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سوئد به  مهاجرت 
"درحال حاضر حدود ۱۰ میلیون نفر در سوئد زندگی می کنند. حـدود ۳/۵ 
میلیـون نـفر از آنها در سه شهـر بزرگ کشـور زندگی می کنند: استکهلـم، 

یوتبوری و مالمو. حدود ۱۷ ٪ از جمعیت سوئـد نزدیک به ۱/۷ میلیون 
نفر، متولد خارج از کشور هستند.

در قرن بیستم شمار زیادی به سـوئـد مهـاجـرت کردند. به استثنای مـوارد 
محدود سـوئـد از جنگ جهانی دوم تاکنـون مقصد مهاجران شده است به 
سخـن دیگر شمار مهـاجران به این کشـور بیش از کسانی است که از این 

کشور خارج شدند. 

در دهـه هـای ۱۹۵۰ و ۶۰ سـوئـد به نیروی کار نیـاز داشت. مردمـانی از 
کشورهـای همجـوار سـوئـد برای کار به اینجـا آمـدنـد. بسیـاری حتـی از 

کشورهای ایتالیا، یونان، یوگسالوی و ترکیه به سوئد آمدند.

در دهه ۱۹۸۰ کسانی از آمریکای جنوبی، ایران، عراق، لبنان، سوریه، ترکیه 
و اریتره از سوئد درخواست پناهندگی کردند. چنـدی پس از آن مردمی از 

سومالی و اروپای شرقی نیز به سوئد آمدند.

در ســـال ۱۹۹۹ شورای اروپا تصمیـم گرفت که اتحادیه اروپا )EU( بایـد 
یک سیاست مشترک مهاجرتی و پناهنده پذیری تدویـن کند. این سیاست 
مشترک همکاری ِشنِگن نامیده می شود. سوئد در سال ۲۰۰۱ به همـکاری 
شنگن پیوست. معنای این پیوستن این است که تمام کسانی که به صورت 
قانونی در منطقـه شنگن به سرمی برند، می توانند آزادانـه و بدون نشـان 
دادن گذرنامـه از مـرزهای این کشـورهـا بگذرند. قرارداد همـکاری شنگن 

باعث افزایش پناهندگی در آغاز قرن بیست و یکم شد.

عکس: فانی هانسون، کمون یوتنبوری
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در سـوئـد، مهاجـرت بر مبنای قانون اتباع بیـگانه تنظیـم شـده است که 
مقـررات مربوط به درخواست پناهندگی، اجازه اقامت و پیوند خانوادگی 

را دربر می گیرد.

در سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۱۶۳۰۰۰ نفر به سوئد مهاجرت کردند. از این تعـداد 
۵۶٪ مرد و 44٪ زن بودند. همچنـین در همـین سـال نزدیـک به ۱۵۰۰۰ نفـر 
از اتباع سـوئـد به کشور خـود بازگشتنـد. اما بیشترین سهـم مهـاجــران از آن 
پناهندگان کشـور سوریـه بوده است. برای اطالع بیشتر به پایگاه اینترنتی 

www.scb.se مراجعه شود.

حدود ١/۷ میلیون نفر از اتباع سوئد در سال ۲۰۱۶ خارج از این کشور به 
دنیا آمدند. تابلـوی زیر از دفـتر آمار مرکزی )SCB( گرفته شده که در آن 

بیشترین مهاجران وارد شده در سال ۲۰۱۷ را نشان داده است. 

پناهندگی درخواست 
عهدنامه )کنوانسیون( پناهندگی سازمـان ملل، دستـور العملی بین المللی 
برای رفتار با پناهجـویان توسـط کشورهای عضـو این سـازمـان است. یک 
پناهجـو بر پایه این عهدنامـه، کسی ست که به دلیـل نژاد، ملیت، گرایش 
جنسیتـی، مذهب یا اندیشـه های سیـاسـی، جنسـیت یا تعلـق بـه برخـی 
گروه های اجتماعی با خـطر تعقیب و آزار روبرو باشـد. دراین عهـدنامـه 

آمده است که هر پناهجویی باید درخواست پناهندگی  اش بــدون تـوجـه 
به این که از چـه کشـوری درخـواست مـی کند، پذیرفته شود.

حتی کسی که بر پایه عهدنامه پناهندگی سازمان ملل، پناهنده محسـوب 
نمی شود نیز می تواند از حـق دریافت اجازه اقامت به عنـوان نیازمند به 
محافظت، برخـوردار شـود. بر اساس قانـون مربوط به خارجیان در سوئد 
اعطای اقامت به افرادی که نیار به حمـایت دارند امـکان پذیـر است )به 

استناد قوانین مشترک اتحادیه اروپا(.

SCB منبع: مرکز آمار سوئد
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اتحـادیـه اروپا مقررات مشترکی برای کشـورهای عضـو دارد تا بر پایه آن 
بتوانند تشخیص دهند که چه کسی پناهجـو محسـوب می شود. در روند 

رسیدگی به درخواست های پناهندگی، این کشورها باید به عوامل مختلفی 
در پیشینـه و شرایـط زندگی متقاضـی توجـه کنند، مـاننـد چـگونگی تحت 

تعقیب بودن او، وضعیت در کشور محل تابعیت او و غیره.

شما اگر خواستار پناهندگی در سوئد هستید باید با اداره کل امـور 
مهاجـرت تمـاس بـگیریـد. اداره کل امــور مهــاجـرت، یـک نهـاد دولتـی 
اسـت کـه به درخواست های مردم برای دیدار از سوئد، زندگی در سوئد، 

تقاضای محافظت و یا شهروندی سوئد رسیدگی می کند.

برپایه توافق دوبلین )Dublinförordningen(، درخـواست پناهنـدگی 
شما در اولین کشور اروپایی که به آن وارد می شوید، مورد رسیدگی قرار 
خواهد گرفت. اداره کل امور مهاجرت از تمام متقاضیـان پناهندگی که 

بیشتر از ۱4 سـال سن دارند، انگشت نگاری می کند تا کنترل کند که سوئد 
اولین کشور است.

پناهندگی قوانین  در  تغییرات 
پارلمان سوئد قانون موقتی را به تصویب رساند که امکان گرفتن پناهندگی 
با هـدف دستـیابی به کارت اقامت در سـوئـد را محـدود کرده است. این 

قـانـون از ۲۰ ژوئیـه ۲۰۱۶ به مـدت سه سـال به اجـرا گذاشتـه است. این 
احتمال وجود دارد که این قانون افرادی را که پیش از این تاریخ درخواست 
پناهندگی دادهرا شامـل شود. برای اطـالع بیشتر از تغییرات در قوانین به 
.www.migrationsverket.se پایگاه اینترنتی اداره ی مهاجرت نگاه شود

موقت اقامت  اجازه ی 
این قانون جـدیـد به کسانی که خواهـان گرفتن پناهندگی هستند امـکان 
گرفتن اجازه ی اقامت موقت در سوئد را می دهد. فرد پناهنده نیز مدرک 
اقامت موقت برای سـه سـال را دریافت می کند. اما اشخـاصی 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 سوئد را دارد و در صورتی که فرد بتواند هزینه های خود 

را تامین کند، در این صورت می تواند اقامت دائم سوئد را بگیرد.

کوـدکان زـیر ۱۸ ســال که به تنهـایی به این کشــور وارد شــده انـدو یا 
خانواده هایی که کودک دارند و نیازمند حمایت هستند می توانند اقامت 
دائـم بـگیرند مشـروط بر آنـکه درخــواست پنــاهنـدگی خود را پیش از 

۲4 نوامبر ۲۰۱۵ انجام داده باشند.
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خویشاوندان برای  اقامت  اجازه 
در صـورتی که تمایل به زندگی با افـراد خانواده ی خود هستید سرپرست 
خانواده باید دارای اقامت سوئـد باشـد. چنین فردی می تواند در صـورت 
داشتـن مــوارد زیـر نسبـت بـه گرفتن اقـامت برای همسر و دیـگر اعضا 

خانواده و کودکان زیر ۱۸ سال در سوئد اقدام نماید:

 –  شما دارای تبعیت سوئدی، اجازه اقامت دائم و یا اجازه اقامت 
موقت پناهندگی در سوئد هستید.

 –  شما از پس مخارج خود و اعضای خانواده ای که تقاضای اقامت 
می کنند بر می آیید.

–  شما مسکنی مناسب از نظر اندازه و استاندارد برای زندگی در آن را دارید.

–  شما و شریک زندگیتان باید حداقل ۱۸ سال داشته باشید.

این مـوضـوع شـامـل تـامین مخــارج همه ی اعضـای خـانـواده و کودکان 
 زیر ۱۸ سـال نمی شــود. برای اطـالع بیشـتر می توانید به پایگاه اینترنتی

www.migrationsverket.se مراجعه کنید.

در صورتی که شما شهروند سوئدی و یا دارای اقامت دائم باشید می توانید 
برای کسی که خواهــان ازدواج و یا زندگی با او را دارید )Sambo( اقامت 

در سوئد را بگیرید.

برای درخواست اجازه اقامت در سوئد، باید با سفارت یا کنسولگری سوئد 
در کشور خود یا کشـوری که در آن زندگی می کنید، تمـاس بگیرید. فـرد 

متقاضی باید درخواست خود را شخصا تحویل دهد.

برپایه ی قانون موقت جدید خانواده ی پناهندگانی که موفق به گرفتن 
اقامت سـه سالـه می شوند، می توانند اجـازه ی سفر به سـوئـد را 

بـگـیرنـد. منظــور از خــانـواده، همـسر، شـریـک زنــدگـی و همزی و 
کـــودکان زیـر ۱۸ سـال می شود. افزون بر این افرادی که تا 

۲4 نوامبر ۲۰۱۵ درخواست پناهندگیشان را اعالم کرده باشند 
می توانند به مدت ۱۳ ماه در سوئد اقامت نمایند.

اما فرد دارای اقـامت ۱۳ ماهـه در سـوئـد و کسـانی که بعد 
از ۲4 نوامبر ۲۰۱۵ درخـواست پناهن-دگی خود را ارائه داده 

باشند، می توانند به طور استثنایی اقامت سوئد را بگیرد.

در برخــی مـوارد بستـگان کـودکان پناهنده که به تنهـایی به 
سوند آمده و حمایت جایگزین دریافت کردهنیز می توانند 

اجــازه اقــامت سوئـد را دریافت نمایند حتی اگر کودک بعد از 
۲4 نوامبر ۲۰۱۵ تقاضای پناهندگی کرده باشد.

Colourbox :عکس
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سوئدی تابعیت 
اگر می خواهید به تابعیت سـوئد درآیید باید درخواسـت خود را به اداره 
کل امور مهاجرت تسـلیم کنید. شـما که می خواهید شـهروند سوئد شوید 
باید ۱۸ سال تمام، دارای اجازه اقامت دائم بوده و حدود پنــج سال نیز 
در سوئد زندگی کرده باشیــد. کودکان زیر ۱۸ ســال می توانند به همراه 
پدر و یا مادر خارجی خود، به تابعیت سوئــد درآیند. زمان انــتظار برای 
دریافت پاسـخ درخواسـت تابعیت متفاوت است. برای دریافت اطالعات 
به روزشــده به پایگــاه اینترنتی اداره کل امــور مهـاجـرت مراجعه کنید: 

.www.migrationsverket.se

اروپا اتحادیه  تابعیت 
اگر تابعیت سویس اتحادیه اروپا یا یکی از کشورهای منطقه اقتصادی 
اروپا )EU-/EES( را دارید می توانید آزادانـه به کشـورهای اتحـادیـه 
اروپا، سفـر کنید. درحـال حاضر ۲۲ کشـور از ۲۸ کشـور عضو اتحادیه 

اروپا در قـرارداد شنگن عضویت دارنـد. مفهـوم این امر این است که هـر 
شهروند اتحـادیـه می تواند آزادانه از مرزهـای این کشورهـا عبور کند. 
اگر شهرونـد کشوری خارج از اتحادیه اروپا هستید، که شهروند کشور 

سوم نامیده می شود، شما نیز می توانید آزادانه مابین کشورهایی که عضو 
شنگن هستند، سفرکنید. اما شما می توانید حداکثر تا سه ماه در این 

کشورها سفر کنید.

کار مجوز 
مجوز کار تصمیمی ست که توسط اداره کل امور مهـاجرت گرفته می شود 
و به یک شهروند خارجی حق می دهد که در سوئـد کارکند. قاعـده اصلی 
این است که درخواست شمـا برای مجـوز کار و دریـافت آن بایـد پیش از 
سفر شما به سوئد، انجام شده باشد. شهروندان کشورهای شمالی، اتحادیه 

اروپا یا یکی از کشورهای منطقه اقتصادی اروپا )EU-/EES(، سویس و نیز 
اعضای خانواده های آنها نیـازی به درخـواست مجـوز کار در سوئد ندارند. 
کسانی نیز که بیش از پنـج سـال دریک کشور دیگر اتحادیه اروپا سکونت 

داشته اند، نیازی به درخواست مجوز کار ندارند.

افراد صاحب شرکت نیاز به مجوز کار ندارد، اما باید اجازه اقامت داشته 
باشد.
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سوئد  در  همپیوستگی 
احساس همپیوستگی در جامعـه به مـیزان وابستـگی فـرد بستگی دارد. و این 
بدان معناست که همگی بخشی از جامعه سوئد را تشکیل می دهند. پیوستن 

افـراد مختلـف به جامعـه و ارتبـاط میـان آنان همـگی نشــان از وابستگی 
افشار جامعه به یکدیگر است. 

در سوئـد دولت مسئولیت تعیین خط مشی سیاست همپیوستگی کشـور 
را به عهـده دارد. دولت مایل است که همـه بتواننـد عضـوی از جـامعـه 

محسوب شوند، بی آن که به محل تولد و پیشینه قومی آنها توجه شود. به 
همین خاطر دولت کمک های فوق  العـاده ای دراختیار مهاجران تازه وارد 
در سـال های اول ورود آنهـا به سوئد قرارمی دهـد. هـدف از این کار این 

است که آنها بتوانند شروع خوبی در سوئد داشته باشند و از امکانات الزم 

برای یک زندگی مستقل برخوردار شوند.

وارد تازه  پناهندگان  استقرار 
در سوئد حمایت ویژه ای برای شما که ۲۰ سال تمام دارید )اما هنوز ۶۵ 
ساله نشده اید( و تازه وارد هستید و از اجازه اقامت به عنوان پناهنده، 

)پناهنده سهمیه ای(، نیازمند پناه یا خویشاوند یکی از این پناهنـدگان 
برخوردارید، وجود دارد. در اینصورت می توانید در برنامه استقرار 

نامنویسی کرده و کمک هزینه استقرار دریافت کنیـد. یک شخص تازه 
وارد، یک پناهنده یا مهاجر است که جدیدا به سوئد آمده  است.

تمام مردمی که بخشی از 
جامعه هستند حق دارند که 
فرهنگ و شیوه زندگی خود 

را حفظ کنند. در جامعه 
سوئد همه حق دارند که 

متفاوت باشند.

Colourbox :عکس
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استقرار برنامه 
"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 شرکت در برنامه استقرار برخوردار است، می توانید با یک مشاور 
استقرار در اداره کاریابی درمورد شرایط مورد نیاز برای یافتن کار، گفتگو 

کنید. برای شما برنامه ریزی می شود که شامل فعالیت های مختلف است 
که به شمـا در راه یافـتن کار کمک می کند. محتـوای این برنامـه ریزی 

به نیازهـای شما بستـگی دارد اما باید حداقل آمـوزش زبان سوئدی برای 
مهاجـران )SFI(، اقدامات آمـاده سـازی برای کار )برای مثال کارآموزی، و 
تصدیق مدارک تحصیلی و سوابق کاری( و آموزش اجتمـاعی جهت دادن 

اطـالعات اولیه در مـورد سوئد به شما را دربر داشته باشد. مبنای کار 
آنست که فعالیت های برنامه ریزی شده برای شما تمام وقت باشند که 
به معنی 4۰ ساعت در هفتـه است. مدت زمان شرکت شما در برنامـه 

استـقرار معمـوال ۲4 ماه راست. اگر به طور نیمه وقت در مرخصـی 
نگهداری از فرزند بسر می برید آن بخش از برنامه را که از دست داده اید، 

البته به مدت حداکثر ۱۲ ماه می توانید جبران کنید.

www.arbetsformedlingen.se :مطالب بیشتر در ادارۀ کاریابی وجود دارد

هدف از برنامه استقرار آن است که شما بتوانید هرچه سریع تر زبان 
سوئـدی یاد بگیرید و کاری پیدا کنید تا بتوانید زندگی خود را اداره کنید.

استقرار هزینه  کمک 
کمک هزینه استقرار پولی است که شما درصورت پیگری برنامه ریزی 
خود در برنامۀ استقرار دریافت می کنید. کمک هزینـه استقـرار برای 
همـه یـکسان است، بدون توجه به این که در کجـا زندگی می کنید. 

عکس: یوِنر

دراداره کاریابی به 
شما کمک می شود تا 
کار خود را به دست 

بیاورید.
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برای دریافت کمک هزینه کامل، باید فعالیت های برنامه ریزی شده را 
به صورت تمـام وقت اجرا کنید. اگر همزمان با شرکت در برنامه استقرار 

و دریافت کمک هزینه کار کنید، به مقداری که از کار خود دستمزد 
می گیرید از مبلـغ کمک هزینه استقـرار شمـا کم می شود. کسی که از 

حق دریافت کمک هزینه استقـرار برخوردار باشد اگر در خانه خودش تنها 
زندگی می کند می تواند کمک هزینه مسکن نیز دریافت کند. در شرایط 

خاص، بطور مثال اگر دارای فرزند باشید می توانید پول فوق العاده و 
کمک هزینۀ مسکن دریافت کنید. تصمیم گیری در این موارد با صندوق 

بیمه های اجتماعی است.

جدید کشوری  به  آمدن  و  وطن  ترک 
ترک وطـن و آمدن به کشـوری جدید می توانـد دربردارنده دشواری ها و 
چالش هایی باشد. ممکن است شما حوادث شوک آوری را از سر گذرانده 
باشید و خـانـه، دارایی، دوستان نزدیک و بستـگانتان را در کشور خود از 
دست داده باشید. آموختن یک زبـان جدیـد، یک نظام اجتماعی جدید و 
یک فرهنـگ جـدیـد، کار آسانی نیست. این یـک امر عـادی ست که فرار 
شخصـی را گرفتار بحران می کند. بعضی ها ممـکن است هنـگام دریافت 

اجازه اقامت احساس خوبی نداشته باشند.

اگر احسـاس خـوبی ندارید می توانیـد کمـک های حرفـه ای دریافت کنید. 
برای کسب اطالعـات بیشتر به یک درمانگاه مراجعه کنید. اگر یک برنامه 
استقـرار دارید مـی توانیـد با مشاور استقرار خـود در اداره کاریابی بـرای 
اطالعات بیشتر درمورد این که برای دریافت کمـک باید به کجـا مراجعـه 

نمایید، گفتگو کنید.

عصر  سوئد – از   تاریخ 
جدید عصر  تا  یخبندان 
باستان( )دوران  تاریخ  قبل  ما  دوران 

دوران باستــان، زمانی در گذشتـه هــای خیلـی دوردست که دوران پیـش 
از تاریخ نیز خوانده می شـود. در ۱۵۰۰۰ سـال پیش، سـوئد کامال پوشیده 
از یخ بود. این دوران عصر یخبندان نامیده می شـود. ۳۰۰۰ سـال پس از 
آن، یخ ها از جنوب سـوئد ناپدید و گیاهان، جانوران و انسـان ها پدیدار 

شـدند. آدم ها از راه شـکار، ماهیگیری و گردآوردن گیاهان خوراکی، 
روزگار می گذراندند.
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حـدود ۶۰۰۰ سـال پیـش، مردم در سـوئـد آغاز به کشت گیاهان و پرورش 
حیوانات کردند. آنهـا در آن زمـان استفـاده از ابزار سنگی و چوبی را آغاز 

کردند. این دوران عصر سنگی نامیده می شود.

حدود ۱۵۰۰ سال پیش از تاریخ کنونی، مردم در سوئد آغاز به تولید ابزاری 
از فـلزات و برنز کردنـد. این دوران عصـر بـرنـز نامیـده می شــود. در این 

دوران، مردم در اروپا خرید و فروش کاالها را آغاز کردند.

حـدود ۵۰۰ سـال پیش از دوران ما، مردم ساکن سوئد آغاز به استفـاده از 
ادوات آهنی کردند. این دوران عصر آهن نامیده می شود.

ها وایکینگ  دوران 
از قرن نهـم تا اواسـط قـرن یازدهـم، دوران وایکینـگ ها نامیـده می شود. 
 وایکینگ ها در ساختن قایق مهارت داشتند و به دریانوردی نیز خو گرفته

بـودنـد. آنهـا با بسیــاری از کشورهـای دیگر در جنگ و تجــارت بودنـد. 
وایکینگ ها در کشورهای زیادی در شمال اروپا به قدرت رسیدند.

یک کتیبه سنگی رونی، 
سنگی ست که روی آن با 
الفبای رونی نوشته شده 

باشد. الفبای رونی بیش از 
1000 سال قدمت دارد.

Colourbox :عکس
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میانه قرون 
در تاریخ سوئد، قرون میانه از حدود سـال ۱۰۰۰ تا ۱۵۲۰ میالدی محاسبه 

می شود.

پیش از ورود مسیحیت به سوئـد، مـردم به خدایان متعـددی باور داشتند. 
معـروف ترین این خدایان اوِدن، تور و فریا هستند. این آیین، مذهب آسا 

نامیده می شود.

با ورود مسحیت به سـوئـد، جامعـه دچـار تغییراتی شد. سوئـد در حدود 
سـال ۱۰۰۰ میـالدی دارای نخستین پادشاه مسیحی، اولوف شوت کونونگ 
شد. در قرن سیزدهم اتفاقات زیادی روی داد. کشاورزی و تجارت هر چه 
بیشتر سازمان یافته شدند. شهرهای جدید احداث شدند. سوئد به مناطق 
مختلف تقسیـم شد. هر منطقـه، قوانین خـود را داشت. در آغـاز، قوانین 
شفاهی بودند و به صورت نوشته درنیامده بودند. نخستین قوانین نوشته 

شده در قرن سیزدهم به وجود آمدند.

در قرون میانه پارلمان سوئد که وضـع کننده قـوانیـن کشور است توسعه 
یـافـت. پارلمـان بـه چهـار بخـش تقسیـم مـی شــد: اشـراف، کشیـش هـا، 
پیشه وران، کشاورزان و اشراف گروهی در جامعه بودند که بطور موروثی 

از قدرت و حقوق اجتماعی برخورداربودند.

کشیش ها از قـدرت زیـادی بر مـردم برخـورداربودند و بیست درصـد از 
بهـترین زمین های کشـور را در مـالکیت خــود داشتند. پیشه وران، امور 
صنعت و تجارت را در شهرها در اختیار داشتند. کشـاورزان بزرگ، زندگی 
در روستاها را اداره می کردند. کشـاورزان در روستاها زندگی می کردند و 

به کار کشت زمین و پرورش حیوانات می پرداختند.

دراین عکس، قایقی دیده 
می شود که شبیه به 

قایق های دوران وایکینگ ها 
ساخته شده است.

Colourbox :عکس
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اسکاندیناوی کشورهای  اتحادیه 
در اواخر قرون میانه کشـورهای دانمارک، نروژ و ســوئد برای کسـب 
قدرت در اسکاندیناوی مبارزه می کردند. در ســال ۱۳۹۷ کشــورهای 

اسکاندیناوی قراردادی را امضــا کردند که اتحادیه کالمــار نامیــده 
می شــود. با قـــرارداد کالمار تمام این کشورها به یک کشور واحد 

شدند. تبدیل 

قدرتی ابر  دوران 
در قرن شـانزدهم اتفاقات بسـیار مهمی در جهان روی داد. کلمبو به 

آمریکا سـفر کرد. گوتمبرگ فن چاپ کتاب را اختراع کرد. پاپ که کلیسـای 
کاتولیک را از رم اداره مـی کــرد، کنترل بخـــش مهــمی از کلیســاهــای 

خــود را از دست داد. 

بسیاری از مردم سوئد از چگونگی اداره اتحادیه که توسط پادشاه دانمارک 
انجـام می شد، ناراضی بودند. حمام خون استکهلـم از رویدادهای معروف 
است، که پادشاه دانمـارک ۱۰۰ تن از اشراف را در استکهلم گردن زد. پس 

از حمام خون استکهلم، مردم سوئد دست به شورش زدند. این گوستاو واسا 
بود که یک ارتش سوئدی تشکیل داد و قدرت را از پادشاه دانمارک گرفت. 
پس از آن گوستاو واسا در ۶ ژوئن ۱۵۲۳ به پادشاهی رسید. در سوئد صلح 
برقرارشد و پادشـاه توانست در کشـور اتحـاد ایجـاد کند. روز ۶ ژوئن روز 

ملی سوئد نیز هست.

هنگام پادشاهی گوستـاو واسـا، تغییراتی در کلیسـا به وجود آمد. کشیش 
آلمانـی، مارتین لوتر بر کلیسای سـوئـد تاثیر زیادی گذاشت. مارتین لوتر، 
نظـرات زیادی درمـورد این که کلیسا باید چگونـه باشـد، داشت. کلیسای 
سـوئـد که تا آن زمـان کاتـولیک بـود، پروتستـان شـد. کلیسـا بسیـاری از 

خانه های تاریخی

Colourbox :عکس
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زمـین هـای خـود را واگذار کرد و مجبـور به پرداخت مالیات به دولت نیز 
شد. همزمان پارلمان نیز از قدرت بیشتری برخوردارشد.

از اواسـط قـرن شانزدهم تا آغاز قـرن هجدهم سوئد در چندین جنگ در 
اطراف دریای بالتیـک شرکت داشـت. دریای بالتیـک یکی از مهـم تـریـن 

دریاها برای تجارت بود. جنگ دراین منطقه نیز بر سر کنترل این دریا بود. 
سـوئـد به یک جنگ مذهبی سی ساله نیز کشانده شـد که از سـال ۱۶۱۸ 
تا ۱۶4۸ ادامه داشت. سـوئـد با دانمارک، روسیـه، لهستان و آلمان جنگید 
و توانست کنترل بخش های زیادی از دریای بالتیـک را به دست آورد. در 
اواسط قرن هفدهم سوئد موفق شد، بخش های زیادی از شمال آلمـان و 

لهستان را تصرف کند. به این ترتیب سوئد به یک ابرقدرت تبدیل شد.

عالوه بر قلمرو کنونی، فنـالند، استونی، لتونی و بخش هایی از روسیـه و 
آلمان به سوئد تعلـق داشتند. مدتی بعد پادشاه سوئد کارل دوازدهـم به 
دلیل شکست در چند جنگ، مجبـور به پس دادن مناطـق خارج از قلمرو 
کنونی سوئد شد. در سال ۱۷۲۱ در سوئد صلح برقرارشد و ابرقدرتی سوئد 

در دریای بالتیک به پایان رسید.

ها انقالب  و  روشنگری  آزادی،  دوران 
پس از پایان ابرقدرتی و مرگ پادشاه، شکل حکومتی جدیدی در سوئد به 
وجودآمد. قدرت در جامعـه تقسیم شـد و این آغـازی شد برای یک دوره 
آزادی های بیشـتر که بعـدهـا دوران آزادی نـام گرفت. بیشـترین قـدرت 
توسط چهار بخش پارلمان اعمال می شد: اشراف، کشیش ها، پیشه وران 

و کشاورزان. هر بخـش دارای یـک رای در امــوری مانند قوانین جدیـد و 
مالیات ها بود. این پارلمان جدید سوئد منتخب دموکراتیک مردم نبود، اما 

با این حال برای زمان خود یک نمونه کمیاب محسوب می شد.

سوئد در دوران آزادی، برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به سرمایه گذاری 
در تحقیقـات در زمینـه علــوم طبیعـی پرداخت. از طـریـق کسب دانـش 
درمورد منابع طبیعی، سوئد می توانست خودکفا شده و از واردات بی نیاز 

شود. درنتیجه درسال ۱۷4۰ یک آکادمی علوم در سوئد تاسیس شد.

در قرن هجـدهم نیز دوره ای که عصـر روشنگری نامیـده می شود، آغازشد. 
بسـیــاری از کشـورهـا در اروپـا در این دوره از وضعیت اقتصـادی بهتـری 

برخوردارشدند. در طـول قرن هجـدهم اتفاقات بزرگ زیادی در اروپا 
روی داد، ازجمله با باسواد شدن بیشتر مردم، قدرت اشراف و کلیسا در 

جامعه به زیر سؤال برده شد. بهبـود شرایط اقتـصادی و اجتمـاعی همـراه 
با افکار روشنگرانه به اصالحات و انقالب هایی در جامعه قدیم اروپا و 

آمریکا منجر شد. مشهورترین انقالب در آن زمان، انقالب فرانسه در سال 
۱۷۸۹ است.
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در سـال ۱۷۷۱ گوستاو سوم به پادشاهی سـوئـد رسید. هنگامی که احزاب 
مختلف به مبارزه با یـکدیگر مشغـول بودنـد، او در سـال ۱۷۷۲ دست به 
کودتا زد. او تـالش کرد تا قـدرت بیشـتری به دست آورد و به تنهـایـی بـر 
کشور حکومت کند. و این پایان دوران آزادی بود. این وضعیت انتقادهای 

زیادی را برانگیخت و گوستاو سوم در یک بالماسکه در سال ۱۷۹۲ مورد 
اصابت گلوله قرارگرفت و کشته شد.

نوزدهم قرن  در  سوئد 
گوستاو آدولف چهارم از سال ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۹ پادشاه سـوئـد بود. در دوره 
حکومت او سوئد با روسیه در جنگ بود. گوستـاو آدولف چهـارم در این 
جنگ شکست خورد و فنـالند را به روسیـه واگذار کرد. از سـال ۱۸۱۵ در 
سوئد صلح برقرار بوده است. نارضایتی از حکومت گوستاو آدولف چهارم 
و شکست سیاست نظامی او باعث شد که او در سال ۱۸۰۹ به اجبـار از 
پادشـاهـی کناره بگیرد و تخت سلطنت را به عموی خـود کارل سیزدهـم 
واگذارکند. همـزمـان پارلمان نیز قانون اسـاسـی را که دارای چهــار اصـل 
ازجمله نظام حکومتی بود به تصویب رسـانـد که بـاعث تضعیف قـدرت 

پادشاه شد. چهار اصل قانون اساسی در سال ۱۸۰۹ عبارت بودند از:

نظام حکومتی با مقرراتی درمورد سازمان دهی دولت سوئد. •

اصل جانشینی که موروثی بودن سلطنت را توضیح می دهد. •

اصل آزادی انتشـارات که از آزادی بیــان در شــکل مکتــوب آن  •
محافظت می کند.

اصل پارلمان که تعیین کرد پارلمـان باید از چهــار بخــش اشراف،  •
کشیش ها، پیشه وران و کشاورزان تشکیل شود.

)Lennart Haglund( عکس: لنارت هاگلوند

 آشپزخانه بزرگ سلطنتی در
قصر Läckö این آشپزخانه 

متعلق به قرن هفدهم 
است.
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کارل سیزدهم دارای فرزندی نشد که بتواند وارث سلطنت شود. درنتیجـه 
پادشاه، ژان باپتیست برنادوت فرانسوی را به فرزندی پذیرفت تا او بتواند 
پادشاه سوئد شود. ژان باپتیست برنادوت، اتحادی را بین سـوئــد و نروژ 
ایجاد کرد که نزدیک به ۱۰۰ ســال برقرار بود. درسال ۱۸۶۵ چهــار بخش 
پارلمان )اشراف، کشیش ها، پیشــه وران و کـشاورزان( ازمیــان رفت. در 

عوض، پارلمان دارای دو بخش به نام شورا )kammare( شد. 

جمعیت سـوئــد در قرن نوزدهــم افزایش یافت. در آغاز قـرن نوزدهم 
جمعیت کشور دو میلـیون و 4۰۰ هزار نفـر بود، اما در ســال ۱۹۰۰ به 

۵ میلیون و صدهــزار نفر رسید. این افزایش باعث شد که شمــار زیادی 
از مردم به جستجــوی کار در مناطقـی غیر از محــل زندگی خود برآیند. 
بسیاری از مردم از روستاها به شهرها نقل مکان کردند و بسیــاری نیز به 
آمریکا مهاجرت نمودند. از سال ۱۸۶۵ تا ۱۹۱4 بیش از یک میلیون نفر از 

سوئدی ها به آمریکا مهاجرت کردند.

شدن صنعتی 
رسیـدن صنـایع به اسکاندیناوی دیرتر از بسیاری از کشورهای دیگر اروپا 
بود. در اواسـط قرن نوزدهـم هنوز مردم از راه کشـاورزی امـرار معــاش 
می کردند. در دهـه ۱۸۶۰ سـوئــد آغاز به احداث راه آهن کرد. به برکت 
راه آهن، سـوئـدی ها توانستند چوب و آهن به کشورهای دیگر بفروشند. 
صنایع بزرگی در کشــور ایجادشد و با ماشین آالت جـدیـد کارها سرعـت 

بیشتری پیداکرد. 

Colourbox :عکس معدن مس فالو، یک میراث فرهنگی جهانی.
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بیستم قرن  در  سوئد 
دموکراسی ایجاد 

در آغاز قرن بیستم، مهـاجرت مردم از روستاها به شهرها ادامـه داشت. 
از شمار کشاورزان کاسته و بر شمار کارگران افزوده شد. شمار بیشتری از 

مردم خواستار حق رای در انتخابات شدند. در سـال ۱۹۰۷ تمــام مردان 
باالی ۲4 سال از حق رای دادن برخوردار شدند. پارلمان سوئد در سـال 

۱۹۱۹ و برای نخستین بار حق رای دادان را به زنان و مردان بطور مسـاوی 
داد. در اواخر قرن نوزدهم، کارگران با یکدیگر سازمان های صنفی بزرگی 

را تشکیل دادند. این سازمان ها خواستـار بهبـود شرایط کاری و افزایش 
حقوق کارگران بودند که گاهی موفــق نیز می شدند. برای اعتراض 

به ناعادالنه بودن شرایط کار، کارگران گاهی دست از کار می کشیدند 
و اعتصاب می کردند. در سال ۱۹۰۹ اعتصـاب بـزرگی انجـام شـد که 

۳۰۰۰۰۰ کارگر در آن شـرکـت داشـت. این حادثه مهمی بود برای گسترش 
حقوق کارگران و دموکراسی.

جنگ دو  میان  دوره  و  جهانی  اول  جنگ 
در جنگ اول جهانی در آغاز سال ۱۹۱4 کشورهای اسکاندیناوی با امضای 
پیمانی، اعالم بی طرفی و عدم دخالت در جنگ کردند. جنگ جهانی دوم 

بین سالهای ۱۹۱4 – ۱۹۱۸ بوقوع پیوست.

در سال ۱۹۲۲ نخستین مرکز علمی مطالعات نژادی در جهان در 
کشور سوئد تاسیس شد. این مرکز به بررسی تفاوت نژادی میـان بشر 

می پرداخت. از این رو مرکز ملی بیولوژیک نژادی نـام گرفت. این مرکز در 
سال۱۹۳4 در تصویب قانونی دست داشت که بر اساس آن هزاران نفـر به 
این عنوان که نژاد پست دانسته شدند، بر خـالف میلشـان نازا شـدنـد. با 
رشد نازیسـم در آلمـان، نژاد پرستی علمی مورد انتقاد جـدی قرار گرفت. 

در جـریان دو جنگ جهانـی این اندیشه که انسانها بر اساس ریشه و 
نژادشان ارزشهای متفاوتی دارند پیامدهای سیاسی و انسـانی وحشتنـاکی 

از خـود در سراسر اروپا به جای گذاشت. برای اطالع بیشتر به پایگاه 
اینترنتی www.levandehistoria.se مراجعه شود.

در سال ۱۹۳۱ رکود اقتصادی به سـوئــد هم رسید. این رکود در سال 
۱۹۲۹ با بحرانی در بازار ســهام نیویورک آغــازشد و سپس به تمــام 

جهان گسترش یافت. این بحران باعث بیکاری، اعتصــابات و تظاهــرات 
شــد. دراین دوره سـوئد از بیمه بیکاری بهتر و حق داشـتن مرخصی 
برخوردارشـد. بازنشسـتگان حقوق بازنشستگی بهتری دراین دوره به 

دست آوردند.
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در دهــه ۱۹۳۰ زندگی برای زنانی که فــرزند داشتنـد بهـتر شـد. 
زنانی که دارای فرزنــد بودند از بهداشت و درمــان و پــول بیشـتری 
برخــوردارشدند. دلیل این امر خواست دولت سوئد برای زاد و ولد 

بیشــتر بود. زنان، دیگر نیازی به پرداخت هزینه زایمــان در بیمارستان 
نداشتند. دولت حتــی مراکز درمــانی برای کودکان و خانه های مناسب 

تری برای خانواده های بچــه دار احداث کرد. کارفرمایان دیگر نمی 
توانسـتند زنان باردار را اخراج کنند.

کار بازار  طرفین  میان  توافق 
تغییرات بزرگی نیز در بازار کار روی داد. از آغاز قرن بیسـتم تا دهه 

۱۹۳۰ معمول بود که کارفرما و کارکنان درمورد دستمزد، سـاعــات 
کار و چگونگی محل کار با یکدیگر مشـاجره کنند. اما در سـال 

LO ۱۹۳۸ )اتحادیه سراسری کارگران( و SAF )اتحادیــه سراسری 
کارفرمایان( تـوافــق کردند که چـگونــه همکاری کنند و چگونه در 

آینده با هم به توافق برسـند. آنهــا قراردادی به نام قرارداد سـالتخوباد 
)Saltsjöbadsavtalet( امضـا کردند. همـکاری میان کارفرمایان و کارکنان 

برای رشـد اقتصادی سـوئد بسیار مهم بوده است.

جهانی دوم  جنگ 
جنگ دوم جهانـی در سال ۱۹۳۹ آغـاز شد. دراین جنـگ هیتلر و نازی ها 
بیش از پنج میلیـون یهودی و صدهـا هـزار کولی، کمونیست، همجنسگرا 

و افراد کم توان را کشتند. هنگامـی که جنـگ دوم جهـانی آغـاز شد، 
سـوئـد با نوشتن قراردادی اعالم بی طرفی و عدم دخالت در جنگ را کرد. 

سوئـد به پناهجویانی از دانمارک، نروژ و کشورهای بالکان کمک کرد. 
سوئد ۷۵۰۰ یهودی دانمارکی را پذیرفت که در غیر این صورت به آلمان 

فرستاده می شدند.

سوئد در طول جنگ و بعد از آن، مورد انتقاد قرارگرفت که بی طرفی خود 
را حفظ نکرده و ازجمله به نازی ها اجــازه نقل و انتقال سرباز و سالح از 

خاک خود داده است.

پس از جنگ دوم جهانی، بسیاری از کشورها به اتفـاق، سازمان ملل متحد 
FN را تشکیل دادند تا از بروز جنگی جدید جلوگیری کنند.

جهانی دوم  ازجنگ  پس  اروپا 
پس از جنگ دوم جهانی، اروپا به دو بخش اروپای شرقی و اروپای غربی 
تقسیـم شد. اروپای شرقی زیر نـفوذ کمــونیست ها قــرارگرفت و اتحـاد 

جماهیر شوروی بیشترین قدرت تصمیم گیری را داشت.
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اروپای غربی و آمریکا ناتو را بنیان گذاشتند که یک سازمان نظامی و برای 
دفــاع از اروپـای غربی در برابر کمونیسم بود. اختـالف و تهدید هایی که 

میان شرق و غرب وجود داشت به جنگ سرد معروف شد.

سال ۱۹۶۱ دیوار برلین در آلمـان ساخته شد تا از فرار مردم آلماـن شرقی 
که در دوره جنگ سرد یک دیکتاتوری کمونیستی بود و مردم مجاز به ترک 

کشور نبودند، جلوگیری شود. پیش از ایجـاد دیـوار برلین بسیاری از مردم 
از برلین شرقی به برلـین غربی گریختنـد. برای متوقف کردن فـرار مـردم، 
دولت آلمـان شرقی در مـاه اوت سال ۱۹۶۱ این دیـوار را سـاخت. دیـوار 

برلین نمادی برای تقسیم اروپا در دوره جنگ سرد است. این تقسیم بندی 
تا سال ۱۹۸۹ که دیوار برلین فروریخت، ادامـه داشت. این اتفـاق، سقوط 

دیوار برلین نام گرفت.

۲۰۰ ۰ سال  تا   ۱۹۶۰ سال  از  سوئد 
سـوئـد در دهه ۱۹۶۰ از وضعیت اقتصـادی خوبی برخـوردار بود. نگهداری 
از کودکان، نظام درمانی و نگهداری از سالمندان توسعـه یافت. کارمنـدان و 

کارگران از حق چهار هفته مرخصی برخـوردار شدند. سوئد به کشـور مدرنی 
تبدیل شد که می توانست به شهرونـدان خود زندگی خوبی بدهـد. امنیت و 
امکانات به دست آوردن غذا، مسکن و کار وجود داشت. این امنیت معموال 

عکس: Colourboxدیوار برلین
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رفاه سوئدی )svenska välfärden( نامیده می شـود. در سـال ۱۹۷4 قانون 
جـدیـدی به تصویب رسید که تاکید می کرد تمـام قـدرت دولتی باید نشئت 

گرفته از مردم باشد. پادشاه هنوز باالترین مقام کشور و رئیس دولت بود، اما 
تمام امور سیاسی باید توسط دولت و پارلمان انجام می شد. 

کارل گوستاو شانزدهم، نخستین پادشاه سـوئـد پس از تصویب این قانون 
جدید شد. درسال ۱۹۸۰ تغییراتی در این قـانـون داده شـد تا یک زن نیز 
بتواند وارث سلطنت شود. به این ترتیب شاهزاده ویکتوریا به جای برادر 

کوچک ترش کارل فیلیپ به ولیعهدی رسید.

در سـال ۱۹۷۹ بهای نفت افزایش یافت. کشورهـای عضـو اوپک )سازمـان 
کشورهای صادرکننده نفت( چنین تصمیمی را گرفته بودند. با افزایش بهای 

نفت، کشورهای غربی با بحران اقتصادی روبرو شدند.

در سال ۱۹۸۶ نخست وزیر سوئد، اولوف پالمه به قتل رسید. قاتل او هنوز 
شناخنه نشده است.

آغاز دهه ۱۹۹۰ دوره ی نگران کننده و پرتنشی در اروپا بود. سوئـد دچار 
بحران بانکی و پولی شد. بسیاری از مردم بیکار شدند. شرکت های زیادی 

تعطیل و وضعیت اقتصادی کشور بدتر شد.

در سال ۱۹۹4 مردم سوئد در یک همه پرسی به عضویت در اتحادیه اروپا 
EU رای مثبت دادند.

وزیر امورخارجه، آنا لیند در سال ۲۰۰۳ به قتل رسید. قاتل او زندانی ست.

در قرن بیست و یکم چـند بحران اقتصـادی رخ داده که تاثیرات زیادی بر 
اقتصاد جهانی گذاشته است.

حدود سال ۲۰۰۰ دنیای فن آوری اطالـعات با حـادثه ای روبرو شـد که به 
ورشکستگی شرکت های زیادی که دراین زمینه فعالیت می کردند انجامید. 

دلیل آن نیز سوداگری های افراطی بود که باعث سقوط سهام شد. 

حدود سال ۲۰۰۸ یک بحـران مالی به دلیـل ورشکستـگی در بازار مسکن 
آمریـکا پیش آمد. این بحـران باعث شد که بسیـاری از کشـورها )ایسلند، 

یونان، اسپانیا( تا مرز ورشکستگی پیش بروند، بحرانی که تاثیرات آن هنوز 
باقی است )۲۰۱۷(.

سال ۲۰۱۰ بحرانی مالی در اروپا پیش آمد که هـنوز ادامـه دارد )۲۰۱۷(. 
ایـن امـر بـاعـث شـد تا مخـارج بسیـاری از کشـورهــای اتحادیه اروپا از 
درآمدهایشان بیشتر شود و بحران از کشورهای یونان، اسپانیا و پرتغال به 

قبرس، ایتالیا و ایرلند نیز انتقال پیدا کند.
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باشد  سوئد  معرف  که  چیزی  آیا 
دارد؟ وجود 

بیان آنچه که فرهنگ سوئدی را نشان می دهد و یا آنچه که معرف سوئد 
است، آسـان نیست. تمـام گروه های مـردم در جهـان دارای معیـارهـایــی 
فرهنگی هستنـد که میــان آنها ایجــاد تعلــق می کند. برخــی ویژگی ها 

می توانند بین فرهنگ های مختلف مشترک باشند، اما الزم نیست که تمام 
اعضای یک گروه آن را داشته باشند. آنچه که برای یک شخص معرف سوئد 

محسوب می شود، نیازی نیست که برای دیگران نیز باشد.

