموکراسی ،صدای هر فرد
باید شنیده شود .مردم باید برای رسیدن به توافق با هم سازش کنند و رأی
بدهند .لذا در مـوارد حاد  ،حتی در حـکومتهای دموکراتیک ،دموکراسی
باید بخاطر مؤثر بودن و سریع بودن تصامیم نادیده گرفته شود .در حاالت
اضطراری ،الزم است تا رهبران برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع سریعتر
تصمیم بگیرند.
خیلـی از مثال های دولت هـای غیر دموکراتیک وجود دارد که باعث
سرکوبی و وحشت افراد جامعــه شده است .در رژیم دیکتاتوری،
اشخاص را بخاطر دیدگاه های شان یا بخاطر اینکــه به یک گروه خاصــی
تعلــق دارند زندانــی میکننــد یا در قرارگاه هـای تحت نـظارت نگهـداری
میکنند .تاریــخ نشــان میدهد که نظام دموکراتیک میتواند از آزادی هــای
فردی و حقوق بشـر به بهترین وجه حمایت نماید .و اینکه دموکراسـی
و صلــح در صورتیکه مردم ممالک مختلف باهم ارتباط و تجارت داشـته
باشـند اکثرا ً موفق میشود.
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سـابقۀ دموکراسی

کلمۀ دموکراسی از کلمۀ یونانی دمـوس که به مفهوـم مـردم و کراتین که
به معنی قانون میباشد گرفته شـده است .اولین نظام دموکراتیک حـدود
 500سال قبل از میالد در یونان قدیم مطـرح شـده بود .شهر آتن از نظام
دیکتاتوری به یک نوع دموکراسی مبدل شد .اما هنوز هـم تنها افـراد آزاد
حق داشتند که در تصمیم گیری سهیم باشند .زنان ،غالمان و بیـگانگان در
تصمیـم گیری نقش نداشتـند .بنابرین امروزه ما نمی توانیـم آتن قدیـم را
مظهر دموکراسی بدانیم.
از تاریخ باستان تا به حال ،تاریخ اروپا از دموکراسی که امروز در سـویـدن
میبینیم دور بوده است .دموکراسی به طریقههای مختلف توسط مقاومت
مردم در برابر تقسیم غیر عادالنه قدرت در جامعه رشد نموده است.
به عنـوان مثـال  ،در زمـان بعـد از تاریخ باستان کلیسا برای صد ها سـال
بیشترین قدرت را در جامعـه داشت .پادشاهـان مستـبد و امپراطورهـای
آن زمان ادعا میکردند که قدرت آنها از نزد خدا میاید نه از مـردم .اما در
قرن  16میالدی ،قدرت کلیسا ضعیف شد ،زیرا بسیاری از افراد خواهان آن
بودند که کلیسا باید تغییر کند .آنها به این باور شدند که کلیسـا کاتولیک
از این به بعد نمیتواند مورد عقیده مسیحیان باشد ،زیرا هدف بیشتر آنها
پول و قدرت بود .این تغییر بنام اصالح یاد میشد .این تغییر سبب تضعیف
و تجزیه شدن قدرت کلیسا شد .در قرن 16سویدن کلیسای کاتولیک را رها
نموده و به پروتستانت پیوست.
در اواسـط قرن  ،18جنبشـی در اروپا بوجـود آمـد که بنام روشنـگری یاد
میشود .مردم از پیشرفت ها در عرصۀ علوم الهـام گرفته و انتقادهای شان
را نسبت به کلیسا و کسانیکه معتقد بودند که قدرت آنها از نزد خدا آمده
است آغاز نمودند .یکی از فالسفه آن زمان به نام فرینچمن چارلس لویس
دیمونتیسکو نظریههای قابل مالحظه را برای رهبری سیاسی یک کشور در
آن زمان مطرح نمود .او به این اعتقـاد بود که تقسیم قدرت به بخشهای
مختلف تعـادل خـوب ایجـاد میکند .این سه بخش عبارت از قوه اجرائیه،
قوه مقننه و قوه قضائیه بود.
یــکی از مهمتــرین رویــداد ها برای رشد دموکراسی در اروپا انقـالب
ســال  1789فرانســه بـود .در جـریان انقـلاب فرانسه ،مردم فرانسـه
در مقـابــل پادشـاه شـورش نمودند .بعد از انقالب ،فرانسه قانونی را
تصویب نمود که از نظریه های روشـنگری الهام گرفته شـده بــود ،و
بیــان مینمــود که قــدرت باید از مردم نشــأت بگیرد و این که هیـچ
فــردی نسبت به دیــگری برتری ندارد .اما تنها مردان حق داشتند به
سیاسـتمداران رأی بدهند.
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سوسیالیسم در قرن  19آغاز شد ،و مهمترین شخصیت در این دیدگاه کارل
مارکس بود .به عقیدۀ سوسیالیسـم ،عدالت و مسـاوات باید در میان تمام
مردم حـاکم شـود .این نظریات به شـکل وسیـع جریان پیدا کرد ،که سبب
ایجـاد اتحـادیـههـای تجـارتـی ،نهـاد ها و احزاب سوسیالیستی در سرتاسر
اروپا شد .در اواخر قرن  ،19صـداهای بلند شد که عدالت و مسـاوات برای
خانمها نیز مد نظر گرفته شود.

رشـد دموکراسی در سویدن

رویدادهای مختلفـی باالی رشد دموکراسی در سـویـدن و چنان که امروز
جامعه سویدن به نظر میاید تأثیر گذاشت .برخی از رویداد ها در قرن 19
و در اوایل قرن  20فوق العاده مهـم بودند .این رویداد ها اساس سـویـدن
مدرن و دموکراتیک راتشکیل دادند.
راه پیمایی ب رای حق رأی
دهی زنان در سال  1918در
سویدن

عکس از :انا بکلند ( © ،)Anna Backlundموزیم نوردیک

قانون اساسـی دولت در سـال 1809

سویدن نوشتن قوانین را از قرن  14آغاز نمـود .قانـونـی را که نقطـۀ آغاز
دموکراسی در سـویـدن بود قانـون اساسـی میگفتند .قانون اساسی دولت
در سال  1809برای رشد دموکراسی در سـویـدن بسیار مهم بود .این قانون
تصریح مینمود که شاه تنها کسی نیست که تمـام قـدرت را صاحب باشد،
ودر عوض قدرت به چهار بخش تقسیم شده بود.
•
•
•
•

•قدرت اجرائیه در دست پادشاه بود.
•قدرت مالیه دردست پارلمان بود.
•قدرت تصویب قوانین در میان شاه و پارلمان تقسیم شده بود.
•قدرت قضاوت به محاکم سپرده شد.
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با وجودیکه طبـق قانـون جـدیـد قدرت تقسیم شـده بود ،دموکراسی در
سویدن هنوز رشد نکرده بود .قانون جدید زمینه رشد دوامدار دموکراسی
در جامعه را فراهم نمود.

آزادی مطبوعـات ،آزادی بیـان و آزادی عقیـده

همچنان قانون اساسـی دولت درسال  1809یک سلسلـه حقوق مدنـی و
آزادی ها را استحکام بخشید .در میـان سایر چیزها ،سـویـدن قانون آزادی
مطبوعات و آزدای بیان را قبالً در سال  1766تصویب نموده بود ،که بیان
میداشت هرکسـی میتـواند دیـده گاه ،عقیده و احساسـات خـود را بروی
صفحه کاغـذ و یا هم ازادانه بیان نمـاید .همچنان قانون اساسی دولت در
سال  1809بیان میداشت که تماـم اتباع جامعـه حق دارند که هر دینی را
که میخواهند دنبال نمایند.

مکتـب ابتدائیـه عمومی

در سـال  1842مکتب ابتدائیه در سـویدن معرفی شد .به این معنی بود
که تمــام اطفــال باید درمکتب شامل شوند .بسیاری از مردم نوشتن
و خواندن را یــاد گرفتنــد .ایـن امــر یـکی از شـرطهای مهــم رشـد
دمـوکراسـی در سویدن بود.

نهضت هـای مردمـی و آزادی نهـاد ها

جـریانــات اجتمـاعــی چون نهضت میـانـه روی در صـرف الکـول،
نهضت آزاد کلیسا ،نهضــت زنان ،نهضت کارگران و احــزاب سیاســی در
اوخــر قرن  19در سـویــدن نمایان شدند .این جـریــانات برای دموکراسی
مهم بود .با تنظیم نمودن گروه ها مردم به سـادگی توانسـتند تغییرات
دلخـواه خود در جامعه بوجود آورند .نهضت های مشـهور چگونگی
سازمــان دهی ،برگزاری نشسـت ها و اینکه چه چیز برای ایجاد تغییر
الزم است را به مردم یاد داد .سازمان های مختلفــی روی مســائل
متفــاوت کار میکردند .به عنــوان مثــال ،نهضت کارگران معرفـی شرایط
خــوبتر برای کار و حق رأی دهی بدون در نظر داشت جنسیت و درآمد
را در بر داشت.
در سـال  ،1909به اکثریت مـردان در سـویـدن حـق رأی دادن داده شد.
درسال سـال  ،1919به زنان نیز اجـازه داده شـد تا در انتخابات شهرداری
رای بدهند .از سال  ،1921تمـام جوانان  ،مردان و زنان حق رأی دهی در
انتخابات عمومی در سویدن را داشتند.
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نظـام دموکراتیک در سـویدن

سویدن یک دموکراسی پارلمانی است که حکـومت آن بر پایه ساختارهای
دموکراتیک در سطوح مختلف جامعه بنا شده است .سویدن نظام شاهی
نیز است .به این معنی که ما ملکه یا شاه داریم که رأس دولت کشـورقرار
دارد .به هر حـال رئیس دولت هیـچ گونه قـدرت سیاسـی نـدارد ،اما تنها
وظایف تشریفاتـی دارد .سیاستمداران که بصـورت دمـوکراتیـک انتخــاب
شدهاند کشور را رهبری میکنند.
قانون اساسـی ،همان قانونـی است که چگونـگی رهبری سویدن را تعیین
میکند ،با این جمله شروع میشود « تمام قدرت دولت در سویدن از مردم
نشـأت میگیرد» .به این معنـی که تمـام تصامیـم کـه در سطـوح مختلـف
جامعه گرفته میشود باید بر مبنای دیدگاه ها و منافع اتباع سویدن باشد.
در سویدن ،تصامیم در سه سطـح سیاسی گرفته میشـود .این تصامیـم در
سطـح شهرداری ها ،در سطـح شورای ناحیه یی یا منطقه یی و در سطـح
دولت گرفته میشود .به علت این واقعیت که سـویـدن عضو اتحادیه اروپا
میباشـد ،تصمیـم گیریهای باالتر از سطح دولت نیز وجـود دارد .اتحادیۀ

ساختمان غربی پارلمان در
استرومن ( ،)Strömmenاز
نمای غربی آن.

عکس از :ملکر داهلستراند ()Melker Dahlstrandt
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اروپا شامل  28کشور میباشد .در تمامی سطوح ،سیاستمداران وجود دارند
که مـردم برای آنـها در انتخابات سرتاسری رأی داده اند .این سیاستمداران
را اعضای کمیسیـون نیز میگویند .این سیاستمداران در کرسیهای تصمیم
گیرندۀ مینشینـند که برای آن انتخـاب شـده اند ،به عنـوان مثـال شورای
شهـری ،شـورای ناحیـه یی یا منطقـه یی  ،پارلمـان ( )Riksdagو پارلمان
اتحادیه اروپا.
در نـظام دمـوکراسـی ،الزمـی است تا برای جلـوگـیری از فسـاد و ســوء
استفاده از قدرت تفتیش داخلی وجود داشته باشد .یک راه حل میتواند
تقسیم قدرت میان عاملین مختلف قدرت باشد .که بتوانند یکدیگر را به
طریقههای مختلف کنترول نمایند .مثالهای متعـددی از این کار وجـود
دارد .یک مثـال این است که دولتهای محلی مستقل اند ،که این راهی
است برای مقابله با مرکزی شدن قدرت در سویدن و اینکه تصمیم گیرنده
فقط ایالت خـواهـد بود .مثـال دیگر این است که قـدرت ایالت در میـان
پارلمان که ایجاد کننده قـوانـین بوده و دولت تطبیق کننده قانون میباشد
و محـاکم که بر مبنای آن قـوانیـن قضـاوت میـکنند تقسیم گردیده است.
همچنان پارلمان وظیفه دارد که دولت را نظارت و بررسی کند .اگر دولت
درست عمل نکند ،پارلمان حق دارد تا دولت را وادار به کناره گیری نماید.
قوانین اساسـی سـویـدن فرصتهای را برای شهروندان و رسانه ها ایجـاد
مینماید تا در مورد چگونگی رهبری کشور آگاهـی حاصـل کنند .تمام این
موارد به سـویـدن کمک میـکند تا از فسـاد و سوء استفاده از صالحیت و
قدرت که در بسیاری از کشور ها یک امر عادی است جلوگیری نماید.
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دولت

دولت شـامـل پارلمـان ( ،)Riksdagخـود دولت ،و در حـدود  ۳۵۰نهـاد
دولتی ،سازمان ها ،هیئت ها و مقامات( مقامات دولتی) میباشد .پارلمان
( )Riksdagتصمیم میگرید که چی کار در جامعـه صورت گیرد ،و دولت
این تصامیم را با همکاری دفاتر و مقامات دولتی اجرا و تطبیق میکند.
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پارلمان سـویدن ()Riksdag

رایکسداگ ( )Riksdagپارلمان سویدن است که قوانین را تصویب میکند.
این باالترین مجمع تصمیم گیری در کشور است .پارلمان سویدن متشکل
از نماینده گان سیاسی میباشد که از سوی مردم در انتخابات ملی انتخاب
شـده اند .قـدرت سیاسـی بیشتر به احـزاب سیاسـی وابستـه است ،چـون
اعضای پارلمان به حیث نماینده احـزاب سیاسی انتخاب میشوند .پارلمان
شامل  349عضو میباشد که هر چهار سال بعد انتخاب میشوند .مهمترین
وظایف پارلمان عبارتاند از:
•
•
•
•

•تصویب قوانین جدید و لغو قوانین کهنه
•تصویب بودجه دولت  ،به عنوان مثال تصویب عواید ساالنه ( مالیه و
فیس ها) و مصارف
•بررسی کارکرد دولت و مقامات دولتی
•تقرر نخست وزیر کسیکه در دولت سهیم میباشد

دولت سویدن

دولت قدرت اجرایی دارد .به این معنــی که ادارۀ امــور روزمــره دولتی
را بعهده دارد .این شامــل ارائه ،پیشنهــادات مربوط به بودجه دولت
و ارائه رهنمود ها مربوط به چــگونه گی مصــرف بودجه ،رهبری قوای
نظامــی و بعهده گیری مسـئولیت سیاسـت خارجی همراه با پارلمان
میباشـد .کارمندان بی شـماری که در دفاتر دولتی کار میکنند حکومت را
یاری میکنند.

معمـوال این بزرگترین حزب یا چندین حزب همـکار در پارلمـان است که
ً
دولت را ایجاد مینمایند .نخست وزیر انتخاب شده از سوی پارلمان وزرا را
انتخاب نموده که مسئول سیاست گذاری و پالیسیهای مختلف میباشند.
هر وزیر دولت در وزارت فعـالـیت مینمـاید .وزارت ها ادارات مخـتلفـی
هستند که مسئولیت عرصههای مختلف را بهعـده دارند .به عنـوان مثال،
وزارت معارف با مکاتب وتعلیم و تربیه سر وکار دارد و وزارت فرهنگ در
عرصۀ فرهنگ کار میکند.

مقامات دولتی

مقامات دولتــی ،مقامات دولت ،محاکم و اداری هستنــد .مثــال مقامـات
دولتی شـامل خدمات عامه کاریابی ،ادارۀ بیمه اجتماعی سویــدن و
اداره ترانسـپورت سویدن میشـود .دولت نباید چگونگی اجرای قوانین
و اقدامات مقـامــات در مسـائــل مربوط به کار شان را کنترول کند.
مقـامــات دولتــی مستقل هستند ،اما باید طبــق قـوانین ،پالیسـی ها
و مقرراتــی که توسط دولت وضع گردیده کار کنند .در بسیاری از
کشور های دیگر داشتن قدرت مداخلــه در امــور مقـامـات با صـدور
احــکام برای سیاستمداران که وزیر هستند یک امر عادی است .در
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سـویــدن ،این نوع فرصت ها وجود ندارد .قوانین وجود دارد که از آنچه
کـه بنام حکمروایی وزرا یاد میشـود جلوگیری مینماید.
برای اگاهی بیشتر از چگونگی سیستم حکومتی در سویدن میتوانیـد به
سایت اینترنتی دولت  www.regeringen.seمراجعه کنید.

قوۀ قضائیه

قوۀ قضائیه معموالً شامل مقاماتی میشود که مسئول قطعیت و مصونیت
قانـون هستنـد .محـاکم بنیـاد قوۀ قضائیـه راتشـکیل میدهنـد .مقـامـات
جلـوگیری کننـده از جرم و تحقـیق کننـده مثـل پولیس و مقـامات جبران
خساره و حمایت از قربانیان جرم نیز شامل قوۀ قضائیه میگردند.
محاکم سویدن شامل  80ادارات و هیئتهای مختلف میباشد .درسویدن،
سه نـوع محـاکم وجـود دارد :محکمـه عمـومی ،محکمه اداری و محاکم
مخصوص .محاکم میتوانند جریمه وضع کنند یا دعاوی را حل کنند.
محاکم عمومی شامل محاکم ابتدائیه  ،محکمه استیناف و محکمه عالی.
محکمه عمومی امور جنایی ،موضوعات فامیلی و مسائل بین شرکت ها
و اشخاص را بررسی میکند .محاکم اداری شامل ،محاکم اداری ،محـاکم
استیناف اداری و محاکم عالی اداری میشود .محاکم اداری عمدتاً دعـاوی
میـان افـراد و مقـامـات دولتی را حـل مینماید .این میتواند شـامـل مسائل
مربوط به مالیه ،اتباع خارجی و تابعیت (محاکم مهاجرت) همچنـان
دعـاوی با ادارۀ بیمـه اجتماعـی و شهرداری گردد.
محاکم مخصوص دعاوی عرصههای مخصوصـی مثل قانـون کار و مسائـل
مربوط به مصرف کنندگان را حل میکند.
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معلـومـات بیشتر در مـورد عرصـههای که محـاکم مختلف مسئولیت آن را
بعهده دارند در ویب سایت محاکم سویدن وجود دارد .www.domstol.se
رسیدگی به دوسیه افراد توسط محکمۀ بیطرف و مستقل حق همه ساکنین
سویدن میباشد .طبق قانـون اساسی سویدن ،فعالیت محاکم توسط قانـون
پی گیری میشود ،اما از جهات دیگر آنها مستقل هستند .نه اعضای پارلمان
و نه هم وزرا حق دارند تا در امور محاکم مداخله نمایند.
قطعیت قانون به این معنـی است که همه افراد نزد قانوـن دارای حقوق
مسـاوی هستنـد .تا محکمه کسی را محـکوم نکرده باشـد شخص بی گناه
است .قطعیت قـانـون یک بخـش عمدۀ دموکراسی بوده و این عبـارت از
روابط قانونی میان افراد و دولت میباشد .هدف این است که همه باید از
تهدید سایر شهروندان ،مقامات دولتی در جامعه در امان باشند ،و این که
آزادی و حقوق همه باید تضمین شـود .قانـون باید واضح باشد :اینکه چه
چیزی مشروع و چه چیزی غیر مشـروع است باید واضح باشد .شخص که
مرتکب جرم میشود باید بداند که چی عواقب برای او وجود دارد.
هر آن کس که فکر میکند مقامات ،مانند ادارۀ بیمه اجتماعـی یا شهرداری
ها ،تصمیم نادرست را اتخاذ نموده است میتواند طلب استیناف کند .مقام
که تصمیم اتخاذ نمـوده باید راجع به دادن استیناف راهنمایی فراهم کند.
معلومات راجع به استیناف دهی معموالً در ختم مکتوب که در آن حـکم
اعالن میگردد فراهم میگردد.
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شهرداری ها

تمامی شهروندان سـویــدن در شهرداری ها سکونت دارند .سـویــدن
دارای  290شهرداری که هریک با مدیریت مشخص محلــی خودش
اداره میشـود .شهرداری ها از بسـیاری جهات مستقل هستند .شهرداری
ها توسط شورای انتخــاب شــده شهـــر و هیئـت ها و کمیتـه های که
توســط شورای شهری انتخــــاب میشـونــد اداره میشــود .وظایـف و
مســوولیـت هــای شـــورای ناحیه یی/منطقه یی و شـهرداری ها در
قـانــون شهردارها تعیین گـردیــده است .سه کمـون بزرگ سـویـدن
عبارتند از :استکهولم ،یوتیبوری و مالمــو است .افــزون بر این
کمـونهـایــی با بیش از  100000نفر جمعیت وجـــود دارد که می توان
این کمونهــای نسبتا کوچک را نیز شهر نامید.

شهرداری ها مسئولیت مراقبت از مکاتب ،کودکستان ها ،کتاب خانه ها را
بدوش داشده و برای بزرگساالن مراقبتهای خانگی و برای کسانی که به
حمایت پولی ضرورت دارند پول فراهم میکند .همچنان باید خدمات آتش
نشانی و خدمات پاک کاری شهر را عهـده دار باشند .آن ها باید در رابطه
به سرک ها ،خانه ها ،آب و برق پالن گذاری کنند .شهرداری ها باید برای
اجرای کارهای شان پول داشته باشند .شهرداری ها درآمد خود را از مالیات
دولتی ،فیس ها و کمـکهای حـکومت مـرکزی تأمین میـکنند .کسـانیـکه
عایـدات دارنـد به شهــرداری که در آن راجستر شـدهانـد مالیـه پرداخت
میکنند .مقـدار پرداخـت مالیه بستگی دارد به شهـری که سـاکنـین در آن
زندگی میکنند و نوع عایدات که دارند.

شـورا های ناحیـه یـی ،منطقـه یی و نواحی

در سـویـدن حـدود  21ناحیـه وجـود دارد .درهر ناحیـه چندین شـهرداری
وجود دارد .هر ناحیه دارای هئیت اداری ناحیه یی میباشد .دولت در رأس
هیئتهای اداری ناحیه والی مقرر میکند .هیئت اداری ناحیه یی نماینده
دولت در این مناطق میباشد .وظایف اصلی آن همزمان با در نظر داشت
وضعیت خـود ایالت بدست آوردن اهدافـی میبـاشد که توسـط پارلمان و
دولت وضع گردیده است.

در سویــدن شوراهای ناحیه یی وجود دارد ( که برخی از این شورا ها
بنام شوراهای منطقــه یی نیز یاد میشود) .شــورای ناحیـه یی یک نهـاد
سیاسی بوده که در برگیرنده تمــام مساحت ناحیــه میبـاشد .شوراهـای
ناحیــه یی حق دارند تا مالیه طلب کنند و مسئولیت وظایف مشخص
اجتماعی مثل خدمات اولیه صحی را بعهده دارند .همچنان آنها مسئــول
امــور فرهنــگی ،ترافیک محلی و پالن گذاری منطقه یی میباشند .در
حال حاضر در سویدن  20شورای ناحیــه یی و منطقه یی وجــود دارد.
این شوراهای منطقه یی و ناحیه یی توسط مجلس نمایندگان انتخــاب
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شــده ،اعضای شــورای منطقـه یی و شوراهای ناحیه یی رهبری میشوند.
به عنوان مثــال میتوان گفت که منطقه واسترا گتالند بطور رسمی شورای
ناحیه یی واسـترا گتالند است.

اتحادیـۀ اروپا

اتحادیه اروپا یک همکاری اقتصادی و سیاسـی میان چندین کشـور
اروپایی میــباشد .اتحادیه اروپا پس از جنگ جهانــی دوم به صفت یــک
همــکاری اقتصــادی و سیاســی میان کشور های فرانسه ،بلجیـم ،ایتالیا،
لوگسامبورگ ،هالند و آلمان غربی آن زمان بوجــود آمد .هــدف از این
اتحادیه همکاری اقتصــادی و سیاســی برای جلوگیری از جنگ جهانی
دیگر ،برقراری صلح و توسعه تجــارت در محــدودۀ اروپا بود .یکی از
مفکوره هـای عمـده این بود که کشـور های که با هم تجارت دارند بتوانند
از لحاظ اقتصادی به یکدیگر وابسـته شـده و بدین ترتیب از وقوع جنگ
جلوگیـری شـود .میتوان گفت کـه هر یک از دولت های عضو برای تأثیر
گذاری مشـترک روی جهان بخشـی از قدرت خود را به اتحادیۀ اروپا
محول نموده اند.
سـویــدن عضــویت اتحـادیـه اروپا را در سـال  1995بدست آورد.
امــروزه ،اتحادیه اورپا  28کشــور را در بر میــگیرد که آن ها با هـم
در بخـش هــای حمل و نقل رایگان اجناس ،خدمــات ،پایتخت و مردم،

پارلمان اروپا در بروکسل ()Brussels
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حفاظت از محیط زیست ،امنیت و دفاع همــکاری دارند .بســیاری از
کشـور های عضو دارای پول یکسـان بنام یورو بوده که سـویدن در این
جمع شـامل نمی باشد.
اتحادیه اروپا سـه نهاد اصلی دارد که مشـترکاً قوانین را تصویب
مینماینــد :کمیسـون اروپا ،پارلمــان اروپـا و شـورای اتحـادیـه اروپا.
همــه آن هــا در بروکســل  ،پایتخت بلجیـم ،در شهر فرنچ استراسبـورگ
موقعیت دارند .و درکشور لوکزامبورگ .این  28کشــور در سه بخــش
مختلف با هم همــکار هستند:
• •سطح فرا ملیتی
تصامیم که تمام اعضـا باید از آن اطاعت کنند .این شـامـل قـوانین
میشود که اتحادیه اروپا آن را باید تصویب کند .قانون اتحادیۀ اروپا
باالتر از قانون هر کشور عضو است .بسـیاری از قوانیـن برای ساده
سازی تجارت ،سفر و کار در اتحادیۀ اروپا تصویب میشوند  .محمکۀ
برای تصویب قانـون اتحادیه اورپا وجـود دارد .که این محکمـه بنام
محکمۀ اروپا یاد شده و در لوکزامبورگ موقعیت دارد.
• •سطح بین المللی
همـکاری داوطلبـانه میـان  28اعضـای این اتحادیـه ،بدون تصویب
قانـون .زمانیـکه اتحادیه اورپا درمـورد مسـائـل مربـوط به سیاست
خارجی یا بخش همکاری نظامی تصمیم میگیرد ،این کار در سطـح
بین المللی صورت میگیرد.
• •سطح ملی
هریک از کشورهـای عضو حق دارند تا در امـور داخلـی خـودشـان
تصمیم بگیرند .به هر حال تمـام قوانین را که این کشور ها تصویب
میکنند باید با قوانین در سطح فرا ملیتی مطابقت داشته باشد.

تقسـیم قـدرت در بین همه

باوجودیکه قـدرت سیاسـی رسمـی در سطـوح مختلـف تقسیـم میشـود:
شهرداری ها ،ناحیه ها و سطوح منطقه یی ،در سطح دولتهای اتحادیه
اروپا ،بسیاری از قدرتهای مرکزی در داخل اجتماع وجود دارند که باالی
نظام دموکراتیک تأثیر میگذارند .مارکیت بزرگ رسانه ها و جامعـه مدنی
هر دو عاملین و عرصههای مهم جامعۀ دموکراتیک هستند.
شمـار زیادی از رسـانـه ها (اخبار ،رادیو ،تلویزیـون و انترنت) نسبـت به
قدرت دولت بی طرف هستنـد .به این معنی که آنها میتواننـد آزادانه به
مردم اطالع دهـی کنند و سیاستمداران و سایر قدرتـمـندان در جامعـه را
نظارت کنند .همچنان رسانه ها رول عمدۀ را در گفتگوهای درخشان راجع
به مسائل اجتماعی بازی میکنند.
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رادیوی سـویـدن ( )RSو تلـویـزیـون سویـدن ( )STVدر ملکیت بنیادهای
قرار دارد که مستقل هستند .فعالیتهای آنها توسط مالکان خانه که فیس
تلویزیون و رادیو را پرداخت میکنند تمویل میشود که بنـام جـواز فعالیت
تلـویزیـون یاد میشـود .لذا شبکههـای مـذکور از طریق اعـالنات یا دولت
تمویل نمیگردند بلکه منحیث خدمات عامه ارائه میگردند .هدف آنها کار
بی طرفانه و کار بر مبنای دموکراسی است .همچنان بسیاری از چینلهای
تلویزیونی و رادیـویـی وجـود دارد که از طریق اعـالنات تمویل گردیده و
توسط پالیسی سازان پیش برده میشوند مثل شبکۀ .TV4
بازار کار شامل شرکتهای شخصی و مصرف کنندگان میـگردد که مشترکاً
باالی اقتصاد کشور و بازار کار تأثیر دارند .پیشرفت اقتصـادی یـک سکتور
تجارتی باالی عایدات مالیاتی دولت تأثیر دارد.
اصطالح جامعـه مدنی به بخشی از جامعـه گفته میشود که در آنجا مردم
بدون دخالت مستقیم دولت به یکدیگر کمک میکنند .بر خالف شرکتها
قوۀ متحرک جامعـه مدنـی پول نیست .همچنـان جـامعـۀ مـدنـی را اکثرا ً
سکتور غیر انتفاعی ،سکتور داوطلب یا سکتور مدنی میگویند .مثالهای از
فعالین جامعه مدنی شامل موسسههای خیریه ،کلبهای ورزشی و احزاب
سیاسـی که مستقیمـاً توسـط دولت حمایـه نمیـگردند یا برای کسب پول
وجود دارند میباشد.
نهضتهای مشـهور در سـویدن مثل نهضت بازار کار ،نهضت محیط
زیست و نهضت میــانه روی در صرف الکول مثالهای هستنــد که نشـان
میدهــد که جامعۀ مدنی به چی اندازه میتواند در جامعــه قدرت داشتـه
باشــد که نه دولت و نه بازار کار هیچ یک چنین نیرو را ندارند .جامعۀ
مدنی بخش مهمی از جامعۀ دموکراتیک است که در آن مردم میتواننــد
به طریقههای مختلف باالی جامعه تأثیر گذاشـته و در جامعه مشـارکت
داشته باشند.
در محدودۀ حقوق دموکراتیک به شمــول آزادی مطبـوعــات ،آزادی
بیــان و آزادی انجمن ها ،فراخوانی دیگری برای مردم وجــود دارد تا در
زنــدگی سیاسی سهیم باشند .مردم میتواننــد به طریقه های متفـاوت
برای تعقیب مسـائل مختلف در سیاسـت دخیل باشـند بطور مثال دخیل
بودن در حزب سیاســی ،سازمــان یا انجمن .مردم میتواننــد با رسـانه هـای
مختلف تمــاس بگیرند و آنچه از نظر شـان مهم اسـت را به رسانه برسانند.
شـما در تماس با یک روزنامه نگار میتوانید از بردن نام خود خودداری
کنید .همچنان مردم میتـواننــد با سیاسـتمداران در شهرهای که زندگی
میــکنند تمــاس گرفتــه و پیشنهادات و نظریات خود را راجع به تصامیم
گرفته شـده به آنها بگویند.
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چهار قانون اساسـی سـویدن

برای کارکرد صحیح دموکراسی به قـوانیـن و مقــررات ضــرورت است.
مهمترین قوانین در سویدن قوانین اساسـی هستند .قوانین اساسی اساس
بوده که سایر قوانین بر پایۀ آن ساختـه میشـود و برای چگونگی رهبری
سویدن چهارچوب کاری وضع میکند .این قوانین پشتیبان دموکراسی بوده
و باالتر از همه قوانین اند .به این معنـی که محتـوای سایر قوانین کشور
نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
برای تضمـین رعایت چهارچوب ،تا کس نتوانـد بعـد از انتخابات "کودتا"
کند ،قوانین را نمیتوان بدون طرزالعملهای صحیح تغییر داد .برای تغییر
معموال پارلمان ( )Riksdagباید عین تصمیم را دو بار بگیرد.
ً
قانون اساسی
همچنان بین آن دو تصمیم ،باید رأی گیری عمومـی برگزار گردد .همچنان
قانون وجود دارد که دولت را از تصمیم گیری عجوالنه مانع میشود .وقت
اضافی برای فکر کردن برای همـه فرصت در نظر داشت دقیـق اصالح در
قانون اساسـی را فراهم میکند .قانـون اساسـی از دموکراسی ما محافظت
میکند .چهار قانون اساسی در سویدن وجود دارد:
•

•
•
•
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•قانون اساسی دولت ( )RFکه در بارۀ چـگونـگی رهـبری سـویـدن
است .قانون اساسـی امروزی دولت از سال  1974به این طرف قابل
اجرا است .این قانون دارای مقراراتی بوده که بیان میدارد که دولت
چـگونـه بایـد کار کند و چـگونه انتخاباتهای پارلمانی برگزار گردد.
همچنان قانون اساسی دولت شامل قوانین حقوق ابتدایی و آزادی ها
میشود .بطور مثال قانون اساسی دولت میگوید که همه حق تجمع و
آزادی عقیده دارند.
•قانون جانشینی ( )SOراجع به این است که کی باید پادشاه یا ملکۀ
سویدن شود.
•قانون آزادی مطبوعات ( )TFکه راجع به آنچه که باید در کتاب ها
و نشریات به نشر برسد میباشد .در سـویدن ،شخص میتواند هر چی
بخواهد بنویسید بشرطیکه متن جنایتکارانه نباشد.
•قانون آزادی بیان ( )YGLکه راجع به آنچه در رادیو ،فلم و اینترنت
گفته میشود است .در سویدن ،شخص میتواند هر چه بخواهد بگوید
اما بعضی استثنائات وجـود دارد .بطـور مثـال شخص نمیتواند چیزی
بگوید که اهانت آمیز باشد .این میتواند تمـام آنچه را که شخص در
مورد فرد یا گروه از افراد میگوید دربر داشته باشد.
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افکار و احزاب سیاسـی

وقتی رأی میدهید حزب سیاسی را انتـخـاب میکنیـد که میخـواهید از آن
حمـایـت کنید .حزب سیاسـی به گروه از افـرادی گفتـه میشـود که دارای
افکار مشابه بوده و میخواهند در کشور نفوذ داشته باشند .هر حزب باید
برنامه سیاسی داشته باشد که نشان دهد که حزب دارای چی افکاری بوده
و جامعه چگونه باید پیشرفت کند .احزاب سیاسـی امروزه بطور وسیع به
اساس افکاری که در قرن نزدهم رشد کرد پیش میروند.

لیبرالیسـم

کلمـۀ التینـی لیبر به معنـی آزادی است .اولین آزادی خـواهـان (در قرن
هژدهـم) میخواستنـد از حقوق بشر و آزادی دفاع کنند .آنها میخواستنـد
از آزادی بیان و آزادی مطبـوعـات محافظت کنند تا همه بتوانند افکار و
احساسات خود را بطور شفاهی و کتبی مطرح کنند.
همچنان آزادی خواهان میخواستند بعضی از قیمت ها را در هنگام خرید
و فروش محصوالت از بین ببرند .فکر میکردند برای اقتصاد خوب بوده و
خطر جنگ را کاهش میدهد.

محافظـه کاری

کلمـۀ از  conservativeکلمـۀ  conservareالتین گرفته شده که به معنی
حفظ کردن و نگهـداشتن است .اولین محـافظه کاران (در قرن هژدهـم)
میخواستنـد تاریـخ کشـور ،سنت ها و عقـایـد خـود را حفـظ کننـد .آنهـا
میخواستنـد تا پادشاه ،کلیسا و اشراف در جامعـه قدرت را بدست داشته
باشند .بعضی از افکار مهم محافظه کاران شامل مقابله با تغییرات سریع
در جامعه و حفظ سنت ها به اساس تجمعهای فامیلی و دینی میگردد.

سوسیالیسـم

کلمۀ سوسیالیسم از کلمـۀ التین سوسیاس گرفته شده که به معنـی رفیق
است .اولین سوسیالیست ها (در قرن نزدهم) میخواستند از حقوق طبقه
کارگر دـفاع کنند .آنها نمیخواستـند که کارخـانـه ها و سـایر سـازمـان ها
شخصی باشد .در عوض میخواستند مردم مشترکاً مالک اشیا باشند .یکی از
افکار عمدۀ سوسیالیسم این است که باید تا حد که امـکان دارد بین افراد
و گروههای مختلف جامعه برابری وجود داشته باشد.