قومیت آغازین سوئدی ها از قوم ژرمن است. امروزه سوئدی ها دارای اصل 
و ریشه های متفاوتی هستند. آنچه که بیش از همـه درمیـان سـوئـدی ها 
مشترک است، زبان سـوئـدی است. این یـک زبان هنـدو اروپایی و ژرمن 
است که توسط حدود ده میلیون نفر، بیشتر در سوئد، اما بخشی نیز در 
فنالند تکلم می شود. زبان سوئدی شبیـه به زبان های نروژی و دانمارکی 

است و بیشتر مردم این سه کشور زبان یکدیگر را می فهمند.

فرهنگ ها با گذشت زمان دچار تغییر می شوند و از عوامـل مختلفی در 
جامعه تاثیر می پذیرند. فرهنگ سوئدی از پدیده های زیادی در جامعـه 
تاثیر گرفته و می گیرد. نمونه هایی از عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ سوئـد 

عکس: Colourboxبسیاری فکرمی کنند که کلبه های سرخ رنگ کوچک، نمونه هایی کامال سوئدی هستند.
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صنعتی شدن، شکوفایی رفاه اجتماعـی، جدایی دین از دولت و گسترش 
فردیت است. اینها و عوامـل بسیـار دیگر بر چگونگی برخـورد با جهـان 

پیرامون، آمیزش با دیگران و درک جامعه تاثیرگذاشته اند.

یک فرهنگ از جمله موارد اندکی اینگونه پیچیده و متنوع است. دراینجـا 
چند عامل که بسـیاری آنها را معـرف سوئد و نشانه ای برای فرهنگ سوئد 

می دانند، توضیح داده می شود. این بدان معنا نیست که همه مردم در 
سوئد باید با آن موافق باشند یا خود را در این توضیح ها به جا بیاورند.

سوئد در  ادارات  به  اعتماد  و  دولتی  قدرت  به  نگاه 
در سوئد اعتمادی نسبتا قوی نسبت به دولت و نهادهـای آن وجـود دارد. 
در یک جامعه فردگرا، نیاز به طرفی قوی وجود دارد تا بتواند مانند امنیتی 
که برای نمونه، خانواده در یک جامعه جمع گرا ایجاد می کند، عمل کند. 
در سوئد، این دولت است که چنین نقشی را دارد. مـردم سوئـد به مـیزان 
نسبتا زیـادی به تصمیمات دولت، دستگاه قضایی و به کارمنـدان اعتمـاد 

دارند. این را تاحدی می توان با ساختار دولت که دموکراتیک بوده، توضیح 
داد. این رونـد به صـورت عمـده ای با جنبش های مردمـی آغازشد، مانند 
جنبش کارگران، جنبش زنان و جنبش ضد نوشیدن مشـروبات الــکلی که 

تمام مردم را در سوئد عالقمندکرد.

اقلیمی تاثیرات 
وضعیت هوا به نظر می رسد که به شکل های مختلفی بر فرهنگ سـوئـد 

تاثیر گذاشته است. زمستان طوالنی و تاریک باعث شده تا مردم در بیرون 
از خانه ها چندان با یکدیگر دیدار نکنند. بسیــاری از مـردم درعــوض در 
خانه، کافه و یا رستــوران همدیگر را می بینند. اما برای بسیـاری از مردم 

Colourbox :عکس
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دوره زمستان به این معنی است که دوستانشان را کمتر از تابستان مالقات 
می کنند. با آمدن تابستان، تغییرات زیادی روی می دهد. مردم بیشتر در 
بیرون از خانه ها به سر می برند و با دوستانشان نیز خیلی بیشتر از دوره 

زمستان دیدار می کنند.

طبیعت
آنچه که بسیاری از مردم در آن اشتراک دارند، عـالقـــه و نزدیکی به 

طبیعت اسـت. حق همگانی اسـتفاده از طبیعت، قانونی ست که امکان 
می دهد مردم آزادانه از طبیعت سوئد استفــاده کنند، صرف نظر از این 

که در مالکیت چه کسی است. طبیعت و حق همگانی استفــاده از آن به 
درستی نشـانـه هــای مهمی از هویت سوئــدی هستند. سوئــد از نقش 
مهم و چشـمگیری نیز در سـطح بین المللی در مسائل زیست محیطی 

برخوردار است.

سوئد در  دین 
مسیحیت مدت زیادی در ســوئـد قوی بود و جامعـه سوئـد بر معیارهای 
مسیحی لوتری بنا شده است. یک معیار، درک این امر است که چه چیزی 

در زندگی درست و صحیح است. بسیاری از مراسم و اعیاد سوئد از دین 
سرچشمـه می گیرند مانند تسجـیـل، غسـل تعمیـد، ازدواج و خاکسپـاری. 
سـوئـد امـروزه یکی از سکـوالرترین )جـدایی دین از دولت( کشـورهـای 
جهان است. معرف یک جامعـه ی سکـوالر بیش از هر چـیز این است که 
کشور، قوانین خود را بر پایه مذهب و باورهای عقیدتی تنظیم نمی کند، 
بلکه در مسائل عقیدتی بی طرف است. سکوالریسم به این معناست که 
جامعه باید بر ارزش های انسان دوستانه استوار بوده و باورهای مذهبی 

تنها یک مسئله ی شخصی باشد.

حدود ۶۰ درصد مردم سـوئد عضو کلیسـای مسـیحی سوئد هستند. اما 
تقریبا تعــداد کمی از آنهــا در مراســم نیایش کلیســا شرکت می کنند. 
4۵ درصد از کودکانی که در سـوئد متولد می شـوند، در کلیسـای سوئد 
غسـل تعمید داده می شـوند. بیش از نیمی از مردم سـوئد در خارج از 
کلیســای سـوئــد ازدواج می کنند. حدود ۷۵ درصد خاکسپاری ها در 

کلیسـا انجام می شود. 

در ســوئــد اعتقــادات مذهــبی زیادی بجـز مسیحیت پروتستانی وجــود 
دارد ازجمـلــه اســالم، هنــدو، یهــودی، بودایــی، بهـایـی، آســا، شمنـی و 

بنیادهای کاتولیک و ارتودوکس.

آتئیسم )خداناباوری( اندیشـه ای ست که برپایـه این نظریـه ساخـته شده 
که قدرت های فوق طبیعی مانند خدا وجود ندارند. اگنوستیسیسم )ندانم 
گرایی – الادری گری( اندیشه ای ست که ادعا می کند که نمی توان فهمید 
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آیا خدایی وجــود دارد یا نه. بسیـاری از خـداناباورها و ندانم گراها نظـر 
مثبتی نسبت به سکوالریسم دارند. 

الکلی مشروبات 
سوئد دارای فرهنگی طوالنی در نوشیـدن مشروبات الکلی است. از عصـر 
سنگ، مردم در سوئد نوشیدنی های دارای الکل تولیـد کرده اند و بیش از 
همه مشروبات سنگین الکلی. هوای سوئد بسیار سرد است و برای کشت 
انگور مناسب نیست، اما درعـوض برای کشت سیب زمیـنی و غـالت، که 
از مواد عادی در مشروب و عرق هستند، مـناسب است. در اواسـط قرن 
نوزدهم، هر یک نفر در سـوئـد درسال ۵۰ لیتر مشروب سنـگین مصـرف 

می کرد. در این دوره در واکنش به چنین میزان باالیی از مصرف مشروبات 
الکلی، جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی تشکیل شد. بسیاری از مردم 
با مـشاهـده آسیب هایی که الکل وارد می کرد، سـازمـانی را ایجـاد کردند 
تا بتوانند دیگران را به نوشـیدن کمتر الکل ترغیب کنند. این فعـالیت به 
جنبش ضد نوشیدن مشـروبات الکلی معروف شد. از آن زمان، مشروبات 

الکلی یک مسئله سیاسی مهم در سوئد بوده است.

زمان و  وقت  باره  در  سوئدی ها  نطر 
در سوئد سر وقت حاضر شدن، مهـم است. اگر شما قرار گذاشته اید که 
کسی را در ساعت ۱4 مالقات کنید، او حساب می کند که شما در ساعت 
۱4 خواهید آمد. از نظر بسیاری از مردم دیر آمدن نوعی بی احترامی به 

دیگران است.

آداب و رسوم و جشن ها در 
سوئد

یک رسم، چیزی ست که مردم عادت دارند انجـام دهند و بطـور مرتب 
نـیز تکرار می شود. یک عید، واقعـه ویژه و مهمـی است که اغلب جشن 

گرفتـه می شود، برای نمونه عیـد پاک. بسیـاری از آداب و رسـوم و 
اعیـادی که در سوئـد جشن گرفته می شوند، ریشه در دین دارند. برخی 

از آداب و رسـوم، پیشینـه مسیحـی دارند. برخی نیز از دوره ای باقی 
ماندهکه مـردم سـوئـد خـدایان متعـددی داشتـند. امـروزه، آداب و رسـوم 
و اعیـاد مذهبـی بیشتر تعطیالتی هستند که طی آن خانواده ها و دوستان 

دور هم جمع می شوند.
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مهم رسوم  و  آداب  از  برخی 

ژانویه
روز اول سال، اول ژانویه، یک روز تعطـیل است. بیشـتر مردم در این روز 
در تعطیلی و مرخصی از کار خود هستند. شب قبـل از آن، شب سـال نو 

است که nyårsafton نامیده می شود. در آن شب است که مردم در سوئد 
آغاز سال نو را جشن می گیرند.

فوریه
در ماه فـوریه، مدارس سوئد تعطیـالت مـاه فوریـه یا تعطیـالت ورزشـی 
)sportlov( دارند. آن وقت دانش آموزان به مدت یک هفـته از مدرسـه 
تعطیل می شوند. در ماه فوریه یا مارس، مردم در سوئد به مقـدار زیادی 
نان خـامـه ای )semla( می خورنـد. semla نوعـی شـیرینـی اسـت که با 
خمـیر بادام و خامـه درست می شـود. این رسمـی از دوره هـای گذشتـه 

است هنـگامی که مردم در سـوئـد روزه می گرفتند، پیش از شـروع روزه، 
مردم غذاهای پرچربی می خوردند. کسی که روزه می گیرد، مثال به دالیل 

مذهبی، در یک زمان معینی هیچ چیز نمی خورد.

مارس و آوریل
عید پاک )Påsk( در ماه مارس یا آوریل جشـن گرفته می شـود. عید پاک، 

مهم ترین عید مسـیحیان اسـت. این عید برای بزرگداشـت مرگ و رستاخیز 
مسیح است. عید پاک امروزه در سـوئــد عیدی ست که اغلب مــردم آن 

عکس: Colourboxدر ایام عید پاک، مردم شاخه های عیدپاک می گذارند.
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را به همــراه خانواده و دوستانشان می گذرانند. در قدیم معمــول بود 
که 4۰ روز پیش از عید پاک روزه بگیرند. با آمــدن عیدپاک، مردم پایان 
روزه داری را جشــن می گرفتند. در آن زمان مــردم معمــوال تخـم مرغ 

می خــوردند. به این دلیــل هنوز هم سـوئــدی ها در ایام عیدپاک، تخم 
مرغ زیاد می خــورند. در روزهای عیدپاک، دانش آمــوزان یک هفتـه از 

 )påsklov( مدرسـه تعطیل می شـوند و نام این تعطیالت تعطیالت عیدپاک
است. پیش از عـید پاک، بسیـاری از کـودکان خـود را به شـکل پیرزن های 
عیدپاک درمی آورند. آنها درخانه های مردم را می زنند و عیدپاک را تبریک 

می گویند. و مردم نیز به آنان شیرینی می دهند.

در روزهای عیدپاک، بسیاری از مردم تزییناتی با جوجه های زردرنگ، تخم 
مرغ و شاخه هـای عیدپاک درست می کنند. شاخـه های عیدپاک اغلب از 
درخت غوشه است که پرهایی به رنگ های مختلف به آن می آویزند. روز 
۳۰ آوریل، شب جشن والبوری )valborgsmässoafton( است که مـردم، 
از بهار استقـبال می کنند. در محـل های زیـادی مردم آتش هـای انبـوهی 

می افروزند و ترانه هایی درباره بهار می خوانند.

نوروز
نوروز، جشن سال نو ازجملـه برای ایرانی ها، کردهـا و افغـان هاست. در 

سوئد نوروز را اغلب سال نو ایرانی ها یا کردها می نامند. نوروز خوش آمد 
گویی به بهار است و در روز اعتدالین بهاری اتفاق می افتد که ۲۰، ۲۱ و یا 
۲۲ ماه مارس است. هنـگام وقوع اعتدالین بهـاری، بلندی روز و شب برابر 
می شود. که معمـوال در اواخـر مـاه مـارس روی می دهد. نوروز به مـدت 
۱۳ روز با جشن و صرف غذاهـا و شیرینی های مخصـوص ادامـه می یابد. 
مردم بوته های کوچکی را نیز در آخرین سه شنبه سال آتش می زنند و از 

روی آنها می پرند که به آن چهارشنبه سوری می گویند.

Colourbox :عکس

آتش والبوری، آتش ماه مه 
هم نامیده می شود. 
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مه ماه 
اول مـاه مه، روز مهمـی برای کارگران است. این روز از قرن نوزدهـم در 
خیلـی از کشورهـا جشن گرفتـه شده است. اول ماه ـمه یک روز تعطـیل 
است. بسیـاری از مردمی که شـاغـل هستـند و همچنین مـدارس تعطیل 
می شـونـد. بسیـاری از مـردم در روز اول مـاه مه برای حقــوق کارگران 

تظاهرات می کنند.

معراج مسیح 4۰ روز پس از عید پاک است. این روز به یاد این که مسیح 
پس از مرگ، به آسمان عروج کرد، جشن گرفته می شود. روز معراج مسیح 
یک روز تعطیل است. خیلی از مردم به سر کار نمی روند و فروشگاه های 
زیادی نیز تعطیل می شوند. ده روز پس از معـراج مسیح، عید پنجاهـه یا 

عید پنجاهه )pingsten( فرامی رسد. این یک عید مسیحی ست.

ژوئن
روز ۶ ژوئن روز ملی سـوئـد و یک روز تعطیل است. در روز ملی سـوئـد 

برخی از مردم لباس ملی سوئد را می پوشند. این لباس ها به نسبت این که 
از کدام منطقه کشور باشند با یکدیگر تفاوت دارند.

در اوایل ماه ژوئن تعطیالت تابستانی مدارس شـروع مـی شـود. در مـدارس 
مراسم پایان سـال تحصیلـی برگزار می شود. پایان ساـل تحصیلـی و شــروع 
تعطیالت تابستانی جشن گرفته می شود. وقتی که کودکان خردسال هستند، 

پدر و مادرهایشان نیز در مراسم پایان سال تحصیلی شرکت می کنند.

جشن نیمه تابستـان )midsommarafton( یک تعطیلـی محبوب مـردم 
است. نیمـه تابستـان در جمعـه ای که میـان ۱۹ و ۲۵ ژوئن قرار می گیرد، 
جشن گرفته می شود. سوئدی ها نیمه تابستان را سال ها پیش از این که 

.Nääs نیمه تابستان در)Bianca Rösner( عکس: بیانکا روسنر
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سوئد مسیحـی شود، جشـن می گرفتـه اند. در شب نیمـه تابستـان مردم 
 )midsommarstång( معمـوال به دور یک دکل که دکل نیمـه تابستـان
نام دارد، می رقصند. این دکلی ست که با برگ و شاخـه و گل، پوشیده و 
تزئین می شود. خیلـی از بزرگسـاالن و نیز کودکان تاج هایی از گل به سر 
می گذارند. در مراسـم نیمه تابستان معموالً شاه ماهی، ماهی آزاد، سیب 

زمینی تازه و توت فرنگی خورده می شود.

ژوئیه و اوت
در سـوئـد خیلـی از مردم در ماه های ژوئیه و اوت در مرخصـی هستنـد. 
حدود ۲۰ اوت، مدارس دوباره باز می شـوند. در اواخـر ماه اوت معمـوال 
جشن خرچنگ خــوری )kräftskiva( برگـزار مـی شـود. در ایـن جشــن 

خرچنگ های پخته آب شیرین خورده می شود. معموال یک لیوان مشروب 
 snaps یا )nubb( الکلـی نیز با آن نوشیـده می شود که به آن یـک پیـک
می گویند. همزمـان ترانه هایی نیز خوانده می شـود که به آنها ترانه هـای 

nubbe یا ترانه های snaps گفته می شود.

اکتبر و  سپتامبر 
در اواخـر ماه اکتـبر یا اوایل نوامـبر، مدرسـه ها بستـه شده و دانش آموزان 
به مدت یک هفته تعطیـل می شـونـد. نـام این تعطیـالت، تعطیالت پاییزی 

)höstlov( است.

۱ اکتبر، هالووین یا روز مـردگان است. بچـه ها معمـوال لباس های عجـیب 
و بالماسکه ای می پوشنـد و در خـانه هـا را می زنند تا شـکالت بگیرند. 
خیـلی از مردم کدو تنبل می خرنـد و در آن شمـع می گذارند. هالووین 
یـک جشـن نسبتا جدید در سوئد است. این یک رسم ایرلنـدی بوده که 

پس از مهـاجـرت ایرلنــدی ها به آمریــکا، به آن کشـور منتقـل شـــده و 
در آنجــا گســـترش پبداکرده است.

روز آمرزش
در ماه های سپتامبر و اکتبر روز آمرزش عید مهم یهودیان است. یهودیان 
در این روز روزه گرفته و برای آمرزش و مغفرت دوستان و بستگان خود 

نماز جمعی به پا می کنند. روز آمرزش )روز بخشش از گناهان( و ده روز 
از آغاز ماه جدید یهودیان )روش هاشناه( است.  

نوامبر
روز تمـام قدیسین )Alla helgons dag( در یک روز شنبـه بین ۳۱ اکتبر 
تا ۶ نوامـبر برگزار می شود. روز تمـام قدیسین یک عیـد مسیحـی و برای 
بزرگداشت مردگان است. بسیاری از سوئدی ها به گورستان ها می روند و 

بر مزار بستگان و دوستان خود شمع روشن می کنند.
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دسامبر
دسامبر ماه کریسمس است. کریسمس یک عید مسیحی است که تولد 

مسیح در آن جشن گرفته می شود.

۱۳ دسامبـر روز لوسـیا )Luciadagen( است. در سـوئـد روز لوسیا جشن 
گرفتـه می شــود تا روشنایی بتـوانـد پس از زمستــان بازگردد. کودکان در 

کودکستـان ها و مـدارس لبـاس هـای بلنــد سفیـد می پـوشنـد و آوازهــای 
مخصوص لوسیا و کریسمس می خوانند.

چند روز پیش از کریسمس، مدارس تعطیل می شوند. این تعطیالت، 
تعطیالت کریسمس )jullov( نام دارد و دانش آموزان تا شروع ماه 

ژانویه در تعطیالت هستند. ۲4 دسامـبر، شب کریسمـس است. برای 

Colourbox :عکس

13 دسامبـر روز لوسـیا 
)Luciadagen( است.
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اغلـب مــردم در سـوئــد، کریسمس عیـدی ست که مرخصـی دارند 
و با خانـواده هایشان آن را جشن می گیرند. مردم، غذاهای مخصوص 

کریسمس می خـورنـد مانند شـاه ماهی اطلسی، ماهـی آزاد دودی، سیب 
زمینـی، ژامبـون، گوشت قلقلـی، سوسیس و شیربرنج. مـردم به یـکدیـگر 

هـدایـایـی می دهند که هـدایـای کریسمـس )julklapp( نام دارند. 
بسیـاری از خـانـواده ها درخت کاج کریسمـس دارند، که بر شاخه های آن 
چراغ، حباب های رنگی و نوارهای پر زرق و برق آویزان می کنند. هدایای 

کریسمس را زیر این درخت می گذارند.

رور ۶ ژانـویـه روز سـیزدهـم و یک تعطیـل رسمـی است. روز ۱۳ ژانـویـه 
پایان کریسمس است و مردم تمام لوازم کریسمس را جمع می کنند و کاج 

کریسمس را نیز به دور می اندازند.

رمضان ماه 
رمضــان، ایــام روزه داری مسلمـانـان اسـت که یـک ماه طـول 

مـی کــشد. مسلمـانــان بزرگسـالـی که روزه می گیـرند اجازه ندارند از 
طلوع تا غروب آفتــاب چــیزی بخـورنــد و بنوشنـد، و یا دخانیات مصرف 

کنند و نـزدیــکی جنسی داشته باشنــد. ماه رمضان با جشن بزرگی 
که عید فطر نام دارد به پایان می رسـد. زنانی که باردار هسـتند یا به 
فرزند خود شـیر می دهند، الزم نیسـت روزه بگیرند. روزه گرفتن برای 

مادران و فرزندانشــان خوب نیسـت. افراد سـالمند و بیمار نیز مجبور به 
روزه گرفتن نیسـتند. رمضان، ماه نهم در تقویم اسـالمی اسـت. این ماه 

می تواند در زمان های مختلف سـال قراربگیرد چون که سـال اسالمی 
براسـاس حرکت ماه محاسبه می شود.

بابانوئل و نان شیرینی 
زنجبیلی خانه ای به 

کریسمس تعلق دارند.

Colourbox :عکس
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هر  عمر  طول  در  که  عیدهایی 
می شود برگزار  کس 

تعمید غسل 
4۵ درصد کودکان در سوئد، در کلیسای سوئد غسل تعمید داده می شوند. 
این نیز معمـول است که پدر و مـادرهـا جشنـی برگزار می کنند و در آن 
جشن به فرزند خـود نامـی می دهند. این جشن مراسم نامگذاری نامیده 
می شود. اغلب مـردم برای مراسـم غسـل تعمیـد و نامـگذاری، جشنی با 
بستگان و دوسـتان خـود در خانـه برپا می کنند. مهمانان نیز هدایایی به 

کودک می دهند.

)Konfirmation( تثبیت  و  تایید  مراسم 
تایید و تثبیت یک باور مسـیحی اسـت. این مراسمــی است که در کلیسا 

برای نوجوانان و برای تایید غسـل تعمید آنها برگزار می شـود. بیشـتر مردم 
در سـن ۱4 سـالگی تایید و تثبیت می شـوند. در گذشته نسبت به امروز، 
معمول تر بود که نوجــوانان تاییــد و تثبیت شونــد. بیشتر خـانـواده ها 
پس از برگزاری مراســم در کلیســا، جشنی نیز برای بستــگان و دوستـان 
برپا مـی کننــد. کسی که تـاییـــد و تثبیـت شــده اسـت نیز هـدایـایـی 

دریافت می کند.

عکس: یوِنر
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زدواج
بسیاری از کسانی که ازدواج می کنند، برای بستگان و دوستان خود جشن 
می گیرند. مهمانان معموال در مراسم عقد نیز حضور دارند. پس از مراسم 
عقد، صرف شام و سپس جشن و پایکوبی برگزار می شود. عروس و داماد 

معموال هدایایی نیز از مهمانان دریافت می کنند.

تولد روز 
بسیاری از مردم در سوئد، روز تولـد خـود را جـشن می گیرند. کودکان در 
جشن تولـد خـود دوستـانشـان را دعـوت می کنند. دراین جشن، کـودکان 
بازی می کنند، کیک می خورند و کودکی که تولد اوست، هـدیـه می گیرد. 
بزرگساالن نیز جشن تولد می گیرند. بستـگان و دوستان معمــوال به کسی 
که تولد اوست هدیه می دهنـد. خیلی از مردم وقتی سنشان به یک عدد 

ضریب ده می رسد، مانند ۵۰ سالگی، جشن خیلی بزرگی می گیرند.

خاکسپاری
هنگام درگذشت فردی، معموال برای او مراسم خاکسپاری در یک کلیسا یا 
عبادتکده برگزار می شود. عبادتکده، ساختمان یا اتاق کوچکی ست که از 
آن به جای کلیسا استفاده می شود. معموال خانواده و دوستان نزدیک در 

مراسم خاکسپاری حضور دارند.

Colourbox :عکس

خانواده روز تولد را 
جشن می گیرد.
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۱ بخش  بحث،  برای  پرسشهایی 
به نظر شما چه کسی مسئول امر همپیوستگی در سوئد است؟

بزرگترین مشکل برای جامعه، درصورت درست عمل نشدن 
همپیوستگی کدام است؟

بزرگترین چالش ها هنگام ورود به یک کشور جدید کدام است؟

برای ادامه زندگی در کشور جدید به چه چیزی نیاز دارید؟

از قبل، چه اندازه درباره تاریخ سوئد می دانستید؟

به نظر شما چه حوادثی در تاریخ برای تبدیل سوئد به آنچه امروز 
هست، مهم بوده است؟

درمورد سکوالر بودن کشور سوئد چه نظری دارید؟

چه شباهت ها و تفاوت هایی میان آداب و رسوم و اعیاد سوئد با 
کشورهای دیگر وجود دارد؟
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زندگی در سـوئد  .۲
فهرست مطالب

جغرافیا، اقتصاد و ساختارهای زیربنایی

جمعیت

مسكن و محل زندگی

محیط زیست، طبیعت و پایداری اکولوژیک

شهر شما این چنین اداره می شود

اداره کردن امور مالی

ایمنی

عكس: Colourboxمجتمع مسکونی
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و  اقتصاد   جغرافیا، 
زیربنایی ساختارهای 

سـوئـد در شمال اروپا، در بخش شرقی شبه جزیره اسکاندیناوی قراردارد. 
منطقــه ای که سـوئـد، دانمارک، نروژ، فنالند و ایسلند در آن واقـع شده 
اندنوردیک یا اسکاندینـاوی نام دارد. سـوئــد یک کشور پهناور و طـویل 
است. فاصلـه از شمــال تا جنوب ۱۶۰۰ کیلومتر و از شرق به غرب ۵۰۰ 
کیلومتر است. مساحت کل آن نیز ۴۵۰۰۰۰ کیلومتر مربـع است. سـوئـد 
به سه قسمت تقسیـم می شود: یوتالند )Götaland( در جنـوب، سوِآلند 

)Svealand( در مرکز و نُورلند )Norrland( در بخش شمالی کشور. سوئد 
همچنین به ۲۵ ناحیه، ۲۱ استان و ۲۹۰ کمون نیز تقسیم می شود.

عكس: جوزفین برگر )Josefin Berger(نقشه سوئد و کشورهای همسایه آن
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طبیعت و آب و هوا
طبیعت سـوئـد در شمـال و جنـوب بسیـار متفاوت است. در بخش های 

شمالی کشور، کوه ها، جنگل ها و دریاچه ها قــرار دارند. از چند رودخانه 
در منطقـه نورلنـد با استفـاده از نیروگاه های آبی، برق تولید می شـود. در 

منطقـه مرکزی سـوئـد، جنگل های زیادی وجـوددارد. در جنـوب سـوئـد، 
زمین های کشــاورزی و دشت های وسـیع وجـــود دارد. در سـواحل 

غربـی و شرقی کشـور، جزیـره ها و خطوط سـاحلی فـراوانـی هست. 
بزرگترین جـزیره های سوئد اولند )Öland( و گُوتلند )Gotland( هستند 

Koyos :عكس از

سه دریاچه بزرگ نیز دراین منطقه 
است: ِوِنرن )Vänern(، وترن 
Mäla�( و ِمالِرن )Vättern(

 .)ren
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که در سـواحـل شرقی در جنـوب استکهــلم قرار دارند. بلندترین کوه سوئد 
در شمال کشور قراردارد. این کوه، کِبنه کایسه )Kebnekaise( نام دارد و 

ارتفاع آن ۲۰۹۹ متر است.

سـوئـد دارای چهـار فصل است: بـهار، تابستـان، پاییز و زمستـان و هوایی 
با درجات کامال متفاوت دارد. آب و هوای سـوئـد تحت تاثیر جریان گلف 
استریـم در اقیـانوس اطلـس قرار دارد. به همـین دلیـل، هـوای سـوئـد از 

بسیاری مناطق دیگر شمالی با همین عرض جغرافیایی، گرمتر است.

مناطق حفاظت شده
مناطق حفاظت شـده به زمین های وسـیعی گفته می شود که توسط 

مراکز دولتی به دلیل داشـتن طبیعت، گیاهان و حیوانات حسـاس، نادر 
و یا زیبا، محافظت می شـونــد. در سـوئــد حدود ۴۰۰۰ منطقه حفاظت 

شـده وجود دارد، که می توانند جنگل های قدیمی، کوه های بلند، 
 )skärgården( زمین های زراعی و یا جزیــره هایی در مجمــع الجزایر
باشنــد. همیشــه در یک منطقــه حفاظت شـده، تابلویی نصب شده 

است که روی آن نوشته شــده شما مجاز به انجــام چه کارهایی در آنجــا 
هسـتید و یا نیسـتید. در مناطــق حفاظت شده مختلف می تواند مقررات 

مختلفی وجود داشـته باشد.

)Allemansrätten( طبیعت  از  استفاده  همگانی  حق 
در سـوئــد قانــونی وجــود دارد که به آن حـق همـگانی استفـاده از 

طبیعت می گویند. این قـانــون به همــه حــق می دهـد که آزادانـه از 
طبیعــت حتی اگر متعلــق به شخـص دیــگری باشد، استفـاده کنند. حق 

عكس: Colourbox طبیعت کوهستانی
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همگانی، همزمان به معنــای این نــیز هست که ما باید در استفاده 
از طبیعت محتــاط باشیــم و به آن احترام بگذاریم. حق همــگانی 
در قوانــین اساسی چهــارگانه سـوئـــد نوشته شده و مشخص شده 

است که دراین مـــورد چــه کارهــایی را می توان یا نمی توان انجـام 
www. داد. در پایــگاه اینـترنتــی اداره کل محـافظـت از طبیعت

naturvardsverket.se اطالعات در مورد حــق همــگانی به زبان های 
محتلف وجود دارد. 

می توانید  را  کارها  این  طبیعت  در  شما  قانون،  این   طبق 
دهید: انجام 

راه بروید، دوچرخه سواری کنید، اسب سواری کنید و تقریبا در هر  •
جایی در طبیعت باشیـد، بجز نزدیـک خانه های مردم. اگر در و یا 

دروازه ای را باز می کنید باید آن را پشت سر خود ببندید.

شما می توانید در جاده های خصوصی راه بروید و دوچرخه سواری  •
و اسب سواری کنید.

عكس: ماریا نوبل )Maria Nobel( مناطق حفاظت شده در کوهستان ِهِرستا
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شما می توانید برای یک شب، چادر بزنید. اگر می خواهید طوالنی  •
تر چادر بزنید باید از صاحب زمین اجازه بگیرید.

شما می توانید آبتنى کنید، قایق رانی کنید و در خشکی راه بروید،  •
اما نباید زياد به خانه های مردم نزدیک شوید.

شما می توانید گل های وحشی، میوه های حبه ای )bär( و قارچ بچینید. •

شما می توانید با قالب و چوب ماهیگیری در امتداد سواحل و در  •
پنج دریاچه بزرگ سوئد، ماهیگیری کنید.

شما می توانید با حفظ احتیاط، آتش کوچکی روشن کنید. برای روشن  •
کردن آتش بهتـراست از محل های مخصـوصـی که برای این منظـور 

درست شده است استفاده کنید. در تابستان معموال روشن کردن آتش 
ممنوع است.

را  کارها  این  طبیعت  در  شما  همگانی،  حق  برپایه 
دهید: انجام  نمی توانید 

عبور از حیاط خانه ها، باغ ها، نهالستان ها و یا کشت زارها، مانند  •
مزارع.

شما نمی توانید در طبیعت، ماشین، موتورسیکلت و یا موتور گازی  •
برانید.

همچنین نمی توانید در معابر باریک جنگلى، پارک ها و مسیرهای  •
دویدن، رانندگی کنید.

شما نمی توانید درصـورت خشک بودن زیاد هـوا و یا وزش شدید  •
باد، آتش روشن کنید. این کار می تواند باعث گسترش آتش شود.

شما مجــاز نیستیـد مستقیمـا روی یک تختـه سنـگ صیقلی، آتش  •
روشن کنید چون می تواند خراب شود. در تابستان معموال روشن 

کردن آتش ممنوع است.

شما نمی توانیـد به درختـان و بوته ها آسیب برسـانید یا آنهـا را با  •
خود به خانه ببرید.

شما حق برداشتن و چیدن میوه، میوه حبه دار، سبزیجات یا هرچه  •
را که در باغ ها، نهالستان ها و مزارع کاشته می شوند، ندارید.

شما حق ندارید آشغال بریزید یا آن را در محلی جا بگذارید. •

شما حق شکار و ايجاد مزاحمت اذیت یا آسیب رساندن به حیوانات  •
را ندارید. شما حـق برداشتن تخــم پرنـدگان یا دست زدن به النـه و 

جوجه های آنها را ندارید.

شمــا نمی تـوانیــد بـدون اجــازه در دریاچه ها یا آب های جاری،  •
ماهیگیری کنید.
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 شما حق ندارید از اول ماه مارس تا ۲۰ اوت، سگ خود را رها کنید،  •
چـون که این زمان فصـل زاد و ولـد حیـوانات در جنگل است. یک 
سگ بدون قـالده می تواند باعث وحشت یا آسیب حیـوانات شود. 

بهتراست که سگ ها همیشه قالده داشته باشند.

شما حق چیدن گلهایی را که تحت حفاظت هستند ندارید. هدف  •
از حفــاظت بمـوجب قــانــون، حفــاظت از گیــاهــان در معـرض 

نابودی است.

محافظت از حیوانات
برای حفاظت از حیـوانـات، قانونی در سـوئـد وجـود دارد. دراین قـانـون، 
چگونگی نگهداری از حیـوانـات تعریف شده است. محافظت از حیوانات 
یعنی این که ما بایـد رفتـار درستی با آنهـا داشته باشیـم و در برابر درد و 

بیماری از آنها محافظت کنیم.

منابع طبیعی
سوئد دارای منابع طبیعـی زیادی ست که بیشترین آنها به صورت جنـگل، 

سنگ آهن و نیروی برق )ناشی از جریان آب(  است.

بیش از نیمی از خاک سـوئـد پوشیـده از جنگل و به ویژه درختان کاج و 
کاج سـوزنی ست. انرژی، یعنـی برق و گرما از طـریــق نیـروگاه های آبی، 
نیروگاه های هسته ای و نفت وارداتی تامین می شود. از نیروگاه های بادی 

نیز تا اندازه ای استفاده می شود.

حدود ۵, ۷ درصد خاک سـوئد برای کشـاورزی اسـتفاده می شود. کمتر از 
پنج درصد جمعیت سوئــد به کار کشاورزی اشتغال دارند. امــروزه بیش 
از همــه غالت، خوراک دام، سـیب زمینی، گیاهان روغنی و چغندر قند 
در سـوئد کشـت می شـود. بخش مهمی از کشاورزی سوئد را تولید شیر 

تشکیل می دهد.

زیر ساختهای اقتصادی 
برای سـوئد، معامالت تجاری با دیگر کشـورهای اروپایی همواره مهم 

بوده است. برای نمونه، سوئــد تنها کشــور صــادرکننده سنگ آهن 
در اتحــادیه اروپاسـت. هنگامی که سـوئد در آغاز قرن بیستم صاحب 
صنایع بزرگ شـد، فروش به سـایر کشورها نیز افزایش یافت. سـوئــد، 

به میزان زیادی چــوب، کاغذ، فوالد و آهن به فروش رسـاند. کمی پس 
از آن در قرن بیسـتم، سـوئد شروع به فروش کاالهای تولیــدی مانند 

خــودرو، تلفن، کامیون، بلبرینگ و ماشین آالت مختلف کرد. امــروزه 
در سـوئــد، به میزان سـابق کاال تولید نمی شـود. کاالهایی مانند مبلمــان 
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و لبــاس، بیشــتر در کشـورهــای دیگر تولید می شوند، اما توسط 
شـرکت های سـوئدی به فروش می رسـند. یکی از رشته های مهم دیگر 

که شـرکت های سـوئدی در آن فعال هسـتند، ارتباطات الکترونیکی و فن 

آوری اطالعات است.

ساختارهای زیربنایی
سوئد دارای راه های زیـادی برای عبـور و مرور خودروها و راه آهن برای 
عبور قطارهاست که بیشتر در مناطـق پرجمعیت قراردارند. خطـوط آهن 
بیشتر در اطراف استکهلم، یوتبوری و جنوب سوئد وجود دارد. در شمـال 

سوئد بیشتر سفر با اتوبوس و خودروهای شخصی معمول است. برای سفر 
به نقاط دور کشـور می توان از هواپیمـا استفـاده کرد. در بیشتر شهرهای 

بزرگ، فرودگاه وجود دارد. آرالندا در نزدیکی استکهلم، بزرگ ترین فرودگاه 
کشور است. بزرگ ترین فرودگاه یوتبوری، لَندِوتِتر )Landvetter( نام دارد. 
بیشتر مردم ساکن جنوب کشور از فرودگاه کاستروپ در کپنهاگ، پایتخت 

دانمارک استفاده می کنند.

عكس: یوِنر
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جمعیت
درحال حاضر حدود ۱۰ میلیون نفر در سـوئد زندگی می کنند. در 

دهه های اخیر، جمعیت سـوئد افزایش یافته اسـت. علت آن، افزایش 
شمار مهاجران و نیز باال رفتن میزان طول عمر است. متوســط عمــر 

زنان ۸۴ سـال و برای مردان ۸۰ سـال اسـت. بزرگ ترین بخش جمعیت 
سـوئــد در شهرها زندگی می کنند. ۳/۵ میلیون نفر در نواحی استکهلــم، 

یوتبــوری و مالمو زنـدگی می کنند. 

عكس: یوِنر
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اقلیت های ملی و زبان اقلیت ها در سوئد
در سوئد قانونی برای حمایت از اقلیت های ملی وجود دارد. پنج اقلیت 

ملی که در سـوئـد به رسمیت شنـاختـه شدهعبارتند از یهـودیان، روم ها، 
سامی ها، فنالندی های سـوئـد و تـورنـه دال ها. زبان های اقلیت قدیمی 
سوئـد عبارتند از حیـدیش، روـمانی چیب، سـامـی، فنالندی و مینکیه لی. 

دولت برای تقویت حقوق انسانی اقلیت های ملی قعالیت می کند.

وجـه مشترک گروه هـای اقلیت، زنــدگی طوالنی مــدت آنهـا در سـوئــد 
و همچنــین انسجــام درون گروهی گسترده آنهاست. این گــروه ها دارای 

تعلقـات دینی، زبانی و فرهنـگی خـاص خود هستند و می خـواهنـد که 
هویت فرهنگی و زبانی خود را حفظ کنند.

سامـی ها تنهـا قـوم بومی به رسمیت شناخته شده سوئد هستند. آنها در 
سـوئــد، نروژ، فنالند و روسیـه زندگی می کنند. در سوئـد حدود ۰۰۰ ۲۰ 
سامی زندگی می کند. سامی ها بطور سنتی در زمینـه شــکار، ماهیگیری، 

کارهـای دستی و پرورش گوزن قطبـی اشتغـال داشته اند. گوزن قطبـی 
نوعی گوزن است که برای سـامـی ها، حیـوان اهلی محسـوب می شـود. 
مردم سامی روز ملی خود را در ششم فوریه ی هر سال جشن می گیرند. 
انتخاب این روز به نخستین گردهمایی ملی مردم سامی باز می گردد که 

در ۶ فوریه ١٩١٧ در منطقه ی تروندهیم گرفته شد.

حـدود ۶۰۰ سال، سوئد و فنالند یک کشور واحـد بودنـد و فنالندی های 
سوئد از قرون میانه در سـوئد زندگی کرده اند. امـروزه بین ۰۰۰ ۴۵۰ تا 
۰۰۰ ۶۰۰ فنالندی سوئدی در سوئـد زندگی می کنند. تورنـه دال که زبان 
مردم آن مینکیه لی ست در سال ۱۸۰۹ به دو بخش تقسیـم شـد. بخش 
شرقی به سـوئـد تعلـق گرفت و بخش غربی آن ضمیمه فنـالند شد. در 

سمپی_ سرزمین سامی ها

سامی ها در چهار کشور 
روسیه، فنالند، نروژ و 

سوئد زندگی می کنند. این 
منطقه جغرافیایی سمپی 

نامیده می شود و از ایدِر در 
داالرنا در جنوب تا دریای 

یخ در نروژ در شمال و 
شرق شبه جزیره کوال در 

روسیه امتداد دارد. 

)Anders Suneson – samer.se( تصویرگر: اندرش سوِنُسن
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بخش سـوئـدی، امـروزه گروه اقلیتی که تورنه دال ها نام دارنـد، زنـدگی 
می کنند. این تصمیم در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴ سالگرد ترونه دالی ها گرفته شد.

یهودی ها از قرن هفدهم در سوئد زندگی کرده اند. شمار یهودیان در قرن 
بیستم و در پی جنگ جهانی دوم و فشارهـایی که به این مـردم به خـاطر 
یهودی بودنشان تحمیـل شد رو به افـزایش گذاشت. شمـار یهودیان ساکن 
در سـوئــد حدود ۲۵۰۰۰ نفر است که ۴۰۰۰ نفر از آنان به زبان حیدیش 
صحبت می کنند. حیدیش از زبانهای اقلیت های ملی سوئــدی ست که از 

سال ۲۰۰۰ به رسمیت شناخته شد. 

رومی ها )کولی ها( از قرن شانزدهم در سوئد زندگی کرده اند. امروزه بین ۰۰۰ 
۵۰ تا ۰۰۰ ۱۰۰ رومی در سـوئــد زندگی می کنند. رومی ها یک گروه مختلط 

از انواع ادیان، زبان ها و فرهنگ ها هستند. زبان رومی ها، رومانی چیب است.

زندگی محل  و  مسكن 
در برخی از کمون ها، یافتن آپارتمان آسان و در برخی دیگر دشوار است. 
در کمون های زیادی نیاز بیشـتری به مسکن و بخصـوص به آپارتمان های 

اجاره ای وجود دارد.

یافتن مسكن در داخل و اطراف شهرهای بزرگ
در داخل و اطراف شهرهای بزرگ، یافتن آپارتمان های اجاره ای خیلی 

دشوار است. زندگی در برخی از محلـه های شـهر به شـدت مورد توجـه 
است و به این دلیل یافتن آپارتمان در این محله ها اغلب بسیار دشوار 

است. بسیاری از مهاجران تازه وارد، ترجیح می دهند که در شهرهای بزرگ 
زندگی کنند. دراین شهرها، افراد زیاد دیگری نیز هستند که به مسکن نیاز 

دارند، درنتیجه رقابت شدیدی برای یافتن مسکن ایجـاد می شود. زندگی 
به صـورت همخانه )اجاره اتاق در یک خانه( یا اجـاره آپارتمـان به صورت 

دست دوم امری عادی است. یافتن آپارتمان در اطراف شهرهای بزرگ، 
آسان تر است. اغلب برای رفتن به شهرهای بزرگ، وسایل کافی مانند 

اتوبوس و قطار وجود دارد.

شکل های مختلف سكونت
شما می توانید آپارتمانی را از یک صاحب خانه اجاره کنید. دراین صورت 

شما دارای یک قرارداد اجاره دست اول برای یک آپارتمان اجاره ای 
)hyresrätt( هستید. شما همچنین می توانیـد یک آپارتـمان خریداری 

کنیـد. که بـه آن مسکن تعاونی یا سرقفلی دار )bostadsrätt( گفته 
 )äganderätt( می شـود. اگر شما یک ملک را بخـرید به آن خانه ملکی
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می گویند. شمـا می توانید در آپارتمان دست دوم هم زندگی کنید. به این 
صورت که برای مدتی معین، آپارتمانی را از شخصی که آن را اجاره كرده 

یا خود صاحب آن است، اجـاره می کنید. می توان یک اتاق هم از شخصی 
که مستاجر یا صاحب آپارتمان یا خانه است، اجاره کرد. به این گونه 

اسکان همخانه شدن می گویند. یادآوری می شود که اجاره نامه را باید با 
موجر نوشت و شما به عنــوان ساکن باید بیمه نامه ی مخصوص به خود را 
داشته باشید در غیر این صورت اگر اتفاقی در منزل بیفتد شما از حمایت 

مالی برخوردار نخواهید بود.