سـایر ایدئولوژی های سیاسـی

بعضی از ایدئولوژیهای جدید در قرن بیستم ظهـور کردند .افکار آنها به
طریقههای مختلف جهانیان را متأثر کرده است.
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فیمینیسم از زمانهای قدیـم وجـود داشتـه اما در قرن بیستـم قویتر شد.
فیمینیست ها به این عقیده هستند که مرد ها نباید نسبت به زنان قدرت
زیادی در جامعه داشته باشند .آنها باالی تحکیم حقوق سیاسـی ،اقتصادی
و اجتماعی زنان تمرکز میکنند.
محیط زیست گرایی شامل افـکار میشود راجـع به اینکه انسـان بخشی از
طبیعت است .محیط زیست گرایی سیاسی راجع به رضایت به کار بخاطر
داشتن محیط زیست خوب و پیشرفت پایدار ایکولوژیکی است.
ملـی گرایی یا ناسیونالیسم شامـل افـکار مثـل وحـدت و یـکپارچگی ملـی
میباشد .ملی گرایان میخواهند ملیت ،فرهنگ و تاریخ خود را حفظ کنند.
نسیونالیست ها باالی اختالط فرهنگی انتقاد دارند.
فاشیسم و نازیسم از اوایل قرن بیستم تا به حـال وجـود دارد و میـگویند
که باید نخبگان قوی جامعه را کنترول کنند نه نمایندگان مرـدم که بطـور
دموکراتیک انتخاب میشوند .فاشیسم و نازیسم هر دو افکار ناسیونالیستی
بوده که معتقـد هستنـد که فرهنگ آنهـا نسبـت به سـایر فرهنـگ ها پر
ارزشتر است .نازیسـم در دهـه  1930در جـرمنـی زمانیـکه ادولف هتلر
رهبری کشور را بعهده داشت قوی بود .نازی ها جنگ دوم جهانی را آغاز
کردند و میلیون ها یهـودی ،روما ها ،افراد معلول و سایر افـراد را که ضد
پالیسیهای نازی ها بودند به قتل رساندند.

احزاب سیاسـی

احــزاب سیـاسـی نقـش دمـوکراتیـک مهمـی دارنــد و بـه رای دهنـدگان
گزینههایی را برای رای دادن در انتخابات آزاد داده و امـکان تاثیر
گذاری و حس مسئولیت پذیری را در افـراد بوجـود میآورند .احـزاب از
حمایت سیـاسی برخوردارند تا بتوانند بی آنکه نیـازی به سـازمـانهای
گـوناگـون کمک کننده داشتـه باشنــد ،برای دراز مـدت برنامـه ریـزی
کنند .احزاب می توانند برای حمایت مالی از هیئت مشارکت حزبی
() partibidragsnämndenدرخواست کمک کنند .حمایت از فعالیت های
عمومی در حوزه های مختلف در داخل و خارج از پارلمان اهمیت دارد.
نتایج انتخابات بر میزان کمک مالی احزاب تأثیر می گذارد.
احزابی که هم اکنون در دوره انتخـابـاتـی  ۲۰۱۴ -۲۰۱۸در مجلس
حضـور دارند عبارتند از :حزب مرکز( ،)Cحزب لیبرال ها(،)Lحزب
دموکرات مسیحی( ، )KDحزب محیـط زیست( ،)MPحزب میانه روها
(، )Mحزب سوسیال دموکرات( ،)Sحزب دموکراتهای سوئد( ) SDو حزب
چپ( .)Vبعـد از انتخـابـات سپتامبر  ۲۰۱۴حـزب سوسیـال دموکرات و
حزب محیط زیست دولت تشکیل داده اند .نخست وزیر استفان لوون،
سوسیال دموکرات است.
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بعضی از احزاب گروه سیاسی را تشکیل دادهاند که بنام ائتالف یاد میشود.
احزاب که شامل این ائتالف میشوند عبارتند از :حزب میانه رو ،حزب
مرکز ،حزب لیبرال و دموکراتهای مسیحیها .این چهار حزب در جریان
 ۲۰۱۴–۲۰۰۶حکومت را تشکیل میدادند.

سیسـتم انتخاباتی سـویدن

اساس جامعـۀ دموکراتیک این است که ما بتوانیم اشخاصـی را در جـریان
انتخابات سراسری انتخـاب کنیم که از ما نماینـدگی کنند .انتخابات بسیار
مهم است زیرا ساکنین کشـور قبل از هر چـیز از طریق انتخابات میتوانند
باالی پالیسی ها تأثیر بگذارند.
عکس از م راکز رأی
دهی جای که مردم
رأی میدهند.

عکس از :یونر
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انتخابـات و تعـداد رأی دهندگان

زمانیـکه مردم در انتخـابات رأی مـیدهنـد ،این امـر بیـانگر این است که
بسیـاری از مردم باالی سیاستمداران و سیستـم دمـوکراتیک اعتمـاد دارند.
برای اینکه پارلمان ( ،)Riksdagشوراهای ناحیه یی و شهری بتوانند بطور
مجمـوع از مـردم نمـایندگـی کنند باید تعـداد کافی رأی دهنـدگان واجـد
شرایط در انتخابات شرکت کنند .در سـویـدن تقـریـباً  86فیصد نفوس در
انتخـابـات پارلمانـی  2014رأی دادند .فیصـدی کمـتر از رأی دهنـدگان در
انتخابات شوراهای ناحیه یی/منطقه یی و شهری رأی دادند .زمانیکه شما
رأی میدهید ،این رأی دهی فرصت برنده شدن شخصی را که مثل شما فکر
میکند و در جامعه تصمیم گیری خواهد نمود افزایش میدهد.
تفــاوتهای عمــدۀ در میـان تعداد رأی دهندگان در گـروههـای مختـلف
مردم وجود دارد .افراد که دارای عایدات و تحصیالت پایین هسـتند نسـبت
کسانیکه دارای عایدات و تحصیالت باال هستنــد کمتر رأی میدهنــد.
تعداد جوانان رأی دهنــده نسبت به بزرگساالن کمتر است .همچنــان
تعــداد رأی دهندگان در میــان افـرادیـکه در خـارج از کشور تولد
شــده اند کمتر است .مدت زمان سکونت در سویدن اکثرا ً عالقه به رأی
دهی را افزایش میدهد.

انتخابات سراسـری

چهار نوع انتخابات سراسری وجود دارد:
•
•
•
•

•انتخابات پارلمانی ()Riksdag
•شورای تصمیم گیرنده منطقه ای/ایالتی
•انتخابات شورای شهری
•انتخابات پارلمانی اروپا

رأی دهندگان به حزب رأی داده و همچنـان میتواننـد به شخـص (کاندید)
که نامش در ورقۀ رأی گیری وجود دارد (رأی دهی انفرادی) بدهند .یقیناً
میتوانید در انتخابات مختلف به احزاب مختلف رأی بدهید.
سیستم انتخاباتی سویدن نسبی است .به این معنی که از احزاب سیاسـی
نسبت به تعـداد رأی که دریـافـت نمـودهانـد در مجلس انتخـاب شـده
نمایندگی صورت میگیرد.
انتخابات سراسری پارلمانی ،شورای ناحیه یی/ایالتی و شهری هر چهار سال
بعـد در سپتمبر برگزار مـیگردد .این انتخابات در یـک روز برگزار میـگردد.
انتخابات پارلمانی اروپا هر پنـج سال بعـد برگزار میگردد و معموال در ماه
جون میباشد.
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همه پرسـی ها

همـه پرسی به سیاستمداران فرصت میدهـد تا دریابنـد که ساکنین کشـور
راجع به مسائل سیاسی در سطح ملی ،منطقه یی و محلی چه فکر میکنند.
در سویدن دو نوع همه پرسی وجـود دارد که در سرتاسر کشور قابل اجرا
است :همه پرسی مشورتی و همه پرسی راجـع به مسائل وابسته به قانون
اساسی .همه پرسی مشورتـی الزم االجرا نمی باشد .سیاستمداران میتوانند
تصامیمی را اتخاذ کنند که خـالف نتایج رأی دهی باشد .همه پرسی راجـع
به مسائل وابسته به قانون اساسی طبق انتخابات سراسری برگزار میـگردد
و همیشه الزم الجرا میباشد .به هر صـورت این نوع همـه پرسی هرگز در
سویدن برگزار نگردیده است.
آخرین همـه پرسی در سـویـدن در سـال  2003برگزار گردید .همـه پرسی
مذکور راجع به این بود که آیا سویدن باید کرون سویدنی را به یورو تبدیل
کند یا خـیر .نتیجۀ رأی دهـی نخـیر بـود .همـه پرسـی در سطـح محل در
اصل هرسـاله در یک یا چندین شهر برگزار میگردد .میتوان رفراندوم ملی
مشورتی در ارتباط با این موضوع برگزار کرد ،مشروط به این که ده فیصد
از واجدین رای دادن چنین چیزی را بخواهند (به این موضـوع ابتکار عمل
مردمی گفته میشود) .همچنین در صورتی که دو سـوم اعضای شهرداری،
شورای شهر و یا استان مخالفت کنند  ،نمیتوان رفراندوم را برگزار کرد.

حق رأی دهی

اگر تبعه سویدن هستید و دارای سن  18سال یا باالتر از آن هستید حـق
دارید تا در انتخابات پارلمانی رأی بدهید.

اگر تبعه یکی از کشورهای اتحادیۀ اروپا هستید و سن شما  18یا باالتر از
آن است حق دارید تا در انتخابات پارلمانی اروپا رأی بدهید.
اگر شمـا  18سالـه هستـید و حداقل  3سال است که ثبت احـوال نفـوس
سویدن هستید ،حـق دارید در انتخابات ناحیه یی  /ایالی و شهرداری رأی
دهید .داشتن تابعیت سویدن برای رأی دهی در انتخابات شورای شهری و
انتخابات ناحیه یی/ایالتی الزمی نمیباشد.
قبل از انتخابات ،مقامات مسئول انتخابات برای تمامی رأی دهندگان واجد
شرایط کارت رأی دهـی صـادر میکنـد .کارت رأی دهـی به آدرس راجستر
شدۀ شما فرستاده میشود .برای اینکه بتوانید رأی بدهید باید اسناد هویتی
خود را بیاورید.
اگر شما حق رأی دهی داشتـه باشیـد میتوانید در مقـام سیاسـی انتخـاب
شوید .به این معنـی که میتوانید منحیث عضو پارلمان ،شورای ناحیه یی/
ایالتی یا منطقه یی و شورای شهری انتخاب شوید.
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عکس از :مارکوس لوندستد ،یونر

زمانیکه رأی میدهید ،حزبی را انتخاب میکنید که میخواهید از آن حمایت
کنید .همچنان میتوانید در پهلوی نام شخصیکه میخواهید از او حمایت
کنید عالمۀ  Xبگذارید .این را رأی دهی به کاندید خاص میگویند یا به
زبان سویدنی "."personrösta
در سـویـدن رأی دادن بصـورت سری انجـام میشود .این بـدان معناست
که شما نیازی ندارین که به دیـگران بگوئید به چه حزبی رای میدهید.
كارمندان انتخاباتى نمیتوانند از حزبی که به آن رای میدهید با خبر شوند.

شـرایط ورود بـرای احزاب کوچک

برای اینـکه یک حزب بتوانـد در پارلمان وارد شـود بایـد حداقل  4فیصـد
آراى ،رأی دهندگان را کسب کند و دوازده فیصد برای هر دایره انتخاباتی
را کسب کند برای اینکه یک حزب بتواند در شـورای ناحیـه یی/ایالتـی یا
منطقـهیی وارد شـود باید حـداقل  3فیصد رأی کسب کنـد .شرایـط ورود
برای پارلمان یا کسب  4فیصد رأی برای انتخابات پارلمانی اروپا نیز صدق
میـکند .از سال  2018به بعـد در انتخابـات شهـرداریها بایـد ۲تا  3فیصد
آرای رای دهنـدگان را بدست آورد و این بستگی به دوایر انتخاباتی دارد.
در سویدن بسیاری از احزاب وجود دارد که هیچ کرسی در پارلمان ندارند
اما در شهـرداری ها و شـوراهای ناحیـه یی/ایالتـی یا منطقـه یی اعضـای
مجلس و اعضای شورا دارند.
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دموکراسـی در ال به الی
انتخابـات و فعالیت هـای
روزمره

این مهـم است که هرکس بتوانـد صـدای خـود را بـه غـیر از اشـتراک در
انتخابات از راههای مختلف به گوش ها برسـانـد .سـاکنین کشــور بایــد
شرایط خوبـی در رابطـه به داشتن دیـدگاه ،مشـارکت و تأثـیر گـذاری در
پروسههای تصمیم گیری سیاسی حتی در جریان انتخابات ،آنچنانـکه آنها
میخواهند داشته باشند .به عنوان مثال ،این کار را میتوان با ارتباط گیری با
سیاستمدار ،امضاء عریضه یا اشتراک در تظاهرات انجام داد.
همچنان مهـم است تا در تصامیـم که شمـا و زندگی روزمرۀ شما را تحت
تاثیر قرار میدهد بتوانید سهیم باشید .در دهههای اخیر ،بسیاری از مردم
در سـویـدن کوشش نمـودند تا همـکاری و اشتراک شان را در محیـط کار،
مکاتب ،فامیل ،انجمن ها و در مناطق رهایشی افزایش دهند.
فرصتهای رو به افزایش برای تأثیر گذاری باالی زندگی کاری به این معنی
است که شرکت ها و سـازمـان ها سعـی میکنند تا تمـام کارمندان بطـور
فعاالنه در کار اشتراک کنند .باید به هر کس فرصت تأثیر گذاری روی کار
وی داده شود .به هر حال این مدیر است که همه تصامیم را اتخاذ میکند.

مشارکتهای رو به افزایش در مـکتب بدین مفهـوم است که اطفـال باید
طوری تربیه شوند که انتقـادی فکر کنند ومسئولیت پذیر باشند .معلم در
مورد همه چیز تصمیم نمیگیرد .شادگران میتوانند در پالن گذاری تعلیمی
خود سهیم باشند.
دموکراسـی رو به افـزایـش در فامـیل ها بدین مفهـوم اسـت که شخـص
میخواهد طفـل را مستقل و مصـون ببار بیاورد .بسیـاری از والدین طفل
شانرا در پالن گذاری سهـم میدهند و اجـازه میدهنـد تا در تصمیم گیری
فامیلی نیز سهیم باشند.
بسیاری از نهاد ها در سویـدن از قدیم نظام دموکراتیک داشتند .به عنوان
مثال ،آنهـا راجـع به چگونـگی برگزاری جلسـات و انتخابات قوانین دارند.
این مهم است که تمامی اعضا حق رأی دهی داشته باشند .رأی همه اعضا
ارزش یکسان دارد.
اشتراک و مشـارکت در محـل زندگی بدین مفهـوم است که کسـانیـکه در
منطقـه زندگی میکنند بتـوانند در تصمیـم گیری راجـع به مسـائـل سهیم
باشند .آن ها میتواند در مورد چیزهای که مشترکاً در خانه استفاده میشود
تصمیم اتخاذ نمایند.
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سـواالت مـورد بحث  ،فصل 6
دموکراسی برای شما چی اهمیت دارد؟
آیا شما در زندگی تان به دموکراسی توجه دارید؟
در یک جامعۀ دموکراتیک چطور میتوان با فساد مبارزه کرد؟
آزادی بیان برای جامعه چی اهمیت دارد؟
آزادی بیان چطور میتواند مورد سوء استفاده قرار گیرد؟
چرا مهم است که گفته های شما در راستای دموکراسی باشد؟
به عقیده شما کدام مفکوره های سیاسی باید جامعه را رهبری
کند؟
چگونه تعداد رأی دهندگان میتواند مسئله دموکراسی باشد؟
چرا رأی دادن در انتخابات سرتاسری مهم است؟
چطور میتوانید از حق دموکراتیک تان در زندگی روزمره استفاده
نمایید؟
چی چیز سبب میشود که شما میخواهید تا جامعه تغییر کند؟
به کدام لحاظ سویدن یک کشور دموکراتیک است؟
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 .7توجـه به صحت
در سویدن

عکسColourbox :

فهرسـت مطالب

صحت چیست؟
الکول ،مواد مخدر و تنباکو
خدمات صحی و طبی در سویدن
ارتباطات با خدمات صحی
به کجا باید مراجعه کنید؟
مراقبت دندان
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صحت چیسـت؟

صحت خوب به معنی سالم بودن و خوب بودن است .بطور مثال صحت
شما از خوردن ،استرس ،خواب ،استفاده از دخانیات ،الکول و مواد مخدر
متأثر میگردد .همچنان صحت شما با آب و هوای که با آن احساس خوب
دارید ،ارتباطات با مردم چهار اطراف و اینکه احساس کنید زندگی دارای
معنی است ارتباط دارد.
اجتماع چهـار اطراف شمـا برای صحت شما بسیـار مهم است .بطـور مثال
چگونگی زندگی ،وظیفه و اینکه خود را جز از جامعه احساس کنید نیز بر
روی صحت شما تأثیر میگذارد.

سیاست

اقتصاد ملی
وضعیت زندگی و کار

امنیت
اجتماعی
محیط کاری

تهیۀ مسکن
زراعت و
دین
مواد غذا
عادت های شیوۀ
بیکاری
محیط فزیکی
مواد
زندگی
خواب
غذایی
اوقات فراغت مقاربت
کار
بزرگسال
آشنایان
الکول
و فرهنگ جنسی
طبیعت
اطفال
و زندگی
نفوذ و
ترافیک
خدمات
فرهنگ
مشترک روابط
تأثیرگذاری تنباکو
اجتماعی
شبکه های مواد تعلیم و
مراقبت صحی ورزش حمایت
تربیه
اجتماعی مخدر
اجتماعی

سن و
سال

محیط
زیست

جنسیت
وراثت

عوامل تعیین کنندۀ صحت ،عاری از Dahlgren & Whitehead

صحـت عامه

صحت عامه صحتمندی تمام مردم مملکت است .حق صحتمندی یک حق
بشـری است .دولت مکلف است تا برای تمـام مردم جامعـه مراقبتهـای
را که ضرورت دارند فراهـم کند .در سـویدن دولت و مقامات مختلف در
راستای صحتمندی مردم کار میکنند.
ادارۀ صحت عامـۀ سـویـدن یک نهاد دولتی است که مسئولیت سرتاسری
امور صحت عامـه را بعهـده دارد .این اداره برای تندرستی تمـام مردم در
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سه نسل

عکسColourbox :

سـویـدن کار میکند .ادارۀ صحت عامه سـویـدن مشخصـاً در یازده عرصۀ
مختلف کار میکند .این یازده عرصه عبارتند از:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•مشارکت و نفوذ در جامعه
•وضعیت اقتصادی و اجتماعی
•وضع صحی در طفولیت و نوجوانی
•صحت در زندگی کاری
•محیط زیست و محصوالت
•خدمات صحی برای ارتقای صحتمندی
•حفاظت در مقابل امراض ساری
•تمایالت جنسی سالم و تولید مثل
•فعالیتهای جسمی
•عادات غذایی و غذا
•الکول ،مواد مخدر ،تخدیر ،تنباکو و قمار بازی

باوجـود این واقعیت که مقـامـات سـویـدن برای بهبود صحت عامـه کار
میکنند سطـح تندرستی گروههای مختلف جامعـه یکسـان نیست .افـراد
دارای تحصیالت و درآمـد پایین نسبت به افـراد دارای تحصیالت عالـی و
درآمد باال از سالمتی پایین برخوردار اند.
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عـادات غذایی خوب

خوردن و نوشیـدن برای صحت و سالمـتی شما بسیـار مهم است .تغـذیـۀ
خـوب و ورزش ،خطر مبتـال شـدن به بسیـاری از امراض مثـل مرض قلبی،
مرض شکر ،سرطان و مشکالت روانی را متیواند کاهش دهد.
بدن به مـواد مختلف ضرورت دارد .برای اطمینان از استفادۀ مـواد مـورد
ضـرورت بدن ،خـوردن غذاهـای مختلف مهـم است .اگر چـای صبـح ،نان
چاشت و شب را در اوقـات منظـم صرف کنید به آسانـی میتوانید مقـدار
مناسب مواد را دریافت کنید.