آپارتمان اجاره ای
اگر در آپارتمان اجــاره ای زندگی کنید، آن را از یک موجر اجاره کرده اید. 
 مـوجـر که مالک ساختمـان )مـلک( است، معمـوال یک شرکت است. این
شرکت می تواند متعلق به اشخاص یا یک کمون باشد. اگر شما یا مهمان 
شما باعث وارد شدن صدمه ای به آپارتمان شـوید، باید هزینه تعمـیر آن 
را بپردازید. اما اگر خسارت یا آسیب وارده به آپارتمان به دلیل استهالک 
عادی آن باشد، صاحب خانه آن را تعمیر یا تعـویض می کند. استهــالک 
عادی به مواردی گفته می شـود مانند این که مثـال اجاق خوراک پزی به 

دلیل کهنگی از کار بیفتد.

اگر شما دارای قرارداد اجــاره دست اول یـک آپارتمـان هستیــد، 
می توانید تا هر وقت که بخواهید و تا زمانی که به وظایف خــود عمــل 

کنید در آن زندگی کنید. این به بدین معنی است که مثال اجاره خود را 
هر ماه به موقع بپردازید و مزاحم همسایگانتان نشوید. چنانچـه بخواهید 
نقـل مـکان کنید، بطور معمول باید تا سه ماه اجاره را بپردازید، که به آن 
مـدت فسخ قرارداد گفته می شود. اگر شما دارای یک قرارداد اجاره دست 

اول هستید، می توانید آپارتمان خود را با یک آپارتمان دیگر عوض کنید. 

Colourbox :عكس

مجتمع مسکونی خانه های 
اجاره ای یا تعاونی )سرقفلی 

دار( نام مشترکی دارند که 
مجتمع مسکونی ست. 
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این تعویض باید مورد تایید موجر قرار گرفته باشد. تصمیم گیری درمـورد 
تعمیر آپارتمان یا خـانه )ملک( به عهده صاحب خانه است. درنتیجه اگر 

شما بخواهید تعمیراتی در آپارتمان خود انجام دهید، صاحب خانه باید آن 
را تایید کرده باشد.

کمیته امور اجاره
کمیتـه امـور اجـاره نوعی دادگاه است که می تواند به رفـع اختــالف 

میـان مستاجر و صاحب خانه، کمک کند. در سوئد هشت کمیته 
امور اجاره وجود دارد. این کمیته ها در شهرهای استکهلم، وستروس، 

لینشوپینگ، یونشوپینگ، مالمو، یوتبوری، سوندسوال و اومئو قرار دارند. 
کمیته امور اجاره در مـواردی که توافقی وجود ندارد، تصمیم گیری 

می کند، مثال این که آیا مستاجری حق اجاره دادن آپارتمان به صورت 
دست دوم را دارد یا نه. چنانچه شما به کمک نیاز داشته باشید کمیتـه 
امــور اجــاره می تواند به پرسش های شما درمــورد قوانین و مقررات 
جاری نیز پاسخ دهد. دراین مورد می توانید در وب سایت کمیته امور 

www.hyresnamnden.se :اجاره بیشتر بخوانید

مسكن تعاونی )سرقفلی دار(
بـرای زنـدگـی در یک مسکن تعـاونی شما بـایــد مبلغـی به عنـوان سهـم 
)insats( بپردازید. یعنی شما سهمی را در یک انجمن که مالک ساختمان 
)ملک( است، خریــداری می کنید. به چنـین انجمنــی، انجمـن مســکن 

تعــاونــی )bostadsrättsförening( می گویند. شـما عضــو این انجمــن 
می شوید و از آپارتمان استفاده می کنید.

بخشـی از انجمن های مسـکن تعاونی متعلق به سازمان های بزرگ 
مسـکن در سراسـر سوئد هستند، مانند HSB یا Riksbyggen و 

انجمن هـای دیگـر کوچک هسـتند. هر انجمن، امور مالی خود را خود 
اداره می کند. هنگامی که شـما در یک مسـکن تعاونی زندگی می کنید 

بایـد هـر ماه، هزینه ای بـه انجمن بپردازید. اگر پول آپارتمان را از 
بانـک وام گرفتـه اید، بایسـتی هم بهره و هم اصل بدهی را به بانک 
نیز بپردازید. در یک مسـکن تعاونی، شـما خودتان برای رنگ آمیزی، 

تعمیـرات و تجهیـزات آن تصمیم می گیرید. اعضای انجمن بطور مشـترک 
درمـورد ایـن که چگونه از سـاختمان مراقبت کنند و همچنین برای 

تعمیرات اساسـی آن، تصمیم گیری می کنند.

خانه ملكی
تعداد آپارتمان های ملکی در سوئد چندان زیاد نیست. اغلب آپارتمان ها، 
تعاونی یا اجـاره ای هستند. خانه های ملکی معمـوال به صورت خانه های 
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ویـالیی و یا خانه های ردیفی )Radhus( هستنــد. دراین صــورت شـمـا 
صاحب آن خـانه هستید و مسئولیت آن نیز با شمـاست. در یک محله با 
خانه های ردیفی، معمـوال یک انجمـن تشکیل می شود. انجمن می تواند 

مسئولیت محیط مشترک مانند راه ها، محل های بازی و چمن کاری ها را 
به عهده بگیرد. تمام کسانی که در این محله زندگی می کنند، سهمـی از 

هزینه ها را می پردازند.

تهیه آپارتمان
در بسیاری از کمون ها یک مرکز مسکن یابی )bostadsförmedling( وجود 

دارد. مراکز مسکن یابی معموال وب سایتی در اینترنت دارند و شما می توانید 
در آنجا ثبت نام کرده و برای یافتن آپارتمان های خالی، جستجو کنید.

هنگامی که ثبت نام می کنید باید مرتب از وب سایت آن مرکز بازدید کنید 
تا ببینید که آیا آپارتمانی برای اجاره پیدا شده است یا نه. اگر یک آپارتمان 

خالی آگهی شده باشد، می توانید آن آپارتمان را درخواست کنید.

وقتی که آخرین مهلت ثبت نام برای درخواست یک آپارتمان به پایان 
می رسد، صاحبخانه نام افرادی را که می توانند برای دیدن آپارتمان بیایند 
انتخاب و اعالم می کند. شما پس از این که از آپارتمانی دیدن کردید، باید 
به صاحب خانه پاسخ مثبت یا منفی خود را اعالم کنید. درصورتی که شما 
انتخاب شوید، صاحب خانه برای نوشتن قرارداد اجاره دست اول آپارتمان، 

با شما تماس می گیرد.

اگر عده زیادی درخواست اجاره آن آپارتمان را کرده باشند، صاحب خانه 
حق دارد که یکی از آنها را انتخـاب کند. همیشه کسی که مالک آپارتمـان 
یا ساختمـان )ملک( است، تصمیـم می گیرد که قـرارداد اجـاره دست اول 

آپارتمان به چه کسی واگذار شود. مرکز مسکن یابی نمی تواند دراین مورد 
تصمیمی بگیرد. در کمـون های بزرگ سـوئـد زمان زیادی طول می کشد تا 

آپارتمانی به کسی معرفی شود چون که کمبود شدید مسکن وجود دارد.

راهنمایی هایی برای شما که در جستجوی آپارتمان هستید
معموال کافی نیست که تنها نزد یک مرکز مسکن یابی، درخواست آپارتمان 
کنید. خوب است که مستقیما با یک مالک نیز تماس بگیرید. اغلب مالکان 
بزرگ آپارتمان های اجاره ای دارای وب سایت هستند و در آنجا می توانید 
تمایل خود را برای یافتن آپارتمـان اعالم کنید. برای کسب اطـالع از وجود 

آپارتمان های خالی از آشنایان، بستگان و دوستان خود نیز استفاده کنید.

یکی دیگر از راه هـای یافتـن آپارتمـان، نصب آگهـی در تـابلـو اعــالنات 
فروشگاه ها، کتابخـانه ها، ورودی های ایستــگاه های قــطار و محـل های 

دیگر است.
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شما می توانید آگهی آپارتمـان های خـالـی را در روزنامه ها و سایت های 
مختلـف اینترنتی نیز پیدا کنید. در این جـاها می توانید آپارتمـان هایی را 
پیداکنید که می توان به صورت دست دوم و نه مستقیما از صاحب خانه، 

بلکه از یک مستاجر دیگر اجاره کرد.

اگر یافتن آپارتمـان در کمونی خیلـی دشوار است، شاید با انتقــال به یک 
کمون دیگر، امکانات بهتری دراین زمینه به دست بیاورید.

اعالم نقل مکان
هنـگام نقـل مکان، شما موظف هستید که بر اساس قانون، نشانی جدید 
خود را به اداره مالیـات اطـالع دهید. به این ترتیب، ادارات دولتى ديگر 
اطالعات درمورد نشانی جـدیـد شمـا را به دست می آورند. اعـالم آدرس 

جدید نزد اداره مالیات، رایگان است. اگر خواسته باشید که تمام مراسالت 
شما به نشانی جدیدتان )ارسال انتقالی( فرستاده شود، یک هزینه اضافی 

می پردازید.

اعالم انتقال و درخواست ارسـال انتقالی مراسـالت پستی را می توانید در 
سایت اینرنتی تغییر آدرس، www.adressandring.se انجام دهید.

اجاره دادن دست دوم و داشتن همخانه
اجـــاره دادن دست دوم به این معنــاست که شخصــی که دارای 

قــرارداد اجاره دسـت اول آپارتمان اسـت، یعنی قراردادی مستقیم با 
صاحب خــانه دارد، آپارتمان خود را به شخص دیگری اجــاره می دهــد. 

صــاحب خـانــه باید تاییدکند که این مسکن به صــورت دست دوم 
اجاره داده شــود. اگر صاحب خانه با اجاره دادن دست دوم شما 

موافق نباشـد، شـما می توانید از کمیته امور اجاره درخواست مجــوز 

عكس: یوِنر
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کنیـد. اگر شـما بدون مجوز صاحب خانـه، آپارتمان خود را اجاره دهید، 
ممکن اسـت مجبور شـوید که آپارتمان را تخلیــه کنید. شـما همچنین 

می توانیــد یک یا چنــد اتــاق را در آپارتمان خـود اجـاره دهید، 
همزمان که خــودتان نیز در آنجــا زندگی می کنید. به این وضعیت، 

همخانه داشـتن می گویند. شمــا می توانید بدون درخواسـت مجوز از 
صاحب خانه، همخانه داشته باشــید، اما عــده زیادی حق ندارند در 

آپارتمان شـما زندگی کنند. داشـتن همخانه درصورتی مجاز اسـت که شما 
قرارداد اجاره دسـت اول آپارتمان را داشـته باشید.

اگر شما دارای قرارداد اجــاره دست اول برای یک آپارتمان اجــاره ای 
هسـتید و می خواهید آن را اجاره بدهید، باید دلیل موجهی داشـته 

باشید. این دلیل مـوجــه می تواند این باشد که شما می خـواهــید در 
شهر دیــگری کار کنید یا می خواهید بطــور آزمایشی به صــورت همزی 
زندگی کنید. صاحـبخــانه معموال با اجاره دادن به  شـما به صورت سـال 

به سـال موافقت می کند.

دالیل اجاره دادن برای مسکن تعاونی )سرقفلی دار( نیز تقریبا مشابه است.

اجاره کردن دست دوم
اگر می خواهید آپارتمانی را به صـورت دست دوم اجاره کنید، دقت کنید 
که مجـوز صاحبخانه را داشته باشد. هنـگام اجـاره کردن دست دوم یک 
آپارتمان، حتما قرارداد بنویسـید. این قرارداد توسـط شخصـی که قرارداد 
اجاره دست اول آپارتمـان را دارد و شما که می خواهید آن را به صـورت 
دست دوم اجـاره کنید، امضـا می شود. اگر چنــین قراردادی را ننویسید، 
ممکن است کسی که قرارداد دسـت اول را دارد، شمـا را مجبــور کند که 

عكس: Maria Nobel )ماریا نوبل( 
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آپارتمان را تخلیه کنید. اگر صاحبخانه اجــاره دست دوم آپارتمان را تایید 
نکرده باشد کسی که قرارداد اجاره دست اول آپارتمان را دارد نیز با خطر 

ازدست دادن آپارتمان روبرو می شود.

مسئولیت با دارنده ملک اجاره ای
شمـا که دارای قرارداد اجــاره دست اول آپارتمـان هستیـد، دارنده مـلک 

اجاره ای )hyresrättsinnehavare( و یا مستاجر نامیده می شوید. شما به 
عنوان مستاجر، مسئول پرداخت اجاره بها توسط کسی که آپارتمان شما را 
به صورت دست دوم اجاره کرده هستید. اگر شخصی که آپارتمـان شما را 
دست دوم اجاره کرده، از عهده آن برنیاید و برای نمونه اجاره را به موقع 
نـپردازد، و یا این که مزاحـم همسایه ها شود، ممـکن است شمـا قرارداد 

اجاره دست اول خود را از دست بدهید.

 چه میزان اجاره بها می توانید برای اجاره دست 
دوم بگیرید؟

اگر شمـــا دارای قرارداد اجـــاره دست اول یا مســکن تعــاونی هستیـد 
و می خواهید آپارتمان خود رابه صورت دست دوم اجــاره بدهیــد، 

مقرراتی برای میــزان اجاره ای که می توانیــد درخـواست کنید وجود 
دارد. شـما حق دارید با این اجـــاره بها، هزینه هایی که آن مسـکن در بر 
دارد تامین کنید. اگر آپارتمان را مبلــه اجــاره می دهید، می توانید ۱۰ تا 

۱۵ درصــد به مبلغ اجاره اضافه کنید. اگر شــما خــودتان یک آپارتمـان 
به صـــورت دست دوم اجاره کرده اید و بیش از اجاره بهای عادی آن 

پرداخت می کنید، می توانید به کمیته امــور اجـــاره مراجعـــه کنید. 
کمیتـــه امــور اجــاره می تواند برای پس گرفن پول هایی که پرداخته 

اید، به شـما کمک کند. کمیته امور اجــاره هر موردی را جداگانه مورد 
رسیدگی قرارمی دهد.

تعویض آپارتمان
اگر دارای قرارداد اجاره دست اول آپارتمان هستید، حق دارید درصـورت 
وجود دالیل قابل قبول، آپارتمـان خـود را عـوض کنید. دالیل قابل قبـول 
می تواند نیاز شما به آپارتمانی بزرگ تر، آپارتمانی با اجاره بهای کمتر یا 
آپارتمانی نزذیک تر به محل کارتان باشد. اگر شما می خواهید آپارتمـان 

خود را عوض کنید، صاحب خـانه باید آن را تایید کند. اگر شمـا آپارتمان 
خود را بدون تاییـد صاحب خـانه عـوض کنید، ممکن است قرارداد دست 
اول خود را از دست بدهید. اگر شما مستاجر هستید حق دارید به مجرد 

دریافت قرارداد اجاره دست اول، آپارتمان خود را عوض کنید.
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قرارداد سیاه
قرارداد سیاه به قراردادهای دست اول آپارتمان های اجاره ای گفته می شود که 

با پرداخت پول، خـرید و فروش می شوند. فروش قرارداد اجـاره دست اول، 
غیرقانونی است. کسی که این قرارداد را بفروشد، می تواند به دو سال زندان 

محـکوم شـود. خریدن قرارداد اجــاره دست اول غیرقانونی نیست، اما اگر آن 
را انجام دهید با خطر بزرگی روبرو می شوید. اگر آپارتمانی به صورت سیاه 

اجاره داده شود، صاحبخانه حق دارد قرارداد دست اول اجاره را فسخ کند.

بازرسی از آپارتمان
پیش از نقل مکان به یک آپارتمان، شما می توانید از صاحب خانه بخواهید 
که آپارتمان مورد بازرسی قرارگیرد. با این کار صاحبخانه کنترل می کند که 
آیا آسیبی به آپارتمـان وارد شـده است یا نه. اگر آپارتمـان آسیب هایی از 
مستأجر قبلی دیده باشد، شما مجبور به پرداخت هزینه های آن نیستید.

فسخ قرارداد اجاره
اگر می خواهید از یک آپارتمان نقل مکان کنید، همیشه یک مدت فسخ 

قرارداد وجود دارد. مدت فسخ قرارداد از تاریخی شروع می شود که شما به 
صاحب خانه اطالع می دهید که قصد نقـل مـکان دارید. مـدت فسـخ قرارداد 

برای یک آپارتمـان اجـاره ای معمـوال سه ماه است. یعنـی این که شما باید 

اجاره بهای این سه ماه را بپردازید، حتی اگر بخواهید زودتر نقل مکان کنید.

صاحبخانه حـق دارد قرارداد مستـاجـری را که به وظایف خـود عمل نمی 
کند، فسخ کند. عمل نکردن به وطیفه می تواند پرداخت نکردن اجاره بها 
در زمان تعیین شده یا انجام کارهایی باشد که برای آپارتمان یا ساختمان 

مناسب نیست.

عكس: یوِنر
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مسائل عملی هنگام زندگی در آپارتمان
تمام ساختمان ها در سوئــد به گونه ای تجهیز شدهکه در زمستــان ها 

گرم باشـند. سـاختمان ها در برابر رطوبت حساس هستند. اگر از 
آپارتمان ها به درسـتی مراقبت نشود، راحت آسـیب می بینند. هنگامی 
کـه کـف آپارتمان را نظافت می کنید، باید از مقدار کمی آب اسـتفاده 
کنید. باید مواظب باشید که کف و سطــح های دیگر خشــک باشنــد. 
اگر متوجــه نشت آب یا چــکه کردن در شیر آب و لوله ها شدید، به 

صاحبخانـه اطالع بدهیـد. آپارتمان ها دارای هواکش هایی برای کم کردن 
رطوبت هوا هسـتند. به این دلیل مهم اسـت که هواکش ها در تمام طول 

سال، باز باشند.

محل های مشترک
تمـام مستـاجـران یک سـاختمـان اجـاره ای، مسئـولیت مشترکی درمـورد 
محـل هـایی دارند که همـه از آنها استفـاده می کنند، مـانـند راه پلـه ها، 

لباسشوخانه و اطراف ساختمان. شما با پرداخت اجاره بها، هزینـه نظافت 
مثـال راه پله ها، زیرزمین و اتـاق زیر شـیروانی را نیز می پردازید. اما شـما 
مسئـولیت نـظافت آپارتمـان، پس از ترک آن را نـیز دارید. نبـایـد وسایلی 
را در راه پله ها بگذارید چـون باید راهی برای فرار مـردم درصـورت بروز 
آتش سوزی یا هر اتفاق دیگری در ساختمان، وجود داشته باشد. شما باید 
مقررات گرفتن وقت لباسشویی و نظافت لباسشوخانه را پس از استفاده 

آن، رعایت کنید.

بیمه مسكن
داشتن بیمــه مســکن مهــم است چــون که به شمــا یک امنیــت 

اولیـــه را می دهــد. شرکت های مختلف زیـادی وجــود دارد که بیمــه 
مســـکن می فروشند. هنگام خرید بیمه مسکن، این خود شما هستید 

که باید آن ها را با هم مقایسه کرده و شرکتی را که برای شما منــاسب 
تر است انتخــاب کنید. بیمــه مسـکن برای وسـایلـی که به سرقـت رفتـه 

یا احتمــاال در یک آبگرفتگی یا آتش ســوزی آسیب دیده اند، غـرامت 
پرداخــت می کند. بیمه مسکن تمــام وسایلی را که در خـانه دارید، تحت 

حــفاظت قرار می دهــد. این حفاظت، شامل تمام کسانی که نامشان 
در بیمه نامه آمده و در همان خانــه زنــدگی می کنند نیز می شود. 

اگر مســکن به خــود شمــا تعلـق دارد، می توانیـد بیمه آن را با بیمـه 
خــانه های تعـاونـی یا خـانـه های ویـالیـی، تکمیل کنید.

بیمه مسکن، بخش های مختلفی دارد:

 بیمه اموال – به شما برای وسایلی که خراب می شوند یا به سرقت  •
می روند، غرامت می پردازد.
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بیمه حقـوقـی – اگر با کسی اختـالف پیدا کردیـد، مـی توانیـد برای  •
پرداخت هزینه های وکیل کمک دریافت کنید.

بیمه حمله و ضرب و شتم – اگر به شما مثالً در یک کتک کاری یا تجاوز  •
به عنف، آسیبی وارد شود به شما غرامت مالی پرداخت خواهدکرد.

 بیمه مسئولیت – اگر قرار باشد به کسی خسارت بپردازید، به شما  •
پول پرداخت خواهدکرد.

بیمه مسافرت برای ۴۵ روز سفر به یک کشور دیگر. •

انــواع بیمــه های دیگر نیز وجــود دارد که به شمــا این محـافظت ها را 
می دهند:

بیمـه خـطر – محـافظت بیشتر از وسـایـل شمـا. این بیمه شـامـل  •
حوادثی می شود که ناگهانی و پیش بینی نشده هستند، مثال این 

که تلفن شما در دریاچه بیفتد.

بیمه بیماری و حوادث– هزینه درمان شمـا را درصورتی که در  •
حادثه ای آسیب ببینید، پرداخت می کند. اگر شمـا دچار فلجی و 

معلولیت شوید، می توانید مبلـغ بیشتری را یک جـا دریافت کنید.

طبیعت  ز یست،   محیط 
اکولوژ یک پایداری  و 

پایـداری اکـولـوژیـک یا تـوسعـه پایـدار به معنـای آن است که توسعه 
اجتمـاعـی در همنوایی با طبیعت باشـد و مردم و شرکت ها به گونه ای 
رفتــار کنند که به محیـط زیست آسیبی وارد نشـود. پارلمـان سـوئــد، 
اهدافی را برای کار در زمینه توسعـه پایدار برای سراسر کشور تصویب 

کرده است. از محیـط زیست بـایـد محافظت شـود، بطـوری که تـولیـد 
گازهای گلخانه ای به مردم آسیب نرسـاند و تنـوع بیولوژیـکی نیز حفظ 
شود. استفاده از انرژی و منابع طبیعی باید محـدود و کارآ شود تا خطر 

تغییرات اقلیمی کاهش پیدا کند.

کمــون ها مسئولیت کارهای زیست محیطــی در سطــح محلی را دارند. 
این کارها می توانند برای نمونه چگونگی دفــع زباله توسـط کمون 

یا چگونگی اسـتفاده از انرژی به شیــوه ای مناسـب باشد. هر شهروند 
سـوئــد مسـئولیت دارد که به شـیوه ای مناسب برای محیط زیست 

کند. زندگی 
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دفع زباله و بازیافت
در سـوئـد هـرسـاله زباله های زیادی ایجـاد می شـود. خانوارها ۴/۲ 

میلیون تُن زباله دفع می کنند. سهم هر فرد ۴۳۰ کیلوست. دفع زباله ها 
هزینه زیادی در بر دارد. مهم است که دفع زباله به صورتی مناسب برای 

محیط زیست انجام شود.

بسیـاری از چیزهایی که ما به دور می اندازیـم می توانند بازیابی شـده و 
مجددا مورد استفـاده قرار گیرند. به این وسیلـه می توان منابـع طبیعی را 

ذخیره کرد. براساس قانونـی که در سوئـد وجـود دارد، همه باید زباله های 
خود را تفکیک کنند. سیستمـی نیز برای بازیابی مـواد و انرژی موجـود در 

آنها وجود دارد.

نزدیک اغلب ساختمان های اجاره ای، ایستگاه ها یا اتاقک های زباله وجود 
دارد که در آنها می توان زباله ها را تفکیک کرد.

منظور این است که شما پس مانده مـواد غذایی، فلز، شیشه، پالستیـک و 
کاغذ را در جعبه های جداگانه ای می اندازید.

بسـیاری از صاحبخـانـه ها به مستـأجـران خــود کیسـه های مخصــوصـی 
برای پسمانده های مواد غذایی می دهند. پسمـاندـه های مواد غذایی در 

کمپوست ریخته شده و به خاک تبدیل می شود.

محل های دیگری نیز برای انداختن زباله وجود دارد:

ایستگاه بازیابی مواد دراین محـل بستـه بنـدی ها، روزنامــه ها و  •
باتری ها انداخته می شوند.

 ایستگاه محیط زیست که اغلب در محل پمپ بنزین ها قرار دارد.  •
دراینجا تمام زباله های خطرناک برای محیط زیست انداخته می شود.

مرکز بازیابی مواد در این مراکز می توانید زباله های حجیم و لوازم  •
بزرگ و همچنین زباله های خطرناک مانند مواد شیمیائی و وسائل 

الکرونیکی را قرار دهيد.

تفكیک پسمانده های مواد غذایی
پسمانده مواد غذایی که شما تفکیک می کنید، کمپوست و سپس به خاک 

مقوی تبدیل می شود. هنگامی که پسمانده موادغذائی را تفکیک می کنید. 
از حجم زباله های سوزاندنی کم می شود.

این ها پسمانده مواد غذایی محسوب شده و می توانند کمپوست شوند:

آشغـال ماهی و سخت پوستان، آشغـال گوشت، پوست تخـم مرغ، میوه و 
سبزیجات، نان، چای، قهوه و فیلتر قهوه، دستمال کاغذی آشپزخانه، گل ها 

و گیاهان و خاک.
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تفكیک بسته بندی ها، روزنامه ها و باتری ها
در تمام کمون ها، ایستگاه های بازیابی مواد وجود دارد که می توانید 

ازجملـه بسته بندی ها، روزنامــه ها و باتری ها را تحــویل دهیــد. بستـه 
بندی هایی که به ایستگاه های بازیابی مواد تحویل داده می شوند باید 

تمیز و خشک باشند.

در یک ایستگاه بازیابی، محفظه های مختلفی برای این مواد وجود دارد:

روزنامه ها •

بسته بندی های کاغذی •

بسته بندی های پالستیکی •

بسته بندی های فلزی •

بسته بندی و ظرف ها ی شیشه ای بی رنگ •

بسته بندی و ظرف ها ی شیشه ای رنگی •

باتری ها •

ها روزنامه 
هنگام بازیابی روزنامـه ها، مقدار زیادی انرژی برای چـاپ روزنامـه هـای 
جدید صرفه جوئی خواهد شد، زیرا از روزنامه های قدیمی برای این کار 

استفاده می شود.

عكس: اداره چرخه طبیعت و آب، کمون یوتبوری
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کاغذی بندی های  بسته 
از بسته بندی های کاغذی مانند کارتن های خالی می توان برای تولید بسته 

بندی های جدید استفاده کرد.

پالستیكی بندی های  بسته 
هردو پالستیک نرم و سخت را می توان بازیابی کرد. در محفظـه نگهداری 
پالستیـک می توان برای نمـونـه بستـه بندی های پالستیکـی و یونولیتی را 
انداخت. وسایل پالستیـکی که جعبـه و یا بستـه بندی نیستند، مانند برس 
ظرفشوئی و اسباب بازی ها و زباله های عـادی محسوب می شوند و نباید 

در اینجا ریخته شوند.

فلزی بندی های  بسته 
فلـزات، قابلیت چندین بار بازیابی هستنـد و باعث ذخـیره انـرژی زیـادی 

می شوند.

در محفظه نگهداری فلزات می توان بسته بندی های فوالدی، ورق فلزی و 
آلومینیومی را انداخت.

در این محفظـه نباید بستـه بندی های فلزی دارای رنگ یا چسب انداخته 
شود – این گونه زباله ها خطرناک هستند و باید به ایستگاه محیط زیست 
تحـویـل داده شـونـد. قوطی های اسـپری را نیز نبـایـد در این محفظه ها 

انداخت – آنها نیز زباله های خطرناک محسوب می شوند.

عكس: اداره چرخه طبیعت و آب، کمون یوتبوری



© شـورای شهـر یوتبـوری و استـانـداری استـان یـوتـالنـد غـربـی 64 | دربـاره سـوئــد

ای شیشه  بطری های  و  ظرف ها  بندی  بسته 
شیشه را نیز می توان چنــدین بار بازیابی کرد. با بازیــابی شیشــه، 

می تـوان هـم در مصـرف انرژی و هم مواد خام صرفه جویی کرد. حدود 
۴۰ درصد از شیشـه های بازیافت شـده برای تهیــه اشیاء شیشه ای جدید، 

مانند بطری ها استفاده می شــوند. هنــگام تفکیک باید شیشه های رنگی 
و غیـر رنگی را از هم جدا کنید.

سایر زباله ها
زبـالــه هــائی را که نمی تـوان تفــکیک کرد بـایـد در محفظـه های 

عادی در اتاق زباله ریخت. این زبـالــه ها در تاسیســات بزرگ سوزاندن 
زباله، سوزانــده می شوند. از گـرمـایــی که با ســوزاندن سایر زباله ها 
به دست مــی آید استفـــاده مـی شــود. از آن می تــوان بطـور مثــال 
بــرای گـــرم کردن خانه ها استفاده کرد. این نوع تامین گرما حــرارت 

مرکزی نامیــده می شود.

وسایل الکتریكی
به تمـام وسـایل برقی که دور انداختــه می شـونـد، زباله الکتریکی گفته 
می شـود. تمـام زباله های الکتـریـکی باید به مـرکز بازیابی تحـویـل داده 
شوند. این زباله ها شـامـل المپ ها، چـراغ های مهتـابی و تمـام وسـایــل 
دارای سیـم و باتری می شود. باتری ها باید از این وسـایـل خـارج شـده و 

جداگانه تفکیک شوند.

)Bo Kågerud( عكس: بو ُکِگرود

تقریبا تمام مردم در خانه 
هایشان زباله های خطرناک 

دارند. مثال اِسُتن، نفت 
زغال، الک ناخن و دستگاه 

اعالم خطر آتش سوزی. 
نمونه های دیگر باتری، 

روغن چراغ، رنگ، کلورین 
)ماده سفیدکننده(، چسپ 

و چراغ مهتابی هستند. 
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زباله های حجیم
زباله حجیم می تواند برای نمونه مبلمـان قدیمـی و دوچرخـه های خراب 
باشد. اگر شما در یک ساختمــان اجـاره ای زندگی می کنیـد، می توانید از 
صاحب ملک برای دور انداختن زباله های حجیـم خود کمک بگیرید. اگر 

نه آنها را به یک مرکز بازیابی تحویل می دهید.

زباله های خطرناک
زباله های خطرناک می توانند مـواد سمی، منفجـره و آتش زا یا سـوزنـده 

باشند. زباله خطرناک می تواند در مقادیر کم نیز آسیب برساند.

بنابراین بسیار مهم است که توجـه داشته باشید زباله های خطرناک را با 
زباله عادی دور نیندازید.

زباله های خطرناک باید به ایستگاه محیط زیست، یک مرکز بازیابی مواد 
یا خودروهای مخصوصی که زباله های خطرناک را حمل می کنند، تحویل 

داده شوند.

خطرناک: زباله های  از  نمونه ای 
باتری اتومبیل، سـوخت و روغـن ها، رنگ و بقـایـای چـسب، کلُـر، المـپ 

مهتابی، المپ های روشنائی و المپ های کم مصرف، حالل ها، نفت سفید، 
تیزر، ترپنتین، نفت چراغ، استون، نفت زغـال، باتری هـای شـارژ شـونده و 

برخی مواد ضدچربی و پاک کننده.

)Christer Ehrling( عكس: کریسِتر ِارلینگ

داروهای اضافی و دور 
ریختنی باید به داروحانه 

تحویل داده شوند. 
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آشغال ریختن 
یک مشکل بزرگ، ریختن آشغال در بیرون خانه هاست باوجود این که این 
کار ممنوع شده است. تمیز کردن این آشغـال ها هر ساله میلیون ها کرون 

هزینه دارد. 

آب و فاضالب
در سوئد، آب به فراوانی وجود دارد. آب شیرهای لوله کشی دارای کیفیت 
باالیی هستنـد. این آب در اغلـب مــوارد از آبی که در بطــری خریـداری 
می شود بهتر است. تنها آب سرد شیرهای لوله کشی تمـیز است. آب گرم 
می تواند به دلیل عبور از لوله ها، کثیف شده باشـد. به این دلیل نباید از 
آب گرم لوله کشی برای آشامیدن یا آشـپزی استفاده کنید. آب فاضـالب ها 
بــه یک کارخانه تصفیه فاضـالب هـدایت می شــود. در آنجـا آب تصفیـه 
شده و سپس به دریا ریختـه می شـود. همه مواد را نمی توان تصفیه کرد 
و جدا کردن مواد سمـی از آنها دشـوار است. درنتیجه همه باید در ریخن 

مواد در فاضالب مراقب باشیم.

چه موادی را می توان در فاضالب ریخت؟
تنهـا چـیزی که مـی تـوان در تـوالت ریخـت، دستمــال توالت و چیزهایی 
است که از بدن خارج می شوند. کاغـذ توالت از جـنس مخصوصـی است 

که می تواند در آب حـل شـود. سایر دستمـال های کاغذی، مانند دستمـال 
کاغذی آشپزخانه، دستمال کاغذی های نمناک و دستمال کاغذی های دیگر 
می توانند راه فاضالب را مسدود کنند. این ها می توانند در کارخانه تصفیه 

فاضالب نیز مشکل ایجاد کنند.

)Hanna Sjöstedt( عكس: هانا خوسِتت

تنها آب سرد لوله، آب 
آشامیدنی است. 
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برای رهـائی از ورود سمـوم به فاضـالب، می توانید فرآورده هـای سـازگـار 
با محیـط زیست خـریـداری کنید. برای مثـال موادی برای لبــاسشـویی و 
ظرفشویی وجـود دارد که روی آنها عالمت قو )Svanen( یا گزینه مناسب 
محیــط زیسـت )Bra miljöval( وجــود دارد. داروهــا را هـرگـز نبــایــد 
در فاضالب یا سطل آشغال انداخت، بایـد آن ها را به داروخانه تحویل داد. 

در داروخانه ها کیسه های مخصوص دور ریخن دارو وجود دارد.

انرژی
تمام انرژی و برقی که ما مصرف می کنیم، بر محیط زیست تأثیر 

می گذارد. انرژی به میزان بسیار زیادی در زمینه حمل و نقل، گرمایش 
ساختمــان ها و صنایـع مصـرف می شـود. انرژی در اغلب موارد از نفت، 

گاز و ذغـال تأمـین می شود و این برای محیـط زیست، مناسب نیست. 
برای کاهش تغییرات در آب و هـوا الزم است که انرژی کمـتری مص ـرف 

کرده و به جای آن از انـرژی آب، باد و آفتاب که برای محیط زیست 
مناسب تر هستند استفاده کنیم. 

برای کمک به کاهش مواد زائد در هــوا، می تــوان از وسائل نقلیه 
همــگانی اسـتفاده کرد. یعنی این که به جای اتومبیل، با تراموا، مترو، 
قطـار یا اتوبوس سـفر کنیم. همچنیـن می توان به جای هواپیما با قطار 

سـفر کرد. به این نیز خوب اسـت توجه داشـته باشید که چه کاالهایی را 
از فروشـگاه ها خریداری می کنید. کاالهــایی را بخرید که در نزدیکی 

محــل زندگیتان تولید شـده اند. شـما همچنین می توانید مصرف گوشت 
خود را کاهش دهید، چون که برای تولید گوشـت از انرژی زیادی 

اسـتفاده می شود. شـما همچنین می توانید در مصرف انرژی در خانه 
خـود نیز صرفه جویی کنید.

صرفه جویی در مصرف انرژی در خانه 
شما می توانید برای صرفه جویی در مصرف انرژی در خانه، مثـال مبـل را 
جلوی رادیاتور شوفاژ نگذارید. به این ترتیب، گرما بهتر می تواند در اتاق 
پخش شـود. دستـگاه هـای الکریکی اغلب روشـن و در وضعیـت انتــظار 
)standby( هستند. با خاموش کردن این دستگاه ها، شما به میزان زیادی 

در مصرف انرژی صرفه جویی می کنید. شما همچنین با گذاشتن در قابلمه 
هنگام جوشاندن آب روی اجاق یا استفاده از کتری برقی، به میزان زیادی 

در مصرف انرژی صرفه جویی خواهید کرد.

بهتراست از المپ های کم مصـرف استفاده کنید یا هنـگام خروج از خانه، 
چراغ ها را خاموش کنید.
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نیروگاه برق بادی

Colourbox :عكس

برق شما از کجا تامین می شود؟
برق و انرژی الکتریکی در سـوئــد بیشـتر از نیروگاه های آبی و هستـه ای 
تامین می شود. نیروی آب، برقی است که در نیروگاه های آبی در بسیاری 
از رودخانه های ســوئــد تولیـد می شود. در سوئد سه مرکز تولیـد نیروی 

هسته ای فعــال وجــود دارد که درمجمـوع از ده نیروگاه تشکیل شده اند. 
نـیروگاه هـای هستـه ای 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. 
ده درصد از میزان انرژی در سوئد 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 سوئد دارای اهدافى براى سیستم انرژی پایدار و صد در صد انرژی 
تجدید پذیر است. 
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انتخاب شرکت برق
شما با عـوض کردن شرکت تولـید برق، می توانید پول زیادی پس انداز 
کنید. اگر در آپارتمـان زندگی می کنید می توانید سـاالنــه بین ۴۰۰ تا 

۱۰۰۰ کرون صرفه جویی کنید. اگر در ویال زندگی می کنید می توانید چند 
هزار کرون در سال صرفه جویی کنید. اما شما نمی توانید شرکت شبکه 

برق رسانی خود را تغییر دهید.

شرایط و  قیمت ها  برق – مقایسه  بهای  کنترل 
در صفحه اینترنتی Elpriskollen شما می توانید بهای برق و شرایط 

www. شرکت های مختلف را در سوئد ببینید. به صفحه اینترنتی
elpriskollen.se مراجعه کنید و ببینید که شرایط کدام شرکت برای شما 

مناسب تر است.

عوض کردن شرکت برق آساــن است. در بیشــتر مــوارد، یک مکالمه 
تلفنی کافی ست. اما باید ببینید که چــگونه قراردادی دارید، چــون 
ممــکن اسـت تعویض شـرکت در میان مدت اعتبار یک قرارداد، گران 

تمام شود.

برق قرارداد  مختلف  انواع 

ثابت: بهای  با  برق 
بهــای بــرق برای یک مدت معـین، ثابت است. چنیـن قراردادی 

می تـوانــد مناسب باشد چون اگر بهای برق افزایش یابد شمــا در امان 
خواهیــد بــود. اما اگر بهای برق کاهش پیداکند، شما برق ارزان تری به 

دست نمی آورید.

شناور: بهای  با  برق 
بهای برق باتـوجـه بـه وضـع بـازار، تغیـیر مـی کنــد. با کاهـش بهـای 
برق، شما برق ارزان تری به دست می آورید. بهای برق در طول مدت 

قرارداد شما می تواند کاهش یا افزایش پیداکند.

عالمت های سازگار 
 Bra ،با محیط زیست

Svanen و Miljöval
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بعدی: اطالع  تا  برق  بهای 
اگر خودتان انتخابی نداشته باشید، بهـای بــرق بــرای شمـا به صـورت 

خودکار )اتوماتیک( تعیین می شود. این بهای برق، متغیر است و تقریبا 
سه بار در سال تغییر می کند. این شیوه پرداخت بهای برق معموال از 

شیوه ثابت و شناور، گران تر است.

سبز(: )برق  زیست  محیط  با  سازگار  برق 
برق سـازگار با محیـط زیسـت بـرقـی است که از منـابـع سازگار با محیط 

زیست، مثال از نیروگاه بادی یا آبی تأمین می شود.

اداره  چنین  این  شما  کمون 
می شود

تمــام کسانی که در ســوئـــد زندگی می کنند، ســاکن یـک کمـون 
هستنــد. ۲۹۰ کمــون در کشــور وجـود دارد. در سـوئـد کمون ها خود 
درمـورد میزان مالیاتی که سـاکنان باید پرداخـت کنند و همچنین نحوه 

مصـرف آنها تصمیم می گیرند. این امـر خودمختاری کمون ها نامیده 
می شود. 

یک کمیته )nämnd( از گروهی از سیاستمــداران تشــکیل می شود که 
در زمینه های بخصوصــی در کمون تصمیــم می گیرند، برای نمـونـه 

درمـــورد مدارس. نمـونـه ای از زمینـه هــای دیگر کـودکیاری، مراقبـت از 
سالمنــدان، خدمات اجتماعی، ترافیک، محیط زیسـت، اوقات فراغت و 

فرهنگ است.

سیاستمــداران عضــو کمیته ها معمـوال سیاستمـداران اوقاـت آزاد 
هستنــد. منظــور این است که کار آنها در کمیــته به موازات اشتغال 
یا تحصیــل آنها انجام می شود. هر کمیتــه دارای بودجــه متفـاوتـی 

ست. میزان این بودجه باتوجــه به زمینــه ای که در آن تصمیـــم گیری 
می کننــد، تعیـین می شــود. هر کمیته دارای یک بخـش اداری است. 

در این ادارات، کارمنـدانــی برای برنامه ریزی و اجرای تصمیمات 
سیاستمداران کار می کنند.

کمون ها، معموال پاسخگوی مسائل جاری و روزمره ی زندگی ساکنان 
خود هستند. در زیر می توانیـد برخی از زمینـه هایـی را که کمــون ها 

مسئولیت آنها را دارند، بخوانید: 
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کودک یاری
کودک یاری، نام مشترکی برای فعالیت های آموزشی برای کودکان خردسال 
است. محــدوده کـودکیاری، برای نمـونه مهـدکودک ها، مهــدکودک های 

خانوادگی و خانه های اوقات فراغت را دربر می گیرد.

شمـا که کار یا تحصـیل مـی کنید یا جـویـای کار هستـید حــق داریـد که 
فرزندتان را در منطقـه زندگیتان به مهـدکودک بفرستیـد. مهـدکودک برای 

کودکان یک تا پنج ساله است.

مدارس ابتدایی
در تمام کمـون ها، مـدارس ابتدایـی کمونی برای کودکان شش تا شـانزده 
ساله وجـود دارد. مـدارس مستقـل و مدارس کامالً خصوصی نیز می تواند 
وجـود داشته باشـد. کسی که به مدرسـه خصوصـی می رود باید شهـریـه 
بپردازد. مخـارج مـدارس دولتی و مستقـل از پول مالیـات مـردم پرداخت 

می شـود. هر کودکی با رسیدن به سن شش سـال تمـام، می تواند جایی در 
کالس آمادگی به دست بیاورد. شما می توانید انتخاب کنید که فرزندتان به 
کالس آمادگی برود یا نه. اغلب کودکان در سوئد به کالس آمادگی می روند. 
سالی که کودکان به سن هفت سالگی تمام می رسند باید به مدرسه بروند 
که به آن تحصیـل اجبـاری گفتـه می شود. دوره ابتـدایـی، چـه در مـدارس 
دولتی و چه مـدارس آزاد، رایگان است. مـدارسی را که در کمـون شما قرار 

دارند می توانید در وبسایت کمون ببینید.

مراقبت از سالمندان
افراد سالمند اغلب برای انجام کارهای روزانه خود به کمک نیاز دارند. 

برپایه قوانـین سـوئــد، سالمنـدان حق دارند از کمک و پشتیبانی جامعه 
برخـوردار شوند.

Colourbox :عكس

تمام کودکان در سوئد حق 
دارند وقتی که 6 سالگی 

را تمام می کنند به کالس 
آمادگی بروند.
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مراقبت از سالمندان

عكس: سوسن کرونهولم، یوِنر

بسیــاری از سالمنــدان ترجیح می دهند که در خانه های خود زندگی 
کنند. کمـون می تـوانـد کمک های الزم در زمینه درمان و خدمـات خانگی 

را دراختـیار آنها بگـذارد تا آنـها بتوانند در خـانـه خــود بمـاننــد و به 
آن خدمات خانگی گفته می شود.هزينه خدمات خانگی بسته به کمون 

متغـیر است. همچنـین می توان وسایل کمکی و لوازم دیــگری که زندگی 
در خـانـه خــود را آســان تر مـی سـازد، دریافت کـرد، مـاننــد رونــده 

)واکر، rullator(، کابین حمام بزرگ تر و آستانه های کوتاه تر اتاق ها.

درصـورت ممکن نبودن ادامـه زنـدگی در خـانه شخصی، می توان به یکی 
از خـانـه های سالمنـدان نقـل مکان کرد. انواع مختلف خـانه های کمـونی 
سالمندان وجود دارد و سالمندان می توانند در آپارتمان های شخصی خود 
در آنجـا زندگی کنند. دراین خـانه ها، کارکنانی برای نگهـدارى و خدماتی 

مانند دادن غذا و نظافت به سالمدان کمک می کنند.

اداره خدمات اجتماعی/دفتر امور اجتماعی
مانند تمام جاهای دیگر دنیا در سوئد نیز والدین باید مسئولیت کودکان و 

نوجـوانان خـود را به عهـده بگیرند. اما اگر این مسئـولیت به خـوبـی انجام 
نشود، اداره خدمات اجتماعی در کمون بیشرین مسئـولیت را دارد. اداره 

خدمـات اجتمـاعی به کودکان و خـانـواده هایی که درگیر مشکالتی هستند 
کمک می کند. این می تواند به خانواده هایی مربوط شـود که به اندازه 

کافی پـول ندارنـد. همچنـین می تواند به کسـانی مربوط شـود که جایی 
برای زندگی ندارند. یا افرادی که مشکل مواد مخدر و الکل دارند. یا زنانی 
که کتک خورده و تهدید شده اند. کمک اداره خدمات اجتماعی می تواند 
به صـورت گفتـگو، برگزاری دوره آمـوزشی برای والدین، تعیـین فرد رابط 

برای جوانان یا همه خانواده باشد. فرد رابـط مانند یک دوست یا خویشاوند 
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است که می توان با او صحبت کرد و مشغولیت های خوبی همراه او انجام 
داد. اگر گزارشی دریافت شود که با یـک کودک در خـانه بدرفتاری می شود، 

اداره خـدمـات اجتمـاعی باید تحقیقاتی در این مورد انجام دهد.

اگر برای آن کودک مشکالت بسیار بزرگی وجود داشته باشد، اداره خدمات 
اجتماعـی می تواند تصمـیم بگیرد که کـودک را از نزد والدینـش به خـانـه 

دیگری منتقل کند.

در دفاتر اموراجتماعی می توانید این خدمات را دریافت کنید:

مشاوره و کمک برای نوجوانان و خانواده های دارای فرزند. •

مشاوره و کمک برای کسانی که مشکل اعتیاد دارند. •

مشاوره و کمک برای کار و تحصیل. •

کمک هزینه گذران رندگی •

کمک هزینه گذران رندگی
کمک هزینه گذران زندگی که شما می توانید در کمون خود به آن دست 
یابید توسط اداره خـدمـات اجتمـاعی ارائه می شـود. اگر شمـا در تامـین 
هزینه های اقتصـادی با مشـکل روبرو هستیـد می توانید از کمک هزینه 

مالی برای گذران زندگی استفـاده کنید. به این کمـک هزینه حمایت مالی 
نیز گفته می شود. شما می توانید کمک هزینه ی گذران زندگی برای تامین 
نیازهای اساسـی مانند هزینه ی نگهـداری کودکان، امـور درمـانی و دندان 

پزشکی بگیرید.

کمک هزینـه ی گـذران زندگی به منابـع مالی گفته می شود که به مقـدار 
یکســانی به ســاکنان سـراسـر کشــور داده می شــود جهـت پوشش دادن 
هزینه های منزل از آن میـان، برق مصرفی و بیمـه ی منـزل. از اینرو کمک 
هزینه گذران زندگی به مـیزان درآمد هز خـانواده متفاوت است.به عبارت 

دیگر تنها مابال تفاوت درآمد به خانواده پرداخت می شود.

امــکان موافقـت با پرداخـت کمـک هزینـه ی گذران زندگی وجــود دارد 
به شرطی که نتوان به صـورت دیگری نیازها را تامین کرد. اگر فرد متقاضی 
کمک هزینه توانایی کارکردن داشته باشد باید کار کرده و یا در جستجوی 
کار باشد. همچنـین بایـد در فعـالیت هایی که اداره ی خـدمـات اجتماعی 
برگزار می کنـد با هـدف دستیـابی به کار مشارک کند. و در صـورت عـدم 
مشارکت نمی توان وام کمک هزینه ی زندگی دریافت کرد. اگر شما پولی 
در بانـک و یا وسیـلـه ی اقتصــادی با ارزشـی مانـند خودرو داشته باشیـد 

نمی توانید از وام کمک هزینه زندگی استفاده کنید. 

برای اطالع بیشتر در خصوص بیمه های اجتمـاعی به فـصل سـوم مراجعه 
شود.
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اوقات فراغت و فرهنگ
در زمینه اوقات فراغت و فرهنگ، کمون های سوئد خدمات مختلفی ارائه 
می کنند. کمون ها کتابخـانه دارند و در آنجـا می توان بطور رایـگان کتاب 
به امانت گرفت. کمـون ها ممکن است مـدارس فرهنـگی داشته باشند که 
کـودکان و نوجـوانـان می تواننـد با پرداخـت هزینـه کمـی، نواختـن آالت 
مختلف موسیقـی، نقاشـی یا اجـرای تئاتر را یاد بگـیرند. کمونهـا اغلب به 

انجمن ها نیز کمک مالی کنند.

کتابخانه
همه کمـون هـای سـوئــد برای ساکنـان خود کتابخـانـه دارند. بزرگ ترین 

کتابخانه اغلب در مرکز شهر قرار دارد و کتابخانه شهر نامیده می شود.

در کمـون هـای بزرگ معمـوالً کتابخـانـه های کوچـکی نیز در بخـش های 
مختلف آن وجود دارد. در کتابخانه ها می توانـید کتاب به امانت بگیرید، 

روزنامه ها را مطالعه کنید، به موسیقی گوش بدهید و از کامپیوتر استفاده 
کنید. در آنجا کتاب ها و روزنامه هایی به زبان هـای زیاد دیگری نیز وجود 

دارد. برخـی از کتابخانه هـا دارای برنامـه تمرین زبان و انجام تکالیف 
درسی نیز هستند.

شما می توانید کتاب، روزنامه و صفحه یا دیسک )سی دی( را رایگان به 
امانت بگیرید. برای این کار شمـا به یـک کارت کتابخانه )کارت امانت 
یا )lånekort(  احتیاج دارید. این کارت را می توانید از هر کتابخانه ای 

دریافت کنید.
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کمیته حمایت از مصرف کنندگان
در اغلب کمون ها معموالً یک کمیته حمـایت از مصـرف کننـدگان وجـود 
دارد. اگر کـاالئـی خـریـده اید که نقصـی در آن است یا ناراضـی هستـید 
می توانید در این کمیته ها کمک دریافت کنید. این کمیتـه ها از حقــوق 
و وظایفـی که شمـا به عنـوان یک مصرف کننـده دارید، بااطـالع هستند 

و می دانـند که چگـونـه می توانـید کاالیی را که نقصـی در آن اسـت پس 
بدهید. اینکه چگونه باید شکایت خود را )بازگرداندن کاال( نسبت به کاالی 

معیوب تنظیم کنید به پایگاه اینترنتی www.hallakonsument.se مراجعه 
شود. همچنین می توانید با شماره تلفن ۵۲۵۵۲۵ – ۰۷۷۱ تماس بگیرید.

تماس با ادارات
در ســوئــد شیــوه هـای مختلفی برای تمـاس با ادارات وجــود دارد. اگـر 
پرسش های ساده ای دارید بهـتر است از سایت اداره مربـوطـه در اینترنت 
استفاده کنید. این ادارات معمـوال اطـالعاتـی را به زبان های مختلف ارائه 

Colourbox :عكس

 شما از حِق داشتن 
مترجم برخوردارید.
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می دهند. صندوق بیمه برای نمونه به ۲۲ زبان ازجملـه عربی، سومالیایی، 
فارسی و کردی سورانی اطالعات دراختیار مراجعه کنندگان می گذارد. شما 

می توانید به دفتر هر یک از ادارات نیز مراجعه کنید.

حق داشتن مترجم
اگر شمـا سـوئـدی بلـد نیستـید حــق دارید یـک مـترجـم داشتـه باشیـد. 
برای مراجعـه به اداره کاریابی، صنـدوق بیمـه، اداره خدمات اجتماعی و 
بیمارستان حق دارید از مترجم استفاده کنید. هنـگامی که وقت مـالقـات 

می گیرید باید بگوئید که به مترجم نیاز دارید.

مالی امور  کردن  اداره 
بانک ها، حساب بانكی و کارت بانكی

اغلب مردم داری یک حسـاب بانکی و کارت بانکی هسـتند. با کارت 
بانکی می توانــید از دستــگاه های خـودکار )عابر بانـک( پول برداشت 

کنید. شمــا هنگام خرید در فروشـگاه نیز می توانید از کارت بانکی 
اسـتفاده کنید. برای باز كردن حسـاب بانکی و کارت بانکی باید با 

کارکنـان بانک صحبت کنید.

کارت های بانکی مختلفی وجود دارد:

کارت بانکی )Bankkort( می توان برای برداشت پول از عابر بانک  •
از آن استفـاده کرد. با این کارت می توان خرید نیز انجـام داد. پول 

مستقیما از حساب شما برداشت می شود.

کارت پرداخت )Betalkort( – با آن مـی تـوانیـد پـرداخـت کنیـد.  •
پول ها مستقیما از حساب شما برداشت نمی شود. در عوض شمـا 
هر مـاه یک بار، صـورت حسـاب دریافت می کنید. هـزینــه کارت 

پرداخت معموالً از هزینه کارت بانکی بیشر است. 

کارت اعتباری )Kreditkort( – کارتی است که با آن می توان پول  •
قرض کرد. هنگامی که با کارت اعتباری خرید می کنید از بانک پول 
قرض می کنیـد. درصـورت گرفـتن قرض از بانـک با کارت اعتبــاری، 

معموال بهره های باالیی نیز پرداخت می کنید. 

بیشتر کسانی که می خواهند خانه یا اتومبیل بخرند، از بانک وام 
می گیرند. برای گرفتن وام از بانک شما باید دارای درآمد ثابتی باشید.
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 پرداخت صورت حساب ها در اینترنت
)autogiro( یا پرداخت خودکار

برای پرداخت صورتحساب ها )فاکتورها( و مشاهده موجـودی حسـاب در 
اینترنت باـید اول به بانک خـود مراجعـه کنید. آنها به شما در این مـورد 

اطالعات می دهند.

پرداخت خودکار یعنی این که پول صورت حساب های تکراری شما هر ماه 
به صورت خودکار از حساب شما برداشت خواهد شد.

کارت شنـاسـایـی بانـکی )Bank ID( کارت شنـاسـایی الکترونیکی است 
و راه آسان برای معـرفـی شمـاسـت. برای مثـال بستـن قـرارداد و یا 

امضـای الکترونیکی از طریق اینترنت انجام می شود. استفاده از امضای 
الکترونیکی پس از مشخـص شدن هـویت فـرد امـکان پذیر اسـت و این 

کار به لحـاظ قانونی الزم بوده و مانند امضـای عادی با دست است. 
برای مشخص شدن هویت الکترونیکی، فرد باید دارای شمـاره ویـژه ی 
سـوئـدی باشـد. بانـکها هویت الکترونیکی افراد را مشخص می کنند. 

کد امنيتى هویت الکترونیکی موضوعی کامال شخصی است از اینرو به 
هیچ وجـه نبـایـد کد رمـزدار را در اختیـار فرد دیـگری گذاشـت. همچنـین 

نبـایـد مشخصـات الکـترونیـکی خــود را از طریـق اینـترنـت ویا تمـاس 
تلفـنی و یا شبـکه هــای اجتمـاعـی در اختـیار گذاشـت، زیـرا امـکان 

فریب دادن شمــا وجـود دارد.

وام وسایل منزل
اگر یکی از شهرداری ها شمـا را به عنوــان پناهنده و یا یکی از نزدیکان فرد 

پناهنده بپذیرد می توانید از وام ویژه ای که اداره ی مرکزی کمک های تحصیلی 
)CSN( برای خرید وسـایل منزل اختصـاص داده است، استفــاده کنید. این وام 
به وام خرید وسایل منزل مربوط است. مبلغ وام بستگی به افـراد خــانواده و 

یا اینکه مــنزل در اجــاره ی مبله و یا غیرمبله زنـدگی می کنید، بستگی دارد.

اگر می خواهید وام وسایل منزل درخواست کنید، با کارمند مسئول خود در 
کمون یا کارمند مسئول استقرار خود در اداره کاریابی صحبت کنید. با هم 
تقاضانامه را پر كرده و به سازمان مرکزی وام های تحصیلی )CSN( ارسال 
کنيد. شما بایـد این وام را در طـول دو سـال اول پس از ثبت شـدن )ثبت 

احوال شدن( در یک کمون درخواست کنید.

وام وسایل منزل یک قرض است. یعنی این که شما باید این پول را با بهره 
آن به CSN بازپرداخت کنید. این قانون قابل اجراست حتی اگر در خـارج 
از سـوئـد باشیـد. در مـورد وام وسـایل منزل می توانید در سایت CSN به 

www.csn.se/hemutrustningslan :زبان های مختلف بخوانید

BankID.com :منبع
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سوء سابقه پرداخت
اگر صورتحسـاب ها و بدهی های خـود را به موقـع پرداخت نکنیـد، یک 
نامه یادآوری برای پرداخت دریافت می کنید. اگر بازهـم پرداخت نکنـید، 
صورتحسـاب به یک شرکت وصـول مطالبات ارسـال می شود. اگر بازهـم 
پرداخت نکنید پرونده شما سرانجام به اداره اجرائیات و وصول مطالبات 

ارسال می شود و دارای سوء سابقه می شوید.

سوء سابقه پرداخت، نشـان دهنـده آن است که شما پرداخت های خود را 
انجام نداده اید. این امر می تواند پیامدهای زیادی برای شما داشته باشد. 

این امر باعث می شود که نتوانید وام بگیرید، آپارتمان اجاره کنید، کاری به 
دست بیاورید یا اشتراک تلفن بگیرید.

شرکت هایی وجود دارند که کارشان ارائه اطالعات در مـورد وضـع مالی 
افـراد و شرکت هاست. به آنهـا شرکت هـای اطـالعـات اعتبـاری گفتـه 

می شود. اگر شما مثالً بخواهـید یک تلفن همـراه را قسطـی خریـداری 
کنید، فروشنده با یک شرکت اطالعات اعتباری تماس می گیرد. اگر سوء 
سابقه پرداخت داشته باشـید آن شرکت اطـالعـات را ارائه می کند. یـک 
سوء سابقه پرداخت برای یک فرد سه سال و برای یک شرکت پنـج سال 

باقی می ماند.

اداره اجراییات و وصول مطالبات
اداره اجرائیات و وصول مطالبات )Kronofogden( اغلب تنها به نام اداره 
اجراییات خوانده می شود. اداره اجـرائـیات به بدهی های پرداخت نشـده 
رسیدگی می کند. اگر کسی به شما بدهکار است، اداره اجرائیات می تواند 
برای پس گرفتن پولتان به شما کمک کند. اداره اجرائیـات با امور تسـویـه 
بدهـی نیز کار می کند. یعنی به کسـی که بدهی هـای بزرگی دارد کمـک 

می کند تا وضع مالی خود را سر و سامان بدهد. 

یمنی ا
برای این که شمـا بتوانـید در امنیت زندگی کنید، اداراتـی در سـوئد برای 
حفـظ امنیت کار می کنند. شمـا خـود دنیز می توانید برای حفـظ امنیت، 

برخی کارها را انجام دهید.

سازمان خدمات امداد و نجات
سازمان خدمات امداد و نجات، کار خاموش کردن آتش در آتش سوزی ها 

و کمک در حوادث رانندگی یا دریائی را انجام می دهد. سازمان خـدمـات 
امداد و نجات از بروز آتش سوزی نیز جلوگیری می کند. این سازمان برای 
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نمونه در مورد کارکرد دستگاه اعالم خطر آتش سوزی و آتش خامـوش کن 
توضیح می دهد. به سازمان خدمات امداد و نجات که به کمـون ها تعـلق 

دارد "سازمان آتش نشانی" نیز گفته می شود.

درصورت بروز آتش سوزی، این چنین عمل کنید
نجات دادن – جان افرادی را که در خطـر هستند نجات دهید، اما  •

هیچ خودتان را به خطر نیندازید. توجه داشته باشید که دود ناشی 
از آتش سـوزی سـمی ست. برای خـارج شـدن از محـل، روی زمین 

بخزید. پنجره ها و درها را ببندید.

هشدار دهید – به افـرادی که با خطـر آتش سـوزی روبرو هستند  •
هشدار بدهید.

اعالم خطر کنید – اگر آژیر آتش سـوزی وجـود دارد آن را بزنـید یا  •
از یک مکان امن با شماره تلفن ۱۱۲ تمـاس بگیرید. هنـگام آمدن 

ماموران آتش نشانی از آنها استقبال کنید.

آتش را خاموش کنید – اگر تجهیزات آتش خاموش کن را دارید از  •
آن استفاده کنید. ماده دستگاه آتش خاموش کن را به گـدازه آتش 

بپاشید نه به شعله ها.

درصورت مشاهـده آتش سوزی، مهـم ترین کار، زنـگ زدن به شمـاره ۱۱۲ 
است. شما باید بگویید که چه اتفاقی افتاده و چه خساراتی قابل مشاهده 
است. شما همچنین باید نشانی محل را بدهید و بگوئید که کمک در کجا 

الزم است و خود را نیز معرفی کنید.

پلیس
اگـر از پلیس پرسشـی دارید یـا می خواهید وقوع جرمی را خبر بدهید، به 
شـماره تلفن ۱۱۴۱۴ زنگ بزنید. این شـماره در تمام سـوئــد یکسان است. 

اگر عجله است و اتفاقی اضطــراری پیش آمــده به شمــاره تلفن ۱۱۲ 
زنگ بزنید. شما اگر وقوع جرمــی را می بینید، اگر کســی آسیــبی دیده 
اسـت و به کمک احتیاج دارد یا جایی آتش گرفتــه اسـت باید به شماره 

تلفن ۱۱۲ زنگ بزنید.

SOSalarm.se :منبع
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ایمنی در ترافیک
اداره امور ترافیک )Trafikverket( اداره ای در سـوئـد است که مسئولیت 
ایجاد ایمنی در ترافیـک را به عهـده دارد. هـدف ادارات سـوئـد این است 
که هیچ کسی در حوادث رانندگی و ترافیـک آسیب جـدی نبیـند. مسئلـه 

مهم رعـایـت سرعت مجـاز توسـط راننـدگان، راننـدگی بدون مصـرف الکل 
و استفاده از وسایل ایمنی است. طـبق قـانـون باید تمـام سرنشینـان یـک 

اتومبیل کمربند ایمنی داشته باشند. کودکان به تجهیزات ایمنی ویژه، مانند 
بالشتک یا صندلی مخصوص کودکان در اتومبیل نیاز دارند. این نیز قـانـون 
است که کودکان زیر ۱۵ سال باید هنگام دوچرخـه سـواری از کاله ایمنـی 

استفاده کنند.

در سوئد باید در سمت راست جاده رانندگی و دوچرخه سواری کنید. اگر 
مسیر مخصوص دوچرخه وجود دارد از آن استفـاده کنید. هنـگام راه رفتن 
اگر مسیر عابر پیاده یا پیاده رو وجود دارد، از آن استفاده کنید. همچنین 

می توانید در سمت چپ خیـابان ها و جـاده ها نیز راه برویـد. برای عبـور 
از خیابان، از خـط عابر پیاده استفـاده کنید. دراین صـورت اتوموبیـل ها و 

دوچرخه ها باید به شما راه بدهند. 

عكس: یوِنر
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۲ بخش  بحث،  برای  پرسشهایی 
چه گروه های اقلیتی در کشور شما یا کشورهایی که می شناسید 

وجود دارند؟ 

درمورد حق همگانی )استفاده از طبیعت( چه نظری دارید؟

از چه راه هایی می توانید یک آپارتمان پیدا کنید؟

هنگام استفاده از محوطه های مشترک در محلی که سكونت 
دارید، خوب است به چه چیزهایی فكر کنید؟

چرا تا این اندازه مهم است که زباله های سمی را دور نیاندازیم و 
در توالت نریزیم؟ 

با کدام یک از مراکز و بخش ها در کمون تماس داشته اید؟

چه اتفاقی خواهد افتاد اگر یک سوء سابقه ی پرداخت دریافت 
کنید؟

در شرایط فوق العاده و برای مثال در صورت مشاهده آتش سوزی 
در یک خانه شما باید با چه شماره تلفنی تماس بگیرید؟
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گــذران زنـدگـی و   .3 
پیشـرفت در سوئد

فهرست مطالب
بازار کار در سوئد

در استخدام بودن

یافتن کار

تاسیس شرکت

بیمه بیکاری

پرداخت مالیات 

ثبت احوال

بیمه اجتماعی

زندگی با ناتوانیهای جسمی

آموزش برای بزرگساالن

اوقات فراغت و فعالیتهای انجمنی

ر وِن س، ی ری ی اس ن ک ِس ان وه ون ی س ک ی س: ن ک ع
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ـوئد ار در س ازار ک ب
بازار کار می تواند به دو بخش خصوصی و عمومـی تقسیم شود. در بخش 
خصوصـی شرکت هایی با مالکیت خصوصـی و سوددهـی وجـود دارد. این 
شرکت ها می توانند شکلهای مختلفـی داشـته باشـند ماننـد فروشـگاههـای 
کوچک یا تجارت دیگر، صنـایـع تولیـدی، فعالیتهـای ساختمـانـی، وکالت و 
حسابرـسی، حمـل و نقـل و رستـوران ها. حـدود ۷۰ درصـد تمـام کارکنان 

استخدامی در بخش خصوصی کار می کنند.

بخش عمومی در مالکیت دولت، کموـن ها و شوراهـای استانـی است. در 
بخش عمومی افراد زیادی برای نمونـه در زمینه خدمات درمانـی، آمـوزش، 
پلیس،مراقبتهای اجتماعی، کودکستان، حفاظت محیط، جمـع آوری زبالـه، 

امور آب و فاضالب و خدمات امداد و نجات کار می کنند.

ود دارد ار وج ا ک ج ن ار - ای ـروی ک ی ود ن ب م ـا ک ل ب ـاغ ش م
حرفه هایی که تصـور می شـود در آینـده کمتر کسـی بتواند آنهـا را انجـام 

دهد، مشاغل با کمبود نیروی کار نامیده می شوند.

برای کار در این مشـاغـل اغلب به تحصیالت حرفه ای در سطـح دبیرستـان 
یا باالتر نیـاز است. تحصیـالت باالتر، تحصـیل پس از دبیرستـان اغلـب در 

دانشگاه یا مدرسه عالی است.

تحصـیل برای یافتـن کار در سـوئـد مهـم است و تحصیـالت باالتر، 
امـکانات بیشتری برای یافتن کار ایجاد می کند. بسیـاری از کارفرمـاهـا 

برای کسانی که جویای کار هستند، شرط داشتن حداقل تحصیل دبیرستانی 
را تعیین می کنند. معنای آن این است که شمـا بایـد دیپلـم دبیرستـان 

را داشتـه باشیـد. داشتـن مدرک فارغ التحصیلـی دبیرستــان برای ادامـه 
تحصیـل در سطـح باالتـر نـیز ضروری است.

در زیر می توانید حرفه هـایی را که اداره کاریابی تشخیـص داده در آینـده 
نزدیک با کمبود نیروی کار روبرو خواهدشد، ببینید. )منبع: اداره کاریابی(

حرفه هایـی کـه بـه تحصیالت دبیرسـتانی نیـاز دارد و با کمبود 
شـدید جوینده در طول سـال ۲۰۱۷ روبرو هسـتند )به آسـانی 

می تـوان این کارها را به دسـت آورد(
مهندس و کارشناس فنی در رشته مهندسی معدن و متالورژی •
پزشک •
برنامه نویس کامپیوتر و کارشناس توسعه سیستم •
منشی/خدمات اجتماعی •
کارشناس برآورد کمکهای الزم  •
پرستار روان درمانی، اورژانسی، سالخوردگی، کودکان، عکسبرداری و  •
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اتاق عمل و پرستاران مناطق مختلف 
راهنمای متخصص آموزشی •
مهندسی شهری ساختمان و تاسیسات، برق و مخابرات •
مهندس و کارشناس فنی ساختمان •
طراح فنآوری اطالعات •
مهندس تاسیسات گرمایش و تهویه •
معلم )دوره یپیش دبستان ( •
معلم )مقطع ابتدایی و باالتر( •

حرفه هایـی در سـطوح دیگـر تحصیلی که با کمبود شـدید 
جوینده در طول سـال ۲۰۱۷ روبرو هسـتند )به آسـانی می توان 

این کارها را به دسـت آورد(
آشپز •
بنا •
کمک پرستار •
جوشکار ساختمان •
جوشکار وبرشکار ورقه های آهنی نازک •
تعمیرکار خودرو و کامیون •
راننده کامیون  •
کارگر عایق کار •
کارگر نصب کف پوش •
کارگر تاسیسات •
کارگر نصب دستگاه گرمایش و تهویه •
نصاب سقف شیب دار •
کارگر بتونکار •

ر وِن س: ی ک ع
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نجار و کارگر نجاری  •
نقاش •
ابزارساز •
کارگر تاسیسات •
موزائیک کار  •
کارشناس فنی کنترل و هدایت •
منشی پزشک  •

ود دارد؟ ـا وج ج ار در ک ـده، ک ن در آی
اداره کاریابی پیش بینی می کند که در طول پنـج تا ده سـال آینده، در برخی 
از مشاغل، کمبود نیروی کار به وجود خواهدآمد. بخشی از این کمبود نیروی 

کار توسط کسانی که به سوئد مهاجرت می کنند، جبران خواهدشد. 

مشـاغل و حرفه هایـی کـه در پنج تا ده سـال آینده به نیروی 
کار نیاز خواهندداشـت.

حرفه های کامپیوتری •
مربی کودکستان و راهنمای اوقات فراغت •
آموزگار دوره ابتدایی •
دبیر دبیرستان •
پزشک •
پرستار •
راهنمای متخصص آموزشی •
دندان پزشک •
کمک دندان پزشک •
کمک پرستار •
مشاغل فنی •
تعمیرکار خودرو و کامیون  •
تعمیرکار ماشین آالت  •
راننده اتوبوس  •
راننده ی قطار •
• CNC کارور دستگاه های
آشپز •
مشاغل فنی متعدد ساختمان  •

ی اب اری ع: اداره ک ب ن م

ار ازار ک ی در ب ت ـی س ن ـری ج راب ب
برابری جنسیتی در بردارنده حقوق، وظایف و امکانات یکسان برای زنان و 
مردان در تمام امور مهم زندگی است. دولت هـدفی را برای نحـوه افزایش 
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میزان برابری در سوئد تعیین کرده است. برای اطالع بیشتر به فصـل چهـار 
نگاه شود. هرگاه جامعه ای از توانایی و خالقیت هم زنان و هم مردان بهره 

بگیرد، معموال منجر به عدالت و افزایش رشد اقتصادی خواهدشد.

سـوئـد از جهـات زیادی یک کشور برابر است. حدود ۸۰ درصد از زنان ۲۰ 
تا ۶۴ ساله سوئد در خارج از خانه کار می کنند که در مقایسـه با بسیـاری 
از کشـورهـای دیگر در سطحـی باالست. اما کمبودهایی در زمینـه برابـری 
در بازار کار وجود دارد. زنانی که در مشاغلـی که مـردان نیز کار می کنند، 
اشتغال دارند، اغلب دستمزد کمتری می گیرند، با این که همان کار مـردان 
را انجـام مـی دهنـد. در سطـح مدیریـت شرکت ها، شمـار زنـان از مـردان 

کمتر است. تحقیقات همچنیـن نشان می دهد که امـکانـات زنـان و مردان 
برای این که بتـواننـد کار و زنـدگی خـانـوادگی را با یکـدیـگر ترکیب کنند، 
متفاوت است. زنان بیشتر کارهای خانه را انجام می دهند با این که درست 
به اندازه مردان نیز کار می کنند. زنان بیشتر از مردان از مرخصی درازمدت 

نگهداری از فرزند استفاده می کنند.

SCB منبع: مرکز آمار سوئد
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بهیار، کمک بهیار و غیره

فروشنده

بازاریاب و فروشنده شرکت

کارمند دفاتر

معلم مدارس ابتدایی و راهنمایی

نظافت چی هتل و دفاتر و غیره

فروشنده فروشگاه

دستیار حسابداری
دستیار کارهای دفتری

نجار ساختمان و دکوراسیون

اپراتورماشینهای ابزار

پزشک

مکانیک خودروهای موتوری

دستیاران شخصی و خانگی و غیره

معلم مهد کودک واوقات فراغت

برنامه نویس و طراح برنامه کامپیوتری

پرسنل مراکز روانی

پرسنل آشپزخانه و رستوران
راننده کامیون و تریلی
پرسنل انبار

مدیر دفاتر در ادارت دولتی

پرستارات دیگر
متخصص کامپیوتر

سرایه دار

آشپز
استاد دانشگاه

کارهای خدماتی دیگر
اوپراتورو مونتور های دیگر

مهندس و تکنسین مکانیک

پرسنل مهد کودک

این تصویر، تقسیم 
جنسیتی کار را در سی شغل 
از معمول ترین شغل ها در 

سوئد نشان می دهد. تنها 
سه شغل از 3۰ شغل بزرگ، 
تقسیم برابری دارند، یعنی 

ا 6۰ درصد هریک از  4۰ ت
جنسیت ها.
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دولت برای ایجــاد برابــری در زمینـه های مختلـف تـالش می کند. ازجمـله 
اهــدف دولت این است که زنــان و مردان، بدون تـوجـه به جنسیت بلکه 

بخاطر لیاقت، توانایی و عالقه داشـتن کاری را انتخاب کنند. تقسـیماتی 
در بازار کار سـوئد انجام شـده اسـت که برای نمونه بیشتر زنان در بخش 

درمان و مراقبت و مردان در بخــش فنی و ساختمانــی به کار مشغـولنــد. 
تعــداد مردانی که شرکت تاسیــس می کنند یا در کاری رئیس هستنـد نیز 

بیشتر از زنان است.

ار ازار ک ـی در ب اع م ت ـای اج ده ک
برخی کدهای اجتماعی وجود دارد که می توانند معرف بازار کار سوئد به 

حساب بیایند.

بسیار معمول است که در سـوئـد اداره محـل کار »همــوار« بـوده و 
هرمـی نيـست، و ایـن یعنـی اينــكه رئـیس و کارکنـان، و كارگـران مشتـرکا 

تصـمیـم می گیرند. این روش تصمـیم گیـری وقت بیشـتری می گـیرد، 
اما اغلـب باعـث افزایش حس مشارکت و نیز مسئولیت پذیری بیشتری 
می شود. انتظار می رود کسی که استخدام است مسئولیت بیشتری را در 

کار به عهده بگیرد.

فضا در بسیاری از محیط های کار، معموال غیر رسمـی ست. این می تـوانـد 
به چـگونه خطاب کردن یکدیگر و چـگونه لبـاس پوشـیدن مربـوط باشـد. 
معمول است که هر کس سر کار، لباس روزانه و معمولی خود را می پوشد.

وقت، مسئله مهمـی در بسـیاری از محـل های کار است. سر وقـت آمـدن، 
مهم است.

یک لحظه مهم در روز کاری، ساعت قهوه خوری است که همه یکدیگر را 
می بینند، با هم حرف می زنند و قهوه یا چای می نوشند.

ارورز ـا و ک رم ارف ک
بازار کار به دو بخش تقسیم می شود:  کارفرمایان و کارکنان.

کارکنان همچنین مستخــدم نیز نامیـده می شـوند. برای هـم کارفـرمـاهـا 
و هـم کارکنان، اتحـادیه ها و سازمان هـایی وجـود دارد. در این 

اتحـادیه هـا یا سازمان هاست که کارفرماها یا کارکنان همکاری می کنند و 
برای منافـع خـود در بازار کار تالش می کنند. تمام کسانی که عضو این 
اتحادیه ها یا سازمان ها هستند، می توانند حضور داشته و تاثیر بگذارند.

سازمان کارفرمایان، منافع کارفرماها را نمایندگی می کند.

بزرگترین سازمان های کارفرمایان اینها هستند:
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اتحادیه بازرگانی و صنعت سوئد برای شرکت های خصوصی •

اداره کل کارفرمایان و SKL )سازمان کمون ها و شوراهای استانی(  •
برای محل های کار دولتی .

سازمان های صنفی، منافع کارمندان و کارکنان را نمایندگی می کنند.

بزرگترین سازمان های صنفی اینها هستند:

LO )سازمان سراسری کارگران سوئد( •

TCO )سازمان مرکزی کارمندان( •

SACO )سازمان مرکزی دانشگاهیان سوئد( •

سازمـان هـای صنفـی ملی از اتحادیه های صنفی کوچـک زیـادی تشــکیل 
شده اند که رشته ها و حرفه های مختلفی را نمایندگی می کنند.

در سوئد از سال های ۱۸۸۰ اتحـادیه هـای صنفی وجـود داشتـه و بسیـاری 
از کارکنان به عضویت آنـها در می آیند. عضویت در یک اتحـادیـه صنفـی، 
اختیاری است. کسانی که عضو یک اتحادیه صنفی هستنـد، حـق عضویت 
می پردازند. معمواًل افراد هم عضـو اتحـادیه صنفـی و هـم عضـو صندوق 
بیـکاری a-kassa هستـند. صنـدوق بیکاری، یک انجمن مالی است که به 

اعضای خود اگر بیکار شوند، پول پرداخت می کند. صنـدوق هــای بیـکاری 
متعدد و مختلفی وجود دارد و اغلب صندوق بیکاری مرتبط با اتحادیه ای 

است که فرد عضو آن است.

اتحادیه های کارگران و سازمان های کارفرمایان بطور مرتب با یکدیگر دیدار 
کرده و درمورد مقرراتی که برای بازار کار مناسب است با یکدیـگر مذاکره 
می کنند. این مذاکرات اغلب به دستمزدها و دیگرحقـوق ها و وظایف در 
محیط کار مربوط می شود. حـق مذاکره، در قـانـون مشـارکت در تصمیـم 

گیری ها، MBL تصویب شده است.

ار ک انون  ق
قوانین و قراردادهای زیادی درمـورد کار در سـوئـد، وجـود دارد. قوانین و 
مقررات مربوط به رابطه میان کارفرما و کارورز، قانون کار نامیده می شود.

MBL ،ا ری ه ی م گ ی م ص ت در ت ـارک ش ـون م ان ق
قـانـون مشارکت در تصمیم گیری ها، MBL، یکی از قوانـین مهـم قـانـون 

کار است. در این قانون، مقررات مربوط به حق سازماندهی اتحـادیه هـای 
صنفی در محـل هـای کار وجـود دارد. این قـانـون همچـنین می گویـد که 

کارفرما باید در مـورد مسائل مهم محـل کار به کارکنان اطـالعـات بـدهـد. 
کارفرما همچنین باید قبل از انجام تغییرات در محـل کار، با اتحـادیه هـای 

صنفی مذاکره کند.
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LAS ،دام خ ـت ن اس ی ام انون ت ق
قانون تامین استخدام، LAS، از کارکنان هنگام فسخ قرارداد استخدام و یا 

برکناری از کار حمایت می کند.

این قانون درمورد افرادی صدق می کند که استخـدام دائـم باشنـد. در این 
قـانـون نوشتـه شده که قرارداد استخـدام یک فرد را نمی توان بدون دلیـل 
موجه فسخ کرد. دلیل موجه می تواند این باشد که کار وجود ندارد یا فرد، 

کار خود را به درستی انجام نمی دهد.

قانون تأمین استخـدام همچنـین تعیین می کند قرارداد استخـدام چـه 
افـرادی به علت کمبـود کار باید اول فسـخ شود و به آن مقرراِت رعایت 

نوبت گفتـه می شود. اصل این مقررات، این است که قرارداد فردی 
که زمان کوتاه تری در استخدام بوده باید پیش از کسی که طوالنی تر 

دراستخدام بوده، فسخ شود.

)Kollektivavtal( ی  ع م ج رارداد  ق
قرارداد جمعی، یک قرارداد کتبی میان یک کارفرما و یک اتحـادیه 

صنفی است. در یک قرارداد جمعـی مقرراتی در مــورد مثالً ساعـات 
کار، مرخصی و حقوق و دستمزد وجود دارد. در اغلب مـوارد حقـوق و 

دستمـزد شما برمبنای قرارداد جمعی تعیین می شود.

قرارداد جمعی معموال در بردارنده این مقررات است:

نوع استخدام •

اضافه کار •

قوانین و توافق نامه های 
مختلفی وجود دارد که 

بازار کار سوئد را تنظیم 
می کنند. 

ر وِن س: ی ک ع
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دستمزدها و کمک هزینه ها •

ساعات کار •

تعطیالت •

فسخ قرارداد استخدام •

بیمه بازنشستگی و حوادث. •

در قرارداد جمعی حداقل حقوق و دستمـزد افراد استخدامـی تعیین می شود. 
این قرارداد برای آن دسته از افراد استخدامی که عضو اتحادیه صنفی نیستند، 
اما در محلی کار می کنند که قرارداد جمعی وجود دارد نیز صدق می کند. در 

سوئد هیچ قانونی وجود ندارد که میزان حداقل دستمزد را تعیین کند.

حتی اگر کارفرمای شما قرارداد جمعی دارد، شما می توانید در مورد حقوق 
و دستمـزد خـود با کارفـرمـا مذاکره کنیـد. حقـوق شما می تواند با تـوجـه 
به دشـواری کار و چگـونگی انجـام وظایف کاری، متفــاوت باشـد. بیشـتر 
سازمان ها و شرکت های بزرگ با یک اتحادیه صنفی، قرارداد جمعی دارند، 

اما کارفرماهایی نیز هستند که این قرارداد را ندارند.

ار  ل ک ح ـاف در م ت اخ
یک اختالف یا یک درگیـری در محـل کار بایـد تا حـد امـکان بـه سـرعت 
برطرف شود. مسئولیت کارفرما یا رئیس است که برای حل اختالف اقـدام 
کند. اگر شمـا اختالفـی پیدا می کنید باید با رئیس خـود )کارفرما( صحبت 
کنید. اگر شما با رئیس خود اختـالف پیدا کنـید، درصـورتی که عضـو یـک 
اتحادیه صنفی باشید می توانید ازاین اتحادیه کمک بگیرید. اگر کارفرما و 

کارورز در مــورد مسئلـه ای درمحـل کار با یکدیـگر اختـالف پیـدا کننـد و 
نتوانند به توافق برسند، می توانند با دادگاه کار، AD تماس بگیرند. دادگاه، 

اختالف را بررسی می کند و پاسخ می دهد که حق با کدام یک از آنهاست.

دام بودن خ ـت در اس
هنگامی که شما در استخدام هستید مهم است که به حقوق و وظایفی که 
در ارتـباط با کارفرمایتان دارید، توجه کنید. دراینجا می توانید مـوارد مهمی 

را که باید هنگام استخدام شدن بدانید، بخوانید.

دام خ ـت واع اس ان
دو نوع مختلف استخدام وجود دارد: 

استخدام تا اطالع ثانوی •

استخدام با محدودیت زمانی •
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استخدام تا اطالع ثانوی گاهی نـیز استخـدام دائـم نامیــده می شـود. این 
نوع استخـدام، تا اطـالع ثانوی ادامــه پیـدا می کند، یعنـی این که تـاریـخ 

خاتمه ندارد.

استخدام با محدودیت زمانی، استخدام برای یک مدت محدود است.

ی: ان ت زم دودی ح ـا م دام ب خ ـت ی از اس ای ه ه ون نم
استخدام های با محدودیت زمانی مختلفی وجود دارد.

اسـتخدام با محدودیـت زمانی عمومی
چنین استخدامی به این معنی ست که شما در یک دوره معین، از یک تاریخ 
تا یک تاریخ دیگر یا در طول یک دوره، برای انجام کاری با وظایف مشخص، 
استخدام می شـویـد. نمـونـه ای از استخدام با محـدودیت زمانی می تواند این 
باشد که شما برای مـدت زمان معینـی در یـک پروژه استخـدام شـویـد. شمـا 
هنگامی به استخدام با محدودیت زمانی عمومی در می آیید که مثال کارفرما 
برای انجام کاری به شما تلفـن می زند و شمـا برای هـر ساعت کار، دستمـزد 

می گیرید. به این نوع استخدام گاهی استخدام ساعتی نیز می گویند.

نشین جا
اگر به صورت جانشین استخدام شوید، به جای فرد دیگری مثالً کسی که 

مرخصی والدین داردکار می کنید.

اسـتخدام آزمایشی
هنگامی که استخدام دائـم به دست می آوریـد، معمـوال با یـک استخـدام 
آزمایشی شروع می شود. استخـدام آزمایـشی شیـوه ای برای کارفرماست تا 
بتواند شما را برای استخدام بسنجد. هدف از استخدام آزمایشی این است 
که فرد سپس به استخـدام دائـم درآید. استخـدام آزمایشـی نباید بیشتر از 

شش ماه باشد، اما می تواند زودتر نیز به پایان برسد.

اگر چند بار به صورت کوتاه مدت توسـط یک کارفرمای مشخص استخـدام 
شده باشید، قانونا حق دارید که به استخـدام دائم دربیایید. این درصورتی 
انجام می شود که شما برای آن کارفرما، در طول مدت پنج سال، درمجموع 
بیش از دو سال کار کرده باشید. دراین صورت استخـدام شمـا به استخدام 
دائم تبدیل می شود. به این وضعیت inlasad )تحت حمایت قانون تامین 
استخدام قرار گرفتن( گفته می شـود. دراین باره در قانون تامین استخـدام، 

LAS نوشته شده است.

زد م ـت وق و دس ق ح
به یک حقوق ثابت که هرماه پرداخت می شود، حقــوق ماهانه 

می گویند. برای کار ساعتی، شــما مبلغ مشخصــی را بابت کار در هــر 
ساعت دریافت می کنید.
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دام خ ـت رارداد اس ق
 وقتی کار پیدا می کنید باید یک قرارداد استخدام امضاء کنید. 

در قرارداد استخدام باید موارد زیر نوشته شود:

نام و شماره شناسائی فردی •

وظایف کاری و عنوان شغلی شما •

نام کارفرما و نشانی محل کار •

تاریخ شروع استخدام •

نوع استخدام •

مدت فسـخ قرارداد، یعنی از تاریخـی که به شما اطالع داده می شود  •
باید کارتان را خاتمه دهید یا خودتان می خواهید کارتان را تمام کنید 

تا روزی که کارتان به پایان می رسد

حقوقـی که شمـا پیـش از کسر مـالیـات دریافت می کنیـد - حقوق  •
ناخالص است

شما از حق چه میزان مرخصی با حقوق برخوردارید •

ار ک ات  اع س
بر طبق قانون ساعات عادی کار در یک محل کار واحد، حـداکثر ۴۰ساعت 
در هفته است. اگر شما ۴۰ ساعت کار روزانه داشته باشید، یـک کار تمـام 
وقت محسـوب می شود. اگر در سـاعـات دیگر مثـال شب ها کار کنیـد، کار 
تمام وقت کوتاه تر از ۴۰ ساعت محاسبه خواهد شد. وقتی کسی که برای 
تمـام وقت استخـدام شـده، بیشـتر از ساعت معمـول خـود کار کند به آن 
اضافه کار می گویند. شما اگر اضـافـه کار کنید، حـق دارید که اضافه کاری 

دریافت کنید.

ی ص رخ م ـون  ان ق
برپایه قـانـون مرخصی، شمـا حـق استفـاده از ۲۵ روز مرخصی در سال را 

دارید، بدون توجه به نوع استخـدامـی شمـا و یا این که تمام وقت یا نیمه 
وقت کار می کنید. این امر شامل کسی که استخدام با مدت زمان محدود و 
حقـوق ساعتـی دارد، نمی شود. افرادی که استخدام ساعتی هستند، دوازده 
درصد حقوق ناخالص )حقوق پیش از مالیات( خود را دریافت می کنند که 

به آن جبران مرخصی می گویند.

شما اگر به کار خود خاتمه دهید و نتوانید از مرخصی خود استفاده کنید، 
به جای آن پول دریافت خواهیدکرد. در این صورت دوازده درصد حقوق 

ساالنه خود را دریافت می کنید.
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ـوید ار ش م ی ار ب ام ک ـگ ن ـر ه اگ
اگر استخـدام هستیـد و بیمار شوید، باید در اولین روز بیمـاری به کارفرمـای 
خـود اطـالع دهیـد. کارفـرمـا در ۱۴ روز اول بیمـاری، به شمـا حقوق بیماری 
پرداخت می کند. به روز اول بیماری، روز انتظار )karensdag( گفته می شود. 
معنای آن این است که برای این روز شما هیج حقوقی دریافت نمی کنید. از 
روز دوم بیماری، شما ۸۰ درصد حقوق خود را دریافت می کنید. اگر به دلیل 
بیماری بیش از هفت روز به سر کار خـود نروید، باید گواهی بیمـاری از یک 
پزشک داشته باشید تا بتوانید بقیه حقوق خود را دریافت کنید. به آن گواهی 

پزشکی )medicinskt underlag گزارش پزشکی( گفته می شود.