راهنمایـی در مـورد غذاهای مفید

اداره نظارت بر مواد غذایی مقام دولتی است که در امـور مرتبط به غذا
کار میکند .اداره نظارت بر مواد غذایی چنـد مشـوره راجع به غذا دارد که
برای صحتمندی خوب است ،طور مثال:
•

•
•
•

•بایـد میـوه و سبزیجـات زیاد مصـرف کرد .مـناسب است کـه انـواع
تـوت و سبزیجـاتی ماننـد میـوههای ریشـهای ،کلـم ،گلپـى ،بروکلی،
حبوبات و پیاز روی بیاوریـد .در سبزیجات ،میـوه ،حبوبـات و دیگر
غذاهـای گیاهی فواید بسیاری وجود دارد.
•برای صرف نان ،غله جات ،حبوبات ،مکرونی و برنج محصوالتی را
انتخاب کنید که دارای گندم باشند.
•اکثر اوقات ماهی بخورید ،دو الی سه بار در هفته .انواع مختلفی
ماهی های چرب و کمچرب و با برچسب محیط زیست را انتخاب
کرده کنید.
•روغنهای مفید را در آشپزی انتخاب کنید ،مانند روغن کلزا یا روغن
مایع ساخته شده از روغن کلزا و روغنهای (مسکه) مفید برای
ساندویچ و چرب کردن نان.

عکسColourbox :
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سوراخ کلید

غذاهای در خوراکه فروشیها وجود دارد که دارای تصویر «سوارخ
کلید» هستند .این غذاها سالم بوده ،چربی ،شیرنی و نمک آنها
کم است و نسبت به غذاهای که عالمت سوراخ کلید ندارند فایبر
زیاد دارد .اداره نظارت بر مواد غذایی به استفاده از مواد غذایی
دارای نشان سوراخ کلید توصیه میکند.

راهنمایی ها برای بزرگسـاالن

اگر بسیاری از بزرگساالن چربیهای اشباع شده کمتر بخورند
صحت شان خوب خواهد بود .چربی اشباع شده از محصوالت حیوانی مثل
شیر چرب و ترش ،مسکه ،پنیر ،گوشت چرب ،قیماق ،آیسکریم و کاکو
بدست میاید .همچنـان چربی اشبـاع شده در روغن های نباتی از قبیـل
روغن ناریال و زیتون پیدا میشود .چربی اشباع شده میتواند خطر ابتـال به
مرض قلبـی و عروقی را افزایش دهد.
چربی اشباع نشده برای بدن مفید است .چربی اشباع نشده خطر ابتال به مرض
قلبی و عروقی را کاهش میدهد .چربی اشبـاع نشده در بسیاری از روغنهای
نباتی ،روغنهای نرم و مایع برای پخت و پز ،ماهی ،جلغوزه و بادام وجود دارد.
در میـوه جات و سـبزیجات عناصر زیـادی مثل ویتامین ها ،منرال ها و
فایبر وجود دارد که بدن به آنها ضرورت دارد .سـبزیجات مثل زردک،
گلپی ،لوبیا و کلم دارای فایبر هستند .مصــرف میــوه جات و سبزیجات
بطــور روزانـه مفید است.
در گوشت ماهی و حلزون صدف دار تعداد زیادی ویتامینها وجود دارد.
همچنـان ماهی دارای چربی اومیگا 3-است که برای قلب ،فشـار خـون و
خون مفید است.
اگر اگر میخواهید وزن سالم داشته باشید باید غذاهای را که دارای شیرینی
و چربی هستند کم بخورید .بنابراین ،شما ترجیحاً از نوشیدن مقدار زیادی
نوشابه و خوردن مثاالً شیرینیها ،چیپس ،کلچهها و شکالت اجتناب کنید

راهنمایی هـا برای اطفال

اطفال در اوقات منظـم به غذاهای مغـذی ضرورت دارند .این امر باعث
رشد و نموی صحیح آنها میگردد.
برای نوزادان شیر مـادر یا خـوراک شیرخوار بهترین غـذا است .در مـرکز
صحی اطفـال ( )BVCمیتوانید معلومات بیشتر در مـورد غذاهای صحـی
برای اطفال دریافت نمایید.

میتـوانیـد در ویب سایت سـازمـان مـواد غذایـی دربارۀ بهترین غذا برای
شیرخوران بیشتر بخوانید.www.slv.se ،
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تندرسـتی و ورزش

انسانها برای رشـد و نمـو بـه ورزش ضرورت دارند .ورزش خطر ابتـال به
بسیاری از امراض مثـل مرض قلبی و عروقی و انـواع مشخص سرطانها را
کاهش میدهد .همچنان ورزش باعث خوشحالی بیشتر شما میگردد .خواب
شمـا بهـتر میشـود ،استرس را بهتر میتوانید تحمـل کنیـد و وزنتان برقـرار
میماند .بزرگساالن باید حداقل  30دقیقـه در روز ورزش کنند .الزم نیست
برای صحتمندی شدیدا ً ورزش کنید .قدم زدن کفایت میکند.
اطفـال نسبت به بزرگسـاالن بیشـتر به ورزش ضرورت دارند .اطفـال باید
بخاطر صحتمندی احداقل  60دقیقه در روز ورزش کنند.

استرس

بسیاری از مردم احسـاس میکنند که دچار استرس هستنـد .استرس لزوماً
خطرناک نیست .استرس انرژی بیشتر برای کنـترول وضعیتهای دشـوار
ایجاد میکند .به هر صورت استرس زیاد میتواند به صحت مضر باشد .اگر
به استرس دچار هستید خوب است که علت آنرا پیدا کنید .در آن صورت
میتوانید وضعیت خود را تغییر بدهید.
یکی از عالئـم استرس بد خوابیـدن و احسـاس غمـگینی است .همچنـان
ممکن است تمرکز فکری نداشته باشید ،حافظۀ ضعیف و مشکالت معده،
سردردی و درد جسمی داشته باشید.
اگر ورزش کنید ،خـوب بخورید و بقدر کافـی بخوابید به بدن خود کمک
خواهید کرد تا استرس را کنترول کند.

خواب

خواب خـوب برای صحتمنـدی مهم است .یک بزرگسال معموالً بین شش
الی نه ساعت خـواب در روز ضرورت دارد .اطفـال و جـوانان به خـواب
بیشتر ضرورت دارند.
مشـکالت خـواب عادی است .این مشـکالت میتـوانـد علتهای مختلفی
داشته باشد از قبیل تنباکو ،الکولُ ،خر زدن در خواب ،مریضی ،نگرانی و
استرس یا دیر غذا خوردن در شب.
اگر اتاق خوابتان تاریک ،آرام و سرد باشد ممکن بتوانید وضعیت خواب
خود را بهبود ببخشید .همچنان اگر از خـوردن غذا ،درست قبل از خـواب
بپرهیزید خواب کردن آسان خواهد بود .اگر خواب کنید و هر روز در عین
وقت بیدار شوید میتوانید به سادگی خوب بخوابید.
اگر مشکالت خواب ادامه داشته باشد ،بهتر است که به داکتر مراجعه کنید.
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سلامت جنسی و باروری

سـالمتـی جنسی به این معناست که شمـا به لحـاظ جسمـی ،عاطفـی،
مغـزی و اجتماعـی احسـاس سالمتی کامل کنید و این کامال با روابـط
جنسی ارتبـاط تنگاتنگی دارد .این موضوع با حق تصمیم گیری بر روی
جسم و روابط جنسی بی آنکه فــرد مــورد خشونت و یا تهدید و تبعیض
قــرار گیرد ،مرتبــط است .فرزندآوری به داشتن اطالعات ،رعایت نکات
بهداشتی و برخی خدمات بستگی دارد .و این حق همـگان است تا بتوانند
برای بچه دار شدن برنامه ریزی کنند .افزون بر این ارائه ی خدمــات
هنگام به دنیا آمــدن طفل و برخــورداری از امکانات الزم و باردار نشــدن
و نیز امکان سقط جنین به صـورت کامـال ایمنی برخوردار شوند .انسانها
حق دارند که در مورد اوالد دار شدن و اینکه چه زمانی میخواهند این
کار را انجام دهند ،تصمیم بگیرند.

الکـول ،مواد مخـدر و تنباکو

کسی که در سـویـدن میخواهـد الکول بخرد باید  20ساله یا باالتر از آن
باشد .الکول در پرچون فروشیهای انحصاری ،شرکت دولتی فروش الکول
( )Systembolagetکه در ملکیت دولت سـویـدن قـرار دارنـد فروختـه
میشود .همچنـان نوشـابههای مثـل بیر و آب سیب که دارای مقـدار کمی
الکول هستند در خوراکه فروشیها فروخته میشوند .برای خرید الکول از
چنین فروشگاهها باید حداقل سن شما ۱۸سال باشد .به همین صورت برای
فرمایش الکول در رستورانت باید  18ساله یا باالتر از آن باشید.
نوشیدن الکول برای زمان طوالنی میتواند به افسردگی ،اضطراب و
مشکالت خـواب منجر شود .اگر مقدار زیاد الکول بنوشید خطـر اعتیـاد به
آن وجـود دارد .همچمان خطر ابتال به امراض ساری و جراحت وجود دارد.

عکس :شرکت دولتی فروش الکول ()Systembolaget
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عکسColourbox :

مواد مخدر

در سـویـدن استفاده از هر نوع مواد مخدر ممنوع است .فروش و خرید
مواد مخدر غیرقانونی است .داشتن مواد مخدر برای استفادۀ شخصی نیز
غیر قـانونـی است .جرایم مرتبط به مواد مخدر (جرم مواد مخدر) دارای
جزاهای شدیدی ،اکثرا ً حبس است.

اگر مواد مخدر استفـاده میکنیـد اکثرا ً ترک آن به تنهـایـی مشـکل است.
بسیـاری از افراد معتـاد برای ترک اعتـیاد به کمک افراد مسلکـی صحـی
ضرورت دارند.
عادی ترین مواد مخدر در سـویـدن عبارتند از تخـم بنگ (حشیش ،ماری
جوانا) ،امفتامـین ،کوکایین و هرویین .یکنوع مواد مخدر که در سـویـدن
رواج پیدا کرده است خط ( )Khatاست .خرید و فروش خـط میتـواند به
حکم حبس طوالنی و جریمههای سنگین بیانجامد.

تنبا کو

سیگرت کشیدن میتواند باعث بسیـاری از امراض و مرگ زودهنـگام افراد
گردد .سرطان ،مرض شش ،مرض قلبی و عروقی و زخـم معـده بعضـی از
امراضیاند که در اثر استعمال سیگرت بوجـود میایند .وقتی در یک اتاق
با شخص که سیگرت میـکشد باشیـد شمـا هم دود سیگرت را استنشـاق
مینمایید .به این سیگرت کشیدن منفعلی گفته میشود و به این معنی که
میتوانید به همان امراض که آن شخص مبتال شده ،دچار شوید .بخاطریکه
سیگرت کشیدن به صحت مضر است باید برای خریدن سیگرت یا تنباکو
سن شما  18یا باالتر از آن باشد.

چلم

کشیدن چلم رطوبت زیادی ایجاد میکند .به این معنی که دودش نسبت
به دود هنگام سیگرت کشیدن بیشتر است .در یک ساعت چلـم کشیدن
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شمـا  100الی  200مرتـبه بیشتر از کشیـدن یک دانه سیـگرت دود مضر
را جـذب میکنیـد .یک مرتبـه چلـم کشیـدن برابر اسـت با  100سیـگرت
بخاطریـکه چلـم کشیـدن نسبت به کشیدن سیگرت وقت زیادی را دربر
میـگیرد .ذغال که در هنـگام کشیدن چلـم استفـاده میشـود کاربن مونو
اکسـاید ،فلـزات و مـادههـای سرطان زا تولیـد میـکند که در سرتاسر بدن
پخش میشود.

نصوار

نصـوار یکنوع تنباکو بوده که در زیر لب گذاشتـه میشـود .نصـوار باعث
جراحتها و امراض دهن میگردد و میتواند به سرطان منجر شود.

سـیگرت های برقی

سیگرت برقی یک سیـگرت الکترونیکی بوده که دارای دهنـه ،یک بطـری،
یک تبخیر کننده و دود مایع است .این شیوۀ جدید استنشاق تنباکو است.
سیگرت الکترونیکی دارای مواد متعددی مثل نیکوتین ،پروپایلین گالیکول
و گلیسرین است که میتواند به صحت شما مضر باشد.

کمک /راه حل موجود اسـت

در صـورتی که شمـا در مصـرف مشـروبات الکلـی یا مــواد مخــدر با
مشکالتی روبرو هستید میتوانید کمـک دریافت کنید .بستـگان نزدیک
شما نیز مـیتواننـد کمـک دريافت كنند .افزون بر ارائه ی کمـکهایـی
به افراد معتـاد شامـل خدمات صحـی و یا خـدمــات اجتماعـی ،برخـی
سازمانهای غـیرانتفـاعـی و کلیسـاهـا کمـکهایـی ارائـه مـیدهنـد .شمـا
همچنـین میتـوانید با شمـاره تلفن  1177تماس گرفتـه و مشـاورههـای
خاص درمانی دریافت نمایید .اگر مـیخـواهیـد سیگـرت و یا نصـوار
کشـیدن را تـرک کنیـد ،با مـراکـز مراقبتهای بهداشتی برای دریافت
کمک به ترک عادت بگیرید.

خدمـات صحی و طبی در
سویدن

خدمات صحی و طبی خدماتی است که تمام افراد جامعه مستحق آن
بوده و میتوانند از آن مستفید شوند .در سویدن مکلف نیستید برای
مالقات با داکتر ،عملیات جراحی یا بستری شدن در شفاخانه پول زیادی
پرداخت کنید .دانستن اینکه فعالیت خدمات چگونه است و در هنگام
ضرورت به کجا مراجعه کنید ضروری میباشد.
شهرداری و شورای ایالتی یا منطقه یی مسئول خدمات صحی هستند.
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عکس از :یونر

مراقبـت از خـود – خود درمانی

شمـا به تنهایی خـود میتـوانـید از بسیـاری امراض و جراحتها مراقبت
کنیـد .این امـراض و جراحتها میتـوانـد ریزش ،تب ،التهـاب معـده یا
زخمهای کوچـک باشد .میتوانید راجـع به این موضوع در کتابی به اسم
( Egenvårdsguidenراهنمای مراقبت از خود) به زبان سویـدنـی بیشتر
بخوانید .این کتاب رایگان است و در مراکز خدمات صحی موجود است.
همچنـان برای گرفتن راهنمـایـی میتوانید به خط عاجل خدمـات صحـی
( )Sjukvårdsrådgivningenتلیفـون کنید .نرسهای راجسـتر شـده در
این خط کار میکنند .آنها میتوانند به سواالت مثـل در صورت ضرورت به
خدمات به کجا مراجعه کنید جواب بدهند.
خط عاجل خدمات صحی  24ساعت فعـال است .شمـارۀ آن  1177است.
مرکز مشـاوره خدمـات درمانی مشاورههای درمانی به دو زبان عربی و
سومالی دریافت کنیـد .همچنـان خدمـات مذکور روی اینترنت در ویب
سایت  www.1177.seوجود دارد .معلومات به زبانهای مختلف در آنجا
موجود است.

ادویه

ادویه در دواخانه فروخته میشود .برای بعضی از دواها نسخۀ داکتر الزم
است .به این معنی که داکتر باید توصیه کند کند که شما به آن ضرورت
دارید .در صورتیکه توسط باکتریاهای مثل گلو دردی میکروبی یا سینه و
بغل مبتال شده باشید این موضوع به انتی بیوتیکهای که به آن ضرورت
دارید صدق میکند .در آن صورت داکتر نسخه مینویسد و شما میتوانید
دوا را از دواخانه بخرید.
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افرادیـکه در دواخانهها کار میکنند معلـومـات زیـادی دربارۀ امـراض و
دواهای گوناگون دارند .آنها میتواند به بسیـاری از سوالهای شما جواب
بدهنـد .همچنـان معلـومـات و بروشـورهـا دربارۀ امـراض مختلـف در
دواخانهها موجود است.
اگر سـن شمـا باالی  18سـال است میتـوانیـد ادویه تجویز نشـده مثـل
مسکنها را از خوراکه فروشیها نیز بخرید.
شما میتواند با بخــش اطـالعـات دارویی تماس بگیرید .درصـورتـی که
پرسشهـایی در مــورد داروهای خـود داریـد میتوانیـد با قسمت مربوطـه
پاســخهایی دربــاره ی کیفیت داروها و چگونـگی استفـاده و نگهـداری
آن دریـافـت کنیــد و یا با شمــاره تلفـن بخــش اطـالعـات دارویـی
 0771-467010تماس بگیرید.

ارتباطـات بـا خدمات صحی

هنگام گفتگو با افراد در مرکز خدمات صحی مثل داکترها یا نرسها باید
خـود شما بگویید که به چه ضرورت دارید .شما مشـکل خـود را خوبتر
میفهمید.
تمـام افرادیکه در ادارۀ خـدمـات صحـی کار میکننـد در رازداری متعهـد
هستنـد .به این معنـی که آنها اجـازه ندارند تا در مـورد شمـا و مشکالت
صحی شما به دیگران چیزی بگویند.
اگر زبان مادری شما غیر از زبان سویدنی است ،شما حق دارید تا در ادارۀ
خدمات صحی ترجمان داشته باشید .در هنگام گرفتن قرار مالقات به آنها
بگویید که به ترجمان ضرورت دارید .ترجمان نیز به رازداری متعهد است.

عکس از :یونر
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به کجـا باید مراجعـه کنید؟

اگر طفـل شما مریض میشود باید ابتدا به مرکز خدمات صحی محل خود
بروید .مراکز خدمات صحی محلی در هنگام شب و آخر هفتهها مسدود
میباشنـد .اگر به مراقبت عـاجـل ضرورت داریـد بـایـد به کلینیک عاجـل
( )jourmottagningیا بخش عاجل شفاخانهها ( )akutmottagningبروید.
از مرکز خدمات صحی محل خود بپرسید که کدام کلینیک عاجل نزدیکتر به
شما است یا در ویب سایت مرکز خدمات صحی محلی روی اینترنت بخوانید.