ار ک ن  ت اف ی
یافتن کار وقت زیادی می گیرد و موضوعـات زیادی نیز هست که بایـد به 

آنها فکر کرد. دراینجا برخی راهنمایی ها را برای یافتن کار می بینید.

می توانید به اداره کاریابی مراجعـه کنـید و از طـریق آگهـی های این  •
اداره برای کارهای موجود، کار جستجو کنید.

مـی توانـید با شرکت هـای کارگمـاری که نیـروی کار به شـرکـت هـای  •
مختلف اجاره می دهند، تماس بگیرید.

می توانید با یک شرکت استخدام نیروی کار تماس بگیرید که افرادی  •
را برای شرکت هایی که می خواهند پرسنل جدید استخدام کنند، پیدا 

می کند.

می توانید به آگهـی های استخـدامـی روزنامـه هـا یا در اینرنت پاسخ  •
دهید.

می توانید خودتان با کارفرما تماس یگیرید. •

می توانید از کسانی که می شناسید بپرسـید- از آشنایان خود استفـاده  •
کنیـد. خیـلی هـا از طـریق ارتبـاط های شخصـی خـود، کار بـه دست 

می آورند.

ابی اری ک اداره 
اداره کاریابی یک نهاد دولتی ست که در تمام کشور وجود دارد. این اداره 
به شمـا توضیـح می دهد که چگونه می توانـید در جستجـوی کار باشیـد و 
اطالعاتی نیز درمورد مشاغل و دوره های آموزشی مختلـف دراختـیار شمـا 
قرار می دهـد. اداره کاریابی همچنـین آگهی های استخـدامـی را در سایت 

www.arbetsformedlingen.se :خود قرار می دهد

وقتی اجازه اقامت دریافت کردید، مهم است که در اداره کاریابی به 
عنوان جویای کار ثبت نام کنید.
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اداره کاریابی نمایشگاه هایی را ترتیب می دهد تا شما که جویای کار هستید، 
ا کارفرماها و طرح پرسشهای خود را پیدا کنید.  شانس دیدار ب

ش ورن ِت ی س: ب ک ع
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رار ق ـت ه اس ن زی ک ه م ک
اگر شمــا حـــق استفـاده از کمــک هزینه استقرار را دارید، یک مشـاور 
در اداره کاریابی همراه با خود شـما، یک برنامه اسـتقرار تنظیم می کند. 
برنامه استقرار، برنامــه ای است برای چــگونگی ورود شمــا به بازار کار 
و اعتبار آن برای دو سـالی اسـت که شـما حق استفاده از کمک هزینه 

استقرار را دارید.

ار ان ک دگ ن وی ـه ج ک ب م ک
اداره کاریابی، کمک های مختلفـی برای اـفراد جویـای کار دارد. برای شمـا 
که تازه وارد هستـید، کمک ویژه ای وجــود دارد تا آســان تر بتوانیـد کاری 

پیدا کنید.

این امکان نیز وجــود دارد که در یک محــل کار، به کارآمـ-وزی بپردازیـد. 
کارآموزی به معنای این است که شمـا همزمان با دریافت کمک هزینه از 
صندوق بیمه، برای یک دوره، در محلی نیز کار می کنید. اما کارفرما هیچ 

حقوقی به شما پرداخت نمی کند.

کارآموزی، به شما این امکان را می دهـد تا وارد بازار کار سـوئـد شـویـد و 
توانایی خود را نیز نشـان دهـید. با کارآموزی، شمـا کارکردن در سـوئـد را 
تجربه می کنید و شانـس خود را نیز برای یافتن کار، افزایش می دهید. اگر 
دوره کارآموزی را به خـوبی بگذرانید، می توانیـد از کارفرمای خـود بپرسید 
که آیا ممـکن است هنـگام جستجوی کار، از او به عنوان معرف نام ببرید 
یانه. دراین صـورت، شخصـی که شما کاری را نزد او درخـواست کـرده اید، 
می تواند به معـرف شمـا زنگ بزند و درمـورد کار شمـا در دوره کارآمـوزی 
سؤال کند. داشتن معرف بسیار مهـم است. تقریبـا تمام کارفرماها، هنگام 

استخدام، چنین معرف هایی را می خواهند. 

Colourbox :س ک ع

کارآموزی
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اداره کاریابی، دوره های آموزشی برای مشاغل مختلفی که با کمبود کارورز 
روبرو هستند، ترتیب می دهد. هدف این است که این آموزش ها به یافتن 

کار منجر شود.

ـن  ازی ار آغ ـی و ک ات دم ق ار م ک
کار مقدمـاتـی و کار آغازین دو فرصت برای کسانی ست که به تازگی 

اجازه اقامت گرفتـه اند.کار فرمـا می تواند بخشـی از حقـوق پرداختی را از 
ادارۀ کاریابی به عنـوان کمـک دریافـت کند. در صـورت تمایل برای یافتن 

کار مقدماتی یا کار آغازین با ادارۀ کاریابی تماس بگیرید. 

ه ام ان اض ق ـرای ت ـدارک الزم ب م
هنگام تقاضای کار، باید مـدارک مورد نیاز کارفـرما را ارسـال کنید. کارفرما 

معموال می خواهد که شما هم یک نامه فردی و هم یک کارنامک )CV( یا 
پیشینه نامه )سابقه کاری و تحصیلی( خود را نیز ارسال کنید.

ک( ام ارن )ک  CV
Currulum Vitae یا مخفـف آن )CV( به زبان التـین و به معنـای 

حکایت زنـدگی شخـص است. در یک CV بایـد هـدف هـای خـود 
در زنـدگـی کاری، مهارت های شغلی، تحصیـالت و سـایر دانـش ها و 

آگاهـی های خـود را شرح دهید. همچنین می توانید درباره خود و 
خصوصیات فردی خود نیز بنویسید.

یک CV می تواند دربردارنده این موارد باشد:

نام، نشانی، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی. •

تحصیالت: فهرستی از تحصیالت و آموزش هایی که داشته اید. •

کار: فهرستی از تجربه ها و مهارت های کاری و حرفه ای. •

Colourbox :س ک ع

درباره هدف های خود در 
زندگی کاری، مهارت های 
شغلی، تحصیالت و سایر 

دانش ها و بخصوص درباره 
شخص خودتان بنویسید. 
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مهارت های دیگر مانند دانستن زبان های مختلف و دانش کامپیوتر. •

معرف ها: نام کارفرمایان قبلی یا افرادی که شما را به خوبی  •
می شناسند.

 مختصری از اطالعات شخصی خود: عالقمندی ها، خانواده و  •
فعالیت های اوقات فراغت.

در CV خـود همچنین می توانید مختصـری از وظایف و سمت های خـود 
در شغل های پیشین و محتوای تحصیالت و دوره های آموزشی خود نیز 

بنویسید. کارنامه تحصیلی و گواهی ها را می توان هنگام مصاحبـه یا 
درصـورت خواست کارفرما تحویل داد. 

ی  ص ـخ ش ه  ام ن ـه/  ام ان اض ق ت
در یک تقاضانامـه یا نامـه شخصـی بنویسید که چرا مشخصـا به آن کار یا 
آن شرکت عالقه مند هستید. همچنین توضیح بدهید که چـرا برای آن کار 
مناسب هستیـد و چه مهارت های قبلی دارید. مهـم است که نامه شخصی 

برای کاری که درخواست می کنید نوشته شده باشد.

نامه باید کوتاه و در حدود یک صفحه ی A۴ باشد.

دی ن ه م اق ـام ع اع
اگر شمـا عالقمنــد به کاری در یک محـل کار هستیــد، امـا بـرای آن کار 
آگهی نشـده است، مـی توانیـد یک اعالم عالقمندی بفرستید. با این اعـالم 
عالقمندی، CV خود و نامه ای را که در آن دلیل تمایل به کار در آن محل 

و همچنین از مهارت های خود نوشته اید نیز ارسال کنید.

ی  دام خ ـت ـه اس ب اح ص م
مصاحــبه استخدامــی، گفتگوئی ست که کارفرما با فردی که جویای کار 

است، انجام می دهد. چند نکته مهــم وجــود دارد که بایــد پیـش از 
مصـاحبــه به آن توجه کرد. خــوب است که درمورد آن شرکت بخوانیــد 
و نیز به دقت فکرکنید که چــه مهــارت هایی دارید که شمــا را برای آن 

کار، مناســب نشـــان می دهد. اطالعات را می توانید مثالً در اینترنت 
پیدا کنید. این نشـان می دهد که شـما به کاری که متقاضی آن هسـتید، 

عالقه دارید.

ادی ع ای  ش ه رس پ
خوب است فکر کنید که شما چگونه به پرسش هایی که در مصاحبه مطرح 
می شود، پاسخ خواهید داد. این کمک می کند که شما هنگام دیدار با یک 

کارفرما، احساس اطمینان بیشتری داشته باشید.
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پرسش های عادی و چالش ها:

در مورد خودتان حرف بزنید! چگونه آدمی هستید! •
از کارهای قبلی و تحصیالتتان تعریف کنید! •
در یک گروه چقدر خوب کار می کنید؟ •
جنبه های قوی و ویژگی های مثبت شما که مناسب این کار باشد،  •

کدام است؟
جنبه های ضعیف و ویژگی های منفی شمـا کدام است؟ )خوب است  •

که نشان دهید از جنبه های منفی وجود خود آگاه هستید(.
چرا این شغل را تقاضا کرده اید؟ چه چیزی شما را جذب کرده است؟ •
چرا باید شما را استخدام کنیم؟ چـه چیـزی شمـا را مناسب این شغل  •

نشان می دهد؟
چه برنامه های درازمدتی برای آینده دارید؟ •

Colourbox :س ک ع

در جریان یک مصاحبه 
استخدامی شما برای 

نمونه به پرسش هایی 
درمورد این که چرا این کار 

بخصوص را درخواست 
کرده اید، پاسخ می دهید. 
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ک  ه ی ن ب ت ـش از رف ی د پ ای ه ب ـری ک گ ـوارد دی  م
د  ی ن ه ک ـا توج ه ه آن ی ب دام خ ـت ـه اس ب اح ص م

اولین تأثیر هنگام دیدار با کارفرما، مهم است. پیش از رفتن برای مصاحبـه، 
بفهمیـد که آن محـل کار چـه شرایط ویژه ای را برای پوشش یا نـوع خـاص 

لباس دارد. نه لباس خیلی شیک بپوشید و نه خیلی نامرتب. 

خیلی از کارفرماها انتظار دارند که شما با آنها دست بدهید.

مهـم است که برای مصاحبـه، سر وقـت بیاییـد. اگر تأخـیر داشتـه باشیـد، 
امکانات خود را برای یک استخدام از دست می دهید.

ی وص ص خ ت  ـرک ش س  ی اس ت
در سال ۲۰۱۷ تعداد کسانی که درسوئد صاحب شرکت بودند ۵۰۰۰۰۰ نفر 

بود. این تعداد، برابر با ۹ درصد تمام افراد حاضر در بازار کار است.

اگر مایل به تأسیس شرکت یا کسب و کار خصوصــی هستیــد، 
می توانیــد از سـازمان ها و ادارات مختلف مانند ALMI و اداره 

کاریابی، کمک و مشاوره دریافــت کنیــد. اطالعات زیــادی درمـورد 
نحــوه تاسیــس شرکت خصـوصــی در اینترنت و در این وبسایت ها 

www.verksamt.se و www.tillvaxtverket.se :وجـود دارد

اداره ی مالیات دیدارهایی با هدف اطالع رسانی رایگان در مناطق مختلف 
برگزار می کند. همچنین به افرادی که تمایل به تاسیس شرکتهای خصوصی 
دارند، اطالعات الزم را می دهـد. اداره ی مالیات اطـالعـاتی مانند نحـوه ی 
ثبت شرکتهــای تجــاری خصوصـی و نیز برخـی راهنمــایی ها را به شمـــا 
می دهد. همچنین امکان دیدار با سازمانهـای منطقـه ای را فراهـم مـی کند. 
این کمـک ها بـه شمـا داده می شـود تا توانایی تشکیل یک شـرکت را پیـدا 
کنید. درمورد نحـوه ی ثبت نام در اداره ی مالیـات به پایـگاه اینترنتـی زیر 

www.skatteverket.se مراجعه کنید

شرکت سهامـی شرکای شرکتـِی ALMI Företagspartner AB متعلــق به 
دولت اسـت و برای تاسـیس شـرکت هـای بیشـتر و نیز گسترش فعـالیـت 

شرکت های کوچک و متوسط کار می کند. ALMI هم برای ارائه اطالعـات 
و هم برای تهیه برنامه تجاری شرکت )affärsplan(، کمک می کند. برنامه 

تجاری، توضیح چگونگی فعالیت و کار شرکت شماست.

مـرکـز مشـاوره IFS، بخـشی از ALMI اسـت و برای مهاجرانـی است که 
می خواهند شرکت تاسیـس کنند. کار این مـرکز، دادن مشـاوره رایـگان به 

زبان های مختلف است. IFS در نقاط مختلف سوئد وجـود دارد. اطالعات 
www.almi.se :بیشتر را دراین وبسایت بخوانید
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ی وص ص ت خ ـرک س ش ـی اس رای ت ه ب ای ـرم ـه س ی ه ت
هنـگام آغاز فعالیت شرکت، شما اغلب به سرمایه )پول( نیاز دارید. گاهی 
نیاز به کمک دیگران خواهیـد داشت. تهـیه سرمایه برای شرکت، معمــوال 
آسان تر انجـام می شـود اگر یک طرح تجـاری و نقشه کاِر فکرشده داشته 
باشید، راه های مختلفی برای تهیه سرمایه و شروع کار شرکت وجود دارد:

 وام بانکی •
اگر به یک بانک مراجعـه کنید، بانک وضعـیت مالی شمـا را بررسی 
می کنـد و درمـورد دادن وام و مـیزان آن، تصمیـم می گیرد. برای وام 

بانکی باید بهره نیز پرداخت شود. 

 سرمایه گذاری ریسک پذیر •
سرمایه گذاری ریسک پذیر پولی ست که یک سرمایه گذار در شرکت 
شمـا مـی گـذارد تا بتـواند در آینـده از آن ســود بـبرد. بـرای چنـین 

سرمایه ای نیز به یک نقشه و طـرح خـوب نیاز است و اغلـب به این 
معناسـت که شمـا با شریـک شـدن سرمـایـه گذار در شـرکت خــود 

موافقت می کنید.

کمک یا وام از طریق سرمایه گذاری بخش عمومی مانند اداره  •
.ALMI کاریابی یا

Colourbox :س ک ع آرایشگران معموال خود صاحب شرکت هستند.
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اری ک ی ب ـه  م ی ب
تقریبا نصف تمام مردم سوئد دارای یک شغل و حقوق بگیر هستند. میزان 
بیکاری حدود ۶/۵ درصد است. بیکاری درمیان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله باالتر 

از بقیه است و به حدود ۱۶/۴ درصد می رسد.

بیمه ای در سوئد وجود دارد که از کسی که بیکار می شود، حمایت می کند. 
این بیمه که بیمه بیکاری نامیده می شود، امـکانی فراهـم می کند تا کسی 
که بیکار شده بتواند در طول مدتی که جـویای کار است، درآمدی داشتـه 
باشد. شما می توانید عضو یک صندوق بیـکاری، a-kassa شـویـد که یک 

انجمن مالی است و به اعضای بیـکار خـود کمـک هزینه بیـکاری پرداخت 
می کند. اگر می خواهید عضو یک صندوق بیکاری شوید، باید ماهانه حق 

عضویت بپردازید.

اری ک ی ـه ب ن زی ک ه م ـت ک اف ط دری ـرای ش
اگر شما حداقل یک سال عضو یک صندوق بیکاری بـوده اید و شش مـاه 

از این یک سال را هم کار کرده اید، حـق دارید کمـک هزینه بیـکاری 
دریافت کنید که براساس آخرین حقوق قبلی شما محاسبـه می شـود. شمـا 

می توانید کمک هزینه ای از صندوق بیکاری برای ۳۰۰ روز و در صورتی 
که فرزندی زیر ۱۸ سال داشته باشید، می توانید برای ۴۵۰ روز کمک هزینه 
دریافت کنید. در ۲۰۰ روز اول بیکاری، شما ۸۰ درصد حقوقتان را دریافت 

خواهیـدکرد. سپس بعد از این تاریخ ۷۰ درصـد را در بر می گیرد. شمـا 
می توانیـد حـداکثر ۹۱۰ کرون در ۱۰۰ روز اول دریافت کنید. و از روز 

۱۰۱ تا۳۰۰ می توانید حـداکثر ۷۶۰ کرون در روز بگیرید.

ی اب اری س: اداره ک ک ع
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کمک هزینه بیکاری را تنها برای مدتی محـدود می توانیـد دریافت کنید و 
در این مـدت نیز باید فعاالنه در جستجـوی کار جدیـدی باشید. صنـدوق 

بیــکاری که شمـا با آن مرتبط هستید تنهـا مرجــع تصمیــم گیرنــده برای 
پرداخت کمک هزینه به شماست.

اگر شما عضو هیــچ صنـدوق بیــکاری نیستـید و نمی خواهید هم باشید، 
می توانید کمک هزینه بیــکاری را از صنـدوق مکمـل بیکــاری به نام آلفا 
درخواست کنید. کمـک هزینه از صنــدوق آلفا بر اسـاس حقوق پایه ۳۲۰ 

کرون در روز محاسبه می شود.

این حقوق پایه، کمک هزینه ای ست که شما به این دلیل که عضو صندوق 
بیــکاری نیستیـد یا مــدت کوتاهی عضــو آن بوده اید، دریافت می کنید. 
حقوق پایه به کسانی پرداخت می شود که ۲۰ سال تمام و یا بیشتر داشته 
باشند. حقوق پایه توسـط یـک صندوق بیـکاری یا صندوق مکمل بیکاری، 

صندوق آلفا به شما پرداخت می شود.

ات ی ال ـت م رداخ پ
سیستم مالیاتی سوئد، پایه و اسـاس رفاه جامعــه سـوئــد اسـت. با 

دریافـت مالیـ-ات، دولت می تواند برای همـه مـردم امـکانات مشابهـی 
را برای انجــام تحصیل و داشتن یک زندگی خوب در سوئـد تأمـین کند. 

هزینه بخش بزرگی از سیستم رفاهی سوئد، از دریافت مالیات تامین 
می شود. برای نمونه، هزینه درمان، مراقبت از کودکان، خدمات اجتماعـی 

و نگهـداری از سـالمنـدان. اما همچنین مخارج راه ها، وسایل نقلیه 
عمومی، پذیرش پناهجـو و فعـالیت های مشترک زیست محیطی نیز از 

طریق مالیات ها تامین می شود. بیشتر مردمی که در سوئد زندگی می کنند، 
اعتمـاد دارند که پول هایی که به عنـوان مالیـات پرداخت می کنند، صرف 

ساختن جامعه می شود.

شما وقتی کار می کنید، از حقوق خود مالیــات می پردازید. به این 
مالیــات، مالیــات بر درآمـد گفـته می شود. حقـوقــی که دریافت 

می کنــید، پیش از پرداخت مالیات، حقوق ناخالص )bruttolön( نام 
دارد. اما حقوقی که پس از پرداخت مالیات می گـیریــد، حقوق خالــص 

)nettolön( نامیــده می شود. حقوق خالص، مقــدار پولی ست که برایتـان 
می مــاند تا با آن زنــدگی کنید. سیستم مالیاتی سوئد به گونه ای تنطیم 

شده که هر کس که درآمد بیشتری دارد، مالیــات بیشــتری نیز می پردازد. 
کســانی که برای گذران زنــدگی، پـول کافی ندارند می توانند از جامعه 

کمک بگیرند.
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میزان مالیات در کمون ها متفـاوت است و می تــوانـد از ۲۹ تا ۳۵ درصــد 
حقوق ناخالـص باشد. اگر درآمـد زیـادی داشتـه باشیـد، به دولت نیز باید 
مالیـات بپردازیـد. اگر اطـالعات بیشـتری درمــورد مالیات ها می خواهیـد، 
www.skatteverket.se :می توانید به وبسایت اداره مالیات مراجعه کنید

مالیات بر درآمدی که شما می پردازیددرآمد ساالنه

۲9-35 درصد مالیات کمونیبیش از ۶۶۲۳۰۰ کرون

+ ۲۰% مالیات دولتی  

+ 5% مالیات دولتی

بر درآمدهایی باالتر از این حد

۲9-35 درصد مالیات کمونیبین ۴۵۵۳۰۰  و ۶۶۲۳۰۰ کرون

+ ۲۰% مالیات دولتی  

بر درآمدهایی باالتر از این حد

۲9-35 درصد مالیات کمونیزیر حدود ۴۵۵۳۰۰ کرون

شما هیچ مالیاتی نمی پردازیدزیر ۱۹۲۴۷
ات ی ال ع: اداره م ب ن م

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

تصویر: اداره مالیات

مالیات بردرآمد دولت

مالیات گزینشی

مالیات برخانه ها
هزینه های اجتماعی

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بردرآمد شهرداریها

امور دیگر

 حقوق بازنشستگی مربوط 
به خانواده ها و کودکان

آموزش

امور درمانی
 هزینه مربوط به 

اتحادیه اروپا

دفاع

سیستم قضایی

بازار کار
فرهنگ

نگهداری ار افراد سالخورده

 کمکهای مالی 
هنگام بیماری

ارتباطات )راههای تماس(

ادارات کل )ادارات دولتی( 

کمک مالی اجتماعی

جدول مالیاتی برای 
مالیات بر درآمد 

)ارقام مربوط به سال 
)۲۰۱8
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کسانی که کمک هزینه بیماری یا حقوق بازنشستگی می گیرند نیز مالیات 
می پردازند. شما برای مزایایی نیز که از کار خـود دریافت می کنید، مالیات 
می پردازید. این مزایا می تواند برای نمونه استفاده شخصی از ماشین کار یا 

کوپن غذا برای ناهار یا شام در رستوران باشد.

ـی ات ی ال ـه م ام ارن ه اظ
هر سال تمام کسانی که درآمد 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، اطالعاتی درمــورد کل درآمد و 
مالیات پرداختی شما درطول یک سال نوشته شده است. اداره مالیــات از 
کارفرما، شرکت های بیمه و بانـک ها این اطـالعات را برای شما می فرستند 
و شما باید درستی این اطالعـات را کنترل کنید. اگر بخـواهیـد اظهـار نامه 
مالیاتی را تایید و امضا کنید می باید از کد رمـزدار و یا شنـاسـایی اینترنتی 
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 می توانید اظهارنامه مالیاتی خود را با استفاده از فرم کاغذی نیز به 
 اداره مالیات ارسال کنید. اظهارنامه باید حداکثر تا اوایل ماه مه به اداره 

مالیات رسیده باشد.

زوده ر ارزش اف ب ـات  ی ال م
 )moms( مالیات بر ارزش افزوده معمـوال مالیــات غــیر مستقیــم

نامیــده می شود. مالیات غیر مستقیم، مالیات بر کاالها و خدمات است 
و تمام مردم برای کاالها و خدماتی که خریداری می کنند، این مالیات را 

می پردازند. مالیات غیرمستقیم بخشـی از بهــایی ست که ما می پردازیــم. 

شما می توانید اظهارنامه 
مالیاتی خود را با استفاده 

از فرم کاغذی نیز به 
اداره مالیات ارسال کنید. 
ا  اظهارنامه باید حداکثر ت

 اوایل ماه مه به اداره 
 مالیات رسیده باشد.

ر وِن ت، ی ت دس ون وس ل ارک س: م ک ع
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درصدهــای متفاوتی، از ۲۵، ۱۲ و یا ۶ درصد برای مالیات غیرمستقیم، 
بسته به این که چـه چــیزی را خریداری می کنید، وجود دارد. برخی کاالها 

و خدمـات نیز هستــند که از مالیات غیرمستقیم معافند، مانند خدمات 
درمانی و آموزش. دولت از مالیات غیرمستقیم به صورت ابزار قدرت 

سیاسی استفـاده می کند و برای چیــزهایی که خرید آنها توسـط مردم 
درست تشخیـص داده شده، مالیات غیرمستقیــم کمتری تعیین می کند.

اص خ ـای  ات ه ی ال م
مالیات خاص یک مالیات اضافه بر برخـی کاالها مانـند مشروبات الکلی، 

بنـزین، برق و دخانیات است. سیاستمداران تعیین می کنند که کدام کاالهـا 
باید مالیـات خاص داشتـه باشند. مالیات خاص برای نـظارت برکاالهـای 

مصرفـی است. بدین معنی که دولت و پارلمـان در مـورد مالیـات خـاص 
کاالها و خدماـت تصمیـم می گیرند این کاالها اغلب برای محیط زیست یا 

تندرستی مضر هستند.

ـی اع م ت ـای اج ه ه ن زی ه
کارفرما، هزینه های اجتماعی کارکنان استخدامی خـود را پرداخـت می کند. 
این هزینه، هزینه ی کارفرما نام دارد و صرف مخارجی چــون بازنشتسـگی 
کارکنان، کمک هزینــه ی نگهـ ـداری از فرزند و کمک هزینــه ی بیمــاری 
می شود. عالوه بر هزینه ی کارفرما، مالیات کارکنان نیز باید توسط کارفرما 

به اداره ی مالیات پرداخت شود. این کار یک بار در ماه انجــام می شــود. 
افراد دارای مشاغل آزاد هم هزینــه هـای اجتمـاعی پرداخت می کنند که 

هزینه ی فردی یا egenavgift نام دارد.

اه ی س ار  ک
کار سیاه به معنــی این است که کارورز و کارفرمـا، مالیات یا هزینـه هـای 
اجتماعی را نمی پردازند. جامعه براین پایه استوار است که هر کس که کار 
می کند، مالیات بپردازد. این مالیات ها سپس برای خدمـات درمـانی، راه ها، 
نگهداری از سالمندان و دیگر خـدمـات رفاهـی که در دسترس تمام مردم 

قراردارد، استفاده می شوند. 

اگر سیاه کار کنید، برای گرفتن قرارداد اجــاره دست اول آپارتمــان یا 
خــرید قسطی و اعتباری، دچار مشکل خواهیدشد. صاحبخانه ها و 

شرکت ها اغلــب از شما می خواهند که قرارداد استخدامی خود را نشان 
دهید.

پیامدهای کار سیاه عبارتند از: 

شما نمی توانـید قرارداد کاری داشتــه باشیــد و به همــین خاطر در  •
خصوص حقوق دریافتی فریب خواهید خورد.
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پولی از صندوق بیکاری در هنگام بیکاری دریافت نمی کنید. •

درصــورت بیماری نمی توانید از مرخصی همراه با دریافت نقدینگی  •
استفاده کنید.

در صورت بیماری نمی توانید از کمک هرینه والدین استفاده کنید.  •

حقوق بارنشستگی شما کمتر خواهد بود. •

در صورت آسیب رساندن به خود و یا دیگران، و  همچنین وارد کردن  •
آسیب مالی هنگام کار، بیمه ای به شما تعلق نخواهد گرفت. 

وال اح ت  ب ث
ثبت احوال به معنای آن است که شمــا به عنـــوان ســاکن یــک کمــون 

در سوئد، نزد اداره مالیات ثبت نام شــده اید. تمــام کسانــی که 
 )personnummer( نامشــان ثبت می شـود، یک شماره شناسائی فردی

دریافت می کنند. این شماره برای آن اســت که ادارات بتوانند شمــا 
را شنـاسـائــی کنند. مهم اسـت که در جائی که زندگی می کنید ثبت 

شده باشیــد، چـــون در کمـــونی که ثبت نام هستید، مالیات پرداخت 
می کنید. این موضــوع کمک هزینه ی نگهداری از کودک و مسـکن 
را شـامل می شـود و اینکه کجا مالیــات خود را بپردازید و در کدام 

صنـــدوق رای خـــود را بیاندازید. هر کمونـــی براساس تعداد افرادی 
که در آن کمـــون زندگی می کنند، برای فعــالیت های خـــود، برنامه 

ریـزی می کنـد. و اگر نشـانی خود را تغییر دهیـد باید ظرف یک هفته 
اداره ی مالیات را آگاه سـازید. 

برای اطالع از دفاتری که کارت شنـاسـایی صادر می کنند به پایگاه اینترنتی 
www.skatteverket.se/folkbokforing اداره ی مالیات مراجعه شود

)Personbevis ردی ) ات ف ص ـخ ش ـی م واه گ
گواهی مشخصات فردی سندی است که نشان می دهد چ-ه اطالعـاتی در 
مورد شما در اداره ی مالیات ثبت شده است، مثـال نام، نشانـی و وضعیت 
تاهل. برای مثال شما برای گرف-تن گواهینامـه ی رانندگی احتیـاج به این 
سند داریـد. الزم به تذکر است که از این سند نمـی توان به عنـوان مدرک 

شناسایی استفاده کرد.

اگر به گواهی مشخصات فردی نیاز دارید، می توانید آن را از وبسایت اداره 
مالیات در اینترنت سفارش دهید یا به دفتر خدمات اداره مالیات مراجعـه 
کنید. درصورت نیاز به گواهی مشخصات فردی، به آسانـی می توانید آن را 

به دست بیاورید.
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)Id-kort ( کارت شناسـایی 
کارت آی دی اختصار کارت شناسایی فردی است. افرادی که در سوئد ثبت 
احوال شـده اند، می تواننـد از اداره مالیات، درخـواست کارت شنـاسـایـی، 
id-kort کنند. شمـا برای نشـان دادن سـن و تاییـد هـویت خـود به کارت 
شناسایی نیاز دارید. تاییـد هویت به این معنـی ست که شمـا مدرکی برای 
اثبات هویت خود و این که شما، خـودتان هستیـد، نشـان می دهیـد. برای 
نمونه، شما هنگام پیچیدن نسخه در داروخانه یا انجام کاری در بانک، باید 
کارت شناسایی )برگه هویت( خود را نشان دهیـد. اعتـبار کارت شنـاسـایی 

برای پنج سال است. هزینه درخواست کارت شناسایی ۴۰۰ کرون است.

برای گرفتن کارت شناسایی، باید به سن ۱۳ سال تمـام رسـیده باشیـد و نام 
شما در اداره ثبت احوال ثبت شده باشد، و اگر زیر ۱۸ سال سن داریدباید 
سرپرست خـود را به همـراه داشتـه بـاشیـد. سـرپـرسـت کسـی اسـت کـه 

مسئولیت حقوقی کودکان زیر ۱۸ سال را به عهده دارد. 

شما باید هویت خود را ثابت کنید، یعنی نشان دهید که هستید تا بتوانید 
کارت شـناسـایی خـود را تحـویل بگـیریـد. این کار را از راه های مختلفـی 
می توانید انجام دهید. یا مـدرک شناسایی مــورد تأییـد ارائه دهیـد یا یک 
نفر را که بتواند هـویت شمـا را تأییـد کند به همراه ببـریـد او مـی تـوانـد 
مثالً همسر، یکی از والدین، خواهر/برادر یا فرزنـد بزرگسـال شمـا باشــد. 
گاهی اوقات یک کارفرما یا کسی از یک اداره دولتی که شمـا را به خـوبی 

می شناسد، می تواند تأیید کننده هویت شما باشد.

برای اطالع بیـشتر در مـورد فردی که هـویت شمـا را می شناسد به پایگاه 
www.skatteverket.se اداره ی مالیات مراجعه شود

کارت شناسایی صــادره از اداره ی مالیــات کارت مـــورد قبـول برای احراز 
هویت شخصی در سوئد است. اما شما نمی توانــید برای سفــر به خــارج 

از کشـور به جای گذرنامه از کارت شناسـایی اسـتفاده کنید. اگر کارت 
شناسایی خود را گم کنید باید با شمــاره تلفــن 020323262 تمـــاس 

بگیرید تا کارت مزبور باطل شـود. تا شـخص دیگری نتواند از کارت 
شناسایی شما استفـــاده کند. و در صــورت سرقــت کارت شنـاسـایی باید 

مـراتــب را به پلیس اطالع دهید.

اتکارت شناسایی  ی ال س: اداره م ک ع
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ـوئد ر در س ب ت ع ـایی م اس ن ـدارک ش م
این مدارک شناسایی در سوئد معتبر هستند:

  کارت شناسایی صادر شده توسط اداره مالیات •

  گواهی نامه رانندگی سوئدی •

   کارت شناسائی سوئدی دارای عالمت SIS صادر شده  •
    توسط بانک، یا یک اداره دولتی

  کارت خدمت صادر شده از سوی یک اداره دولتی •

  کارت شناسائی ملی سوئدی •

گذرنامه سوئدی با جلد قرمز شرابی •

گذرنامه خارجی اتحادیه اروپا که بعد از اول سپتامبر ۲۰۰۶ صادر شده باشد •

گذرنامه کشورهای نروژ، ایسلند، سویس یا لیختنشتاین که بعد از اول  •
سپتامبر ۲۰۰۶ صادر شده باشد

دارک  ا م د، ام ی ـت س ت ه ام ـازه اق ـر دارای اج اگ
د داری ن ـر  ب ت ع م ـایی  اس ن ش

شما که اجازه اقامت در سـوئــد را داریـد، اما فاقـد مدرک شناسائی معتبر 
هستیـد یا کسی را ندارید که هویت شمـا را تایید کند نیز می توانید کارت 
شنـاسـائـی درخــواست کنید. اداره مالیات می تواند مشخصــات شما را با 
مشخصاتی که در اداره مهاجرت وجــود دارد، مقـایسـه کنـد. مشخصـاتـی 
که مقایسه خواهد شـد نـام، قد، عــکس، امضــاء، مـدرک سفــر و اجــازه 
اقامت است. الزم است که هم گذرنامه و هم مدرک اجـازه اقامت خود را 

نشان دهید. اگر گذرنامه ای ندارید، می توانید تنها مدرک اجازه اقامت خود 
را نشان دهید. اگر می خواهید هویت خود را به این شیوه ثابت کنید، باید 

آن را هنگام درخواست کارت شناسایی اعالم کنید.

ی اع م ت اج ـای  ه ه م ی ب
بیمه های اجتماعی بخش مهمی از سیستـم رفاهی در جامعـه سوئد است. 
این بیمه از خانواده ها، کودکان، توانخواهان، سالمندان و هنگام بیماری یا 

آسیب دیدگی ضمن کار، پشتیبانی مالی خواهد کرد. 

درمــورد حــق شمـــا بــرای داشتــن بیمــه اجتمــاعـی، صنــدوق 
بیـمــــه )Försäkringskassan( تصمیم می گیرد. صندوق بیمه یک نهاد 
دولتـی ست که در تمام کشور وجـود دارد. پرداخت کمک هـزینه ها نیز 
توسـط صنـدوق بیمه انجام می شود. سازمان بازنشستگی پرداخت حقوق 

بازنشستگی و کمک مالی به سالمندان را به عهده دارد.
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هنگامی که برای نخستین بار درخواسـت کمک می کنید، صنــدوق بیمــه 
بررسی می کند که آیا شمـا از چنین حقــی برخــوردار هستید یا نه. چنــد 

نمونه از کمک هایی که می توان از صندوق بیمه درخواست کرد:

ن ـک س ه م ن زی ـک ه م ک
اگر دارای درآمد پایینی هستید و در سوئد ثبت احوال شده اید، شاید حق 
دریافت کمک از صندوق بیمه را داشته باشید. به این کمک، کمک هزینه 
مسـکن )bostadsbidrag( گفتـه مـی شــود. اگــر دارای فـرزنــد هستیــد 
نیز می توانید کمک هزینه مسکن درخـواست کنیـد. موافقـت با پـرداخت 
کمک هزینه مسکن و میزان آن بستگی به تعداد افراد خانواده شما دارد. 
همچنین به این بستگی دارد که اجاره بهـای شما چقــدر است و چقــدر 
درآمد دارید. اگر بین ۱۸ تا ۲۴ سال سن دارید نیز از حــق دریافت کمک 

هزینه مسکن برخوردار هستید. مهم است که درصورت ایجــاد تغییری در 
درآمد خود، آن را به صندوق بیمه اطالع دهید. اگر نه ممکن است به باز 

پرداخت کمک هزینه های دریافتی خود محکوم شوید.

ن دی ـوق وال ق ح
اگر فرزند دارید یا قرار است صاحب فرزند شوید، کمک هزینه هایی برای 
شما وجود دارد. اگر باردار هستیـد و کارتان سنگـین است و نمـی توانیــد 
وظایـف کاری خــود را تغیــیر دهیـد، حــق داریــد که حقــوق بارداری 

)graviditetspenning( دریافت کنید.

هنــگامــی که صـاحـب فـرزنـدی می شــویـد، حـق داریــد حقــوق والدین 
 )tillfällig föräldrapenning( و حقوق موقت والدین )Föräldrapenning(

دریافت کنید. حقوق والدین به شما اجـازه می دهـد که به مــدت ۴۸۰ 

ر وِن س: ی ک ع
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روز نزد فرزندتان در خانه بمانیـد و برای آن پـول بگیرید. شمــا همچنـین 
وقتـی که بخاطر بیماری فرزندتان به سرکار نمی روید و نزد او می مانیـد 

مـی توانیـد حقوق دریافت کنید. این حقوق تا ۱۲ سالگی فرزند، قابل 
دریافت است.

همۀ والدین، حق دریافت کمک هزینه فرزند )barnbidrag( را نیز دارند. 
مبلغ این کمک هـزیـنه ۱۲۵۰ کرون است و هـر مـاه تا ۱۶ سالگـی فرزند 

پرداخت می شود. اگر بیش از یک فرزند داشته باشید، به شما کمک هزینه 
فوق العاده فرزند پرداخت خواهدشد. به آن کمک هزینـه تعـدد فرزنـد 

گفته می شود. اگر والدین سرپرستی مشترک فرزند را بر ُعهده داشته 
باشند می توانند کمک هزینۀ فرزند را باهم تقسیم کنند.  

اگر دارای فرزندی توانخواه هستید، از حق دریافت برخی کمک هزینه ها 
برخوردار می شوید. والدینـی که دارای فرزند توانخـواه هستنـد، می توانند 

کمک هزینه نگهداری از فرزند )vårdbidrag( درخواست کنند.

ی ـم س ای ج ه ی وان ات ـا ن ی ب زندگ
فرد معلول یا توانخواه کسی ست که به دلیل بیمـاری و یا صدمـه جسمی 

به حمایت فوق العاده نیاز داشته باشد.

فرد توانخواه باید مانند همه افراد دیگر از امکانات مشـابه برای مشـارکت 
اجتمـاعی برخوردار باشد. مثاًل کودکان توانخــواه باید مانند همه کودکان 

دیگر به کودکستان، خانه اوقات فراغت و مدرسه بروند.

قانونی وجود دارد بنام اِل.اِس.اِس )قانون حمایت و خدمات برای برخی از 
توانخـواهـان( که به افـراد معلـول حق برخــورداری از حمـایت هـای ویژه 
می دهد. این حمایت ها می توانند به صـورت فردی باشنـد که به توانخــواه 
در زندگی روزمره کمک می کنند. در صورتی که معلولیت فرد باعث مخارج 
اضافی شود وی می توانـد پـول نیز دریافت کنـد )کمک هزینه معلولیت و 
یا )handikappersättning(. این کمک شامل کسـانـی که برای تحصیـل و 
یا کار کردن نیـاز به کمک دارند نیز می شـود. برای دریافت کمـک هزینه 

معلولیت باید از صندوق بیمه تقاضا کنید.

افرادی که دارای معلولیت ذهـنی، آوتیسم )درخودماندگی( و یا صـدمـات 
جسمی و یا روحـی طوالنـی مدت باشند می توانند طبق قانون اِل.اِس.اِس 
کمک دریافت کننـد. پــدر و مــادر یـک کودک توانخواه می توانند کمک 
هزینه مراقبت ) vårdbidrag( دریافت کند. اگـر در مــورد توانخــواهـی 

سؤالی دارید با اداره خدمات اجتماعی کمون خود تماس بگیرید.
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Färdtjänst د  ت و آم ـات رف دم خ
کسی که برایش استفاده از وسایل نقلیه همـگانی )اتوبوس، قـطار، تراموا( 
دشوار باشـد می تـوانـد خـدمـات رفت و آمد دریافت کند. در این صورت 

می توان با تاکسی یا مینی بوس رفت و آمد کرد. تصمیم مربوط به استفاده 
از خدمات رفت و آمد با کمون است.

د ـی اش واه ب خ وان ا ت د ی ـوی ار ش م ی ر ب اگ
اگر هنگامی که شاغل هستید بیمار شوید، کارفرما در ۱۴ روز اول، به شما 
حقوق بیماری پرداخت خواهدکرد. پس از آن، صندوق بیمه به شما کمک 

هرینه پرداخت خواهد کرد که به آن، حقوق بیماری می گویند. 

اگر به دلیل بیماری نتوانید تمام وقت کار کنید یا آسیب دیده باشید یا این 
که توانخواه باشید، صندوق بیمه به شما حقوق پرداخت خواهد کرد.

ه م ی ـدوق ب ن ا ص ـاس ب م ت
صندوق بیمه دارای دفاتر خدماتی ست که می توان به آن ها مراجعه کرد و 
پرسش های خــود را درمیــان گذاشت. معمــوال بایـد ازقبــل وقت بگیرید. 

 اطــالعــات بیشــتر را می توانیــد در این وبســایــت پــیدا کنـــید: 
www.forsakringskassan.se

ر وِن س: ی ک ع



۱۱3 © شـورای شهـر یوتبـوری و استـانـداری استـان یـوتـالنـد غـربـی دربــاره سـوئــد | 

اگر فکر می کنید که تصمیم صندوق بیمه اشتباه است، می توانید به آن 
اعتراض کنید )överklaga(. این اعتراض باید کتبی باشد و ظرف دو ماه 

از تاریخ اعالم تصمیم، انجـام شوـد. اعـتراض خود را به دادگاه اداری 
)förvaltningsrätten( بنویسید، اما اول آن را برای صنـدوق بیمـه ارســال 

کنید برای این که صنـدوق بیمه امکان تغییر تصمیم خود را داشته باشد. 
اگر صندوق بیمه، تصمیـم خود را عوض نکند، شکایت شما به دادگاه 

اداری فرستاده می شود.

ی ذران رندگ ـه گ ن زی ـک ه م ک
کمک هزینه گذران زندگی حمایت مالی نیز نامیده می شود. به آن، کمک 
هزینـه اجتمـاعـی )socialbidrag( نیز گفتـه می شـود و می تـوان آن را از 
دفتر تامین خدمات اجتماعی کمون، درخواست کرد. این کمکی است برای 
کسانی که پولی ندارند. برای اطالع بیشتر به مطلب"اینگونه امور جاری در 

شهرداری ها اداره می شود" در فصل دوم نگاه شود.

ـاالن س زرگ رای ب وزش ب آم
تحصیل در سن بزرگسـالی در سوئد، امـری عـادی ست. افـراد زیادی برای 
تقویت حرفه شغلـی خـود و یا تغییر شغـل، تحصیل می کنند. بسیاری نیز 

به این دلیل که یادگرفتن چیزهـای جـدیـد جالـب است، تحصـیل می کنند. 
درس خـوانـدن در تمـام طول زندگی، امر مثبتی به نظر می رسـد که به آن 

می گویند آموختن مادام العمر.

در سوئد امکانات 
تحصیلی مختلف و 

زیادی برای بزرگساالن 
وجود دارد. 

Colourbox :س ک ع
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)studievägledning( ی ـغل ی و ش ل ی ص ح ـای ت م ن  راه
اگـر مطمـئن نیستیـد که در چه رشتـه ای می خـواهیـد تحصـیل کنیـد، به 
راهنمـای تحصیـلـی و شغلـی مراجـعـه کنید. این دفتـری است که افــراد 
بزرگسـال می تواننـد از آن راهنمـایـی هـایـی برای دوره هـای آمـوزشـی و 
شغل های مختلف به دست بیاورند. راهنمـای تحصیلی و شغلی می تواند 
در مدارس بزرگساالن در کمون شما مستقر باشد. برای اطالعات بیشتر با 

کمون خود تماس بگیرید.

راهنمـای تحصیلی و شغلـی، این کمـک ها را نیز می تواند دراختـیار شمـا 
قراردهد:

سفارش گواهی تحصیلی •

درخواست شرکت در کالس ها و دوره های مختلف آموزشی •

اطالعـات درمــورد آنچــه که برای واردشــدن به یـک کالس یا دوره  •
آموزشی نیاز دارید

اطالعات بیشتر درمورد تحصیل •

ی ـغل ی و ش ل ی ص ح ـای ت م ن ـز راه رک م
 اگر شما زیر ۲۰ سال سن دارید می توانید در یک مرکز راهنمـای تحصیلی 
و شغلی، راهنمایی و مشاوره دریافت کنید. دراین مـرکز، می توانـید بـرای 

نمونه، این کمک ها را نیز دریافت کنید:

گفتگـو درمــورد این که چه رشتـه تحصیلـی یا شغلـی را می خواهید  •
انتخاب کنید

کمک برای این که خـودتـان در مورد رشتـه هـای تحصیلـی یا شغلـی  •
اطالعات کسب کنید

اطالعات در مورد تحصیل در کشورهای دیگر •

)sfi ران - اس اف ای ) اج ه ـرای م ـوئدی ب ان س زب
زبان سوئدی برای مهاجران، sfi، یک آموزش مقدماتـی زبان سـوئـدی برای 
بزرگساالنی ست که زبان سوئدی، زبان مادری آنها نیست. شمـا می توانیـد 
sfi را به صــورت تمـام وقت یا نیمـه وقت بخـوانیـد. این دوره آمـوزشـی، 

رایگان است.

در آموزش sfi، بستـه به تحصیـالت شما، جهت های مختلفی وجود دارد. 
برای نمـونـه، sfi برای آمـادگــی شغلــی و sfi برای کسـانـی که تحصیالت 

دانشگاهی یا دبیرستانی دارند.

درصورت داشتن ۱۶ سال تمــام، حــق دارید که در کالس هاـی آموزش 
زبان سوئدی برای مهاجــران شرکت کنید. اما معمــول تر این است که 
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افــراد زیر ۲۰ سال، زبان ســوئــدی را در دبیرستان بیامـوزنــد. هنــگام 
ثبـت نـام برای sfi، باید کارت شنـاســائی، گواهینامه رانندگی یا گذرنامه 

به همراه داشـته باشید.

)Komvux( س ووک وم ـاالن – ک س زرگ ی ب ون م ـوزش ک آم
کومـووکس، آموزشـگاهی ست که بزرگساالن، دروس دوره هـای نه سـالـه 

ابتدائـی را در آنــجا می خوانـند و به آن آموزش مقدماتی برای بزرگساالن 
گفته می شود. اگر شما دارای تحصیالتی معادل دوره ابتدایی سوئد نباشید، 

حق دارید که از آموزش مقدماتی برای بزرگساالن برخوردار شوید. 

در کومـووکس شما می توانید درس های دبیرستـانی سـوئـد را نیز بخوانید. 
به آن آموزش دبیرستانی برای بزرگساالن گفتـه مـی شـود. اگـر شمـا دارای 
تحصیالتی معادل دوره دبیرستانی سـوئـد نباشید، حق دارید که از آمـوزش 

دبیرستانی برای بزرگساالن برخوردار شوید. 

در کومووکس، دوره هـای آمـوزشی وجــود دارد که می توانیـد آنها را نیز 
پس از دبیرستان بخوانـید. نمـونه ای دراین زمیــنه، دوره های آموزش 

تکمیلی ست که یک دوره آموزش فنی و حرفه ای برای بزرگساالن 
است. اگر دوره دبیرستان را در کومووکس به پایان برسانید، می توانید 
تحصیل خود را در سطح مدرسه عالی و دانشگاه ادامه دهید. تحصیل 

در کومووکس نسبت به مـدارس و دبیرستـان های عادی، سریع تر پیش 
می رود. شمـا باید خـودتان درمــورد برنامه هـای تحصیلـی خود تصمیم 

بگیرید و می توانید به صورت روزانه یا شبـانـه تحصـیل کنید. درس 
خواندن در کومووکس رایگان است، اما پول کتاب ها و دیگر مواد درسی 

را باید خودتان بپردازید. اگر شما بیش از ۲۰ سال سن دارید و حداقل ۵۰ 

ر وِن س: ی ک ع
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درصد درس می خـوانیـد، مـی توانیـد از سازمان مرکزی کمک های تحصیلـی 
)CSN (، کمک هزینه تحصیلی و وام تحصیلی درخواست کنید.

برای افرادی که برای نمـونـه دچار معلولیت ذهنــی یا مشــکالت روانــی 
دیگر هستند نیز آموزش بزرگساالن وجود دارد. چنین آموزشی، َسرووکس 

)särvux( نام دارد.

ی  ردم ی م ال ـدارس ع ا م ـاالن و ی س زرگ اه ب ـگ وزش آم
)Folkhögskolor (

یک آموزشگاه بزرگساالن، مدرسه ای برای دانش آموزان بزرگسـال است. در 
این آموزشگاه ها می توانید درس های دوره ابتدایی ، دبیرسـتان و هنرستـان 
فنی را پس از مقطع دبیرستان بخـوانیـد. در بسـیاری از این آموزشـگاه ها، 
می توان همزمان با تحصیل، زندگی هم کرد. در یک آموزگشـاه بزرگساالن 

می توانید دوره های مختلفی را بگذرانید:

دوره های آموزشی عمومی که می توانید به جای دوره های دبیرستانی  •
و گاهی ابتدایی بگذرانید. با توجه به تحصیالتی که دارید، می توانید 
از یـک تا چهـار سـال در اینجـا درس بخـوانید. سرعت آموزش دراین 

آموزشگاه، کندتر از کومووکس است.

دوره های آموزشی اختصاصـی، دوره هایی هستنـد که برای رشتـه های  •
خاصی درنظر گرفته شده اند. برای نمونه می توانید موسیقـی یا هـنر 
بخوانید. همچنین می توانیـد یک حـرفـه بخصـوص مانند مربـی گری 

فعالیت های اوقات فراغت یا دستیاری بخش پزشکی را یاد بگیرید. 

زبان ســوئــدی برای مهــاجــران. آموزشگاه های بزرگساالن می توانند  •
دوره های آموزش زبان سوئدی برای مهاجران )Sfi( نیز داشته باشند.

هرآموزشگاه، خــود درمــورد پـذیـرش دانـش آمــوزان تصمیــم می گیـرد. 
آموزشگاه های بزرگساالن دارای سیستـم نمــره گذاری مخصـوص به خــود 
هستند. تحصیل در آموزشگاه های بزرگسـاالن، می تواند شـرایـط عمـومـی 
برای ورود به دانشگاه ها و مدارس عالی را به شما بدهد. منظور این است 
که شما، معلوماتی را که برای تحصـیل در مـدارس عالی و دانشـگاه ها الزم 

است، به دست آورده اید.

)YH-utbildning ه ای ) رف ی و ح ن ـی ف ال ـوزش ع آم
آموزش عالی فنی و حرفـه ای، شکلـی از تحصـیل است که شما در آن، یک 
حرفه مشخص در یک رشته خاص را آمـوزش می بینید. آمـوزش عالی فنی و 
حرفه ای، YH-utbildning، جانشینی برای تحصیل طوالنی تر در دانشگاه 
و مدرسـه عالی ست. در طـول تحصـیل، دانشجـویان ازطریق کارآموزی در 

تماس زیادی با شرکت ها قرار می گیرند.
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طی این دوره ها دانشجـویـان در تمـاس نزدیــک با زنـدگی کاری و 
حرفـه ای هستند. هدف این است که دانشجویان بتوانند به مجرد پایان 

تحصیل، کاری پیداکنند. برخـی از دوره های آمـوزش عالــی فنی و حـرفه 
ای، آمــوزش زبـان سوئـدی را نیز به عنـوان کمـک وـیژه دراختیــار 

دانشجــویان قرارمـی دهند. این کمک برای شماست که زبان مــادری 
دیگـری بجز ســوئــدی داریـد. اگر می خواهـید بیشـتر درباره آمـوزش 

عالی فنی و حـرفه ای بدانید، می توانید با اداره آمـوزش عالی فنی و 
www.myh.se :حرفه ای تماس بگیرید

برای تحصیل در یک دوره آموزشی عالی فنی و حرفه ای، شما باید مـدرک 
مقدماتی دبیرستان را برای ورود به دانشگاه و مدرسه عالی داشتـه باشیـد. 
این به ایـن معنـی است که شمـا دارای مدارک گذراندن دروسـی که برای 

تحصیل در دانشگاه و مدرسه عالی الزم است، هستید. 

)högskola( ی ال ه ع درس اه )Universitet( و م ـگ ش دان
در سوئد، هم مدارس عالی و هم دانشگاه وجـود دارد. تفـاوت این دو در 
این است که در دانشگاه، دوره های پژوهشی الزامی ست، درحالی که این 
شرط برای مدارس عالی وجود ندارد. رشته های تحصیلی دانشگاه و مدارس 
عالی دارای امتـیاز و دانشنـامـه مشابه هستند. در هر استان، حـداقـل یک 

دانشگاه یا مدرسه عالی وجود دارد.

ه ان داگ ـی ج ای درس ده ا واح ی ی ال وزش ع ه آم ـت رش
یک رشته آموزش عالی در بر گیرنده چنـدین واحـد درسی است که بعدا 

به گرفتن یک دانشنامه ختم می شود. گرفتن دانشنامه به این مفهــوم 
است که دانشجو تمام آزمون ها را گذرانده و فارغ التحصیل شده است. 

در یک رشته آموزش عالی شما باید بیشتر دوره ها را بگذرانید. امـا 
دوره هـایی نیز هستنـد که شمـا خـودتان می توانـید انتخـاب کنید. برای به 

دسـت آوردن دانشنـامـه مثاًل رشته های پزشکی، لیسانس علوم اجتماعی، 
حـقوق قضـائی یا مهنـدسـی باید واحدهای آن رشته تحصیلی را خواند. 
اگر واحـدهـای درسی جـداگانه ای می خوانید، انتخاب دوره ها و ترتیب 

خواندن آنها با خود شماست. دانشجوی تمام وقت باید هر سال ۶۰ واحد 
آموزش عالی را بگذراند.

ی ال ه ع درس اه و م ـگ ش ه دان ط ورود ب ـرای ش
برای این که بتوانید در یک رشته آموزش عالی تحصیل کنید، باید در وحله 
اول واـجد شرایط عمـومـی ورود به این سطـح تحصیلـی باشیـد. گاهی به 
صالحیت ویژه ای هـم نیاز است. یعنی این که شما بایـد برخـی واحـدهای 
درسی دبیرستـانی را خـوانـده باشیـد تا بـتوانیـد در بعضـی از رشتـه ها در 

مدارس عالی و دانشگاه وارد شوید. 
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صالحیت عمومی را کسی دارد که:

مدرک پایان تحصیـالت دبیرستـانــی را گرفته و در حـداقل ۹۰ درصد  •
درس ها، نمره قبولی داشته است.

مدرک پایان تحصیــالت آمـوزش بزرگسـاالن را گرفته و در حداقل ۹۰  •
درصد درس ها، نمره قبولی داشته است.

دارای یـک مــدرک تحصیلـی ســوئــدی یا خارجی معادل تحصیالت  •
دبیرستانی یا آموزش بزرگساالن در سوئد است، مانند:

مــدرک تحصیلــی از آموزشــگاه بزرگســـاالن و گــذراندن  -
دوره هایی که این صالحیت را می دهند

کسب معلومـات به شیــ وه دیــگری که معــادل تحصیالت  -
دبیرستانی یا آموزش بزرگساالن در سوئد باشد

داشتن صالحیت عمومی از دانمارک، فنالند، ایسلند یا نروژ -

از طریق تحصیالت سوئــدی یا خارجی، یا تجربیات عملی،  -
معلوماتی کسب شده باشد که بتواند امکان تحصیل در 

سطح آموزش عالی را بدهد

برای کسانی که تحصیــالت خارجـی دارند، دانش کافی در زبان سوئدی و 
انگلیسی نیز یکی از شرط هاست.

صالحیت ویژه می تواند برای رشته های مختلف تحصیلـی، متفــاوت باشد. 
اطالعات در مـورد صالحــیت ویژه برای هر رشتـه، نزد دانشگاه یا مدرسه 

عالی دارنده ی آن رشته، وجود دارد.

ی ال ات ع ی ص ح ـارج ت خ م
بخش بزرگی از هزینه فعـالیت های دانشـگاه ها و مـدارس عـالـی توسـط 

دولت تامین می شود.

ر وِن س: ی ک ع
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درنتیجه تمام رشته هـای آمــوزش عالی رایــگان هستند و شما تنها هزینه 
کتاب ها و دیگر وسایل تحصیلی خود را می پردازید.

دانشجویان مهمانی که مدت معینی تحصیل می کنند و از کشورهای خارج 
از اتحادیه اروپا یا منطقه همــکاری اقتصـادی اروپا آمده اند، باید شهریه 

بپردازند.

اگر شما حـداقل نیمه وقت یعنی ۵۰ درصد درس می خوانید، می توانید از 
سازمان مرکزی کمـک های تحصیلی )CSN (، کمک هزینه تحصیلـی و وام 

تحصیلی درخواست کنید.

ر ـت ش ی ات ب اع اط
در باره تحصیل در مـدارس عالی به زبان های مختلـف، می تـوانیـد در این 
وبسایت بخوانیـد: www.studera.nu. اگر خـواستـار اطـالعـات بیشتـری 

 درمــورد مقــررات پذیرش هستیـد، به این وبسـایت مـراجعـه کنیــد: 
www.antagning.se

ابی ی ارزش 
ارزشیابی یعنی تعیین کردن ارزش چیــزی که سنجش دقیــق آن دشــوار 

اسـت. وقتی تحصیالت شـما یا معلومات شـما در یک شغل بخصوص، 
مــورد رسیدگی قرارگیرد، به آن ارزشیابی می گویند. ارزشیــابی تحصـیالت 

قبلــی یا معلـومــات حرفه ای شما می تواند نشان دهد که شما از 
معلوماــتی معــادل آن چه که در سوئد تدریس می شود، برخورداریـد. 
شمــا می توانــید در یک ارزشیابی شغلــی شرکت کنید تا درجریان آن، 
معلومــات حرفــه ای شمــا به صـورت گفتگو و در عمل، ارزیابی شود. 

شما می توانید برای شغل هایی مانند کارهــای ساختمــانی، درمان، 
صنعت، حمل و نقل و رسـتوران ارزیابی شـوید.

ی ارج ی خ ل ی ص ح ت ـدارک  م ـی  اب ارزی
اگر یک دوره آموزش عالی خارجـی را به پایان رسانده اید، تحصیـالت شما 
می تواند نزد سازمان آموزش عالی ارزیابی شود. این ارزیابی ، رایگان است. 

www.uhr.se :اطالعات بیشتر را دراین وبسایت بخوانید

بعضی از مشاغل با مقرراتی که در قوانین سوئد درـمورد شرایـط الزم برای 
کار در این شغل ها وجود دارد، تنظیم شـده اند، مانـند برخی مدارک فارغ 
التحصیلی. اگر شما خواستار کار در یکی از این مشاغل هستید، باید مجوز 
الزم را از اداره ی مسوؤل آن شغل درخـواسـت کنید. برای نمـونـه، شغــل 
خدمات درمـانی مانند پزشـکی یا پرستـاری از اداره کل امـور اجتمـاعـی و 

شغلی در محدوده آموزش از اداره کل امور مدارس.
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ی ارج ـی خ ل ی ص ح ـدارک ت ـه م م رج ت
اگر می خواهیـد مـدارک تحصیلـی شـما ارزیابی شـونـد، اول باید به زبـان 
سوئدی ترجمه شوند. این ترجمه باید توسـط یک مترجـم حرفـه ای انجـام 

شود. اداره کاریابی معمـوال برای ترجمـه مـدارک تحصیلـی، کمـک می کند. 
اگر مدارک به زبان های انگلیسـی، فرانسـوی، آلمانـی، اسپانیائی یا یکی از 

زبان های اسکاندیناوی نوشته شده باشند، نیازی به ترجمه ندارند.

ی ل ی ص ح ـی ت ال ـک م م ک
بزرگساالنی که مشغول به تحصـیل هستنـد می تواننـد از اداره ی مـرکـزی 
کمکهای تحصیلی )CNN( تقـاضـای کمـک کننـد. کمـک مالـی تحصیلـی 
متشکل از وام و کمک بالعوض است. وام گرفته شـده به اضـافـه بهـره آن 
باید باز پرداخته شود. این شامـل کسانـی که از سـوئـد نقل مکان می کنند 
هم می شود. هنگام درخواست مشخص می کنید که آیا وام هم می گیرید 
یا نه. حـداـقل شش مـاه پـس از آخرین کمـک مالـی تحصیلـی شـروع به 
بازپرداخت آن می کنید. اگر دارای فرزند هستید می توانید کمـک بیشتری 

 .)tilläggsbidrag( دریافت کنید

شما می توانید در صـورت گرفتن اجـازه ی اقامت دائـم کمـک مالی و وام 
از اداره ی مرکزی کمک های تحصیلی دریافت کنید. همچنین در صورتی 

که به عنوان پناهنـده و یا فرد نیازمنـد حمـایت و یا به خاطر شرایط 
بسیـار سخت موفق به گرفتن اقامت دائم شده باشیـد این وام به شما 
تعلق می گیرد، حتی اگر اجازه ی اقامت شـما کوتـاه مدت بوده باشد. 

افـزون بر این بـرای دریافت کمک هزینه ی تحصیلی باید شرایط دیگر را 
احراز کنید. مانند اینکه فردی که 

پناهندگان حـق گرفتـن کمـک هزینـه ی تحصیلـی از اداره ی مرکـزی 
کمـک هزینه های تحصیـلی )CSN( را ندارند. برای اگاهی بیشتر به 

پایـگاه اینترنتی www.scn.se مراجعه شود.

ت های  ی عال ـت و ف راغ ـات ف اوق
ی ن م نج ا

اوقات فراغت به زمان پس از کار یا درس گفتـه می شـود. در سـوئـد یـک 
سنت قوِی فعالیت هـای انجمنـی وجـود دارد و بسیاری از مردم در اوقات 
فراغت خـود عضـو یـک یا چند انجمـن هستند. در فعالیت های انجمنـی 
شما می توانیـد با کسانی که عالقمندی های مشابه شما را دارند آشنا شوید 
و تماس های بیشتری با جـامعـه سـوئـد پیـداکنید. برای شمـا که تازه وارد 
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هستید، عضویت در یک انجمن می تواند راهی برای یافتـن دوستـان جدید 
و یادگرفتن سریع زبان سـوئـدی باشد. در یک انجمن، امکان کار با مسائل 

اجتماعی نیز برای شما فراهم می شود.

ر سـوئـد، آزادی تشـکیل انجمـن وجـود دارد. این، بخـش مهمـی از یک 
جامعـه ی دموکراتیـک است. آزادی تشـکیل انجمـن به این معنی ست که 
همه حق دارند که یک انجمن تاسیس کننـد. گروهـی از مردم که عـالیـق 

مشترک یا پیشینه مشترکی دارند، می توانند یک انجمن تشکیل دهند. 

انواع مختلف انجمن وجود دارد، مانند انجمن های ورزشی، انجمن های 
فرهنگی و موسیقی و انجمن های مذهبـی. کار در یـک انجمـن معمـوال 

داوطلبانه است و دستمزدی پرداخت نمی شود.

ن م ج ـک ان ل ی ی ـک ش ت
برای تشکیل یک انجمن باید یک هیئت مدیره وجود داشتـه باشـد. هیئت 
مدیره پیشنهادهایی را برای مقررات انجمن می نویسـد که باید در انجمـن 
اجرا شـود. این مقـررات، اساسنامه )stadgar( نامیـده مـی شـود. در اغلب 
موارد، انجمن ها در اداره مالیات ثبت می شوند و یک شماره ثبت سازمانی 

دارند. انجمن ها معموال یک حساب بانکی نیز دارند.

ف ل ت خ ـای م ن ه م ج ـا ان ـاس ب م ت
اگر می خواهید در یک انجمن عضو شوید، یک انجمن تأسیس کنید یا برای 
یک انجمـن درخواست پول کنید با کمـون خود تمـاس بگیرید. در کمـون، 

 )fritidsförvaltningen( ممـکن است برای نمـونه بخش اوقـات فراغت
باشد که به انجمن ها کمک کند.

Colourbox :س ک ع

ا بانوان مسن تر برانید. ب
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 www.verksamt.se برای اگاهـی از تاسیـس انجمـن به پایـگاه اینـترنتـی
مراجعه شود. در این پایگاه اطالعات مفصلی در مورد امور شرکتها، اداره ی 

مالیات و اژانس توسعه ی اقتصادی و منطقه ای سوئد آمده است.

ران اج ه ـای م ن ه م ج ان
یک انجمن مهاجران، انجمنی ست که به افرادی که از یک کشور آمـده اند 
کمک می کند تا یکدیگر را در کشور جـدیـدشـان پـیدا کننـد. انجمـن هـای 
مهاجـران می توانند کمک خوبی برای مهـاجـران تازه وارد باشند تا جامعـه 

سوئد را درک کنند.

ی گ ن ره ـای ف ن ه م ج ان
یک انجمن فرهنگی می تواند انجمنی باشد که اعضای آن عالقمند به نوع 

خاصی از رقص، تئاتر یا موسیقی هستند و یا ا ین که افرادی با پیشینه 
قومی و فرهنگی مشترک را گردهم جمع کند.

ی اع ف ت ان ر  ی ای غ ان ه ـازم س
سازمان های غیر انتفاعی تالش می کنند تا جامعه را توسعه داده و تغـییر 

دهند. 

به سازمان های غیر انتفاعی گاهـی سـازمـان های داوطلبانه یا سازمـان های 
غیردولتی )NGO( نیز گفتـه می شـود. بسیـاری از انجمـن هـای سـوئـد در 
منـاطق زیادی از کشور فعالیت دارند. بعضی از آنها در خارج از کشور نیز 

فعال هستند. 

در اینجا تعدادی از سازمان های غیر انتفاعی سوئد را می بینید:

صلیب سرخ یک سازمان بین المللی ست که در سراسر جهان وجود دارد، 
گاهـی نیز با نام هـالل احمـر. سـازمـان صلیب سـرخ می تواند برای یافـتن 
بستگانی که تماس با آنها به دلیل جنـگ یا درگیری ها و یا سوانـح طبیعـی 

قطع شده به آدم کمک کند.

این سازمـان، دفترهـای محلـی در برخی از کمون ها نیز دارد که می توانـد 
در دروس مدرسه و یا انجام فعالیت هایی برای شمـا که تازه وارد هستیـد، 
کمک کند. سـازمـان صلیب سرخ همچنین دارای مراکز درمانی برای آسیب 

دیدگان جنگ و شکنجه در برخی از کمون هاست.

سازمان نجات کودکان یک سازمان بین المللی ست که برای حقوق کودکان 
در سوئد و کشورهای دیگر کار می کند.

KFUM سازمان مـردان جـوان مسیحی بخشـی از سـازمـان بین المـللــی 
YWCA-YMCA است. آن ها بیشـتر فعـالیت هایی را برای نوجوانان تازه 
وارد ترتیب می دهند. نوجوانان جمع می شوند تا به همـراه یک سرپرست، 

برای نمونه به سینما بروند، ورزشی را امتحان کنند یا به تئآتر بروند.
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IM )کمک های انسانی فردی( سازمانی بین المللی ست، اما در سـوئـد نیز 
فعالیت دارد. کار این سازمان در زمینه همپیوستگی و مشارکت در جامعه 

ـی اس ی ای س ن ه م ج ان
اگر به سیاست عالقه دارید می توانید در یک حزب سیاسی یا یک سازمان 
سیاسـی عضـو شـویـد. در اغلب احــزاب سـیاســی، گروه هائـی هم برای 

بزرگساالن و هم برای جوانان وجود دارد.

ر گ ـای دی ن ه م ج ان
انجمن های زیاد دیگری وجود دارند که می توانند جالب باشند. انجمن های 
طرفـداران طبیعت و حیوانات، انجمـن های زیست محیطـی و انجمن های 
مذهبی. انجمن های بازنشستـگان نیز وجـود دارند که برای خواسـته هـای 

بزرگساالن فعالیت می کنند.

ـوئد ت در س ـن ک س ی- ی ردم ـای م ش ه ب ن ج
یک جنبش مردمی زمانی شکل می گیرد که گروه بزرگی از مردم برای یک 
هدف مشترک کار می کنند، ماننـد محیـط زیست و مخـالفت با نوشیـدن 
مشروبات الکلی. جنبش های مردمی مدت بسیار زیادی در سـوئـد وجـود 
داشته اند. یک جنبش مردمی اغلب سازمـانـی ست که در نقـاط مختلـف 
کشور وجود دارد. جنبش های مردمی در طـول قـرن نوزدهـم و آغـاز قـرن 
بیستم، از اهمیت زیادی در سوئد برخوردار بودند. در آن دوره ها، بسیاری 
از جنبـش هـای مـردمـی برای حقوق انســان ها و بـرای جـامعــه ای دارای 

دموکراسی بیشتر مبارزه می کردند.

جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی، جنبش کلیسای آزاد و جنبش کارگری 
از جنبش های بزرگ بودند. جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی، نخستین 

ر وِن س: ی ک ع
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جنبش بود. این جنـبش برای این که مـردم کمتر مشروب الکلی بنوشنـد، 
فعالیت می کرد. جنبش کلیسای آزاد یک جنبش مسیحی است. پیش از آن، 

این جنبش برای نمونه برای حق رأی همگانی تالش کرده بود. بسیاری از 
جنبش های مردمی برای برخورداری همه مردم از امکان تحصیل و آموزش 

تالش می کردند. امروزه بسیاری از جنبش های مردمی در زمینه مسائل 
سیاسی کار می کنند. همچنین جنبش های مردمی وجود دارند که امروزه به 

صورت ادارات دولتی کار می کنند، مانند بیمه بیکاری یا a-kassan. سنت 
فعالیت دسته جمعی برای ایجاد تغییر هنوز در جامعه سوئد وجود دارد. 

امروزه نیز انجمن های زیادی فعالیت می کنند.

)Folkbildning ی ) ردم ـوزش م آم
آموزش مردمی به معنـای این است که تمـام بزرگسـاالن از یک آمــوزش 
عمـومـی برخــوردار شـونـد. تمـام آمـوزش ها در انجمن های آموزشی و 

آموزشگاه های بزرگساالن، آموزش مردمی نامیده می شوند. آموزش مردمی 
در سوئد، رشد خود را از بیش از ۱۰۰ سال پیش آغاز کرد و هنوز هم یک 

جنبش قوی است. مردم از طریق آموزش مردمی، معلوماتی کسب می کنند 
تا بتوانند فعاالنه برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک مشارکت کنند.

ـی وزش آم ای  ن ه م ج ان
یک انجمــن آموزشـی، سازمـانـی سـت با آمـوزش هـایـی برای 

بزرگـســاالن. انجمن های آموزشی بسیاری وجود دارند که محفل های 
آموزشی، برنامه های فرهنگی و سایر آمـوزش ها را برای بزرگــساالن ترتیب 

می دهـند. یک محفل آموزشی، گروهی است که با یکدیگر چـیزی را 
می آموزند. این می تواند برای نمونه هنر، موسیقی، زبان یا فرهنگ باشد. 
 Studieförbundet Vuxenskola, Folkuniversitet, Medborgarskola
و ABF چند انجمـن آموزشـی هستند. انجمن های آموزشی در سوئد هر 

سال حدود ۳۰۰۰۰۰ محفل آموزشی تشکیل می دهند. آنها بیش از دو 
میلیون شرکت کننده دارند.

ـابه ش ات م دم ان و خ ـدگ ن اه ن ـای پ م ن راه
بسیاری از کمون ها و سازمـان هـای غـیر دولـتی به پناهندگان تازه وارد و 

مهاجران کمک می کنند تا با سـوئـدی ها در تماس قرار بگیرند. هـدف این 
است که مهاجران و سوئدی ها در اوقات فراغت یکدیگر را مالقات کنند تا 
با یکدیگر آشنا شوند و با هم تبادل تجربیات کنند. این تماس ها می تواند 
به صورت فعالیت های مختلف مانند بولینـگ، بازدید از مـوزه ها یا سـایـر 
اماکن جالب توجه باشد. برای اطالع از آنـچه دراین زمینه وجـود دارد، با 

کمون خود تماس بگیرید.
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ان وان ان و نوج ـودک رای ک ـت ب راغ ـات ف اوق
ت راغ ات ف ـای اوق ه ه ان خ

در کمون هـا معمـوال خانه های اوقات فراغت برای نوجوانان بین ۱۲ 
تا ۱۶ ساله وجـــود دارد. خـانـه هـــای اوقــات فراغت برای جوانان با 

ســن باالتـر نیز وجـود دارد. در خــانه های اوقـات فـراغت، نوجـوانان 
می توانند فیلم تماشــا کنند و دوستــان خــود را ببینند. معمـوال خانه های 

اوقــات فـراغــت دوره هایی را نیز ترتیب می دهـند که نوجـوانـان 
می توانند رقــص، بازی در نمایش و عکس گرفتن را بیاموزند. برای اطــالع 

از آنچــه درایـن زمینه وجود دارد، بـا کمون خود تماس بگیرید و یا به 
وبسـایت کمون مراجعه کنید.

ان وان رای نوج ذاری ب ه گ ای ـرم س
عالوه بر خانه های اوقات فراغت، در بسیاری از کمون ها اقدامات ویژه ای 

نیز برای نوجوانان انجام می شود. شاید باشگاه های نوجوانان یا اماکن 
مالقات وجود داشته باشد که در آنها نوجوانان بتوانند باهم دیدار کرده 

و از امکان ایجاد یک پروژه یا تشکیل گروه های مختلف برخوردار شوند. 
برای اطالع از آنچه دراین زمینه وجود دارد، با کمون خود تماس بگیرید و 

یا به وبسایت کمون مراجعه کنید.

ر وِن س: ی ک ع
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ی ورزش ای  ن ه م ج ان
انجمن های ورزشی برای بسیاری از کودکان و نوجوانان در سوئد مهم 

هستند. آنها دراین انجمن ها می توانند ورزش های مختلفی مانند فوتبال، 
اسب سواری و شنا را تمرین کنند. تحقیقات علمی نشان می دهند که حال 

نوجوانانی که ورزش می کنند بهتر است و دیدگاه مثبت تری نسبت به 
آینده دارند. این نوجوانان استرس کمتر و دوستان بیشتری دارند.

ر وِن س: ی ک ع



۱۲۷ © شـورای شهـر یوتبـوری و استـانـداری استـان یـوتـالنـد غـربـی دربــاره سـوئــد | 

ث،  رای بح ب ی  ـش های پرس
۳ ش  بخ

چه پیامدی برای جامعه خواهد داشت اگر شما سیاه کار کنید و 
مالیات نپردازید؟

عضویت در یک انجمن صنفی، چه سودها و زیان هایی دارد؟

عضویت در صندوق بیکاری a-kassan، چه سودها و زیان هایی 
دارد؟

بیشتر مشاغل از طریق روابط و شبکه های اجتماعی به دست 
می آیند. شما چطور می توانید این روابط را در سوئد ایجاد کنید؟

به نظر شما مالیات باید صرف چه اموری شود؟

سطح مالیات در سوئد باالست یا پایین است؟

چگونه می توانید هنگام درخواست کار در سوئد، از تجربه های 
حرفه ای قبلی خود استفاده کنید؟

 هنگام انتخاب رشته تحصیلی، نیاز است که به چه چیزهایی 
فکر کنید؟

در اوقات فراغت خود بیشتر چه کاری  می کنید؟

به کدام حرفه و شغل در سوئد عاقه مند هستید؟

برنامه ای برای ادامه تحصیل دارید؟

 آیا توانسته اید با انجمن هایی که برایتان جالب هستند، 
تماس برقرار کنید؟
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حقـوق و وظایف افراد  .۴
مطالب فهرسـت 

مساوات و حقوق بشر

محافظت در برابر تبعیض

خانواده و فرد

حقوق کودکان

 خشونت مردان علیه زنان 
و خشونت در روابط نزدیک

Colourbox :س ک ع
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ر قوق بش ـاوات و ح س م
مسـاوات یعنی این که تمـام آدم ها ارزش یکسـانی دارنـد و بایـد با آنهـا 
هم بطـور برابر رفتـار شـود، صرف نظر از اینکه از نظر وابستگی نژادی، 

جنسیتی و یا ناتوانی با یکدیگر متفاوت باشند. 

واژه مسـاوات از اعالمیه جهانی سـازمان ملل برای حقوق بشـر در سال 
۱۹۴۸ گرفته شـده اسـت. اعالمیه حقوق بشر سازمان ملل درباره این 

اسـت که تمام آدم ها ارزش و حقوق یکسـانی دارند. تمام انسـان ها از 
حـق آزادی بیـان، اعتقاد به هر خدایی که می خواهند و انتخاب شـریک 

زندگی برخوردارند.

اعالمیـه حقـوق بشر سازمان مـلل تمام مردم جهـان را دربر می گیرد. یک 
دموکراسی مـدرن، بـدون احتـرام به حقـوق بشر دوامی نخـواهـد داشت. 
دولت ها باید از شهـرونـدان خود در برابر تبعیض و فشـار محافظت کنند. 
در سـوئـد، حقـوق بشر توسط سه قانون اساسی پاسداری می شـود: نظام 
حکومتی، آزادی مطبوعـات و نشر و آزادی بیان. قوانـین تاکیـد دارنـد که 
دولـت و کمون هـا باید برای تـامین حــق کار، مسـکن و آمــوزش تمـام 

شهروندان تالش کنند.

در وبسـایت دولت www.manskligarattigheter.se می توانیـد درباره 
حقوق بشر بیشتر بخوانید.

)Europakonventionen ا ) ـان اروپ م ی پ
از سال ۱۹۵۰ یک پیمان اروپایی برای پاسـداری از حقوق بشـر به وجــود 
 ،konvention آمده است که پیمـان اروپا نامیـده می شـود. یک پیمـان یا
توافقی ست میان چند کشـور. چند نمـونـه از حقوقـی که در این پیمـان 

وجود دارد:

ر وِن س: ی ک ع
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حق آزادی و امنیت شخصی •

حق برخورداری از یک دادگاه عادالنه •

 حق برخورداری از احترام نسبت به زندگی خصوصی و خانوادگی •

در سال ۱۹۹۵، این امر در سوئد به صورت قانون در آمد. حکومت، دولت 
و کمون ها باید مراقب رعایت پیمان اروپا در کشور باشند.

ـم س ی ن ی م ـری و ف راب ت، ب ـی س ن ج
مقصـود از برابری، برابری میان زن و مـرد است.زنان و مـردان باید بطـور 
مسـاوی و برابر در حاکمیت حضـور داشته ودر جامعه و زندگی شخصـی 
خـود تاثیر گذار باشـند. برابری بدان معناسـت که زنـان و مـردان بطــور 

مسـاوی از حقوق و مسئولیت ها برخوردار باشند. امکانات افـراد متاثـر از 
عوامل متعـددی است که فراتر از جنسیت اسـت. به سخـن دیگر همه ی 
افـراد اعم از زنان و مـردان دارای تجربیات زندگی و اوضــاع اقتصــادی 

یکسانی نیستند. 

جنسـیت شـامل یک گروه انسـانی خاصی نیست. افرادی هستند که خود 
را زن و یـا مـرد معرفی نمی کنند بلکه جنسـیت دیگری دارند که متفاوت 

از چیزی اسـت که به هنگام والدت بوده اند. همه ی افراد صرف نظر 
از جنسیتشـان، از معیارهایی که جامعه به جنسـیت افراد می دهد تحت 

تاثیر قرار می گیرند. 

فمینیسـم مفهومی جامع برای تحلیل جامعه و سـوق دادن افکار 
عمومــی به زنان اسـت و اینکه زنان از اهمیت کمتری در جامعه به 

نسـبت مــردان برخوردارند و زنان تمایل به ایجاد تغییر دارند. جنبش 
سیاسـی فمینیــستی از راه های مختلفی برای ایجاد فرصت های برابر، 

حقـوق و مسـئولیت های گوناگون در جامعه تـالش می کند. تالش عملی 
ایـن جنبش با هدف ایجــاد برابری، مبارزه بـا تبعیض و مقابله با 

خشـونت های جنسـی و افزایش نقــش زنان در اتخاذ تصمیم های کالن 
اسـت. و همچنیـن جلب توجه عموم به این امر کـه دیگر محرومیت ها 

ریشـه در جنسیت افراد دارد.

زل  ن ـت و م اس ی ـری در س راب ب
در آغاز قرن بیستم تفاوت بسیاری میـان حقــوق زنان و مردان در سـوئـد 
بود. زنان تا پیـش از سال ۱۹2۱ حق رای دادن و یا نمایندگی برای مجلـس 
را نداشتند. در همان هنگام حقـوق زنان متـاهـل و داری رشـد فـکری به 

رسمیت شناخته شد و این بدان معنـا بود که زنان مثـال حـق تصمیم گیری 
در مورد درآمدهای شخصی خـود را یافتنـد. اما امـروزه پارلمــان سـوئــد 

)رایکسـداگن( متشــکل از نیمی از زنان و نیمـی از مــردان است. کابینه ی 
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دولت نیز نیمی را زنان و نیمی دیگر را مـردان تشـکیل می دهد و تقـریبـا 
۴3% از سیاستمداران شوراهای شهرها زن هستند.

بیشتر زنان متاهل در گذشـته تنهـا خـانـه داری و نگهـداری از کودکان را 
برعهده داشتند اما در دهه ی هفتاد قرن گذشته مدارسی برای آموزش های 
مقدماتی و مهدکودک هایی ایجاد شدند. به دنبال آن بیم-ه ی والـدیـن به 
مرحله ی اجرا درآمد. این موضوع کمـک کرد تا والـدیـن به هنـگام والدت 

کودک از مرخصی برابری کمک بگیرند. این تغییرات کمک کرد که کارکردن 
زنان آسانتر شده و درآمدهای شغلی خود را حفظ کنند. در دهه ی هفتاد 
قـرن گذشتـه قـانـون آزادی سقـط جنـین به زن حـق اتخـاذ تصمیـم برای 

فرزند آوری را داد.

در گذشته کارهای منزل عمدتا به دوش زنان بود، مانند نگهداری کودکان، 
شستن لباس ها، تمیز کردن خانه و شـستن ظرف ها. اما در شرایـط کنونی 
کار در مـنزل به سمـت بـرابـری میان زن و مـرد گام برمـی دارد، اما زنـان 

همچنان بیش از مردان در خانه کار می کنند.

ار  ط ک ی ح ـه و م درس ـری در م راب ب
در سال ۱۹27 دختران مانند پســران از فرصت های برابر تحصیلــی 

دولتی برخوردار شـدند. هم اکنون در مدارس ابتدایی و دبیرسـتان ماده ی 
آموزشـی ویژه ای گنجانده شـده است. این روش از دبیران می خواهد 
که روحیــه ی برابری جنسـیتی را میان دانش آموزان تقویت کنند. به 
سخن دیگر دبیران باید در برخوردشان با پسران و دختران رفتــاری 

برابر باشــند.اما انتخــاب رشته ی تحصیلــی و شغـل در شرایط فعلـی 
به خــوبی از گزینش جوانان حکایت دارد و اینکه با جنسـیت آنان 

همخوانی دارد.

در سال ۱۹۸۰ قانــون برابری که در گام نخست برابری در کار و 
دستمــزد بــود به تصویب رسیــد. در شرایـط کنونی ۸۰% زنــان بین 2۰ 

تا 6۴ ســـال مشـغول به کارند. اما در شـرایط کنونی برابری در کار وجود 
ندارد و تفاوت دستمزدهــا بین زنان و مـــردان بسیـــار است به گونـه ای 

که زنان به طــور میانگین ۸7% از حقـــوق مردان را دریافت می کنند. 
این موضوع رابطــه ی مستقیمی با حقوق های باالییست که مــردان 

)درمقایســه با مشاغلــی که زنان دارند( دریافت می کنند. شمـــار زنان 
در مقایسه با مردان در مشاغل نیمــه وقت بیشتر است . زنان مرخصــی 
والدیـن طـوالنــی تری گرفته و از فرزنـدان بیمار خود نگهداری می کنند. 

در این شـرایط درآمد سـالیانه زنان در مقایسـه با مردان کمتر می شود. اما 
همچنان شـمار مدیران مرد و افرادی که شـرکت تاسـیس می کنند از زنان 

بیشتر است. 
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ـوئد ری س راب ای ب ـت ه اس ی س
پارلمان سوئد در سال 2۰۰6 قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن 
زنان و مردان در حاکمیت و برخورداری از امــکانات و تاثیر گـذاری در 

جامعه و زندگی شخصی خــود برابر باشـند. برای این هـدف بزرگ شش 
هدف کوچکتر وجود دارد:

 ۱.  توزیع برابر تأثیرگذاری و نفــوذ به گــونه ای که زنان و مــردان از 
 حقوق و امکانات یکسان و امکان بودن شهروندانی فعال 

و طرح شرایط در اتخاذ تصمیم ها برخوردار باشند.

2.  برابری مالی. زنان و مـردان باید از امــکانات و شرایط در رابطه 
با درآمد شغلی که به استقــالل مالی مادام العمر منجر می شود، 

برخوردار باشند.

3.  برابری تحصیلی. زنان و مردان، دختران و پسران بایستی از امکانات و 
شرایط یکسان برای تحصیل، انتخاب رشته تحصیلی و پیشرفت فردی 

برخوردار باشند.

۴.  توزیع یکسان کارهای بدون دستمزد خانه داری و کارهای مراقبت و 
نگهداری. زنان و مردان بایستی برای کارهای خانه مسئولیت یکسان 
داشته و از امکانات یکسان برای ارائه و دریافت مراقبت و نگهداری 

با شرایط یکسان برخوردار باشند.

۵.  تندرستی یکسان. زنان و مردان، دختران و پسران بایستی از شرایط 
یکسان برای تندرستی مطلوب برخوردار بوده و به آنها درمان و 

مراقبت با شرایط یکسان ارائه شود.

 6.  خشونت مردان علیه زنان باید متوقف شود. زنان و مردان و 
دختران و پسران باید از حق و حقوق و امکانات یکسان برای حریم 

جسمی خود برخوردار باشند.

برای اگاهی از سیاست برابری در سـوئـد و اقدامـات دولت در این زمینه 
به پایگاه اینترنتی www.regeringen.se/feministiskregering مراجعه 

کنید.
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ض عی ـر تب راب ـت در ب ظ اف ح م
محافظت شدن در برابر تبعیض، یک حق انسانی ست. تبعیـض به معنـای 
آن است که با برخی از مردم یا گروه ها به صورتی بدتر از بقیه رفتار شود 

و این جرمی علیه حقوق بشر است.

ض  ی ع ب ت ـع  ن م ی  ال ع ـر  اظ ن
)Diskrimineringsombudsmannen (

ناظــر عالی منــع تبعیض، DO، یک نهاد دولتی ست که برای حقوق 
و فرصت های برابر برای همه، کار می کند. وظیفه ی DO، این است که 

قانون منع تبعیض رعایت شود.

برپایه قانون منع تبعیض، رفتار نامناسب شرکت ها و سازمان ها با برخی از 
مردم به دلیل جنسیت، هویت یا شکل جنسیتی ، مذهب یا هر باور دیگر، 

سن، تعلق قومی، معلولیت یا گرایش جنسی ممنوع است. 

محل های کار و مدارس باید طرحی برای مقابله با تبعیض داشتـه باشنــد. 
چنانچه مورد تبعیض قرار بگیرید، می توانید با DO تماس بگیرید. اطالعات 

www.do.se :وجود دارد DO بیشتر در وبسایت

دفاتر متعدد مبارزه با تبعیض منطقه ای و استانی مستقل در سوئد وجود 
دارد. این دفاتر افزون بر ارائه ی راهنمایی های الزم از افرادی که احساس 
می کنند مورد تبعیض قـرار گرفته اند، حمایت می کنند. برای اطـالع بیشتر 

 www.adbsverige.se از دفـاتر مبـارزه با تبـعیـض به پایـگاه اینتـرنـتی
مراجعه شود.

ر وِن س: ی ک ع
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ـی س ن ای ج ـه ش رای ت و گ ـی س ن اره ی ج ـا در ب اره ی ع م
همۀ جوامع نورم ها/معیارهای خود را برای روش زندگی مردم خود را دارند. 

این معیارها عبارتند از ایده ها، برداشت ها و مقررات نانوشته ای در مورد 
درست و غلط رفتار ، کردار و ظاهر افراد است. در اغلب جوامع بطور مثال 

معیارهایی در مورد اینکه زن و مرد بایستی متفاوت بوده و دارای نقش 
های مختلفی باشند، وجود دارد. نورم های اجتماعی روی دیدگاه ما نسبت 

به تمایالت جنسی و روابط نیز تأثیر می گذارند. بطور مثال این برداشت که 
همۀ آدمها دگرجنسگرا هستند هنوز بسیار شدید است.