خدمـات صحی اولیه

خدمات صحی اولیه خدماتی اسـت که شـما در بیرون از شفاخانه دریافت
میکنید از قبیل مرکز خدمات صحی محلی .خدمات صحــی اولیــه از مراکز
خدمات صحی محلی ،خدمات نسـایی و والدی ،رفاه اطفال ،فزیوتراپی،
کار درمانی ،روانشناسـی ،معالجه روانی و مراکز مشـاوره برای جوانان
تشکیل میگردد.
اگر مریض شوید باید ابتدا با مرکز خدمات صحی محل خود تماس بگیرید.

همچنان اگر شخص تازه وارد هستید برای معاینات صحی به مرکز خدمات
صحی محلی بروید .در معاینات صحـی از شما مصاحبـه گرفته میشـود و
از شما خواسته میشود که به سواالت راجـع به صحت خود جواب بدهید.
پرسونل خدمات صحی ،معاینات مختلفی انجام میدهد.

انتخـاب مرکـز خدمات صحـی محلی

والدین (یا سرپرست) برای اطفال زیر سن  ۱۸سـال مرکز خـدمـات صحـی
را انتخاب میکنند .دربرخـی استانها و مناطق اگر شما  16سال تمام از آن
عمر دارید میتوانید مرکز خـدمـات صحـی را که میخـواهیـد بـه آن بروید
انتخاب کنید.
بسیاری از مردم مرکز خدمـات صحـی را انتخـاب میکنند که به خانه شان
نزدیک باشد .شما نیز میتوانید بین مراکز خدمات صحی دولتی و شخصی
یکی را انتخـاب کنـید .زمانیـکه برای اولیـن بار به مرکز خـدمـات صحـی
میروید ،برای راجستر شدن کمک دریافت خواهید کرد.

اگر نمی خواهید که خـود مرکز خدمـات صحـی را انتخـاب کنید در مرکز
خدمات صحی راجستر خواهید شد که به خانه شما نزدیک باشد.
مثالً اگر نقل مـکان کنید میتوانیـد مرکز خدمـات صحـی را در هر زمانـی
تغییر بدهید .اگر میخواهید مرکز خدمـات صحی را تغییر بدهید به مرکز
خدمات صحی مراجعه نموده و تبدیلی را با آنها مطرح کنید.
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عکس از :یونر

کارمنـدان خدمـات صحی

کارمندان متفاوتی در خدمات صحی وجود دارد .در اینجا میتوانید دربارۀ
عادی ترین وظایف در عرصۀ خدمات صحی در سویدن بخوانید:

داکتران عمومی

اکثرا ً داکتران در مراکز خدمـات صحـی محلـی داکتـران عمـومـی ()GPs
هستند .به این معنـی که آنها مریضهای را که به امراض عمومـی مبتـال
شدهاند معالجه میکنند.

داکتران عمومـی کار وقایوی انجـام میـدهنـد .به این معنـی که از امراض
جلوگیری میکنند .این کار میتواند کمک به مردم برای ترک سیگرت ،باختن
وزن یا کم نوشیدن الکول باشد.
همچنان داکتر عمومــی تشخیص میدهد که آیا در مریضی مشخصــی
به معالجــۀ متخصص مثل داکتر چشـم و قلب ضرورت دارید یا خیر.
در این صورت داکتر یک مکتوب مراجعــه به کلینیــک با تخصص های
دیگرارسال میکند.

نرس ها

نرسها در تمام مراکز خدمـات صحـی کار میـکنند .همچنـان بسیـاری از
نرسها تحصیالت اضافی در مضمون مشخص مثل روانشناسی دارند.

اسستانت نرس

اسستـانت نرس به همـراه داکترها و نرسها کار میکند .آنها بطـور مثـال
تست خون میگیرند و زخمها را پانسمان میکنند.
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فزیوتراپیسـت ها و کار درمانگر هـا

فزیوتراپیست افـرادی را که در حرکت دادن بدن مشـکل دارند مثـل کمر
دردی کمک میکند.
کار درمانگر به افرادی که مریـض هستنـد یا جـراحت برداشتـهاند کمـک
میکند تا زندگی روزمره بهتری داشته باشند.

روان شناسـان ،داکتران صحت روانی و مشـاورین

روان شناس ،داکتر صحت روانی یا مشـاور به افرادی که در اثر مشـکالت
مانند افسردگی و استرس حالت روانی خوب ندارند کمک میکند.

رژیم شناسان

رژیم شناس به اشخـاص در انتخـاب اینـکه چه باید بخـورند و بنوشنـد تا
صحتمند شوند کمک میکند.

امراض کشـنده یـا جراحت ها

اگر به مریضی شدید یا جراحت کشنده مبتال هستید باید به بخش عاجل
شفاخانه برویـد .اگر نمیتوانیـد توسـط موتر یا تکسـی به شفاخانه بروید
میتوانید به امبـوالنس زنگ بزنید .در آن صـورت بـه مـرکز امـداد رسانـی
( )SOSاز طریق شماره تلیفون  112زنگ بزنید.
اگر طفـل شما بسیـار مریض است یا جراحت برداشته است باید به بخش
عاجل اطفال شفاخانه بروید .بخش عاجل اطفال معموالً اطفال نوزاد تا 16
سالۀ مریض را بستری میکند.

کلینیـک تخصصـی

کلینیـکهای تخصصـی در شفاخانه وجـود دارد .در آنجـا ،داکترانـی کار
میکنند که راجع به امراض مشخص مثل امراض معده بیشتر میدانند .اکثر
اوقات داکتر مرکز خدمات صحی محلی شما را به کلینیک تخصصی راجع
میکند .برای رفتن به کلینیک تخصصی به راجع نمودن داکتر مرکز خدمات
صحـی ضرورت ندارید اما اگر داکتر خـدمـات صحـی شما را راجع کند از
ضیـاع وقت جلوگیری میشود .همچنـان اگر از طرف داکتر مرکز خـدمـات
صحی راجع شوید مصارف آن کمتر است.

مرکز مشـاورۀ جوانان

مراکز مشــاورۀ جوانان برای جوانـانــی است که راجـع به مسـایل
جنســی ،صحت و روابط سواالتی دارند .مراکز مشاورۀ جوانان معموالً
برای جوانان بین سنین  13تا  25سـالــه باز اند .حــد سن و ســال در هر
شهــر متفــاوت است .رفتن به مرکز مشاورۀ جوانان رایگان است .در
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ً
معموال رفتن به مرکز
مشاورۀ جوانان رایگان
است اما بعضی اوقات
باید به اندازۀ مرکز
خدمات صحی پول
پرداخت کنید .کارمندان
مرکز مشاورۀ جوانان به
رازداری بطور مسلکی
متعهد هستند.

عکس از :کالرا استین استرام ()Klara Stenström

معمــوال قابله ها ،مشاورین ،روانشناسان ،اسستانت
ً
مرکز مشـاورۀ جوانان
نرس ،متخصص امــراض زنانه و داکتران وجود دارند.

شـفاخانه ها

شفـاخـانـه دارای کلینیـکها و بخـشهـای مختلف است .کلینـیکهـای
تخصصـی و بخشهـای عـاجـل در شفـاخـانـه وجـود دارد .بسیــاری از
شفاخانهها دارای بخشهای نسایـی و والدی میباشنـد .برای به دنیا آوردن
طفل به آنجا مراجعه کنید.
بعضی از مثالهای بخشهای مختلف شفاخانه:
•
•
•
•
•
•
•

•بخش جراحی اورتوپیدیک :برای مشکالت استخوانی یا اعضای حرکی
مثل شکستگی استخوان پا.
•بخش داخله :برای امراض داخلی مثل مشکالت معده و روده.
•بخش جراحی :برای امراضی که به جراحی ضرورت دارند.
•بخش امراض زنانه :برای امراض زنانه مثل امراض دوران حاملگی.
•بخش چشم :برای امراض مختلف چشم.
•بینی ،گوش و گلو :برای مشکالت گوش ،بینی و گلو.
•بخش صحت روانی :برای مشکالت روانی.

بخـش عاجل

بخش عاجل  24ساعت در روز باز است .اگر زخمـی شـده اید یا مریضـی
حاد دارید یا مرکز خدمات صحی همیشگیتان بسته است ،باید به بخش
عاجل بروید .وقتـی به بخش عـاجـل شفاخانه مراجعـه کنید انتـظار برای
مـدت زمـان زیاد یـک امر عـادی است .علت آن این است که شفـاخـانـه
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نمیتواند بفهمد که در یک وقت چی تعداد مریض خواهد آمد .در بخش
عاجـل ،شخصـیکه دارای مریضی حـاد است اولتر از همه معالجه میشود.
مگر اینکه شما شدیدا ً مریض یا زخمـی باشید لذا مهم است که در چنین
شرایطی به مرکز خدمـات صحی یا کلینیک عاجل بروید .در آنجا میتوانید
قرار مالقات یا نمره بگیرید .نمره گرفتن به این معنی که تکت میگیرید و
منتظر نوبت خود میمانید.

اطفـال و نوجوانان

در شهرهـای بزرگ شفاخانههای مخصـوص برای اطفال و نوجوانان وجـود
دارد .در شهرهای کوچک کلینیکهای مخصوص برای نوجوانان و اطفال از
نوزاد الی 16ساله وجود دارد.

امراض روانی

هرکسی میتـواند مرض روانی داشتـه باشد .بعضـی اوقـات صحبت کردن
راجـع به مشـکالت روانی مشکل است .مرض روانـی اکثرا ً در بدن آشـکار
است .ممکن عضالت درد داشته باشد .یکی ممکن عرق کند ،ممکن ضربان
قلب سریـع شود ،یکی ممکن در خـواب کردن مشکل داشته باشد یا دچار
سردردی شود.

عکسColourbox :
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اگر فکر میکنید که مشکل روانی دارید میتوانید با داکتر خـود در مرکز
خدمات صحی محلی صحبت کنید .او میتواند شما را در رفتن پیش مشاور
یا روانشناس کمک کند.
در شفـاخـانههـا خـدمـات عـاجـل صحت روانـی برای بزرگسـاالن و برای
کودکان و نوجـوانان (روان درمانی کودکان و نوجوانان )BUP ،وجود دارد.
خدمـات عـاجـل روانی درمانـی معموال همه شبها و روزها مانند دیگر
بخشهای عاجل باز اند.

تضمیـن تداوی

در سـویدن بعضی اوقات مردم باید به مدت طوالنی منتظر تداوی باشـند.
برای جلــوگیری از انتظار طوالنــی چـیزی وجـود دارد که آنرا تضمین
تـداوی میگوینـد .طبق قانون صحت و خدمات صحی تضمین تداوی باید
به همه فراهم گردد و به این معنی که شـما حق دارید در یک مدت
معین تدوای شوید.

خدمات صحی اولیه – اگر میخواهـید با مرکز خدمـات صحـی خود تمـاس
بگیرید باید در همـان روز تمـاس بگیرید .تمـاس گرفتن به این معنـی که
در مرکز خدمات صحـی قرارمالقات میگیرید یا میتوانید با کسی از طریق
تلیفون صحبت کنید .اگر کارمندان خدمات صحی اولیه مثل نرس تشخیص
بدهد که به داکتر ضرورت دارید نباید بیش از هفت روز برای قرارمالقات
با داکتر منتظر بمانید.
کلینیک تخصصی – اگر به متخصص راجع شوید نباید برای دیدن متخصص
بیش از  90روز منتظر بمانید .در صـورتیـکه بدون راجـع شـدن ،بـه داکتر
متخصص مراجعه کرده باشید همان قانون قابل اجرا میباشد.
تداوی – هرگاه داکتر شما تصمیم بگیرد که باید تداوی شوید مثل عملیات
جراحی ،نباید بیش از  90روز منتظر تداوی بمانید.
تضمین تداوی شامل تداوی عاجل نمیشود .شخص که مریضی حاد دارد
باید هر چه زودتر تداوی شود.

قانـون جلوگیـری از مصارف باال

قانون جلوگیری از مصارف باال ،محافظت در مقابل مصارف باالی خدمات
صحی و تداوی است.
قانـون جلوگیـری از مصارف باال در خدمات صحی به این معنــی که
شمــا منحیث مریض باید برای خـدمــات صحــی سـاالنـه  ۱۱۰۰کرون
سـویــدنی پرداخت کنید .یکبار که  ۱۱۰۰کرون سـویــدنی پرداخت
نمودید در جریان سـال خدمات صحی رایگان دریافت میکنید .به شـما
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کارت رایگان ( )frikortداده میشـود .کارت رایگان بعد از اولین مالقات
شـما با داکتر برای  12ماه مدار اعتبار اسـت.
قانون جلوگیری از مصارف باال برای ادویه به این معنـی که شمـا سـاالنه
فقط  ۲۲۰۰کرون سـویـدنی برای دوای تجویز شده پرداخت میکنید .یکبار
که  ۲۲۰۰کرون سویدنی پرداخت نمودید در جریان سال ادویه تجویز شده
رایگان دریافت میکنید .تاریخ آن از زمانیکه اولین بار دوا خریداری میکنید
حساب میشود.
تمام اطفـال در فامیـل شامل قانون جلوگیری از مصارف باال میشوند .این
مورد به قانون جلوگیری از مصارف باال در خـدمـات صحی و ادویه صدق
میکند .دوا برای اطفال زیر  18سال رایگان است.

قانون امراض سـاری

در سویـدن قانونی وجـود دارد که به آن قانون امراض سـاری میـگویند.
این قانون بخاطر جلوگیری از سرایت امراض ساری وخیـم وجـود دارد.
این نوع بیماریها ،اچ.آی.وی ،کالمیدیا  ،سل ،سالمانوال ،زردى مسری و
سفلیس است.
در قانون امراض ساری لیست  ۶۰مرض وجود دارد .در صورت آشکار شدن
این امراض باید به مقامات راپور داده شود.

به این معنـی که اگر فکر میکنید به چنین مرضـی مبتـال شـده اید باید با
خدمات صحـی تماس بگیرید (خودتان راپور بدهید) .همچنان باید اسـم
(اسامی) شخص (اشخاص) را که این مریضیها از آنها به شما سرایت کرده
ذکر کنید .بعضی از امراض درج شده در قانون امراض ساری توسط ارتباط
جنسی سرایت میکنند.
اگر به چنـین مرضـی مبتـال هستید تمـام معـاینـات و تداوی شما رایـگان
صورت میگیرد .همچنان در تماس گیری با اشخاصیکه این امراض از شما به
آنها سرایت کرده کمک دریافت میکنید.
ادارۀ صحت عامه سـویـدن مقامـی است که دربارۀ قانون امراض ساری و
امراض معلـومـات فراهم میـکند .میتوانید دربارۀ قانون امراض ساری در
ویب سایت  www.folkhalsomyndigheten.seبیشتر بخوانید.

اهدای عضو

در سـویـدن سـاالنه تقریباً  700نفر که مریضـی حاد دارند یک یا چندین
عضو بدن مثل گردهها یا قلب دریافت میکنند و این اعضا توسط عملیات
پیوند عضو از اهدا کننده جابجا میگردند.
در عین حال این اهداها در سویدن کفایت نمیکند .ساالنه مردم در انتظار
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پیوند عضو جان خود را از دست میدهند چـون اعضـای کافـی برای پیوند
دهی وجود ندارد.
شما حق دارید که بعد از مرگ تصمیم بگیرید که با اعضای بدن شما چی
صورت بگیرد:
• •اعضای بدن خود را اهدا نكردن
• •اعضای بدن خود را برای پیوند عضو يا
• •اعضای بدن خود را برای پیوند عضو و مقاصد طبی اهدا کنید.
شمـا میتـوانیـد درخـواست ثبت نام خـود را برای اهـدای عضـو در ویب
سایت دفتر ملی صحت و رفاه تسلیم کنیدwww.socialstyrelsen.se/ :
donationsregistret
اگر نزدیکان خود را از اهدای عضو بدن بعد از مرگ خبر نکرده اید ،آنها
خود میتوانند تصمیم بگیرند.

مراقبت دندان

در سـویـدن کلینیکهای دندان دولتی و شخصی وجود دارد .کلینیکهای
دولتی توسط شوراهای ایالتی یا منطقه یی پیش برده میشوند .کلینیکهای
دندان دولتی را در زبان سویدنی " "Folktandvårdenمیگویند .در سویدن
داکترهای دندان شخصی زیادی وجود دارد.

قوانین راجـع به مقـدار پول قابل پرداخت متفـاوت است .مبلـغ پرداخت
وابسته به محل سکونت شما و انتخاب داکتر دندان است.
در سویدن همه اشخاص که زیر سن  ۲۱سال قرار دارند خدمات مراقبت
دندان را از داکتران دولتی ( )Folktandvårdenیا شخصـی بطـور رایگان
دریافت میکنند .در نقـاط مختلف کشور برای دریافت خـدـمات دنـدان
بصورت رایگان محدودههای سنی مختلف وجود دارد.
تمـام اطفال و نوجوانان مرتبـاً برای معاینات ،تداوی و مراقبت های
وقایوی نزد داکتر دندان خواسـته میشـوند .بزرگساالن باید خودشان با
داکتـر دندان تماس بگیرند.

حمایـت بـرای مراقبت دندان

تمام افراد که در سـویـدن زندگی میکنند و به  ۲۳سالگی میرسند مستحق
حمایت برای مراقبت دندان هستـند .حمـایت برای مراقبت دنـدان بعضاً
اهدا (پول) است که به داکتر دندان پرداخت میشـود و بعضاً جلوگیری از
مصارف باال است.
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عکسColourbox :

پول کمکی مراقبت دندان برای اشخاص بین سنین  ۲۳تا  ۲۹یا باالتر از ۶۵
سال  ۶۰۰کرون سویدنـی در سال است .برای اشخاص بین سنین  ۳۰تا ۶۴
پول کمکی  ۳۰۰کرون سویدنی در سال است .میتوانید پول کمکی مراقبت
دندان خود را برای استفاده در سال آینده ذخیره کنید.
جلوگیری از مصارف باال به این معنـی که شمـا فقط بخشـی از مصارف را
پرداخت میکنید .باقیمانده را ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن پرداخت میکند.
جلوگیری از مصـارف باال برای  12مـاه مـدار اعتبـار است .این حمـایـت،
درصورتیـکه شمـا باید بیشتر از  ۳۰۰۰کرون سویـدنـی پرداخت کنید برای
شما تخفیف میدهد .در این صـورت شما نیم مصـارف را پرداخت میکنید.
اگر تداوی شما بیشتر از  ۱۵۰۰۰کرون سویدنی تمام میشود شما فقط 15
فیصد مصارف را پرداخت میکنید .ا
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مراقبـت وقایوی دندان

میتوانید ذریعۀ ادارۀ خدمات مراقبت دندان سویدن ()Folktandvården
به قیمت ثابت دندان خود را تداوی کنید .که این را مراقبت وقایوی دندان
میگویند .شما ماهانه مبلغ ثابتی را پرداخت میکنید .در این صورت بطور
رایگان نزد داکتر دنـدان میروید .برای دریافت مراقبت وقایوی دندان باید
قرارداد امضـا کنید .همچنـان باید معـاینـات انجـام دهیـد تا داکتر دندان
بتواند مصارف مراقبت وقایوی دندان شما را تعیین کنید.