در سـوئـد همه حـق دارنـد صرف نظر از جنسیتـی که دارنـد با هرکس 
بخواهند زندگی و یا ازدواج کنند. جنسیتی که یک انسان خود را آنرا 

احساس می کند معموالً هویت جنسی او نامیده می شود. هویت جنسیتی 
به شکل ظهری بدن و کارکرد آن مربوط نبوده بلکه به جنسیتی که فرد 

خود را به آن وابسته می داند، ارتباط دارد.

)HBTQ( حروف اختصاری برای همجنسگرایان، دو جنسیتی ها، ترانس 
سکسول ها و افراد دارای ظاهر و هویت کوئیر است. واژۀ ترانس به مفهوم 

هویت و ظاهر جنسیتی است و هیچ ارتباطی با تمایالت جنسی ندارد. 
واژۀ ترانس یک اصطالح برای افرادی است که با جنسیت بیولوژیکی خود 

که با آن زاده شده اند احساس بیگانگی می کنند. افراد ترانس یک اصطالح 
گسترده برای افرادی است که خود را زن، مرد یا همزمان زن و مرد احساس 
می کنند. افراد ترانس ممکن است بطور کل هویت جنسیتی خود را انکار 

کنند. حرف )Q( مخفف کلمۀ "queer" و نوعی برداشت انتقادی نسبت به 
نورم های دگرجنسگرایانه در جامعه است. کوئیر همچنین می تواند توصیف 

کنندۀ یک هویت جنسیتی باشد که در آن فرد مایل نیست جنسیت یا 
تمایالت جنسی خود را در چارچوب تعاریف ستنی شناسائی کند. 

Colourbox :س ک ع

پرچم رنگین کمان )که به آن 
پرچم پراید هم گفته می 

شود( نماد جنبش دگرباشان 
است. این پرچم نماد آنست 

که ارزش همۀ انسانها یکسان 
است و همچنین نماد تنوع 

انواع در میان همجنسگرایان، 
دوجنسیتی ها، افراد ترانس 

سکسول و کوئیر است.
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مطالب بیشتر را می توانید در وبسایت فدراسیون سراسری دفاع از حقوق 
همجنسگرایان، دو جنسیتی ها، ترانس سکسول ها و افراد کوئیر بخوانید: 

www.rfsl.se

همه حق دارند از هویت جنسیتی خود که به آن تمایل دارند برخوردار 
باشند. اگر فردی به خاطر دگرباش بودن و یا تمایل به زن و مـرد دارنـد 
ویا تغییر جنسیت داده بد رفتاری شود و یا از روشی مغایر با روشهای 
رایـج، تمـایـالت جنسیتی خود را نتواند نشان دهد، مورد تبعیض قرار 

گرفته است.

ب ذه ـاب م خ ت ان آزادی 
سوئـد از سـال ۱۹۵۱ آزادی مـذهـب داشتـه اسـت. آزادی مذهـب به این 
معنی است که همه حــق دارند هر مذهب یا باوری را که مـی خـواهـند، 
انتخــاب کنند. آزادی مذهب یکی از مهم ترین آزادی ها در قانـون اساسی 
سـوئـد محسـوب می شود. در بسیـاری از قراردادهــای بـین المللـی، برای 
نمـونـه اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و پیمان نامه حقوق کودک 
سازمـان مـلل، اطــالعـات در مــورد آزادی مذهـب وجـود دارد. حکومت 
موظف به احـترام گذاشتـن، پاسـداری کردن و فعالیت کردن برای آزادی 

مذهب است.

همه مردم باید از حق انتخاب، تغییر و ترک مذهب خود برخوردار  •
باشند.

همه مردم باید از حق پیروی از مذهب خود برخوردار باشند. یعنی  •
این که برای نمونه همه حق دارند انجمن های مذهبی تاسیس کنند.

همه حق دارند بنویسند و نشریه و اطالعات منتشر کنند. •

همه حق دارند مذهبی را آموزش بدهند و اعیاد مذهبی را جشن  •
بگیرند.

هیچ انسانی نباید بخاطر باورهایش مورد تبعیض قرار گیرد. •

پدر و مادرها حق دارند برپایه باورهای خود، به فرزندانشان تربیت  •
مذهبی بدهند.

کارفرماها باید دربرابر نیاز کارکنان به پیروی از آیین و باورهایشان  •
در محل کار، مدارا نشان دهند.

ی وم ق ـق  عل ت
در سـوئـد مردمـانـی که از گوشـه هـای مختلف جهـان آمـده اند، زنـدگی 

می کنند. تعلق قومی به این معناست که هر کس دارای ریشه ای در یک یا 
چند فرهنگ و گروه قومی ست. تمام مردم دارای یک یا چند تعلق قومی 
هستند. رفتار نامناسب با کسی به دلیـل تعلق قومــی او، تبعیض است و 

جرمی است علیه حقوق بشر.
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ـی رس ت ان دس ک ام و  ـت  ی ول عل م
بسیــاری از مــردم دچــار یک یا چند معلولیت هستند. این معلولیت ها 

می توانند مثال دشواری در دیدن، حرف زدن، شنیدن، فهمیدن، حرکت کردن 
یا تمرکز داشتن باشند. جامعه باید در دسترس همـه باشــد. نباید مانعی 
برای توانخـواهــان در مشارکت در زندگی اجتمـاعی وجـود داشته باشد. 
نمونه ای از کاری که برای بیشتر در دسترس بودن جـامعــه انجــام شده، 
دوباره سـازی اماکن عمومـی است تا افرادی که برای باال رفتــن از پله ها 

مشکل دارند، بتوانند بدون کمترین مانعی در این مکان ها حرکت کنند.

ن س
اگر کسی به خاطر این که شما جوان و یا مسن هستید با شما بدرفتاری 
کند، تبعیض روا داشته است. قوانین و مقرراتی وجـود دارند که تعیین 
می کنند در چه مواردی می توان با جوانان و سالمنــدان، متفاوت رفتار 

کرد. برای نمونه، مرز سنی تعیین شده برای گرفتن گواهینامه رانندگی یا 
نوشیدن مشروبات الکلی.

رد ف و  واده  ان خ
خانواده چیست؟ پاســخ به این پرسش در فرهنگ ها و جوامــع مختلف، 
متفــاوت است. در برخـی از نقـاط جهـان، خویشـاونـدان و گروهی که 

هرکس به آنها تعلق دارد، مانند بخشی از خانواده محسوب می شوند. در 
سوئــد اغلب تنها والدین، خواهر و برادر و فرزندان، خانواده به حساب 

می آیند. آنچه که فرد معنا می شود نیز در فرهنگ ها و جوامــع مختلف، 
متفاوت است. دو روش مختلف برای نگاه به فردیت وجود دارد، نگرش 

فردگرایانه و نگرش جمع گرایانه.

انه رای ردگ ف ـرش  گ ن
نگرش فردگرایانه حاوی این نکته است که فردیت مهم تر از گروه است. 

هر فـردی تشـویـق می شـود که ایده ها و عقاید خـودش را داشتـه باشد. 
فرد، به خود همچون کسی که نسبت به زندگی، خوشبختی و آینده خود 

مسئول است نگاه می کند. او در مرتبه اول شخص خودش است و در مرتبه 
بعد، بخشی از گروه های متفاوت.

انه رای ـع گ م ـرش ج گ ن
نگرش جمـع گرایانه به این معنـی است که منافـع گروه مهـم تر از منافـع 

فرد است. آنچه هرکس به عنوان فرد انجــام می دهد بر تمـام گروه تاثیر 
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می گذارد. در یک جامعـه جمع گرا، اغلب یک اشتراک و روحیــه جمعی 
قوی وجود دارد. اعضـای این اشـتراک یا گروه، مسئولیت یکدیگر را به 

عهــده می گیرند. نـگرش جمـع گرایانــه اغلب این معنی را دارد که 
شخص، افـراد بیشتری را خانواده خود می داند. خویشاوندان و گروه اغلب 

مانند خانواده به حساب می آیند.

اوت ف ت م ـی  اع م ت اج ـای  ام ه ظ ن
نظام های اجتماعی متفاوت، به مردم نگرش های مختلفی را می دهد. سوئد 
از جهات زیادی یک جامعه فردگر است. آنچه شما انجــام می دهید بیشتر 

بر خود شما تاثیر می گذارد و نه بر خانواده و خویشاوندان شما.

در سوئد، حکومت باید مسـؤلیت تضمین امنیت مردم را به عهده بگیرد. 
نتیجه این امـر، وابسته نبـودن مــردم به محافـظت خویشـاونـدانشــان 
برای داشتن یک زندگی امن است. در جامعه ای که حـکومت، مسئولیت 
شهروندان خود را به عهده نمی گیرد، مردم برای امنیت خــود بیشـتر به 

خویشاوندانشان اعتماد می کنند.

اگر در سوئــد کسی مرتکب جرمی شود، تنها خود آن شخص که جــرم را 
انجام داده مجازات می شود نه خانواده و بستگان او.

ان کودک قوق  ح
تقریبا در تمـام کشـورهـا، قوانیـن و مقـرراتـی برای محـافظت از کودکان و 

نوجوانان وجود دارد. در سوئد، کودکان و نوجوانان هم با قوانین بین المللی 
و هم ملی، مورد محافظت قرار می گیرند. سوئد، حقوق کودکان و محافظت 
از آنها را در برابر تهدید و خشونت، بسیار جدی می گیرد. دولت و کمون ها 
تالش می کنند تا کودکان و نوجوانان از رشد و پرورش خوبی برخوردار شوند.

)Barnkonventionen( ودک وق ک ق ـه ح ام ـان ن م ی پ
سوئد، پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل را امضا کرده است. یک پیمان 
نامه )konvention(، مقرراتی ست که کشورهای زیادی درمورد آن با هم 
به توافق رسیده اند. در پیمان نامه حقوق کودک مقرراتی وجـود دارد که 

از حقوق بشر برای کودکان پاسداری می کند.

از آنجا که سوئد این پیمان نامه را امضا کرده، قـول داده است که اجـرای 
این مقررات برای تمام کودکان و نوجوانان در کشور رعایت شود. در این 

پیمان نامه مقرراتی وجود دارد که به آنها ماده می گویند. پیمان نامه 
حقوق کودک دارای ۵۴ ماده است.
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برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:

از کودک باید در برابر تبعیض محافظت شود. با کودک نباید بدتر از  •
دیگران رفتار شود.

سیاستمداران، ادارات و دادگاه ها باید در تمـام تصمیم های خـود به  •
خیر و صالح کودکان فکر کنند.

پدر و مادرها باید کودکان خود را به گونه ای تربیت کنند که مناسب  •
سن و رشد آنها باشد.

کــودک حـق زنـدگـی و رشــد را دارد. معنـای ایـن جملــه ایـن  •
است که کشورها باید از کودکان دربرابر مرگ در جنگ و بیماری 
محافظت کنند. حق رشد، یعنی این که کودک از حق داشتن یک 

کودکی خوب برخوردار باشد.

کودک حق دارد که نطر خــود را بگوید و به گوش دیگران برساند.  •
ادارات و دادگاه ها باید از کودک در باره نظرات و خواست های او 

بپرسند.

کودک حق دارد یک زندگی خصوصی داشته باشد. برای نمونه، پدر و  •
مادر نباید یادداشت های روزانه و نامه های او را بخوانند.

کودک حق محافظت دربرابر خشونت های خانگی را دارد. کودک باید  •
دربرابر پدر و مادر و بزرگساالن دیگر که خشونت به کار می برند یا 

به شکل مناسبی مراقب او نیستند، محافظت شود.

مـــدارس ســوئــد بـه مـیزان زیـادی از مقــررات پیمــان نامــه 
حقـــوق کودک به عنـــوان اســـاس کار خــود استفـــاده مـی کنــند. در 

وبسـایــت www.barnkonventionen.se می توانید درباره حقوق 
کودکان بیشـتر بخوانید.

ر وِن م، ی ول ه ی ا ن ان وه س: ی ک ع
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BRIS - عه ام ان در ج ودک وق ک ق ح
بریـس )حقــوق کودکان در جامعـه( سازمــانی ست که به کــودکان و 

نوجوانانی که نگرانی یا مشکلی دارند، کمک می کند. زنگ زدن به بریس 
به شماره تلفن ۱۱۱ ۱۱6 هیچ هزینه ای ندارد. افراد زیر ۱۸ سال می توانند 

به آنجـا زنگ بزنند و بدون کمترین هـزینـه ای، درباره هـر چـیز با یک 
بزرگسال گفتگو کنند.

BRIS نمی تواند ببیند که از کدام شماره تلفن به آنجا زنگ زده شده است. 
حتی در صورت حساب تلفن نیز نوشته نمی شود که کسی به آن شماره 

زنگ زده است.

BRIS به بزرگساالنی که نگران فرزندان خـود هستنـد نیز کمک می کند. برای 
 تلفـن به بخش بزرگساالن BRIS، می تـوان به این شمــاره زنگ زد

www.bris.se :۱۵۰۵۰۵۰- ۰۷۷. اطالعات بیشتر در این وبسایت وجود دارد

ان و  ه زن ی ـردان عل ت م ـون ش خ
ک ط نزدی ت در رواب ـون ش خ

خشونت در روابط نزدیک یعنی این که برای نمونه از قدرت برای کنترل، 
زدن و تهـدیـد استفـاده شـود. در سـوئـد، اعمـال خشونت علیـه دیگران 

ممنوع است. این، نقض حقوق انسانی افراد دیگر است و رفتاری مجرمانه 
محسوب می شود.

به این دلیــل اســت که اعمـــال خشونت در داخــل خـانـواده نیز 
ممنـــوع شده است. خشونت در روابط نزدیــک، تمــام انـواع 

خشـونت ها را که میان نزدیکان انجام می شـود، در بر می گیرد. روابط 
نزدیــک، شـامــل هم روابط دگرجنس خواهانه و همجنس خواهانه و 

نیز روابط میان خواهران و برادران - و دیگر بسـتگان و اعضای خانواده 
می شـود. یعنــی این که کتک زدن فرزند، شـوهر، زن یا همزی ممنوع 

اسـت. باوجود این قوانین، خشـونت در خانواده ها وجود دارد. اغلب این 
مــردان هستــند که زنان را مــی زنند. خشونت در خـانه می تواند جسمی، 

روانی، مالی، مادی و جنسـی باشد.

این که کودکی شـاهــد ضرب و شتم یکی از والدین خــود باشد، یک نوع 
جدی آزار روانی است. معموال اعمــال خشونت در خــانواده هـــم توسط 
کسـی که کتک خورده و هم کسـی که کتک زده ناچیز قلمداد می شـود یا 

انکار می شـود. اما کودکان می بینند، می شـنوند و احساس می کنند. این 
نیز معمول اسـت که کودکان خود مورد ضرب و شـتم قرار گیرند. یک 
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اضطـراب دائمی مانند نگرانی از خشـونت، می تواند پی آمدهایی برای 
سـالمتی جسـمی و روحی به همراه داشته باشد. 

خشـونت جسـمی می تواند این موارد باشد، وقتی کسی کتک می خورد، 
موهایش را می کشـند یا هلش می دهند. خشـونت روانی نیز می تواند 

تهدید شـدن و مورد ترس یا تحقیر قرار گرفته باشـد. برای نمونه هنگامی 
که کسـی حرف های ناخوشـایندی درباره فرد دیگری می زند. همچنین 

هنـــگامی که کسی مجاز به دیدار دوستانش نباشد. خشونت اقتصــادی 
هــنگامی روی می دهد که یکی از زوج ها کنترل تمام پول ها را در دست 
دارد و زوج دیگر پول کافی برای زندگی در اختیار ندارد. خشـونت حتی 

می تواند مادی باشـد، برای نمونه کسـی وسایل شما را خراب کند. خشونت 
جنسـی هنگامی اسـت که کسی سعی کند با شما رابطه جنسی داشته 

باشـد، حتی هنگامی که شما نخواهید.

ـود ی ش ربوط م وس م ام ـرف و ن ه ش ـه ب ی ک ت ـون ش خ
خشونت در خانواده و خشونت علیه زنان در همه کشــورها و فرهنگها 

وجود دارد. اما خشونت مربوط به ناموس در حقیقت علیه فردی است که 
برخالف سنت های معمول در خانواده و یا نزدیکان رفتار می کند.

)Ida Edgren( ِرن دا ِادِگ س: ای ک ع
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مهم ترین اصلی که به ناموس ربط داده می شـود، تمایالت جنسـی 
زنان و دختران است و این که دختر هنـــگام ازدواج باکره نباشـــد. 

نمونـــه ای از خشـونت ناموسـی، مجاز نبودن به پوشیدن لباسی ست 
که آدم می خواهد و کنترل معاشـرت های اوسـت. خشونت ناموســـی 
همچنـــین این اسـت که خود شـخص مجاز نباشد شریک زندگی خود 

را انتختاب کند و با تهدیدهای جدی به اعمال خشـونت جسـمی و 
درنهایت مرگ روبرو شـود. در سـوئد اعمال خشـونت علیه دگرباشان 

اقدامی مجرمانه دانسـته می شود.

به این دلیل است که بیشتر دختران و زنان جــوان در معـرض خشونت 
ناموسی قرار می گیرند، گرچه پسرها نیز ممکن است با چنین وضعیتی 

روبرو شوند. همجنس گرایان دگرباشان، ،تغییر جنسیت داده و طرفداران 
آزادی جنسی در معرض خشونت هستند. خشونت ناموسی در جوامع 

جمع گرا یا در جایی که مردان بیش از زنان قدرت دارند، معمول تر است. 
هم زنان و هم مردان می توانند درمورد کسی که سنت و اصول خانواده 

و فامیل را زیر پا گذاشته از خشونت ناموسی استفاده کنند. تصمیم برای 
اعمال خشونت، مشترکا گرفته می شود.

سوئد از اعالمیه جهانــی سازمان مــلل برای حقوق بشر پیروی می کند. 
حقوق بشر تاکید دارد که تمام افراد، می توانند برای زندگی و آینده خود 
تصمیم بگیرند. یعنی این که همه می توانند درمورد بدن، تمایالت جنسی 

و انتخاب شریک زندگی خود تصمیم بگیرند.

وید ی گ ـن م ی ن ـون چ ان ق
مردی که در یک رابطـه نزدیک، زنی را مــورد خشونت قرار می دهـد، 
می تواند بخاطر سلب شدید آسایش زن، محکوم شود. درمورد نزدیکان 
دیگر نیز، فردی که مرتکب خشونـت شـده به سلـب آسایـش محـکوم 

می شود. کسـی که در یک رابطـه نزدیـک از خشونت استفـاده می کند، 
می تواند به دلیل ضرب و شتم یا تهدید نیز محکوم شود.

د ی ن ـت ک اف ک دری م ـد ک ی وان ی ت ا م ـم ش
اداره خدمات اجتماعی بیشترین مسئولیت را برای دادن کمک به کودکان، 

زنان و مردانی دارد که با خشـونت از سـوی نزدیکان زندگی می کنـند بر 
عهده دارد. کمون ها نیز مسئولند کسانی که مورد خشونت قرار گرفته اند، 

برای محافظت دربرابر ادامه این خشونت پناه بدهند، برای نمونه در 
خانه های امن.

مرکز اورژانس زنان، سازمانی است که از زنان و کودکان در برابر 
خشونت هایی که از سوی بستگان نزدیک اعمال می شود، حمایت می کند. 
این سازمان از سوی مراکز خودجوش و غیرانتفاعی اداره می شود. همچنین 



1۴3 © شـورای شهـر یوتبـوری و استـانـداری استـان یـوتـالنـد غـربـی دربــاره سـوئــد | 

اورژانس زنان و اورژانس دختران در سراسر کشور وجود دارد. برای 
 www.unizon.se اطالع بیشتر ازاماکن این اورژانس ها به پایگاه اینترنتی

مراجعه شود.

در بسیـاری از کمون ها دایـره بحـران وجـود دارد که به زنان و کودکان 
خشونت دیده، کمک می کند. دایره بحران ویژه ای نیز وجود دارد که به 

مردان کمک می کند تا دست از خشونت بردارند. اگر شما مورد خشونت 
قرار گرفته اید، حفاظت و کمک برای شما نیز وجود دارد.

اگر شما مورد تهدید و خشونت قرارگرفته اید و به کمک احتیاج دارید، 
به خط تلفنی آسایش زنان )Kvinnofridslinjen( زنگ بزنید. خط تلفنی 

آسایش زنان همیشه باز است. زنگ زدن به این تلفن هیچ هزینه ای ندارد. 
شما نیاز ندارید هنگام تماس، نام خود را بگویید و خــود را معرفی کنید. 

شماره تلفن: ۵۰۵۰۵۰- ۰۲۰

در وبسایت خط تلفنی آسایش زنان، اطالعات به زبان های مختلف وجود 
www.kvinnofridslinjen.se ،دارد

شما که زن هستید می توانید به مرکز Terrafem نیز زنگ بزنید. کارکنان 
این مرکز به۵۰ زبان حرف می زنند. شما می توانید در روزهای عادی هفته 
از ساعت ۸ تا ۱7 به آنها زنگ بزنید. زنگ زدن به این تلفن رایگان است. 
شما همچنین می توانید نام و شمــاره تلفــن خود را بگذارید تا کارکنان 

Terrafem به شما زنگ بزنند. شماره تلفن: ۱۰ ۱۰ ۵۲ - ۰۲۰ 

ـی س ن رای اهداف ج ـان ب س ارت ان ج ـی و ت روش ن ف ت
دولت سوئد می گوید که تن فروشی و تجارت انسان برای اهداف جنسی، 

خشونت علیه زنان محسوب می شود. به این دلیل، قانونی وضع شده تا 
کسی که در معرض تن فروشی و تجارت انسان برای اهداف جنسی قرار 

می گیرد، محکوم نشود. درعوض کسی که خدمات جنسی خریداری می کند 
یا دیگران را وادار به فروش خدمات جنسی می کند، جرم مرتکب می شود 

و می تواند مجازات شود.

ان ه زن ن ت خ
در بسیاری از کشورها، دخنران ختنه می شوند. ختنه می تواند به این معنی 

باشد که بخش هایی از فسمت بیرونی آلت جنسی زنان بریده می شود. 
این در شرایطی می تواند به این صورت باشد که تمام آلت جنسی بریده 

می شود و سپس واژن به هم دوخته می شود.

ی ت ـام رای س ی ب رات ط خ
دختران و زنان می توانند پس از ختنه دچار مشکالت زیادی شوند. بسیاری 

برای ادرار کردن دچار مشکل می شوند، چون که ممکن است لوله ادرار 
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آسیب دیده باشد. بسیاری از آنها در تمام طول زندگی احساس درد و 
عذاب در آلت جنسی خود خواهند داشت و بر تمایالت جنسی آنها نیز 

تاثیر منفی خواهد گذاشت. آنها ممکن است دچار مشکالت عادت ماهانه 
و عفونت شوند. ممکن است برای بارداری و زایمان نیز مشکل پیدا کنند.

ـوئد ان در س ه زن ن ت ه خ ی ل ـارزه ع ب م
ختنه زنان در سوئد ممنوع است. قانون می گوید حتا اگر خود فرد با ختنه 
موافقت کند، نباید او را ختنه کرد. کسی که زنی را ختنه کند، می تواند به 
زندان محکوم شود. حتی اگر ختنه در کشور دیگری انجام شود نیز باز آن 

شخص ممکن است در سوئد محکوم شود. به هم دوختن واژن زنان نیز 
بعد از مثالً زایمان ممنوع است.

تمام کسانی که در ســوئـد با کـودکان و نوجوانان کار می کنند، اگر فکر 
می کنند که دختری ختنه شده یا قرار است ختنه شود، باید آن را به اداره 

خدمات اجتماعی اطالع دهند.

در سوئد چندین انجمـن علیه ختنـه زنان فعالیت می کنند، برای نمـونه 
انجمن سراسری توقف ختنه زنان، RIKS، و فدراسیون سراسری اطالع 

رسانی جنسی RFSU. هر دوی آنها اطالعات درمورد ختنه را به زبان های 
مختلف منتشر می کنند.

ـده ه ش ن ت ان خ رای زن ک ب م ـان و ک درم
اگر پرسشی دارید یا به درمان و کمک نیاز دارید می توانید با پرستار 

مدرسه در مدرسه خود، یک مطب نوجوانان، مطب زنان یا کلینیک زنان در 
بیمارستان ها تماس بگیرید. بسیاری از زنان کمک دریافت کردهو زندگی 

آنها پس از درمان، روالی عادی پیدا کرده است.
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ش ۴ ـث. بخ رای بح ـش هاب پرس
خانواده برای شما چیست؟

حقوق بشر و برابری برای شما چه معنایی دارد؟

آیا همه از برابری و مساوات برخوردارند؟ چه کسانی از آن سود و 
چه کسانی از آن زیان می بینند؟

چه تفاوتی میان برابری جنسیتی و برابری اجتماعی وجود دارد؟

تبعیض برای شما چه معنایی دارد؟

به نظر شما کدام گروه ها می توانند در جامعه مورد تبعیض قرار 
گیرند؟

چه تجربه ای از آزادی مذهب در سوئد دارید؟

در پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل نوشته شده که خیر و صاح 
کودک همیشه باید مقدم باشد. ممکن است موضوع برای همه 

مردم معنای یکسانی نداشته باشد. این برای شما چه معنایی دارد؟

واژه »شرف و ناموس« برای شما به چه معناست؟ 

تفاوت فشاری که به دلیل شرف و ناموس بر دختران و پسران 
وارد می شود تا چه اندازه است؟

شما برای کسی که در یک رابطه نزدیک، مورد خشونت قرارگرفته 
چه می توانید بکنید؟



© شـورای شهـر یوتبـوری و استـانـداری استـان یـوتـالنـد غـربـی 1۴6 | دربـاره سـوئــد



147 © شـورای شهـر یوتبـوری و استـانـداری استـان یـوتـالنـد غـربـی دربــاره سـوئــد | 

تشکیل خانواده و زندگی   .5
با فرزندان در سوئد

مطالب فهرسـت 
شیوه های مختلف زندگی مشترک 

نگهداری از کودکان و نوجوانان

خدمات کودکیاری

مدرسه ابتدائی و راهنمائی

دبیرستان

مدرسه و دموکراسی

کمك مالی به خانواده ها

 Colourbox :س ک ع
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ی  ـف زندگ ل ت خ وه های م ـی ش
رک ت ش م

در سوئـد این امـری عـادی است که یک زوج پیش از ازدواج باهـم زندگی 
می کنند و بچه دار می شوند. بسیاری نیز باهم ازدواج نمی کنند. آنان باهم 

و به صورت همزی زندگی می کنند.

یی و اش زن
وارد زندگی زناشویی شدن یعنی با هم ازدواج کردن. طبق قانون حداقل 

سن ازدواج در سوئد ۱۸ سـال است. این قانـون شامل تمام کسانی که در 
سوئـد زندگی می کنند می شـود، حتی کسانی که تابعیت سوئـدی ندارند. 
در سـایـر کشـورهـا ممکن است قوانین دیگری وجـود داشتـه باشـد ولی 
ادارات دولتی سوئد فقط ازدواج های خارجی را که از قوانین سوئد پیروی 

می کنند، مورد تأیید قرار می هند.

قبل از ازدواج باید تقاضای انجام بررسی در مورد وجود موانع برای ازدواج 
خود را انجـام دهید. در این بررسی مشخص می شود که آیا مـوانعـی در 

سر راه شما جهت ازدواج وجود دارد یا خیر. بررسی موانع ازدواج از سوی 
اداره مالیات در استان محــل اقامتتـان انجـام می شود. اگر مانعی وجـود 
نداشته باشد یک گواهی به شما داده خواهـد شد که به مدت چهـار ماه 
اعتبار خواهـد داشت. این گواهی را باید درحضور عاقد به همراه داشت. 
اگر شما یا کسی که می خـواهیـد با او ازدواج کنید ساکن سـوئـد نباشیـد 

بررسی موانع ازدواج باید در کشوری که فرد در آن ثبت احوال شده است 
انجام شود.

 Colourbox :س ک ع
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طبـق قـوانـین سـوئـد مـوارد زیـر مـانـع ازدواج محســوب می شــونــد:

اگر سن فرد زیر ۱۸ سال باشد  •

اگر کسی که می خواهید با او ازدواج کنید خویشاوند نزدیک شما باشد •

اگر فرد متاهل باشد و یا به عنوان شریک زندگی شخصی دیگر ثبت  •
شده باشد

طبق قانون سوئد ازدواج اجباری نیز ممنوع است. این بدین معنی است 
که هیچ کس نمی تواند شخص دیگری را مجبور به ازدواج کند. همه حق 

دارند که خود همسر خود را انتخاب کنند.

شما همیشه حق دارید با ازدواج خود مخالفت کنید.

اگر کسی مجبور به ازدواج شده باشـد، ادارات دولتی سوئـد می توانند از 
تأیید آن ازدواج حتی اگر در کشوری دیگر انجام شده خودداری کنند.

عقد مراسمی است که طی آن دو نفـر به ازدواج یکدیگر درمی آینـد. در 
سوئد می توان عقد کلیسائی یا عقد اداری/ محضری انجام داد. برای اینکه 
عقد معتبر باشـد باید توسط یک عاقد انجام شود. عاقد می تواند کشیش، 
روحانی و یا یک عاقـد اداری یا محضری باشد. عقـد غیر کلیسایی توسط 
فردی که از طرف استانداری انتخـاب شـده انجـام می شود. این نوع عقد 
تشریفاتی است که ارتباطی با دین و مذهب خاصی ندارد. اگر عقدی به 

صورت شرعی و توسط عاقدی که فاقد مجوز قانونی است انجام شود، این 
ازدواج اعتبار قانونی ندارد. به همین خاطر برای اعتبـار آن باید یک عقد 

اداری/محضری نیز صورت گیرد.

ازدواج در سوئـد از لحـاظ جنسیت بیطرف است. این به این معنی است 
که دو نفر همجنس می توانند به همان شیوۀ ازدواج یک زن و مرد، باهم 

ازدواج کنند. عاقد اداری/محضری نمی تواند از عقد کردن دو نفر همجنس 

ر وِن س: ی ک ع
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که قصـد ازدواج با هم را دارند سر باز زند. ولی عاقـد یک جامعه مذهبی 
مثاًل یک کشیش کلیسای سوئد می تواند آنان را عقـد نکند. اگر کشیشی از 

انجام این کار امتناع کند می توان به کشیشی دیگر مراجعه کرد.

مقــررات مربــوط به ازدواج در قانون ازدواج درج شـده است. در 
قـانــون ازدواج از جملـه مقررات مربـوط به ارث نیز وجود دارد که طبق 

آن، همسـر و فرزندان شـخص درگذشـته همه دارایی های او را به ارث 
می برند.

در مورد ارث در فصل ۸ بیشتر بخوانید.

Sambo همزی 
همزی و یا Sambo بودن هنـگامی است که دو نفر بـدون آن که ازدواج 

کرده باشند، باهم زندگی کنند.

در سوئــد و در کشورهای اسکاندیناوی همزی بودن عادی است. بچه 
دار شدن بدون ازدواج نیز امــری عــادی است. در مــورد همـزی و یا 
Sambo بــودن یک قـانــون وجــود دارد که به آن قانون همزی گفته 
می شـود. این قانون مسـائل مربوط به مسـکن دو نفر همزی و اموال 
مشترک آنان را دربر می گیرد. اگر یکی از طرفین فــوت کند، همــزی 

او حق دارد در مسکنی که آنان با هم داشتــهبه زندگی ادامه دهد. او 
امــوال موجود در خانه را نــیز به ارث می برد. اما برای این که بتــوان 

دارایی های دیگر، از جملــه موجودی های بانکی را به ارث برد باید 
وصیت نامه ای وجود داشـته باشد.

ق طال
در سـوئـد شما می توانید از زن و یا شوهر خود طالق بگیرید حتی اگر او 

مایل به این کار نباشد. اگر می خواهیـد طـالق بگیرید باید با دادگاه بدوی 
)tingsrätten( در شهـری که در آن ساکن هستید تماس بگیرید. و به این، 

.)äktenskapsskillnad( درخواست طالق می گویند

شما و همسرتان می توانید درخواست طالق را با هم پر کنید. اگر باهم در 
مورد طالق توافق ندارید می توانید خود به تنهایی درخواست طالق کنید.

اگر باهم درخـواست طالق کنید و فرزندی نداشته باشید دادگاه در اسرع 
وقت حکم طـالق را صـادر خواهـد کرد. دارای فرزند زیر شانزده سال 

باشید یا یکی از شما مایل به طـالق نباشد به شما مهلت فکرکردن داده 
خواهـد شد. یعنی به شمـا فرصت داده می شـود تا فکر کنید که آیا واقعـا 
می خواهیـد جـدا شوید یا نه. مهلت تفکر حداقل شش ماه و حداکثر یک 

سال است.
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اگر بعد ازشش ماه هنوز مایل به طالق باشید باید خودتان با دادگاه تماس 
بگیرید. به این کار پیگیری امر طـالق گفتـه می شـود. اگر نامـه ای مبنی بر 
پیگیری امر طالق تسلیم نکنیـد، دادگاه درخـواست شمـا را مختومه اعـالم 
خواهد کرد و طالق انجام نخواهد گرفت. اگر دادگاه مظنون شود که یکی 
از طـرفین مجبـور به ازدواج شـده )ازدواج اجباری( حکم طـالق می توانـد 

بالفاصله و بدون مهلت فکرکردن صادر شود.

ان ودک ک ی  ـت رس رپ س
سرپرستی کودکان به این معنی است که سرپرستان که معموال پدر و مادر 
کودک هستند، مسئولیت قانونی آن کودک را به عهده دارند. یعنی این که 
حق و وظیفه نگهداری از کودک به عهده شماست. کودک باید طبق قانون 

تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی تمـام، سرپرستی داشته باشـد. همچنین شمـا 
می باید نسبت به کمک به فرزند تا ۲۱ سـالگی اگر در دبیرستـان تحصیل 

می کند، ادامه دهید. 

سرپرستـی مشترک بدیـن معنی ست که والدیـن هـر دو مسئولیت فرزند 
را بر ُعهـده دارند. در این صـورت آنان بایـد در مـورد مسائـل مربـوط به 
فرزندشان باهم تصمیم گیری کنند و هر دو دارای وظایف مشابه هستند 
حتی اگر باهـم زندگی نکنند. کسی که سرپرستی فرزنـد را بر ُعهـده دارد 
حـق دارد اطالعـات مـربـوط به کودک را نیز دریافت کند. این اطـالعـات 
می تواند مربوط به کودکستان، مدرسه، خـدمـات درمانی، اداره خـدمـات 

اجتماعی، پلیس و سایر ادارات دولتی باشد.

سرپرستی انحصاری یعنی فقط یکی از والدین مسئولیت فرزند را بر ُعهده 
دارد و برای او تصمیم گیری می کند. اگر ازدواج کرده باشید بطور خودکار 

سرپرستی مشترک فرزند را بر ُعهده دارید. اگر با هم ازدواج نکرده اید باید 
برگه ای را نزد اداره امور اجتمـاعی )واحد حقوق خانواده( تکمیـل کرده و 

اعالم کنید که چه کسی ولی دیگر کودک است. در این صورت سرپرستی 
مشترک کودک به شما داده خواهد شد.

اگـر می خواهید طالق بگیرید و باهم درمورد سرپرسـتی فرزند توافق 
ندارید می توانید با واحد حقــوق خـانــواده تماس بگیرید. آنان می توانند 

در یافتن یک راه حــل منــاسب به شمــا کمک کنند. در صورتـی که به 
توافــق نرسیــد دادگاه بدوی به پرونده ی شما رسیدگی خـواهـد کرد. 

دادگاه در این صورت پیش از اخــــذ تصمیــم و تعیــین سرپرست و محل 
زنــدگی کودک از واحــد حقوق خانواده خواهد خواست تا تحقیقاتی را 

در ایـن مورد انجام دهد.
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ان و  ودک ـداری از ک ه گ ن
ان وان نوج

پدر و مادر و دیگر سرپرستـان، مسئولیـت کـودکان را بر عهـده دارنـد اما 
آنان می توانند برای انجام این وظیفه کمک دریافت کنند. همـه ی کودکان 
و نوجوانان در سوئـد حـق رفتن به کودکستان، مدرسـه و در یافت خدمات 
پزشکی را دارند. بيشتر پدران و مـادران داراي ارتباط نزديك با مركز كمـك 

به مادران پيش از تولـد كودك خود هستند. همچنين اين ارتباط دوران 
پس از تولد و رشد كودك ادامه دارد. در اين ميان مـامـاها، پرستاران و 

پزشكان در اين مركز فعاليت دارند. ديدار از مركز كمك به مادران و مركز 
امور درماني كودكان رايگان است. 

ادران اه م گ ان ایی و درم ام ش م خ ب
بخـش مامایـی و درمانــگاه مادران )MVC( از جمله برای زنان باردار 

اسـت. طی تمام دوران بارداری به این درمانــگاه می روید تا حال جنین 
و خودتـان را کنتـرل کنید. مامـا عالوه بر وزن کردن و اندازه گرفتن در 
بـاره حاملگـی و زایمان صحبت می کند و به پرسشـهای پدر و مادر ها 

پاسخ می دهد.

شما می توانیـد در جلسـاتی نیز که برای اطـالع رسـانی در مـورد بارداری، 
زایمـان و شیردادن نوزاد برگزار می شود شرکت کنیـد. حضـور پـدر نـوزاد 
آینده نیز در مراجعات و این جلسات امـری عادی است. در سوئد حضور 

مردان هنگام زایمان امری رایج است.

ر وِن س: ی ک ع
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)BVC درمانـگاه کودکان )
درمـانـگاه کـودکان )BVC( به والدین کمـک کرده و سالمـتی کـودکان را 
کنترل می کند. در اینجـا می تـوان در مـورد رُشد و نمـو کودک، شـیردادن، 
غـذا و بیمـاری های کودکان راهنمـائی هـای الزم را دریافت کرد. وقتی از 
بخش زایمان به خـانه آمدید می توانید خودتان با BVC برای گرفتن وقت 
اولین مالقات تماس بگیرید. اولین مالقات معموال در خانه انجام می شود. 
در این جلسه پرستار در مورد BVC اطالعاتی به شمـا می دهد و نوزاد را 

معاینه می کند. نوزاد توسط دکتر نیز معاینه می شود. اولین مالقات با دکتر 
در BVC معموالً هنـگامی انجـام می شود که کودک شش تا هشت هفتـه 
سن داشته باشد. پس از آن این معاینه ها انجـام می شـود تا کودک به سن 

مدرسه برسد.

در BVC از تمـام پــدر و مــادرهــا خــواستـه مـی شـود تا بـرای تـزریـق 
واکسن فرزنـدان خـود اقــدام کنند. در سـوئـد یک برنـامـه واکسیناسیون 
برای مقـابلـه با نه بیمـاری از جملـه فلـج اطفــال، سیـاه ُسرفـه، دیفـتری 

و کُزاز، سرخـک و سرخچـه، اوریون و سرخک آلمـانی وجـود دارد. هـدف 
برنامـه واکسیناسیون، حفاظت کردن از کودکان در مقـابـل بیماری ها و 

جلوگیری از پخش و شیوع آنهاست. 

دارس ی م ـت داش ه ـات ب دم خ
وقتی کودکان به مدرسه می روند برای انجـام اقدامـات پیشگیری به بخش 

خدمات بهداشتی مدارس مراجعه می کنند.

تمـام دانـش آمـوزانی که به دوره آمادگی، مدارس ابتـدایی و راهنمـایی و 
دبیرستان می روند حق دریافت خدمات بهداشتی مدارس را دارند.

در دوره دبسـتان و راهنمایی سـه بار و در دوره دبیرسـتان دانش آموزان 
یک بار برای مـالقــات با بخش بهــداشتی مــدارس به آنجـا فرا خوانده 
می شوند. این مالقات ها شـامــل یک مکالمــه ی بهداشتی و نیز اندازه 
گیـری قـد، وزن، بینایی و کمر می باشـد. در مدارس کارکنانی نیز وجود 
دارند که برای ترویج ســالمتی دانش آمــوزان همـکاری می کنند. این 

کارکنان می توانند مشــاور اجتماعی، پرسـتار مدرسه، مدیر، آموزگار ویژه 
و یا آموزگار مدرسـه باشند.

به همه ی دختران مقطع پنجم و ششم ابتدایی واکسن ضد ویروس پاپیلوم 
انسانی)HPV( به صورت رایـگان توزیـع می شود. این واکسن مـانـع بروز 
بیماری سرطان دهانه رحم و زگیل آالت تناسلی و دیگر تغییرات سلـولی 

در رحـم می شود.
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دید ـور ج ش ک ک ـادر بودن در ی ـدر و م پ
مهـاجـرت به یک کشـور جـدیـد تقریبـا همیشـه تغییری بزرگ، هـم برای 

بزرگتر هـا و هــم بـرای کـودکان محسـوب می شـود. گاهی وارد شـدن 
به جامعه جدید برای کودکان آسان تر از افراد بزرگسال است. از همین 
رو ممکن است که بزرگـتر ها در تمـاس خـود با جامعه به فرزندان خود 

وابسته شوند. این می تـواند به نوبـه خـود منجر به تغییر نقش ها در 
خانواده شـود.این بدان معنی است که مسولیت بزرگی بر دوش کودکان 
خواهد بود. برای مثال کودکان نباید نسبت به ترجمه سخنان شفـاهـی 
والدین خـود با اولیای مدرسـه، سازمانهـای دولتی و امور درمانی اقدام 

نمایند. 

به همین خــاطر مهــم است که پدر و مادرهـا، اطالعـات الزم را در 
مــورد جامعــه ای که خانواده به آن مهاجـرت کرده دریافت کنند. این 

خود باعث تقویت آنان به عنوان پدر و مادر و وضوح نقش آنها می شـود 
و این امکان را می دهد تا بتوانند محیطــی امن و آسوده برای کودکان 

خود فراهم کنند. اگر تمــام اعضــای خـانـواده درکی صحیـح از معیـار ها 
و ارزش گذاری های جامعــه جدید داشته باشند و بتوانند شباهت ها و 
تفــاوت های موجــود را با فرهنگ و هویت خـود ببینند، امـکان دست 

یافتن به یک زندگی استوار و بــدون تنش به کودکان داده خــواهد شد. 
در سنین نـوجــوانی بسیــاری از کودکان آزاد سازی خود از والدین را آغاز 

می کنند. آنها می خواهند خود از ُعهده امورشـان برآیند و برای سـنین باالتر 
خود را آماده کنند. این مسئولیت والدین است که فـرزنــدان خــود را در 
گذار به دنیــای بزرگســالی حمـایت کنند. مهم است که تعادلی در تعیین 
حــد و مرز برای کودکان برقرار کرد. همزمان کودک باید بتواند در کشور 

جدید رُشد و نمو کند.

وری ب وت ون ی م ری، ک ردب ه ب ل س: ک ک ع
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ـی س ن الت ج ای م ـق و ت ش ع
دیدگاه فرهنگ ها و جـوامـع مختلف نسبت به عشـق و تمایـالت جنسی 
می تواند متفاوت باشد. این امر همچنین به ماهیت فرد نیز بستگی دارد. 
برای بسیـاری از مردم در سـوئـد این امـری طبیعی است که با فـردی که 
دوستش دارند زندگی کنند بی آنکه با او ازدواج کرده و یا صـاحب فرزنـد 
شوند. مسائل عشقی بین جوانان، روابط و تمایالت جنسی از موضوعاتی 
هستند که با صراحت مطرح می شوند. اغلب والدیـن سـوئـدی موافقت 

می کنند که فرزندشـان در دوران رُشد خـود، دوست پسر یا دوست دختر 
داشته باشد.

ان ودک ـل ک اب ق ت در م ـون ش ـال خ م ـت اع ی وع ن م م
در قوانین سوئد بخشی بنام قانون والدین وجـود دارد. در قانـون والدین 
نوشته شده که کودک از حق نگهداری، مراقبت، آسایش و تربیت مطلوب 
 )anti-agalagen( برخوردار است. بخشی از این قانـون، قانـون منع تنبیه
نام دارد و از سال ۱۹۷۹در سوئد وجود داشته است. کلمه آگا )Aga( یک 
کلمـه قدیمی سـوئـدی و به معنی تنبیه بدنی یـک کودک برای تربیت او 

Colourbox :س ک ع
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است. قانون منع تنبیه می گوید که هر گونه خشونت جسمی و روانی در 
رابطه با تربیت کودکان ممنوع است. خشونت جسمی یعنی تمـام انـواع 
خشونت های بدنی. حتی ضربه سبک، کشیدن موی سر و نیشگون گرفتن 

هم خشونت جسمی محسوب می شود.