اگـر از خدمات راضی نیسـتید
اگر از مراقبت و خدمـات دریافت شده راضـی نیستید باید با مدیر بخش
مراقبت تماس بگیرید.

اگر هنوز هم راضـی نیستیـد میتوانید با هیئت مشورتـی مریضـان تمـاس
بگیرید .در هر شورای ایالتی و منطقه یی هئیت مشورتـی مریضان وجود
دارد .هیئت مذکور میتواند در حل مشکالت شما را کمک کند.
همچنان میتوانید با ادارۀ تفتیش مراقبت صحی و اجتماعی ( )IVOکه به
شکایتهای خدمـات صحـی رسیـدگی میکند تماس بگیرید .برای اطــالع
بیشتر به سایت اینترنتی  www.ivo.seادارهی تفتیش و خـدمـات صحـی
مراجعه کنید.
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سـواالت مورد بحث ،فصل 7
به چی طریقه های میتوانید باالی صحت خود تأثیر بگذارید؟
چرا این موضوع که دولت برای صحتمندی مردم کار کند مهم است؟
آیا چیزی در رژیم غذایی شما وجود دارد که بخاطر
صحتمندی تان باید آنرا تغییر دهید یا بتوانید تغییر دهید؟
چی شما را در معرض استرس قرار میدهد؟ چگونه استرس را
کنترول میکنید؟
چگونه میتوانید خوب بخوابید؟
تجربۀ شما از مراقبت صحی در سویدن چیست؟
چگونه میتوانید برای مالقات با ادارۀ خدمات صحی
آمادگی بگیرید؟
برای داشتن صحت روانی بهتر چی میتوانید انجام دهید؟
چرا مراجعه به مراقبت های صحی در صورت مریضی
روانى مهم است؟
تجربۀ شما از مراقبت دندان در سویدن چیست؟
چرا مراجعۀ مرتب به داکتر دندان الزم است؟
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عکس از :کونی فیرید ،یونر

 .8پیر شـدن در سویدن
فهرسـت مطالب
پیری

فعالیت ها و مزایا برای بزرگساالن
تقاعد
مراقبت بزرگساالن
در صورت وفات
حق میراث
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پیری

عمر مردم در سویـدن طوالنی است .حد اوسط عمر پیش بینی شده برای
تمام نفوس سویدن  82سال است .برای زنان تقريبا  ۸۴سال و برای مردان
 ۸۰سال است.
افزایش حد اوسط عمر به این معنـی که تناسب افراد پیر افزایش میـابـد.
حد اوسط عمر تقریباً یک سال در یک دهـه افزایش میابد .و فعـالً هیـچ
نشانۀ وجود ندارد که نشان دهد افزایش حد اوسط عمر در سویدن رو به
متوقف شدن است .از  ۱۰میلیون ساکنین سویدن  18فیصد آن فعالً باالتر
از سن تقاعد  65سال قرار دارند .در سـال  2030میالدی 30 ،فیصد نفوس
سویدن باالتر از سن  65قرار خواهند داشت.
پیر شدن به مـوارد مختلفـی ارتباط دارد .وراثت بیولوژیکی از والدین و
اقارب باالی طول عمر شما تأثیر دارد .عوامل دیگر میتواند طریقۀ زندگی
کردن و محیط زیست شمـا باشـد .پیر شـدن تغییرات جسمـی ،روانی و
اجتماعـی زیادی را بمیان میاورد .وراثت را نمیتوانید تغییر بدهید اما با
طریقۀ زندگی میتوانید باالی چگونگی بزرگ شدن خود تأثیر بگذارید.

محیط

شیوۀ
زندگی
وراثت

ادارۀ صحت عامه باالی چهار عرصۀ مهم برای صحتمندی در پیری تأکید دارد:
•
•
•
•

•فعالیت جسمی
•عادات تغذیه خوب
•ارتباط اجتماعی
•کار هدفمند /احساس ضروری بودن در اجتماع

صحت در جـوانـی باالی صحت در دوران پـیری تأثیر میـگذارد .سیگرت
کشیدن ،رژیم غذایـی نامناسب ،استرس ،عدم حرکت ،مواد مخدر و الکول
برای همـۀ ما مضر است .خـوردن غذای خـوب و ورزش در طـول زندگـی
میتواند در دوران پیری باعث صحتمندی شما گردد .این کار کمک میکند تا
عمر طوالنی داشته باشید.
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تغییرات جسـمی

تغییرات جسمی ،بدنی و سن و سال الی سن  40سالگی چشمگیر نیست،
این تغییرات بعدا ً افزایش میابد .مواد ژنتیکی در حجرهها ( )DNAپروسۀ
بیولوژیکی پیر شـدن را که به سطـوح مختلف در بـدن صـورت میگیرد
کنترول میـکند .پروسـۀ پیر شـدن ،زمـان و چـگونگی پیر شدن در افراد
مختلف متفاوت است .موهای بعضی از افراد زودتر خاکستری میشود و
روی شان زودتر در زندگی چین بر میدارد در حالیکه در سایر افراد این
تغییرات ناوقت تر صورت میگیرد.
تغییرات جسمی در دوران پیری به این معنی که قد ما کوتاه میشود ،الغر
و در عین حـال خشـک میشویم .کاهش میتابولیزم باعث میـگردد تا در
معرض خطر کم شدن آب بدن قرار بگیریم .نوشیدن آب الزمی است.
کاهش میتابولیزم و این واقعیت که بزرگسـاالن اکثرا ً کمتر حرکت میکنند
به این معنی است که آنها به خوردن غذای زیاد ضرورت ندارند .لذا مهم
است که کیفیت غذا خوب بوده و غذا دارای مواد مغذی ،ویتامین ها و
منرال ها باشد.
اشخاص بزرگسال نسبت به جوانان به طور قابل مالحظۀ به روشنی زیاد
ضرورت دارند .لذا مهم است که در خانه شما نور کافی وجود داشته باشد.
همچنان با بلند رفتن سن و سال درک صداهای بلند و تشخیص صدا در
محیطهای پر سر و صدا مشکل میشود.

عکس از :یونر
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حفظ تعـادل برای افراد مسن مشـکل است و آنهـا نسبت به جـوانـان به
آسانی میافتند .برای کاهش وقوع حادثه ها میتوان اقداماتی را در خانه در
پیش گرفت .بطـور مثـال میتوانیـد پای پاکها و زیر پاییهای را که باعث
افتادن میگردند دور کنید.
افراد مسن بنابر دالیل مختلفی نسبت به جوانان در مقابل دوا ها حساس
اند .مایعـات و چربی بدن افراد مسن کم است .به این معنـی که دواهای
قابل حل در چربی در بدن افراد مسن به مدت طوالنی باقی میماند.

تغییـرات روانی

با افزایش سن و سال مغز هم تغییر میکند .تعـداد حجرات مغز کم شده
و مغز کوچـک مـیگردد اما عمـلکرد آن عمدتاً تغییر نمیـکند .بسیـاری از
کارکردهای حافظه بدون تغییر باقی مانـده و لغات و معلومات عمومی
اکثرا ً تا سنین باال بطور قابل مالحظه باقی میماند.
با بلند رفتن سن و سـال خطر زوال عقـل افزایش میـابد .اما خـراب شـدن
حافظه همیشه با زوال عقـل ارتبـاط ندارد .مثـال فراموشـی میتواند شامل
فراموش کردن اینکه عینک ها و کلید ها را کجا گذاشته اید باشد .فراموش
کردن داشتن عینک یا کلید یا گم شدن در محیطهای آشنا ،عالمات مرض
فراموشی است.
فعال بودن بطور جسمـی و ذهنـی خـوب است .ذهـن در طول زندگی از
طریق لغات ،تصاویر ،آهنگ ها ،موسیقـی ،نمایشنـامه ها ،مزاح ،حیوانات،
طبیعت و ارتباطات اجتماعی برای آموزش آماده است .ذهن هیچگاه برای
یادگیری چیزهای جدید کهنـه نمیشـود اما در هنـگام پیری یادگیری زمـان
بیشتری را دربر میگیرد.
همچنان ذهن در مقـابـل بسیاری از انـواع دوا ها مخصـوصـاً دواهای که
اعصاب را متأثر میکنند از قبیل مسـکن ها و دوای خواب ،همچنان مواد
مورفین دار که در مسکن ها وجود دارد حساس میشود.

تغییـرات اجتماعـی

بعد از تقاعد زمانی است که شخص میتواند بصورت کامل در مـورد وقت خود
تصمیم گیری کند .بسیاری از افراد مسن حتی بعد از سن تقاعد  65سال به کار
کردن ادامه میدهند و بسیاری بصورت داوطلبانه بدون معاش نیز کار میکنند.

کیفیت زندگی و زندگی خوب در پیری وابسته به تجربه و کنترول وضعیت
زندگی شمـا است تا زنـدگـی قـابـل درک ،قابل کنترول و هـدفمـند باشـد.
تحقیقات میگوید که ارتبـاطات اجتمـاعـی ،فعـال بودن و احسـاس اینـکه
دیگران به شما ضرورت دارند و روابط نیک با هم سن وساالن برای کیفیت
زندگی مهم است.
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فعالیـت هـا و مزایا برای
بزرگساالن
فعالیت ها و مزایای زیادی برای بزرگساالن وجود دارد.

نهادهای زیادی وجود دارد که برای متقاعدین فعالیت ها را ترتیب میدهد.
یکی از این نهاد ها سازمان ملی متقاعدین سویدن PRO ،است.
در بسیاری از شهرهای سـویـدن بزرگـساالن میتـوانند بطـور رایـگان یا در
جریان اوقات مشخص روز با قیمت کم از ترانسپورت عامه استفاده کنند.
اگر بزرگسال هستید و دارای معلولیتـی هستیـد که رفت و آمـد از طریق
ترانسپورت عامه را برای شما مشکل نموده میتوانید از خدمات ترانسپورتی
برای معلـولین استفـاده کنید .در این صـورت میتوانیـد به جای ملـی بس
یا ملی بسهای برقی با قیمت کم توسـط تکسـی رفت و آمد کنید .برای
واجد شرایـط بودن به خدمات ترانسپـورتـی بایـد در شهـرداری که راجستر
شده اید درخـواست بدهید .همچنـان باید تصدیق نامه خـدمـات تحرکی
از طرف داکتر را ارسـال کنید که در آن عدم توانایی شما در استفـادۀ از
ترانسپورت عامه تصدیق گردیده باشد.
برای رفت و آمـد در محـدودۀ شهر خـود میتـوانیـد اکثرا ً بـه اصـطالح از
خدمات دربست یا فلکس الین ( )Flex Linesاستفاده کنید .فلکس الینها
نسبت به سایر ترانسپورتهای عـامـه به خـانـۀ شمـا نزدیکتر میایند .ملی
بسها تنها در جاهای میروند که شخص قبالً سوار شدن و پیاده شدن خود
را تعیین کرده باشد .لذا مسیرها و اوقـات رفت و آمـد ملی بسها از یک
وقت به دیگر وقت متفاوت است.

عکس از :ماتیلدا کارلسون ،کمون یوتبوری
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تقا عد

تقاعد پولی است که وقتی سن شما باال میرود و وظیفه را ترک میکنید به
شما داده میشود .مقدار مبلغ تقاعدی متفاوت است .این مبلغ به معاش
قبلی شما ،مدت اجرای وظیفه و مقدار پول که برای خود ذخیره کرده اید
ارتباط دارد.
تقـاعـدی شما میتواند از منـابـع مختلف پراخت گردد ،بخش آن از ادارۀ
تقاعد پرداخت میگردد و بخشـی دیگر آنرا استخدام کنندۀ شما به شکـل
تقاعد کاری پرداخت میکند.
تصمیم گرفتن تقاعد بر ذمه خود شماست .هر چه ناوقت تر تقاعد بگیرید
مبلـغ تقاعـدی شما بصورت ماهوار زیاد خـواهـد بـود .وقتـی به سن 61
سالگی برسید میتوانید بخشـی از تقاعد عمومی خـود را دریافت کنیـد اما
حق دارید تا سن  67سالگی کار کنید .شما میتوانید با استخدام کنندۀ خود
در مورد کار طوالنی توافق کنید.
شما خود تصمیم میگیرید که چی مقدار پول تقاعد خود را بگیرید.
میتوانید بین  25و  100فیصد مبلغ تقاعدی خود را ماهانه بگیرید .میتوانید
بطور مثال نصف تقاعدی خود را بگیرید و نیمه وقت به کار ادامه بدهید.

عکس از :ماگنوس گلنس ()Magnus Glans
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تقاعـد عمومی

تقاعد عمومی تقاعد است که تمام افرادیکه در سویدن زندگی و کار کرده
باشند مستحـق آن هستند .این تقاعد عمومـی بـوده و توسط ادارۀ تقاعد
سـویـدن پرداخـت میگـردد .معلـومـات بیشـتر را میتـوان در ویب سایت
 www.pensionsmyndigheten.seدریافـت .اگـر میخـواهیـد در مـورد
تقاعد عمومـی بیشتر بدانیـد با ادارۀ تقاعد از طریق تلیفـون یا در مـرکز
خدمات تماس گرفته و مالقات خصوصی ترتیب دهید.
هر سال که کار یا تحصیل کنید یا در رخصتی والدینی باشید پول تقاعدی
خود را دریافت میکنید .تقاعد عمومی بر اساس عایدات شما شامل تقاعد
عایداتی و تقاعد پس انداز میگردد .اگر عایدات شما کم است یا هیچ عاید
ندارید میتوانید تقاعد تضمینی دریافت کنید.
• •تقاعد بر اساس عاید
مبلغ تقاعد بر اساس عایدات وابسته به مقدار پول است که شما قبالً
کسب کرده اید .هر ساله  16فیصد عاید یا معاش خود را برای تقاعد
بر اساس عـایـد پرداخت میـکنید .محـاسبـه عایدات عالوه بر معاش
کاری شـامـل مزایای بیکاری ،مریضـی یا غرامت فعالیت ها و درآمد
والدینی نیز میگردد.
• •تقاعد پس انداز
هر ساله 2.5 ،فیصد عاید یا معاش شما برای سرمایه گذاریهای
مختلف پرداخت میگردد .این را تقاعد پس انداز میگویند .این

پس انداز های احتمالی
تقاعد شخصی
تقاعد کاری

تقاعد عمومی

تقاعد عایداتی
تقاعد پس انداز

منبع :ادارۀ تقاعد سویدن
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سرمایه گذاری ها شامل بخشهای امنیتی یا اسهام میگردد و شما
خود تصمیم میگیرید پول شما در کدام سرمایه گذاری ها شامل شود.
مقدار تقاعد پس انداز که دریافت میکنید به مقدار مبلغ که شما
پرداخت نموده اید و اینکه سرمایه گذاری ها در عرصههای اسهام و
امنیت چگونه پیش میروند بستگی دارد.
• •تقاعد تضمینی
تقاعد تضمینـی برای کسانـی است که عـایـدات کم یا هیچ عایـد
کاری ندارنـد .برای دریافت تقاعد تضمینـی کامل باید حداقل برای
 40سال در سـویـدن زندگی کرده باشـید .اگر شما کمتر از  40سال
در سـویـدن زندگی کرده باشید مبلغ تقاعد تضمینی کمتر است.
قبال تقاعد دیگری داشتـه باشیـد مبلـغ تقاعد
همچنـان در صورتیکه ً
تضمینی میتواند کمتر باشد.

تقاعـد کاری

تقاعد کاری بخشی از تقاعـدی است که استخدام کنندۀ شما آنرا پرداخت
میـکند .بسیـاری از افراد که وظیفـه دارنـد مستحـق تقاعد کاری هستنـد.
مبلغ تقاعد کاری شما به تصمیم اتحادیه ها و استخدام کننده ارتباط دارد.
کسیکه تحصیل میکند ،بیکار است ،در جـای کار میـکند که قرارداد جمعی
وجود ندارد یا شغل آزاد دارد مستحق تقاعد کاری نمیباشد.
اگر شرکت شخصی دارید باید تقاعد کاری خود را خود پرداخت کنید .این
وجه هزینه بیمه اجتماعی و یا  egenavgiftنامیده میشود.

تقاعد شـخصی

شما میتوانید برای تقاعد خود پول پس انداز کنید .میتوانید آنرا در بانک
یا در شعبۀ بیمـه در شرکت بیمۀ تقاعد پس انداز کنیـد .مبلـغ پس انداز
ماهانه و زمان شروع پس انداز را خود تصمیم میگیرید.

حمایت هـای عایداتـی برای بزرگسـاالن

در صورتــی که میزان معــاش های تقـاعــدی شما به مقـدار کافـی نبـاشـد
می توانیــد از حمــایت مالی گذران سالمنــدان Äldreförsörjningsstöd
برخـــوردار شـویـد .حمـایت های عـایــداتی برای بزرگسـاالن در صـورتـی
پرداخت میــگردد که سایر مزایای تقاعــدی کافی نباشد .اگر  65سال
عمر دارید و تمــام مــزایای تقـاعــدی را دریافت میـکنید و هنـوز هـم
زنــدگی معیاری مناسب ندارید شـما مستحق حمایت های عایداتی
برای بزرگساالن هستیــد.اداره امور تقـاعدی Pensionsmyndigheten
مـوضــوع پرداخت اضافه کمک هزینــه مسکن  bostadstilläggبه شما
را بررسی می کند.
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اضافـه کمک هزینه مسـکن

كمک هزینه مسکن مکمل بازنشستـگی عامهی شما است .هزینه مسکن،
درآمد ،داراییها و وضعیت خانوادگی شما تعیین میکند که چقدر کمک
هزینه مسکن میتوانید در دریافت کنید.

شمـا میتوانیـد از سن  65سـالگی برای دریافت کمـک هزینـه مسـکن
درخواست کنید ،و بدین ترتیب تمام حقوق بازنشستگی خود را دریافت
کنید .شما میتوانید بدون توجه به اینکه چگونه زندگی میکنید و حتی
اگر خانه ملکیت شخصی شماست .حتی اگر دارایی هم دارید میتوانید
کمک هزینه مسکن درخواست کنید.
برای اطــالع بیشتر بــه سایت اینتــرنتـــی اداره امــور متقاعدین
 www.pensionsmyndigheten.seمراجعه کنید.

نقـل مکان بـا تقاعد

تقاعد عایداتی ،تقاعد پس انداز ،تقاعد کاری و شخصی بصورت نا محدود
از آن شماست فرق نمیـکند به چـه کشـوری نقـل مکان میکنید .به هر
صورت دریافت تقاعد تضمینی قطعی نیست .این امر به کشور که شما
نقل مـکان میکنید و انـواع مزایای که در آنجـا دریافت میـکنید ارتباط
دارد .اگر تقاعد تضمینی دارید در صورتیکه به کشور دیگری در محدودۀ
اتحادیه اروپا/منطقۀ اقتصادی اروپا ،سویس و در بعضی حاالت کانادا نقل
مکان کنید میتوانید به دریافت تقاعد تضمینی ادامه دهید .درصورتیکه به
خارج از مملکت نقل مکان کنید دیگر حق دریافت حمایتهای عایداتی
برای بزرگساالن را نخواهید داشت.

مراقبت بزرگسـاالن

وقتی سن اشخاص باال میرود آنها اکثرا ً در کارهای عملی زندگی روزمره به
کمک ضرورت پیدا میکنند .در سویدن بزرگساالنی که به کمک و حمایت
ضرورت دارند طبـق قانون حـق دارند تا این کمک ها و حمـایت ها را از
اجتماع دریافت کنند .در حالیـکه در سایر کشور ها رایج است که فامیـل
و اقارب از بزرگساالن مراقبت کنند ،در سویـدن این حمایت ها را جامعـه
فراهم میکند .فامیل هنوز هم در زندگی بزرگساالن دخیل میباشد .مراقبت
بزرگساالن توسط قانون خدمات اجتماعی و قانون خدمـات صحـی و طبی
وضع میگردد.
شهرداری یا شورای ایالتی مسئولیت مراقبت بزرگساالن را بشمول ارتباطات
با داکتران و خدمات صحی عاجل بعهده دارد .تنظیم این ارتباطات در
نقاط مختلف سـویـدن متفـاوت است .برای درخواست اقدامـات مراقبت
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وس�ا يوتالند ()Västra Götaland

دربارۀ سویدن | 219

بزرگسـاالن از طریق شهـرداری با شعبۀ مربوطه خدمات اجتماعـی تمـاس
بگیرید .یک مامور کمک کننده از ادارۀ خدمات اجتماعی تحقیق و بررسی
نمـوده و دربارۀ واجـد شـرایـط بودن شخص و وسعـت کمـک ها فیصلـه
خواهد کرد.
هدف از مراقبت بزرگساالن تضمین زندگی با کیفیت و مستقـل در فضـای
مصون برای بزرگساالن است .همچنان بزرگسـاالن باید فرصت ادامـه دادن
فعالیتهای هدفمند را با سایر افراد در جامعه داشته باشند.

تهیه مسـکن

بسیـاری از اشخاص بزرگسـال میخواهند تا زمانیکـه امـکان دارد در خانه
زندگی کنند و امروزه فرصتهای زیادی برای مـانـدن در خـانه با دریافت
حمایت از اجتمـاع و انـواع مختلف سازگاری با محل سکونت وجود دارد.
شهرداری میتـوانـد در عرصههای مراقبت و خـدمـات شمـا را کمـک کند
تا بتوانید در خـانـه به زندگی ادامه دهیـد .که این حمایت ها را خدمات
مساعدتی -درخانه میگویند.
کارمندان ادارۀ خدمات مساعدتی -در خانه میتوانند به شما در بخشهای
پاک کاری ،خریداری غذا ،آمادگی تخت خواب ،حمام و اصالح ریش کمک
کنند .همچنـان میتوانید در هنـگام عصر و شب کمـک دریافت کنید .اگر
شما مریض هستید یا زخم برداشتـه اید ،نرس میتواند برای تبدیل بنداژ و
راهنمایی گرفتن دوا به خانه بیاید.
همچنان در بسیاری از شهرداری ها کارمندانی وجود دارد که میتوانند شما
را در ترمیم وسایل کمک کنند .گاهی اوقات آنرا خدمات ترمیمی میگویند.
کارمندان خـدمـات ترمیمـی میتوانند منظره ها را نصب کنند یا پرده ها را
تبدیل کنند .هدف از این خدمات بطور مثال جلوگیری از افتادن و جراحت
برداشتن بزرگساالن است.
اگر شما در خانه احساس خطر میکنید انتخابهای رهایشی دیگری برای
بزرگساالن وجود دارد.
خانۀ سالمندان و پناهگاه بطور مثال با دروازههای پایین و لفتهای فراخ
امکاناتی هستند که برای اشخـاص بزرگسـال مناسب است .مالکین خـانـه
اکثرا ً برای خانۀ سالمندان اشخاصـی را میخواهنـد که  55سال عمر داشتـه
و برای پناهنگاه ها کمی بزرگتر باشند .برای زندگـی در خانۀ سالمندان یا
پناهگاه ها گرفتن اجازه از شهرداری الزم نمیباشد .شما از پول خود خانه را
کرایه میکنید یا میخرید.
خانۀ سالمنـدان یکنـوع مسکنـی مخصوص بوده که در ملکیت شهـرداری
قراردارد و بزرگساالن میتوانند در آنجا آپارتمـان کرایه کنند .قبل از اینکه
شخص به خانۀ سالمندان نقل مـکان کند ضروریات شخص مذکور بررسـی
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میگردد .در خانۀ سالمندان بزرگساالن میتوانند برای دریافت کمک در پاک
کاری ،پخت و پز و هر آنچه دوست دارند پول پرداخت کنند.
خانۀ مخصوص ،که آنرا خانههـای گروهـی نیز گویند ،یکنوع محـل بود و
باش است در محدودۀ مراقبت صحی برای بزرگسـاالن که به مراقبتهای
وسیع ضرورت دارند .برای بستری شدن در خانۀ مخصوص باید ضروریات
صحـی و اجتمـاعـی شخص فراوان باشـد و به مراقبتهای شبـانـه روزی
ضرورت داشته باشد.

در صورت وفات

وقتی یک بزرگسال در خانه وفات میکند باید با کارمندان مسلکی ادارۀ
مراقبت صحی تماس گرفته شود .بعضی اوقات آنها جنازه را به شفاخانه
انتقال میدهـند که در آنجـا داکتر مرگ وی را تصدیق میـکند .اگر شمـا
تقـاضـای خاصـی دارید بطـور مثال طرزالعمـلهـای مذهبـی باید آنرا با
کارمندان صحی مطرح کنید.

اقارب وی بعدا ً میتوانند با کشیش ،خاخام ،امام یا سایر نمایندگان مذهبی
تماس بگیرند .اقارب میتوانند همراه با نمایندۀ محل ترتیبات مراسم جنازه
را بر اساس ترجیحات دینی خود پالن کنند .همچنان صحبت کردن با ادارۀ
قبرستان و مرده شوی خانه که میتواند شمـا را در ارتباط گیری و کارهای
عملی کمک کنند مفید خواهد بود.

مراسـم تشـییع جنازه

وقتی کسی در سویدن فوت کند و باید دفن شود ،معموالً اقارب و دوستان
نزدیک وی در مراسم تشییع جنـازه شرکت میکنند .این معمـول است که
مراسم تشییع جنازه را طبق وصیت مرحوم یا مرحـومـه تنظیـم کنند .این
وصیت ها ممکن در وصیت نامه ذکر گردیده باشد یا شخص متوفـی قبالً
در مورد چگونگی ترتیبات مراسم تشییع جنازه صحبت کرده باشد .با توجه
به عقاید دینی ،طریقههای مختلف برای مراسم تشییع جنازه وجود دارد.
در سـویـدن مراسم تشییع جنازه اکثرا ً در کلیسا یا کلیسای کوچـک برگزار
میگردد .کلیسای سـویـدن مسئول اصلی تمـام فعالیتهای مراسم تشییع
جنـازه در کشـور است به استثنـای شهر استکهلـم و ترانوس که در آنـجا
شهرداری این مسئولیت را بعهده دارد .این امر بدون در نظر داشت دین
متوفی صادق است.
اقارب متوفی میتوانند با نمایندۀ دولتی مراسم تشییع جنازه تماس بگیرند.
نمایندگان مراسم تشییع جنازه اشخاصیاند که توسط هیئت اداری ایالت

© فرمانداری يو ِتبورى ( )Göteborgو هیئت اداری ایالت ت
وس�ا يوتالند ()Västra Götaland

دربارۀ سویدن | 221

عکس از :ی ّن ی گالیتز ،یونر

گماشته میشـونـد ،آنها در راستـای منافـع متوفـی کار میکنند ،تقاضاهای
اقارب متوفـی را مـد نظر میگیرند .نماینــدگان مراسم تشییع جنـازه بایـد
مراقب باشند که شخصیکه عضو کلیسای سویدن نیست میتواند به طریقۀ
که برای وی مناسب باشد دفن گردد .برای تماس گرفتن با نمایندۀ مراسم
تشییع جنـازه ،اقارب میتوانند با شهرداری ،هیئت اداری ایالت یا اجتمـاع
دینی خود تماس بگیرند.
هیچگونه مقرراتی وجـود ندارد که باید مردم مراسم تشییع جنـازه برگزار
کنند .اما مقرراتی وجود دارد که جنازه باید در کفن گذاشته شود .همچنان
راجع به سوزاندن جسد و چگونگی جابجایی خاکستر آن در زمین مقرراتی
وجود دارد .سوزنـدان جسد به این معنـی که جسد در کوره جسـد سوزی
همراه با کفن گذاشته میشـود .کفن و جسـد هر دو سوزانده میشـوند تا
در آنجا به خاکستر تبدیل شـونـد و خـاکستر آن را در ظرف گلی میریزند.
معموالً این ظرف در قبرستان دفن میـگردد .همچنان خاکستر میتـواند در
جای مخصوص در قبرستان ،در جای گرامـی داشت پخش شـود .اگر کسی
میخواهد بطـور مثال خاکستر را در بحر بریزد باید از هیئت اداری ایالت
اجازه بگیرد.
در ویب سایت کلیسای سویدن میتوانید در مورد قبرستانها و گورستانهای
نزدیک به محل سکونتتان معلومات پیدا کنید.www.svenskakyrkan.se :
اگر تقاضای دفن جسد در خـارج از کشور وجود داشتـه باشد مرده شوی
خانه میتواند بطور رایگان در انتقال جسد به کشورهای خارجی کمک کند.
معمـوالً دفـن جسـد در سـویـدن یک الی دو هفتـه را دربر میـگیرد .در
صورتیکه اقارب متوفی بخواهند ،جسد در زودترین فرصت ممکن میتواند
دفن گردد .به هر صورت طبق قانون سویدن جسد باید در ظرف یک ماه
بعد از وفات دفن گردد یا سوزانده شود.
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داشتن تابوت سر باز در سویدن نادر است اما هیچ مانع رسمی برای این
کار وجود ندارد.
همـه افراد در سـویـدن فیس مراسم تشییع جنـازه را از طریـق مـالیـات
پرداخت میکنند .این فیس حق استفـاده از مـکان مثل کلیسای کوچک را
برای مراسم تشییع جنـازه فراهم میـکند .فیس مذکور حـق انتقال کفن از
مکان مراسم تا قبرستان را نیز فراهم میکند.
در سویدن تقریباً  83فیصد از متوفیان میخواهند مراسـم در کلیسا برگزار
گردد .به این معنـی که یک کشیش یا خاخام خدمات مراسم تشییع جنازه
را فراهـم میکند .برای دریافت خدمات مراسم تشییع جنـازه ،شخص بایـد
عضو کلیسای سـویـدن باشد .مراسم کلیسایی برای همه اشخاصیکه عضو
کلیسای سویدن هستند رایگان است .همچنان مراسم کلیسایی میتواند در
کلیسای آزاد ،کلیسای کاتولیک یا اورتودوکس برگزار گردد.
مراسـم تشـییع جنازه شهری مراسـمی است که ارکان دینی در آن شامل
نمیباشـد .بنابراین مراسـم تشـییع جنازه شـهری در کلیسا برگزار نمیگردد.
این مراسـم میتواند در کلیسـای کوچک قبرسـتان ،در باغ یا ممکن در
طبیعت برگزار گردد .مراسـم تشـییع جنازه شـهری توسط کشیش برگزار
میگردد.

حق میراث

وقتی شخصی وفات میکند ،قوانینی وجــود دارد که تعیین میــکند
چیکسی باید پول و اشیای متوفی را به ارث ببرد .این قوانین تابع قوانینی
سویدن بوده و آنرا حق میراث مینامند.
اگر مرحومی متاهل باشد ،همسر او همه چیز را به ارث میبرد .بعد از
وفات همسرش فرزندانشان مالک میراث میشـونـد ،تا آنزمان همـسر
میتـوانـد هـر کاری با امـوال مـیراثــی انجام دهد.
اگر مرحومـی با شخص دیـگری فرزند داشتـه باشـد ،فرزندانش میتوانند
بالفاصله میراث خـود را بگیرند .آنها همچنـان میتوانند تا زمانـی وفـات
همسر مرحومـی منتظر ارث بمانند .در صورتیکه مرحومـی ازدواج نکرده
باشد ،فرزندان همه چیز را به ارث خواهند برد .اگر مرحومی فرزند نداشته
باشند والدین یا خواهر و برادر مرحومی صاحب میراث میشوند.
اگر شخص متوفی دارای فرزندان زیر سن  18است برای فرزند وی
سرپرست مقرر میگردد .سرپرست کسی است که از حقوق طفل مذکور
دفاع میکند.
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عکسColourbox :

امالک

امالک تمام پول و دارایی را میگویند که از متوفی باقی مانده است .اقاربی
که از متوفی ارث میبرند مشترکاً صاحب امالک متوفی هستند.

تقسـیم املاک ،ثبـت امالک و تقسـیم میراث

اگر شخص متوفی متأهل باشد و با همسر خود چیزهای مشترک داشته،
همـه چـیز بـایـد بین او و همـسرش تقسـیم گردد .این را تقسیم امالک
میگویند .وقتی تقسیم امالک پایان یافت ،میتوان میراث را تقسیم کرد.
ثبت امالک ثبت دارایـی ها و قرضههای متوفـی است .این کار باید سـه
ماه بعـد از وفـات متوفـی تکمیل گردد و مبنای تقسیم امالک که تقسیم
داراییهای متوفی است ،قرار میگیرد.
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وصیـت نامه

وصیت نامه یک سند قانونـی است .شخصیـکه وصیت نامـه را مینـویسـد
میتواند تصمیم بگیرد که کی از او میراث دریافت نموده و چه را به حیث
میراث دریافت کند .اما استثنائات وجود دارد .وارثین دست اول (فرزندان،
نواسـههـا و کواسـهها) همیشـه حـق دارند تا میـراث قـانـونـی خـود را
مطالبه کنند.
وصیت نامه باید از قوانین مشخصـی پیروی کند .بطـور مثال باید بصورت
کتبی باشد .دو شاهد باید آنرا امضا کند .لذا خوب است که قبل از نوشتن
وصیت نامه با وکیل تماس گرفته شود.
کسانیکه بدون ازدواج با هم زندگـی میکنند (شریک زندگـی) خـودبخـود
از یکدیگر ارث نمی برند .اگر زوجین که شریک زندگـی یکدیـگر هستنـد
میخواهند از یکدیگر ارث ببرند باید وصیت نامه بنویسند.
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سـواالت مورد بحث ،فصل 8
افزایش تناسب تعداد بزرگساالن نسبت به جوانان و سایر گروه
ها به یک کشور چه اهمیت دارد؟
چی فکر میکنید چی چیز برای تضمین زندگی خوب در دوران
پیری مهم است؟
آیا فکر میکنید برداشت از بزرگساالن در سویدن از آنچه شما
می دانید متفاوت است؟
برای پالن گذاری دوران تقاعد به چی ضرورت دارید؟
چی تفاوت ها و مشابهت ها بین مراقبت بزرگساالن در سویدن و
کشور خود شما وجود دارد؟
چی تفاوت ها و مشابهت ها بین مراسم تشییع جنازه در سویدن
و کشور خود شما وجود دارد؟
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ارجاعات گردآورده شـده
se.1177
Adbsverige.se
Almi.se
Antagning.se
ادارۀ خدمات کاریابی عامه
BankID.com
Barnkonventionen.se
CSN, Centrala Studiestödsnämnden
اتحادیۀ رسیدگی به مساوات
Ekonomifakta.se
Elpriskollen.se
اداره انرژی
اداره معلومات اتحادیه اروپا
اداره صحت عامه
کلینیک دندان عامه
مؤسسه ملل متحدFN ،
صندوق بیمه عامه
فرمانداری يوتِبورى
سالم مصرف کننده
بازرسی برای صحی و مراقبتIVO ،
اداره زراعت
Kronofogden
این یک خط تیلفون ملی برای زنان که تهدید خشونت می شوند است
تاریخ زنده ()levandehistoria.se
اداره کنترول کیفیت موادغذایی
اداره معلومات دوا
اداره والیت داری
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  Minoritet.se
حقوق بشر ـ وب سایت حقوق بشر دولت
اداره امور مهاجرت
اداره مکتب های حرفه و شغل
اداره حفاظت محیط زیست
ادارۀ تقاعد سویدن
پولیس
اتحادیه سراسری برای حقوق همجنسگراها ،دوجنسگراها ،تغییر جنس داده ها و
طرفداران آزادی جنسیRFSL ،
ا تحادیه سراسری روشنگری جنسیRFSU ،
اتحادیه سراسری توقف ختنه نسوان هاRISK ،
Samer.se
اداره مالیات
اداره مکاتب
سازمان مراقبت های صحی و اجتماعی
ادارۀ آمار سویدن
Studera.nu
کلیسای سویدن ()Svenska Kyrkan
محکمه های سویدن
محکمه های سویدن (شورای مستأجرین)
تیلویزیون سویدنSVT ،
دولت سویدن
پارلمان سویدن ()Riksdag
معلومات پارلمان سویدن درباره اتحادیه اروپا
شرکت دولتی فروش الکول ()Systembolaget
تیرافیم
اداره رشد و توسعه
اداره ترانسپورت سویدن
شورای پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالیUHR ،
Unizon.se
Utbildningsinfo.se
سازمان اجرایی انتخابات
Verksamt.se
ترافیک غرب
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فهرسـت راهنما
A

99 	  ALMI

B

135 	  BRIS
193 ,147 	  BVC

C

163 ,117 ,113 	  CSN

D

129 	  DO

122

F

	  Folkbildning

G

22
	  Gustav III
22 	  Gustav IV Adolf
20 	  Gustav Vasa
2
	  Götaland

I

160 	  IUP

J

22	  Jean Baptiste Bernadotte

113

K

	  Komvux

L

91 ,88 	  LAS
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M

88 ,87 	  MBL
146 	  MVC

O

	  Olof Skötkonung

18

R

184 ,180 ,173 ,172 ,60 ,21 ,20 ,19	  Riksdag

S

114 ,112 	  SFI
42
	  Svealand
195 	  Systembolaget

V

162 	  VAB

آ

64 ,58 ,57 ,52 ,51

آپارتمان کرایی	 
آرلندا 48 	 
179 ,119
آزادی انجمن	 
آزمایشی 90 	 
آشنایی با جامعه1 	 
156 ,112
آموزش زبان	 

ا

20
ابر قدرت	 
اتاق لباس شویی58 	 
اتحادیه 219 ,218 ,178 ,177 ,172 ,171 ,169 ,89 ,88 ,87 ,23 	 
185 ,178 ,177 ,171 ,116 ,107 ,47 ,26 ,14 ,12 ,10
اتحادیۀ اروپا	 
اتحادیۀ رسیدگی به مساوات129 	 
87
اتحادیۀ سرمایه گذاران سویدن	 
87
اتحادیۀ کارگران سویدن	 
اتحادیۀ کالمار20 ,19 	 
اجازه اقامت دائم13 	 
107 ,94 ,17 ,14 ,13 ,11
اجازۀ اقامت	 
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اجازۀ اقامت دایمی14	 
218
اداره امور بازنشستگان	 
ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن208 ,173 ,162 ,160 ,111 ,110 ,108 	 
217
ادارۀ تقاعد سویدن	 
ادارۀ صحت عامه سویدن206 ,191 	 
ادارۀ قبرستان221 	 
ادارۀ مالیه سویدن142 	 
ادارۀ ملی سویدن برای تحصیالت عالی مسلکی114 	 
ادغام 39 ,15 ,14 ,9 	 
ادویه 206 ,199 ,198 	 
25 ,10
اروپای شرقی	 
25
اروپای غربی	 
ازدواج225 ,164 ,145 ,144 ,143 ,142 ,37 ,30 	 
ازدواج اجباری145 	 
,110 ,101 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,81 ,24
استخدام 	 
218 ,216 ,162 ,132
استخدام آزمایشی90 	 
استخدام دایمی90 	 
استخدام ساعتی90 	 
استخدام کنندگان98 ,95 ,93 ,87 ,24 	 
استخدام مؤقتی90 	 
استرس 212 ,210 ,202 ,194 ,190 	 
42 ,23 ,19 ,14
اسکاندیناوی 	 
اشراف181 ,22 ,21 ,20 ,19 	 
89
اضافه وقت	 
اظهارنامۀ مالیاتی103 	 
13
اقامت دائم	 
53
اقساط قابل پرداخت	 
الکول 189 ,201 ,195 ,194 ,191 ,190 ,179 ,170 ,133 ,121 ,30 	 
امالک 224 	 
174
امور جنایی	 
انتخابات 188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,181 ,180 ,173 ,171 ,170 ,167 ,166 ,165 ,23	 
انجمن 187 ,179 ,139 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,101 ,100 ,87 ,73 ,53 	 
انجمن تحصیلی122 	 
124 ,101 ,100 ,87
انجمن تعاونی بیکاران	 
انرژی 194 ,69 ,67 ,66 ,63 ,62 ,60 ,47 	 
18
اولوف اسکتکونونگ	 

ب

بازار کار179 ,114 ,98 ,94 ,87 ,86 ,85 ,82 ,81 ,24 	 
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بازیابی 64 ,63 ,62 ,61 ,60	 
بحران 27 ,26 ,24 ,17 	 
204 ,203 ,202 ,200
بخش عاجل	 
برق 176 ,69 ,68 ,67 ,47 	 
18
بعد از میالد	 
بودجه 173 	 
بیکاری 217 ,124 ,101 ,100 ,81 ,24 	 
بیمۀ اجتماعی107 ,94 ,81 ,74 	 
100 ,81 ,24
بیمۀ بیکاری	 
59
بیمۀ خانه	 

پ

پادشاه 181 ,180 ,169 ,168 ,26 ,22 ,21 ,20	 
پارلمان ,184 ,180 ,178 ,177 ,176 ,175 ,173 ,172 ,171 ,169 ,60 ,26 ,22 ,21 ,20 ,19 ,12 	 
186 ,185
178 ,177
پارلمان اروپا	 
پرداخت مستقیم اتوماتیک75 	 
150
پرورش طفل	 
17 ,15
پالن استقرار	 
99
پالن تجارتی	 
پلیس 151 	 
122 ,101 ,25 ,11
پناهندگان 	 
13 ,12 ,11 ,10
پناهندگی 	 
پناهنده 12 ,10 	 
پولیس 174 ,145 ,82 ,78	 
پوهنتون 117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,82 	 

ت

تابعیت 174 ,14 ,12 	 
168
تاریخ باستان	 
تبعیض 195 , ,140 ,135 ,133 ,132 ,130 ,129 ,127 	 
,157 ,124 ,122 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,97 ,96 ,95 ,82 ,72
تحصیالت 	 
201 ,191 ,184 ,159 ,158
تداوی 209 ,208 ,207 ,206 ,205 ,139 	 
ترجمان 74 ,199 ,159 ,160 ,74 	 
تصدیق 221 ,215 ,143 ,142 ,117 ,105 ,92 ,52 ,37 ,29 	 
تصویب قانون178 	 
تضمین تداوی205 	 
187 ,32 ,24
تظاهرات 	 
55
تغییر آدرس	 
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تفتیش 209 ,172	 
تقاعد 226 ,219 ,218 ,217 ,216 ,214 ,212 ,211 ,103 ,89 ,24 	 
تقاعد پس انداز219 ,218 ,217 	 
تقاعد تضمینی219 ,218 ,217 	 
تقاعد عایداتی219 ,217 	 
تقاعد عمومی217 ,216 	 
219 ,218 ,216
تقاعد کاری	 
تقسیم امالک224 	 
تمایالت جنسی191 	 
تمرین 153 ,123 	 
تنباکو 197 ,196 ,195 ,194 ,191 ,189 	 
150
تنبیه بدنی	 
54 ,53 ,51 ,41
تهیۀ مسکن	 

ث

ثبت احوال نفوس105 ,81 	 
224
ثبت امالک	 

ج

22

جان باپتیست برنادوت	 
جانشینی 180 ,90 ,22	 
جرم196 ,175 ,174 ,139 ,134 ,78 ,57 	 
جزیرۀ اسکاندیناوی42	 
جشن ها39 ,32 ,31 ,29 ,9 	 
جلوگیری از مصارف باال208 ,206 ,205 	 
جنگ جهان دوم10 	 
جنگ جهانی اول24 	 
جنگ جهانی دوم177 ,25 ,24 	 
25
جنگ سرد	 
جواز کار14 	 

چ

چارلز دوازدهم20 	 
چارلز سیزدهم22 	 

ح

حزب186 ,184 ,181 ,179 ,173 ,121 ,22 	 
75
حساب بانکی	 
حق دسترسی عامه80 ,46 ,45 ,29 	 
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حق رأی دهی187 ,186 ,185 ,171 ,170 	 
حق کرایه نشینی-مالکیت55 ,53 	 
حقوق ,159 , ,140 ,135 ,134 ,132 ,129 ,127 ,126 ,125 ,121 ,90 ,87 ,53 ,49 ,32 ,19 ,1 	 
223 ,182 ,181 ,180 ,179 ,175 ,170 ,167 ,166 ,163
حقوق اطفال در جامعه135 	 
حقوق بازنشستگی102 	 
181 ,167 ,159 , ,140 ,132 ,129 ,127 ,126 ,121 ,1
حقوق بشر	 
166
حکومت دموکراتیک	 
122
حلقه های تحصیلی	 

خ

71

خانه های سالمندان	 
139
ختنۀ زنان	 
خدمات اجتماعی220 ,219 ,164 ,151 ,145 ,139 ,138 ,109 ,101 ,74 ,72 ,71 	 
215 ,110 ,109
خدمات ترانسپورتی	 
54 ,53
خدمات تهیۀ مسکن	 
147
خدمات صحی مکتب	 
74
خدمات کاریابی عامه سویدن	 
خدمات مراسم تشییع جنازه223 	 
خشونت خانوادگی135 	 
خشونت ناموسی136 	 
خط عاجل خدمات صحی198 	 

د

داکتران 219 ,207 ,203 ,202 ,201 ,84 	 
داکتران دندان84 	 
داکتران عمومی201 	 
در خود ماندگی109 	 
دفتر ملی صحت و رفاه207 	 
,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,159 ,158 ,141 ,126 ,23
دموکراسی 	 
,188 ,181 ,180 ,179 ,175
دهقانان 23 ,22 ,21 ,19 	 
دواخانه 199 ,198 	 
دولت ,135 ,134 ,132 ,127 ,126 ,116 ,102 ,101 ,86 ,49 ,29 ,28 ,26 ,25 ,24 ,21 ,20 ,15 	 
210 ,195 ,190 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,167 ,139
دیدگاه جمع گرایانه133	 
دیدگاه فردگرایانه133 	 
دین 221 ,143 ,132 ,130 ,50 ,30 ,29 ,18 ,11 	 
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ر

رأی188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,182 ,181 ,180 ,171 ,170 ,167 ,166 ,121 ,23 	 
راهنمایی تحصیلی112 ,111 	 
رخصتی خزانی34 	 
31
رخصتی های ورزشی	 
158 ,116 ,115 ,114
رشته های تحصیلی	 
رمضان 36 	 
203
روانشناسان 	 
92
روز انتظار	 
35
روز لوسیا	 
روز ملی33 ,20 	 
168 ,21
روشنگری 	 

ز

زباله 82 ,80 ,65 ,64 ,63 ,61 ,60 ,46 	 
زبان سویدنی برای مهاجرین114 ,112 	 
زیربنا 47 ,42 ,41 	 

س

77 ,76
سابقۀ عدم پرداخت	 
87
سازمان استخدام کنندگان دولتی سویدن	 
193 ,192
سازمان مواد غذایی	 
162 ,91 ,89 ,24
ساعات کاری	 
سامی ها50 ,48	 
سرپرست 223 ,200 ,145	 
164 ,151 ,150 ,145
سرپرستی 	 
سرمایه 218 ,217 ,99 ,87 ,53 ,21 ,19	 
سود 99 ,75 ,53 	 
سوزاندن جسد222 	 
181 ,169
سوسیالیسم 	 
سویلند 42 	 
185 ,184 ,179 ,178 ,173 ,172 ,171 ,168 ,166 ,135
سیاستمداران 	 
101
سیستم رفاه سویدن	 
سیگرت کشیدن212 ,196 	 

ش

شاخه های عید پاک	 
شب کریسمس36 	 
شب نیمه تابستان33 	 

32
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شب والپورگیس32 	 
143
شخص رسمی مسئول عروسی	 
شرکت بیمۀ تقاعد218 	 
شرکت دولتی فروش الکول195 	 
218
شعبۀ بیمه	 
145
شعبۀ قانون خانواده	 
شفاخانه 221 ,204 ,203 ,202 ,200 ,197 ,74 ,24 	 
شمولیت در مکتب اجباری70 	 
10
شورای اروپا	 
شورای شهری185 ,184 ,176 ,172 	 

ص

صحت عامه	 
صنف آمادگی	 

212 ,206 ,191 ,190
70

ط

طبیعت 223 ,214 ,182 ,65 ,60 ,46 ,45 ,43 ,41 ,29 	 
طالق 160 ,145 ,144 	 

ع

عدالت 169	 
17
عصر آهن	 
17
عصر حجر	 
17
عصر مفرغ	 
عصر یخبندان17 ,9 	 
عضو ,207 ,206 ,185 ,178 ,177 ,173 ,171 ,124 ,119 ,118 ,101 ,100 ,89 ,87 ,53 ,30 ,26 	 
223 ,222
عقاید نورس ها30 	 
عقیده 188 ,182 ,180 ,170 ,168 ,166 ,132 ,126 ,37 	 
عید پاک33 ,32 ,31 	 
33
عید نزول روح القدوس	 

غ

غرامت فعالیت217 	 
110
غرامت مخارج مریضی	 
37 ,30 ,29
غسل تعمید	 
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ف

فاضالب 82 ,65 	 
فرهنگ 182 ,173 ,133 ,132 ,122 ,73 ,50 ,30 ,28 ,27 ,17 	 
فعالیت های اوقات فراغت123 ,118 ,95 	 
فیس مراسم تشییع جنازه223 	 

ق

144
قانون ازدواج	 
180 ,170 ,169
قانون اساسی دولت	 
206
قانون امراض ساری	 
قانون بنیادی آزادی بیان126 	 
قانون پارلمان22 	 
قانون تعلیم و تربیه سویدن154	 
قانون جانشینی180 ,22 	 
قانون حفاظت از کارمندان91 ,88 	 
قانون خدمات اجتماعی219 	 
92
قانون رخصتی ساالنه	 
144
قانون شریکان زندگی	 
88 ,87
قانون مشارکت در تصمیم گیری	 
149
قانون والدین	 
قتل عام استکهلم20 	 
قرارداد استخدام91 	 
قرارداد جمعی218 ,89 	 
قرارداد دست اول57 ,56 ,55 ,52 	 
قرضه 224 ,117 ,113 ,99 ,77 ,75 ,53 	 
117 ,113
قرضه های تحصیلی	 
قرضۀ وسایل خانه76 	 
19 ,18
قرون وسطی	 
قطعیت قانون175 	 
قوانین اساسی180 ,172 ,45 	 
174
قوۀ قضائیه	 

ک

104

کار بدون اظهار عایدات	 
کارت رأی دهی185 	 
206
کارت رایگان	 
کارت کتابخانه73 	 
117 ,107 ,106
کارت هویت	 
26
کارل گاستو شانزدهم	 
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کارمندان ,187 ,173 ,159 ,154 ,153 ,138 ,132 ,92 ,91 ,89 ,88 ,87 ,86 ,82 ,32 ,28 ,24 	 
203 ,221 ,220 ,205 ,201
کاسبان 23 ,22 ,21 ,19	 
کالج دانشگاهی116 ,115 ,114 ,113 ,82 	 
کتابخانه 73 ,54 	 
58 ,57 ,56 ,55 ,52 ,51
کرایه نشین	 
36 ,35
کریسمس 	 
کریکولم 157 ,154 	 
کلیسای سویدن223 ,222 ,221 ,30 ,20 	 
کلینیک تخصصی205 ,202 	 
کلینیک عاجل204 ,200 	 
163 ,162 ,160 ,118 ,72
کمک مالی	 
163
کمک های تحصیلی به شاگردان	 
کمون ها138 	 
کمیته 176 ,163 	 
کمیتۀ مرکزی بورسیه های تحصیلی113 	 
کنوانسیون حقوق اطفال140 ,135 ,134 ,132 	 
176 ,164 ,161 ,154 ,153 ,152 ,147 ,145 ,84 ,82 ,70 ,35
کودکستان 	 

گ

گاستو ادولف چهارم	 
22
گاستو سوم	 
20
گاستو واسا	 
گرایش جنسی130 ,11 	 

22

ل

لباس های سنتی33 	 
181
لیبرالیسم 	 

م

57
مالک خانه	 
104
مالیات بر ارزش افزوده	 
مالیات بر عایدات102 ,101 	 
مالیات مخصوص104 	 
مالیه 177 ,176 ,175 ,174 ,169 ,162 ,161 ,142 ,20 	 
مامور کمک کننده220 	 
مجلس 186 ,184 ,176 ,22 	 
محافظه کاری181 	 
محاکم اداری174 	 
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محاکم عمومی174 	 
محاکم مخصوص174 	 
محفل عروسی37 	 
محکمه 178 ,175 ,174 ,145 ,143 ,52 	 
محکمۀ ابتدائیه144 	 
178
محکمۀ اروپا	 
محکمۀ امور اجاره55 ,52 	 
89
محکمۀ کار	 
44
محوطه های طبیعی	 
مدت اطالعیه57 	 
مراجع 144 ,95 	 
226 ,223 ,222 ,221
مراسم تشییع جنازه	 
مراقبت از خود198 	 
مراقبت اطفال152 ,147 ,146 ,141 ,25 	 
مراقبت بزرگساالن226 ,220 ,219 ,211 ,25 	 
مراقبت تعلیمی154 	 
مراقبت روزانه154 ,152 	 
مراقبت صحی221 ,210 ,209 ,160 ,146 ,117 ,25 	 
209
مراقبت وقایوی دندان	 
مراکز تفریحی بعد از مکتب153 ,152 ,123 	 
201 ,200 ,198 ,145
مراکز خدمات صحی	 
64
مرکز بازیابی	 
مرکز راهنمایی112 	 
203 ,202 ,139
مرکز مشاورۀ جوانان	 
مشاورین 203 ,202 ,147	 
مصاحبۀ کاری98 ,97 ,96 	 
معاش 217 ,216 ,214 ,162 ,161 ,119 ,110 ,103 ,102 ,101 ,100 ,94 ,92 ,91 ,89 ,86 ,23 	 
معاش مریضی103 	 
158
معرفی زبان	 
160 ,132 ,130 ,110 ,109
معلولیت 	 
مکاتب مستقل70 	 
مکتب اجباری158 ,157 ,156 ,141 ,114 ,113 ,70 	 
163 ,158 ,157 ,156 ,141
مکتب متوسطه و لیسه	 
159 , ,140 ,132 ,25 ,11
ملل متحد	 
مناطق 187 ,176 ,120 ,53 ,47 ,44 ,22 ,21 ,20	 
مهاجران 10 	 
مهاجرین 120 ,114 ,112 ,51 ,34 ,15 ,11	 
189 ,196 ,195 ,191 ,190
مواد مخدر	 
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ن

ناموس 140 ,136	 
نان کریم دار31 	 
173 ,26
نخست وزیر	 
نرس ها201 ,199 ,146 ,84 	 
نرس های مکتب147 	 
نفوس 212 ,184 ,105 ,81 ,48 ,41 ,30 ,22 	 
نهضت آزاد کلیسا170 ,121 	 
نهضت کارگران170 ,121 	 
نهضت مشهور121 	 
نهضت میانه روی در صرف الکول179 ,170 ,121 ,30 	 
نوجوانان 207 ,204 ,157 ,146 ,141 ,139 ,135 ,134 ,73 ,37	 
نورلند 42 	 
نوروز 32 	 

ه

هالووین 34 	 
هزینه شخصی218 	 
همزی 13 	 
26
همه پُرسی	 
هیئت مشورتی مریضان	 

209

و

وارثین دست اول225 	 
وجایب 159 ,125 ,90 ,87 	 
وزیر 173 ,26 	 
225 ,221 ,144
وصیت نامه	 
145
وقت برای فکر کردن	 
,160 ,135 ,126 ,123 ,117 ,102 ,94 ,74 ,70 ,55 ,54 ,53 ,52 ,45 ,14
ویب سایت	 
222 ,217 ,207 ,206 ,200 ,198 ,193 ,175 ,163

ی

یورو 185 ,178 	 
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این کتاب برای تازه واردان در سویدن
نوشته شده است

این کتاب دربارۀ جامعـه سـویـدن است .در این کتاب ،میتوانید
راجـع به ادارات و مقـامـات سـویـدن ،قوانین و مقـررات ،کار و
تحصیـل ،صحت و مراقبت صحـی ،مسـایـل مـربـوط به طفـل
و فامیل معلومات پیدا کنید.
ازطریق این سایت کتاب را سفارش دهید
www.informationsverige.se

فرماندارى یوتبـوری

هيئت ادارى ايالت وسترا يوتالند

978-91-984845-2-6