اما شما طبعاً حق دارید کودک را از موارد خطرناک، مانند اجاق داغ، پنجره 
باز یا مورد دیگری که به کودک صدمه برساند، شدید کنار بکشید.

خشونت روانی می تـوانـد تهـدیـد، ترسـانـدن، منزوی کردن یا حبس کردن 
کودک در یک مکان باشد. خشونت روانی می تواند به مناعت طبع کودک 

و رُشد و نمو او به همان میزان خشونت جسمی صدمه وارد کند.

ـوئد د در س رزن ت ف ی رب ـه ت ت ب ـب س اه ن ـدگ دی
برای اغلب والدین عشق به فرزند از همه چیز مهمتر است. همه کودکان 
به والدین و افـراد بزرگسال نیاز دارند. بزرگترها باید کودکان را راهنمـایی 
کرده و محبت خود را به آنان بدهند. بزرگترها باید برای کودک حد و مرز 
هم بگذارند. روش تربیت برای اعتماد به نفس کودک و شناخت او از خود 
اهمیت زیادی دارد. کودکی که تربیت مطلـوب و پر مهر داشته باشد بهتر 
از عهده تحصیـل خود برمی آید و معمـوال در بزرگسالی نیز زندگی بهتری 

خواهد داشت .

در ســوئـد روش تربیت کـودکان در طـی صـد سـال اخـیر تغیـیر زیـادی 
کرده است. در آغـاز قـرن بیستم تعـداد زیـادی از اولیا بسیـار سخت گیر 
بودنـد و اطاعت کردن کودکان از بزرگساالن امـری بسیار مهـم به شمـار 
می آمد. تنبیه بدنـی از نظـر بسیـاری از مـردم بخشـی طبیعـی از تربیت 

کودکان محسوب می شد.

 Colourbox :س ک ع
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در طول دهه های ۵۰ و ۶۰ این نوع تربیت تند و خشن به زیر سئوال برده 
شد. بسیـاری از مـردم دیـد خـود را نسبت به تربیت کودکان تغییر دادنـد. 
تربیتی همراه با احترام به کودکان هر چه بیشتر در جامعه مطرح می شد، 

اما زدن کودکان برای تنبیه آنان هنوز هم رایج بود.

در دهـه ۷۰ دیـد دمـوکراتیک کنـونـی در مـورد تربیت کودکان شـروع 
به رشد کرد. هـدف اصلـی این است که کودکان بیامـوزنـد که مستقالنـه 
فکر کنند، مسئولیت به عهده بگیرند و انسان هایی مستقل و با اعتماد به 

نفس باشند.

ی اع م ت اج ـات  دم خ اداره 
یکی از مهمترین وظایف اداره خدمـات اجتمـاعی این است که کاری کند 
که کودکان و نوجـوانان از رُشد و نمـو امن و آسوده ای برخـوردار شـونـد. 
اگر در خانواده مشکلی وجـود دارد می توانید برای دریافت کمک با اداره 
خدمـات اجتماعی یا مرکز مشـاوره خـانواده در کمون خود تماس بگیرید. 

اگر فرزندتان به مدرسه می رود می توانید با مدرسه نیز برای دریافت کمک 
تماس بگیرید. در اداره خدمات اجتماعی می توان کمک های مختلفی، مثالً 
دوره های آمـوزشی والدین، گفتگو، فرد رابط برای نوجـوانـان یا خانواده ی 

رابط برای کودکان دریافت کرد.

هنـگامـی که کودکی در معـرض خطــر قـرار می گیـرد ، اداره ی خدمـات 
اجتماعی با خانواده و اعضای بزرگسال آن همـکاری می کند تا کودک حتی 
االمکان زندگی خوبی داشته باشد. اداره ی خدمات اجتماعی از مهارت های 
الزم برای حــل انــواع مشـکالتی که خــانــواده ها با آن روبرو می شـونـد، 
برخوردار است. برای مثـال در جر و بحث های بسیـار در مـنـزل والـدیـن 

نگرانند که فضای پرتنش بر فرزندانشان تاثیر بگذارد و کودکان نیز احساس 
تنهایی از درون نمـایـند و در معـرض خشونت و تهـدیـد قـرار گیرنـد که 

در نتیجه کودکان را به ارتـکاب جنایت و یا مصـرف مشروبـات الکلی و یا 
مواد مخـدر سوق می دهد. این مـوضـوع شـامـل کودکانی می شود که در 

خانواده هایی زندگی می کنند که دارای فرد معتاد است.

اداره ی خـدمـات اجتمـاعی می تواند به اطـالعـاتی در مـورد بد رفتـاری با 
کودک دست یابد و اینکه اگر فردی به اداره مزبـور اطالع دهد که کودکی 
مورد آزار قرار گرفته و دچار استرس شده است، می تواند وارد عمـل شود. 
این اطالع رسانی می تواند از سـوی معلـم، ناظـم مدرسه، پلیس و یا مرکز 
نظارت بر امور درمانی به اداره ی خـدمـات اجتمـاعـی اطـالع داده شـود.
نهادهـای یادشده درصورت احساس نگرانی برای کودک موظف به اطـالع 
رسانی هستند.این موضوع می تواند حتی از سوی افراد نزدیک به خانواده 
اطالع داده شـود. در چنین شرایطی اداره ی خـدمـات اجتمـاعـی بایـد در 

خصوص اینکه آیا کودک نیاز به حمایت فوری و سریع دارد، تصمیم بگیرد. 
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اداره ی خـدمات اجتماعی همچنین موظف به ارائه ی حمـایت و کمک به 
کودک و خانواده است که تحت آزار و بدرفتاری قرار گرفته و باید والدین 

و کودکان را در تحقیق برای حل مشکل مشارکت داد.

معموال پدر و مادر و اداره خدمات اجتماعی در مورد نوع کمکی که قرار 
است به کودک و خانواده 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 کودک و یا رفتار وی در منزل و یا اینکه 
کودک رفتارهـای خاصی از خود بروز دهـد، دیده شـود، اداره ی خـدمـات 
اجتماعی از کودک حمایت موثری می کند و این بدان معنـاست که کودک 
برای مدتـی کـوتاه و یا طـوالنـی مـدت نـزد خـانـواده ی دیـگری )خـانه ی 

جایگزین و یا خانه ای که کودک تحت تربیت خانواده ای قرار گیرد( و یا در 
خانه ی حمایت و نگهداری )HVB( زندگی می کند.

Barnomsorg اری ی ـاد کودک ه ن
Barnomsorg یا نهـاد کـودکیاری نـام مشـترکی است بـرای فعـالیت هـای 
آمـوزشی بـرای کـودکان کـم سن و سـال. کودکستان، مهدکودک خانوادگی 
یا خانه اوقات فراغت از جمله مراکز مربوط بـه نهـاد کـودکیاری هستند. 
کودکان می توانند هنگامی که والدین آنان کار یا تحصیل می کنند در آنجا 

بسر ببرند.

در همـه کمون ها خدمات کودکیاری کمـونـی وجـود دارد. کودکیاری آزاد 
یا خصوصی که توسط شرکت ها و یا سازمـان های دیگر گردانـده می شوند 
نیز وجود دارند. کودکان بین یک تا پنج سـاله حـق دارند به کودکستان یا 
مهدکودک خانوادگی بروند. کسی که جویای کار است یا به خاطر فرزندان 
کوچکتر خود در خانه به سر می برد، از حق سه ساعت کودکیاری در روز 

یا ۱۵ ساعت در هفته برخوردار است.

ن کستا کود
کـودکستـان Daghem و Dagis هـم نامـیـده می شـود و مـکانی است که 
کودکان بین یک تا پنج ساله، قبل از شروع کالس آمادگی و یا کالس اول در 
آنجا نگه داری می شوند. کودکستان ها دارای روش آموزشی ویژه ای هستند. 
آنها برنامه آموزشی خاصی را نیز دنبـال می کنند. برنـامـه آمـوزشـی متنـی 
است که در آن نوشتـه شـده کـودکان چه مطالبـی را باید بیاموزند. همه 

کودکستان ها طبق برنامه آموزشی سوئد کار می کنند.



159 © شـورای شهـر یوتبـوری و استـانـداری استـان یـوتـالنـد غـربـی دربــاره سـوئــد | 

Öppen förskola کودکسـتان آزاد 
کـودکستـان آزاد محلی ست برای مالقـات اولیـایی که در دوره ی مرخصی 
والدین بسـر می برند و فرزنـدان آنـان. در کودکستان آزاد پرسنـل آمـوزش 
دیده وجود دارد و این محل مناسبی است برای آشنایی با پـدر و مـادر ها 
و کـودکان دیگـر. کودکستـان هـای آزاد در بسیـاری از کمـون هـای سـوئـد 

وجود دارند.

ا( ه ه ال ـش س ـه ش درس ی )م ادگ الس آم ک
همـه کـودکان در سالی که به سن شش سالگی تمام می رسند یک جا در 

کالس آمـادگی شرکت می کنند. این دوره ی آمـادگی گاهـی مـدرسـه شـش 
ساله ها یا Sexårsverksamhet هم نامیـده می شود. کالس آمـادگی جایـی 

است که کـودک قبل از شروع کالس اول ابتـدائی، مدرسه رفتن را تمرین 
می کند.

)fritids ت ) راغ ات ف ـه اوق ان خ
کودکان بین شش تا دوازده ساله حـق دارند قبل و بعد از سـاعات مدرسه 
به خـانه اوقـات فراغت بروند. برای این که کودک بتواند به خـانه اوقـات 
فراغت برود بایـد والدین به کار یا تحصیـل اشتغـال داشته باشنـد. خـانـه 

اوقات فراغت معمـوالً در ساختمـان مدرسـه قرار دارد. کودکان بین ده 
تا دوازده ساله می توانند به خانه اوقات فراغت آزاد بروند که معموال در 

نزدیکی مدرسه است.

ر وِن س: ی ک ع
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ی ت ی رب ـم و ت ی عل ـت ت ب راق ی/م وادگ ان ـودک خ ـد ک ه م
بخشی از نهـاد کـودکیاری، مهـد کـودک خـانـوادگی و یا مراقبت تعلیـم و 
تربیتی نامیده می شود. این به این معنی است که یک شخص تعلیم دیده 
از کودکان در خانـه خود نگهـداری می کند و با آنان فعالیت های آموزشی 
دارد. کودکانی که به مـدرسـه می روند می توانند پس از مـدرسـه به مهـد 
کودک خانوادگی بروند و این در عمـل ماننـد خـانه اوقات فراغت پس از 

مدرسه است.

ن دی وال ا  ب اری  ـک هم
والدین در کودکیاری اهمیت دارنـد. آنهـا فرزنــد خــود را از همـه بهتر 

می شناسند. وقتی یک کودک، کودکستان یا مهدکودک خانوادگی را شروع 
می کند یکی از والدین او را همــراهـی می کند تا کودک احسـاس امنیت 
کند. به این دوره آشنائی با کودکستان گفتـه می شـود و معمـوالً از دو تا 
چهـار هفته طـول می کشد. کارکنان در کودکستان ها و خـانه های اوقـات 
فراغت معمواًل والدین را به جلسات گفتگوی پیشرفت فرزندانشان دعوت 
می کنند. در این جلسـات کارمنـدان در مـورد چـگونـگی پیشرفت کودک 
صحبت می کنند. شما نیز به عنوان پدر یا مادر می توانید نظر خود را در 

باره کودکستان بیان کنید.

اری ی ودک ـاد ک ه ا در ن ـت ج واس درخ
برای دریافت جا در کودکستان یا خـانـه اوقـات فراغت باید ثبت نام کرد. این 
کار را باید نزد کمون خود انجام دهید. قواعـد و قوانین در کمون های مختلف 
متفاوت هستند، اما معموال باید از چند ماه قبل تقاضـای خود را انجـام داده 
باشید. فرزند شمـا باید یک سال را پر کرده باشد تا بتواند به کودکستان برود.

ی ائ م ـی و راهن دائ ت ـه اب درس م
همه کودکان در سـوئـد باید نه سال به مدرسه ابتدائی و راهنمائی بروند. 
این امـر در قانون مـدارس سـوئـد مقـرر شده و تحصیل اجبـاری نـامیـده 
می شود. هر سال تحصیلـی دارای یک نیمسال/ترم پائیزی و یک نیمسـال/
ترم بهاری است. تحصیـل برای کودکان از پاییز سالی که هفت سـال را پر 
می کنند، و یا از سـالی که کالس اول را شـروع می کنند تا تـرم بـهـار کالس 

نهم اجباری ست.

برنامه های موجـود در مدارس به صـورت برنامـه درسی )kursplan( و برنامـه 
آموزشی )läroplan( وجـود دارنـد. در این برنامه ها قید شده که کودکان چه 
چیزهایی را بایـد بیامـوزند و آموزش آنان به چـه صـورت بایـد انجـام شـود. 
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آمـوزش و کتاب های درسی برای دانش آمـوزان کالس های ابتدایی و راهنمایی 
رایگان است. دانش آموزان غذای رایگان نیز دریافت می کنند.

والدین حق دارند برای فرزند خـود مدرسه انتخـاب کنند. هر کودکی حق 
رفـتن به مدرسـه ای در منطقـه خـود را دارد. برای درخـواست جا در یک 
مدرسـه دیگر با مدیر مدرسه مـورد نظـر خـود تمـاس بگیرید. اگر در آن 

مدرسه جا وجود داشته باشد کودک پذیرفته می شود.

برای کودکانی که از ُعهده مدرسه ابتدائی و راهنمائی بر نمی آیند مدرسه 
ویژه و مدرسه مخصوص کودکان با نیـازهـای خـاص وجـود دارد. مـدرسـه 
ویژه برای کودکانی است که مثالً ناشنوا یا دارای صدمات شنوائی هستند. 
مـدرسـه مخصـوص کـودکان با نیـازهـای خـاص برای کـودکانـی سـت که 
دچار ناتوانی هوشی هستند. این کـودکان می توانند معلولیت ذهنی و یا 
آسیب های مغزی داشته باشند. در این گونه مدارس به دانش آموز کمک 

فوق العاده ارائه می شود.

ی ائ م ن ـی و راه دائ ت ـی دوره اب ـای درس اده ه م
ماده درسی مطلبی است که تدریس می شود، مانند ریاضی یا زبان سوئدی. 
هر ماده درسی دارای یک برنامـه درسی است که در آن مـیزان معلومـات 

دانش آموز در پایان دوره ابتدائی و راهنمائی درج شده است.

ـی س ن ط ج الت و رواب ای م س ت تدری
تدریس تمایالت و روابط جنسی در مدارس سوئد بخشی از برنامه آموزشی 
ست. بخش زیـادی از این مـاده درسـی در بـاره ی عشـق و نحـوه زنـدگی 
احترام آمیز و برابر با یک شخص دیگر است. بیش از ۵۰ سال است که در 

سوئد تمایالت و روابط جنسی تدریس می شود.

 Colourbox :س ک ع

تمام کودکان 9 سال 
به مدرسه می روند.
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ه ام رن ا ک
دانش آموزان از کالس ششـم کارنـامـه دریافت می کنند. دانش آمـوزان در 
پایان هر نیمسال کارنامه می گیرند و در آخرین نیمسال کالس نُهم کارنامه 

نهائی دریافت می کنند.

نمره های مدارس حروف E, D, C ,B ,A و F هستند. نمره F به این معنی 
ست که داشن آمـوز در مــاده درسی مربوطـه قبول نشده است. باالترین 

نمره A است.

اداره کل امـور مـدارس در مـورد مقـررات مربـوط به تعیین نمره تصمیم 
گرفتـه است. اداره کل امـور مدارس یک اداره دولتی است که مسئـولیت 
ارائه آمـوزشی با کیفیت باال و در محیطـی امـن را به شــاگردان مــدارس 

سوئـد بر عهده دارد.

ان زب وزش  آم
اگر یکی از والـدیـن و یا هـر دو آنان زبانی غیر از سوئـدی داشته باشند، 
کودک حـق شرکت در کالس زبـان مـادری را دارد. برای ایـن که بتـوان در 

کالس زبان مادری شرکت کرد کودک باید از این زبان در خانه استفاده کند 
و دانش کافی در این زبان را داشته باشد.

دانش آموزانی که زبان مادری شـان سـوئدی نیست همچنین حق دارند 
در ماده درسـی "زبان سـوئدی به عنوان زبان دوم" تدریس شوند. ماده 

درسـی "زبان سـوئدی به عنوان زبان دوم" هم برای دانش آموزان مبتدی 
اسـت و هم برای دانش آموزانی که تا حدی سـوئدی بلد هسـتند. "زبان 

سـوئدی به عنوان زبان دوم" همسـطح ماده درسی "زبان سوئدی" است، 
اما تدریس آن با وضعیت کسـانی که زبان مادریشـان سـوئدی نیست وفق 

داده شده است.

ـازی اده س الس آم ک
برای کودکان تازه وارد به سوئـد کالس آماده سازی وجود دارد. دانش 
آمـوزان در کالس های آمـاده سازی زبان سـوئـدی تمرین می کنند و 

ماده هـای درسی مختلف به آنها تدریس می شود. هدف این دوره این 
است که دانش آمـوزان در اسـرع وقت به مـدرسـه عـادی انتقـال پیدا 

کنند. تدریـس ممکن است با توجه به سن و سال، زبان مادری و معلومات 
قبلی دانش آموز متفاوت باشد. کالس های آماده سازی در بسیاری از 

کمون های سوئد وجود دارد.
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ان ت رس ی دب
دانش آمـوزان می تواننـد در آخـرین سـال دوره راهنمـایـی برای ورود به 

دبیرستان تقاضا کنند. در سوئد تحصیل در دوره دبیرستان اختیاری است. این 
دوره تحصیـالت رایگان می باشد. جـوانان بین ۱۶ تا ۲۰ سال می توانند در 

صورت موفقیت در دوره راهنمـایی در دبیرستان درس بخوانند. تقریبا تمام 
جوانان، تحصیــل در دبـیرسـتان را پس از دوره راهنمـایـی انتخــاب می کنند.

دبیرستان ها نیز دارای برنامـه درسی و برنـامـه آمـوزشی هستند که توسط 
اداره کل آموزش و پرورش تهیه می شود. در برنـامـه آمـوزشی آنچـه دانش 
آموز باید در پایان دوره تحصیلـی خـود فرا گرفته باشـد، درج شـده است. 

نظام صدور کارنامه در دبیرستان مشابه دوره راهنمائی است.

دانش آموزان برای ورود به یک رشته دبیرستانی درخواست می کنند. 
دانش آموز در درخواست خود باید چندین دبیرستان یا رشته مختلف را 

انتخـاب کند. ممکن است که در مدرسه انتخاب اول دانش آموز برای او 
جا وجـود نداشته باشد.

رشته های زیادی برای انتخاب وجود دارند. در دوره راهنمائی معموالً 
یک راهنمـای تحصیلی وجود دارد که می توانـد برای انتخـاب رشتـه به 

دانـش آموزان کمک کند.

ر وِن س: ی ک ع
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دانش آموزان در دبیرستان دانش الزم برای ادامه تحصیل مثال در دانشگاه 
و یا مدارس عالی فنی و حرفه ای را کسب می کنند. 

برای تحصیل در یک رشته سراسری دبیرستانی باید دانش آموز دارای نمره 
قبولی در درس "زبان سـوئـدی" یا "زبـان سـوئـدی به عنـوان زبان دوم"، و 

دروس ریاضی و انگلیسی باشد.

•  )yrkesprogram( برای وارد شدن به یکی از رشته های حرفه و فن
دانش آموز باید نمره قبولی در حداقل پنج درس دیگر را نیز داشته باشد.

برای ورود به رشتـه هـای دبیرستـانـی که ادامـه تحصیـل در سطــح  •
دانشـگاه را ممکن می سازند دانش آمـوز بایـد در حداقل نه درس 

دیگر قبول شده باشد.

دانش آموزانی که در این مواد درسی نمره قبولی نداشته باشنـد می توانند 
در یک رشته مقدماتی تحصیل کنند. رشته مقدمـاتی به آنها کمک می کند 
که وارد دوره هـای آموزشی دیگر شـونـد. پنـج رشته مقـدمـاتی گـونـاگون 
وجود دارد. یکی از این رشته ها دوره زبان است که مختـص جوانانی است 

که تازه به سوئد آمده اند. در این برنامه، دانش آموزان می توانند همراه 
با زبان سـوئـدی درس های دیگر را نیز بخوانند. برای کسب اطـالعـات در 

مـورد امکانات موجود برای شما با کمون خود تماس بگیرید.

در سایت www.utbildningsinfo.se در مـورد رشته هـای دبیرستـانی و 
شرایط پذیرش بیشتر بخوانید.

ی راس وک ـه و دم درس م
در مدارس سوئد صحبت زیادی در باره دمکراسی می شود. یکی از اهداف 
مـدارس این است که دانش آموزان امروز به بزرگسـاالنی تبدیل شونـد که 

فردا مسئولیت می پذیرند و در ساختن جامعه سهیم هستند.

آنـان بایـد بیاموزند که چگونه در یک جامعــه آزاد زندگی کنند و از 
حقوق و وظایف خود مطلع باشـند. از همین رو تحصیــالت آنان شـامل 

تکالیف و تمریناتی اسـت که با آنها دانش آموزان اصول دمکراسـی را 
می کنند. تجربه 

ه ـت ذش ای گ ان ه ـه در زم درس م
مدارس سوئد از نیمه قرن بیستم دچـار تحـوالت بسیـاری شده اند. 

سابقاً مقررات سختگیرانه ای در مدارس وجود داشت. آموزگار حق داشت 
دانش آموز را بزند. تنبیه بدنی از سال ۱۹۵۸ در سوئد ممنوع است.
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دانش آموزان معلم را "تو" خطاب نمی کردند و یا با نام کوچک، او را 
صدا نمی زدند بلکه باید به او "خانم معلـم" یا "آقا معلـم" می گفتند. 
به دانش آموزان از همان سال اول مدرسه نمره انضباط داده می شد. 

دانش آموزی که در دو یا سه ماده درسی نمره قبولی نداشت باید همان 
سال درسی را مجدداً می گذراند.

روزی ام دارس  م
امروزه ما دارای مدارسی هستیم که در آن دانش آموزان می آموزند که 

در مورد امور آموزشی بطور مستقـل فکر و تصمیم گیری کنند. آموزگار 
رهبر گروه است ولی رابطه بین معلم و دانش آموز از برابری بیشتری 

برخوردار است.

مدارس سوئد دارای یک ارزش بنیادی هستند که از اعالمیه جهانی حقوق 
بشر سازمان ملل نشئت گرفتـه است. ارزش بنیـادی در مـورد چگــونـگی 
رفتـار ماست بایکدیگر به عنـوان کودک، نوجـوان و بزرگسـال. این به این 
معنی ست که در مدارس سوئد هیچکس حق بدرفتاری با دیگری را ندارد. 
دختران و پسران باید از امکانات یکسان برخوردار باشند. دانش آموزان از 

طریق شرکت در جلسات و شورای کالس می توانند روی امور آموزشی تأثیر 
بگذارند.

واده ان ـه و خ درس م
در سوئد انتظار می رود که والدین در امور تحصیلی کودکان خود مشارکت 
داشته باشند. والدین، آموزگاران و دانش آموزان باهم برای ایجاد امکانات 
و محیطی مطلـوب در مدرسـه کار می کنند. خـواست کارکنان مدارس این 

است که اولیا به طور فعال در زندگی کودکان شرکت داشته باشند و بدانند 
که فرزندشان در مدرسه چه می کند.

 )Mikael Jönsson( ون س ون ل ی ائ ک ی س: م ک ع
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مدرسه در هر نیمسال تحصیلی یک جلسه گفتگو در مورد پیشرفت 
دانش آمـوز با وی و والدین او برگزار می کند. والـدیـن می تواننـد در این 

جلسـه آموزگار فرزند خود را در آرامـش مالقـات کنند. در این جلسـه 
می تـوانیـد در مـورد کمک هائی که دانش آمـوز نیـاز دارد و نیز چـگونگی 

پیـشرف و یادگیری وی صحبت کنید. آموزگار در این جلسه یک برنامه 
پیشرفت فردی )IUP( برای دانش آموز تنظیم می کند. اگر زبان مادری 

شما سوئدی نباشد از حق داشتن مترجم در این گفتگو برخوردار هستید.

مدرسه جلسات مالقـات والدین نیز برگزار می کند که والدین از طریـق آن 
می توانند در مورد اوضاع و امور مدرسه اطالعات بگیرند و نظرات خود را 

بدهند.

شما همچنین می توانید همـراه فرزنـد خـود به مدرسه بیایید و چـگونگی 
وضعیت او و طرز کار مدرسه را مشاهده کنید. والدین همچنین می توانند 
به آموزگار یا مدیر تلفن کرده و در مورد فرزند خود صحبت یا سؤال کنند.

واده ها ان ـه خ ی ب ال ـک م م ک
خانواده های دارای فرزند می توانند از صندوق بیمه کمک هزینه مسکن، 
پول والدین، نفقه اوالد و کمـک هزینـه مراقبـت دریـافـت کنـند. همـه 
خانواده های دارای فرزند در سوئد کمک هزینه فرزند دریافت می کنند. 

کمک هزینه مسکن به افـرادی داده می شود که درآمدشـان کم و 
اجـاره شان باالست. کمـک هزینـه مراقبت به کسـانـی داده می شـود که 

دارای فرزند توانخواه باشند. اگر طـالق گرفتـه اید و فرزندانتان فقـط 
نزد شمـا زندگی می کنند بایـد آن پدر و یا مـادر دیگر به شما نفقـه یا 

کمک مالـی نگهداری )underhållsbidrag( بپـردازد. این پولـی است که 
مقــداری از هزینه های شما برای نگهـداری از فرزندتان را تامین می کند. 

اگر پدر و یا مادر دیگر پولی نپردازد و یا حقـوق بسیار پائینی داشتـه 
باشـد می توانید از اداره بیمه تقاضـای کمک مالـی کنید که به آن کمـک 
مالـی نگهـداری )underhållsstöd( گفته می شود. برای کسب اطالعات 
 www.forsakringskassan.se بیشتر در این مورد می توانید به سایت

مراجعه کنید.

ن دی وال ـه  م ی ب
بیمه والدین به پدر و مادران شاغل این امکان را می دهـد که از کار خود 

مرخصی گرفته و از فرزندشان نگهـداری کنند. پول والدین یک کمک مالی 
است که والـدیـن دریافت می کنند تا در خـانـه بمانند و در اوایل زندگی 

کودک با او در خانه باشند.
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گرفتن مرخصی اداری و تحصیلی در سوئد بـرای زنـان و مـردان با هـدف 
مانـدن در منزل به همراه کودکانشان امری شایـع است. اما همچنان شمار 

زنانی که در منـزل می مانند بیش از مـردان است. برای ایجــاد عدالت و 
برابری و وادار کردن مردان به این کار، حداقـل زمانی که باید به همـراه 
فرزندشـان در منزل بماننـد، تعیین شده است و یکی نمی تواند جایگزین 

دیگری شود.

۴۸۰ روز می توان پول والدین دریافت کرد. بابت ۳۹۰ روز اول حدود ۸۰ 
درصد حقوق خـود را دریافت می کنید. بابت ۹۰ روز باقـی مانـده، روزی 

۱۸۰ کرون می گیرید.

والدین کم درآمد یا فاقد درآمد از حق دریافت روزی ۲۵۰ کرون در طول 
۴۸۰ روز برخوردارنـد. پـدر و یا ولی دیگر یـک کودک نـوزاد می تواند در 
رابطه با زایـمان به مـدت ده روز در خانه بمانـد و از صنـدوق بیمه پول 

دریافت کند.

 Colourbox :س ک ع

ود را از  د خ رزن در ف پ
ی آورد. ودک م دک ه م
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والدین تازه وارد که دارای فرزند باشند و در سوئد مقیم شده باشند می 
توانند پول والدین درخواست کنند. اینگونه والدین می توانند با توجه به 

سن فرزند بابت تعداد روزهای مختلفی پول دریافت کنند. 

 اگر شـاغـل هستید و فـرزنـدتـان بیمـار شــود و نتــوانـد به مهـد کودک 
و یا مدرسه برود می توانید پـول والـدین دریافت کنید. بـه ایـن پول، پول 
مـوقـت والـدیـن ) tillfällig föräldrapenning( و یا مراقبت از کــودک 
)vård av barn, VAB( گفته می شــود. در این صورت ۸۰ درصد حقوق 
خود را دریافت می کنید. در این گونه مـوارد می توانیـد هر سـال حداکثر 

۱۲۰ روز پول دریافت کنید.

ر ت م ک ار  ک ات  ـاع س
کسی که دارای فـرزنـد زیر هشـت سـال باشد یا فرزندش کالس اول را به 
پایان نرسانده باشد حق دارد ساعات کمتری کار کند. یعنی شمـا به جـای 

هشت ساعت می توانید مثالً شش ساعت در روز کار کنید.

دام خ ـت اس ن  ی أم ت
قانون کارفرما را از دادن امـکانـات کمتـر به یک جـویای کار باردار منـع 

می کند. اخراج یک نفر به علت بارداری نیز ممنوع است.

الت ی ص ح ـه ت ن زی ـک ه م د و ک رزن ـه ف ن زی ـک ه م ک
صندوق بیمه برای همه کودکان کمک هزینه فرزند پرداخت می کند. برای 
اولین بار کمک هزینــه فرزند یک مـاه پس از تولد کودک یا یک ماه پس 
از نقل مکان کودک به سوئد، پرداخت می شود. کمک هزینه فرزند تا سن 
۱۶ سالگی تمــام پرداخت می شود. کمک هزینه اوالد بیشـتر بـه کسـانـی 
پرداخت می شود که دو یا چند فرزند دارند. مبلغ کمک هزینه اوالد بیشتر 
به تعداد فرزندان شما بستگی دارد. کمک هزیـنه کودک حدود بیستم هر 
ماه پرداخت می شود. در صورتی که شمـا و ولی دیـگر در نگهداری کودک 
مشارکت می کنید، کمک هزینه میان هـر دو تقسیم می شود. هـر کدام از 
شما مبلغ ۶۲۵ کرون در ماه دریافت می کنید. این قانـون شـامـل کودکانی 

می شود که اول مارس ۲۰۱۴ به بعد بدنیا آمده باشند. اما اگر کودک قبل از 
این تاریخ به دنیا آمده باشد، کمک هزینـه به یکی از دو والدین که فرزند 
از او بدنیا آمده است، تعلـق می گیرد. اما اگر فردی که کودک را به تنهایی 
نگهداری می کند همه ی کمک هزینه یعنی ۱۲۵۰ کرون در ماه را می گیرد.

شما بابت کمک هزینه ی کودک و یا کودکان مالیاتی پرداخت نمی کنید.

شما تا سن ۱۶ سالگی فرزندتـان، کمـک هزینه فرزنـد را دریافت می کنید. 
نوجوانان بین ۱۶ تا ۲۰ سال که در دبیرستان مشغول تحصیل هستند کمک 
هزینه تحصیالت دریافت می کنند. مبلـغ کـمک هزینه ی تحصیلی در ماه 
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۱۲۵۰ کرون است و در ده ماه از اول سپتامبـر تا اخـر مـاه ژوئن پرداخت 
می شود.جوانان کمک هزینه ی تحصیلی را تا ترم بهــار و تا بیست سالگی 

دریافت می کنند. اگر دانش آموزی مقدار زیادی غیبت غیر موجه داشته 
باشد این موضوع می تواند روی کمک هزینه تحصیلی او تاثیر بگذارد. این 
موضوع بر روی کمک هزینه ی تحصیلی او تاثیر می گذارد. برای نوجوانان 

بین ۱۶ تا ۱۸ سال این کمک هزینه به والدینشان پرداخت می شود. در سن 
۱۸ سالگی که به سن قانـونــی می رسد کمک .هزینه به خـود او پرداخت 

می شـود. اما اگر درآمـد خانواده اندک باشـد، جوان می تواند کمـک 
بیشــتری دریافت نماید که به آن کمــک هزینه ی اضافی می گویند. 

 CSN ،کمــک هزینــه تحصیلی توسط اداره مرکزی کمـک مالی تحصیلی
پرداخت می شود. 

اتباع خارجی که قصـد تحصیل در دبیرستان را دارند باید تقـاضـای حـق 
اولیه برای دریافت کمـک تحـصیلـی کنند. برای مـطالعـه بیشتر به سایت 

www.csn.se مراجعه کنید.

ای دارای  واده ه ان ـرای خ ن ب ـک س ه م ن زی ـک ه م ک
زند ر ف

کسی که فرزند داشته باشد حق دارد کمک هزینه مسکن درخواست کند. 
برای دریافت کمک هزینه مسکن باید در سوئد زندگی کنید و نام شما در 

آمار ثبت احوال درج باشد.

میزان مبلغ کمک هزینه مسکن و این که آیا آن را دریافت می کنید یا نه 
به تعداد افراد خانواده بستگی دارد. این مبــلغ همچنین به میزان اجاره 

بهای مسکن و درآمد شما نیز بستگی دارد.

مهم است که در صورت تغییر درآمد خود این موضوع را به صندوق بیمه 
اطالع دهید. در غیر این صورت ممکن است ناچار شوید که پول ها را پس 

بدهید.



© شـورای شهـر یوتبـوری و استـانـداری استـان یـوتـالنـد غـربـی 170 | دربـاره سـوئــد

ث،  رای بح ب ی  ـش های پرس
۵ ش  بخ

دیدگاه شما در مورد سامبو بودن ، یعنی بدون ازدواج با هم 
زندگی کردن چیست؟ 

چه تفاوت ها و شباهت هایی بین دیدگاه ها در مورد تربیت 
فرزندان در سوئد و کشور شما وجود دارد؟

چه وقت می توانید برای مشاوره و دریافت کمک با اداره خدمات 
اجتماعی تماس بگیرید؟

در چه شرایطی بهتر است که اداره خدمات اجتماعی کودک را از 
پدر ومادرش جدا کند؟ 

اغلب کودکان در سوئد پیش از آغاز مدرسه به مهد کودک 
می روند. نظر شما در این باره چیست؟

نظر شما در باره ارزش های بنیادی مدارس سوئد چیست؟

شما به عنوان پدر و مادر چگونه می توانید به کودکتان در 
تحصیلش کمک کنید؟
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Riksdag پارلمان سوئد یا )Melker Dahlstrand( عکس: ملکر دالستراند

تاثیر گذاری در سـوئد  .6
مطالب فهرسـت 

دموکراسی چیست

توسعه دموکراسی

پیشرفت دموکراسی در سوئد

نظام دموکراتیک در سوئد

چهار قانون اساسی سوئد

عقاید سیاسی و احزاب

نظام انتخاباتی سوئد

دموکراسی میان انتخابات و زندگی روزمره
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ت؟ س ی ـی چ راس وک دم
واژه دموکراسی از زبان یونانی می آید و معنـی آن تقریبا "حکومت 

مردم" است. مسـائل مربـوط به دموکراسی چندین هزار سـال مـورد بحث 
بوده اما هیچ تعریف جهان شمولی که همه آن را قبـول داشته باشند برای 

آن وجود ندارد. یکی از دالیل آن هـم این است که دمـوکراسی همــواره 
در حال توسعه و تغییر است. اما نکاتی هم وجود دارند که بسیاری در 

مورد ارتبـاط آن با دموکراسی توافـق دارند، مثـال ارزش و حقوق برابر 
انسان ها، آزادی اندیشه، آزادی چاپ و نشر و بیان، برابری انسان هادر 

مقـابل قانون و نیز برگزاری انتخابات آزاد.

در یک جامعه دمکراتیک با انتخابات عمومی و آزاد، اشخاصی که حق رای 
دارند می توانند به حزب و سیاست مداران مورد اعتماد خود رای دهند تا 

آنان در تصمیم گیری های ملی، منطقه ای و محلی، نمایندگان موکالن خود 
باشنـد. سیاستمـداران و احـزابی که بیشـترین آرا را آورده و اکثریت آرا را 

گرفته اند، قدرت بیشتری در اتخاذ تصمیم هادارند.

سیاستمداران انتخـاب شـده، نمایندگان کسانی هستند که آنان را انتخاب 
کردهو از همـین رو این نطام دموکراسی نـیابتی یا نمایـندگی نامیده 

می شود. دمـوکراسی نیابتی امـروزه یک نطام معمــول در جهــان است و 
نطامی است که ما در سوئد هم از آن استفاده می کنیم.

با وجود این که در یک جامعه دموکراتیک حـق تصمیــم گیری با اکثریت 
است، گروه اقلیت نیز دارای حقـوقی است که نمی توان به آسانی زیر پا 
گذاشت. یک اصل اساسی در جامعــه دموکراتیک این است که قدرت با 
احترام به حقوق بشر اعمال می شود. این بدین معنـی است که تصمیــم 

گیرندگان و قدرتمداران حق ندارند افراد و گروه هایی را که نظراتی مخالف 
با نظرات آنان دارند، سرکوب کنـند. تمــام افـراد جامعه حق دارند نظرات 

خود را بیان کنند.

انتخـابــات عمومــی مهمترین ابزار مردم برای تاثیر گذاردن بر نحوه 
اداره کشور است. برا ی این که دمـوکراســی در کشـــوری کارآیی داشتـــه 

باشـد حضور و شـرکت مردم در آن بسـیار مهم است. شرکت هر چه 
بیشـتر مردم در انتخابات عمومی باعث تقویت دموکراسـی می شود. 

عضویت مردم در انجمن ها و بحث و گفتگوی سیاسـی با دوستــان و 
همـکاران نیـز به قدرت گرفتن دمکراسـی کمک می کند. یک راه دیگر 

برای این کار، تماس مستقیم با سیاستمـــداران و بیــان نظــرات و 
ایده های شخصــی است. شرکت وسیع مردم در انتخـــابات تضمینی 

خواهـــد بــود برای این که سیاست جاری در کشور همان سیاستی است 
که اکثریت مردم طالب آن هسـتند.
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اما برای این که یک جامعه دموکراتیک شود تنها حضور مردم در انتخابات 
عمومـی کافی نیست. برای این که دمـوکراسی بـتوانـد عمـل کند آنچه در 

فاصله بین انتخابات رخ می دهد نیز بسیار مهم است.

یکی دیگر از شروط دموکراسی صحبت همراه با احترام است. هم باید به 
آنچه دیگران می گویند گوش کرد و هم نظرات خود را بیان نمود. احساس 

تعلق کردن مردم به جامعه برای یک نظام دموکراتیک کارآمد بسیار 
مهم است. این مردم هستند که از طریق انتخابات عمومی سیاست کلی 
جامعه را تعیین می کنند اما آنان باید همزمان بتوانند بر زندگی روزمره 

خود نیز، مثل مدرسه، کار، محله و خانواده تاثیر بگذارند.

بحث بر سر معنی دموکراسی در یک جامعه دموکراتیک به خـودی خـود 
مهم است. توقف این بحث می تواند نشانگر این باشد که از نظر بسیاری 
از مردم دموکراسی دیگر اهمیت زیادی ندارد و این به نوبه خود می تواند 

نشانه تضعیف دموکراسی باشد.

این سئوال که آیا دموکراسی خــوب است یا نه از زمــانی که این 
مفهـــوم پا گرفت مطـــرح بوده. کسانی هستند که معتقدند نظام های 
دموکراتیک همیشـه مانند نظام های دیکتاتوری سـریع و کارآمد نیستند 

و عقیـده دارنـد که نظام های دیکتاتوری با سـرعت تصمیم گیری خود 
می تواننـد تصمیمات گوناگونـی را اتخاذ می کنند. در یک جامعه آزاد 

همـه بایـد بتواننـد نظر خود را بیان کنند و با مصالحــه و رای گیری به 
تصمیمات الزم برسـند. به همین خاطر در شـرایط بسیــار حساس حتی 

در نظام های دموکراتیک نیز می توان برای رسیــدن به سـرعت و کیفیت، 
اصــول دمـوکراسی را کنار گذاشـــت. در شرایط بحرانی گاهـی رهبران 

جامعه احتیاج به اخذ تصمیمات سـریع برای جلوگیری از بدتر شـدن 
وضعیت موجود دارند.

نمونه های وحشتناک فراوانی از دولت های غیر دموکرات وجود دارند که 
مردم خود را سرکوب و ترور کرده اند. در حکومت های دیکتاتوری، مردم 

به خاطر نظراتشان و یا تعلق داشتن به یک قوم و یا گروه خــاص زندانی 
می شوند. تاریخ نشـان داده است که حکومت هـای دموکراتیـک بهــتر از 

دیگران آزادی فردی و حقوق بشر را پاس می دارند. و این که دموکراسی و 
صلح معموال هـنگامی که مردم کشور های مختلف در تماس و داد و ستد 

هستند، پابرجا می ماند.
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ی راس وک ـعه دم توس
واژه دموکراسی از کلمه یونانی دموس )demos( به معنی مـردم و کراتین 

)kratein( بـه معنی اداره کردن تشکیل شده است. ۵۰۰ سال پیش از میالد 
یک نــظام مردم ساالر در یونان باستان تشکیل شد. در آن زمـان حکومت 
دیکتاتوری آتن در یونان به نوعی مردم ساالری تبدیل شد. اما در آن زمان 

هم فقط مردان آزاد حق رأی داشتند. زنان، بردگان و اتباع خارجی حق 
نداشتند در تصمیم گیری هاشرکت داشتـه باشند. از همـین رو امــروز 

نمی توانیــم حکومت آتن را در آن زمان مردم ساالر بنامیم.

تاریــخ اروپا از دوران باستــان تا به امروز از نــظام مردم ساالری که ما 
هم اکنون در سوئد شاهد آن هستـیم دور بـوده است. رشـد و پیشـروی 
دموکراسی به گونه های مختلف و در اثر مبارزه مردم در مقــابل تقسیم 

نابرابر قدرت در جامعه صورت گرفته است.

پس از دوران باسـتان برای نمونـه کلیسا طی صدها سال از قدرت بسیار 
زیـادی برخــوردار بـود. پادشـاهـان و امپراتوران خـودکامه می گفتند 

که آنان قدرت خود را از خدا دریافت کردهو نه از مردم . اما طی قـرن 
شانزدهم قدرت کلیسا رو به تحلیل رفت، بیشتر از آن جهت که بسـیاری 
از مردم مایل به تغییر کلیسا بودند. آنان دیگر بر این اعتـقاد نبودند که 
کلیسای کاتولیک معرف مسیحیت باشد بلکه از نظر آنها عملکرد کلیسا 

بیشتر در جهـت کسب قــدرت و دارایی بیشتر بــود. این تغــییر به نام 
اصالحات )reformation( خوانده می شود. reformation موجب تفرقه و 
تضعیف کلیسای مسیحی شد. سوئد در قرن شانزدهم کلیسای کاتولیک را 

ترک کرد و در عوض پروتستان شد.

از اواسط قرن هجدهـم جنبشی در اروپا پا گرفت که به دوران روشنگری 
معروف است. مردم از پیشرفت های علوم طبیعی الهام گرفته بودند و به 
انتقادات خود نسبت به کلیسا و کسانی که اظهــار می کردند خـدا قدرت 
حکومت را به آنان داده ادامه دادند. یکی از فالسفــه آن زمــان که تاثیر 
زیادی بر دید مردم نسبت به روش اداره سیاسی یک کشور داشت مردی 

بــود فرانســوی بنام چارلز لوئی دو منتسکیو. او بر این باور بــود که اگر 
قدرت به بخش های مختلفی تقسیم شود تعادل مطلوبی ایجاد خواهد شد. 

این سه بخش عبارت بودند از قوه مقننه، قوه ُمجریه و قوه قضائیه.

یکی از اتفاقـات مهم برای توسعه دموکراسی در اروپا انقالب فرانسه در 
سال ۱۷۸۹ بود. در انقــالب فرانســه مردم علیه پادشاه به پا خــاستنـد. 
پس از انقالب، قانونی تصویب شد که از تفکرات دوران روشنگری الهـام 

گرفته بود و بر اساس آن مبدا قدرت، مردم بودند و این که هیچ انســانی 
از انسانی دیگر با ارزش تر نیست. اما تنها شهروندان مرد حق رای دادن و 

انتخاب نمایندگان خود را داشتند.
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طی قرن نوزدهم سوسیالیسم توسعه یافت و مهم ترین چهـره این مکتب 
کارل مارکس بـود. طبـق مکتب سوسیالیسم برابری و عدالت باید در بین 
تمام مردم برقرار باشد. این افــکار گسترش وسیعــی یافت و باعث ایجاد 
اتحادیه های کارگری، انجمن هاو احــزاب سوسیالیستی در سر تا سر اروپا 
شد. در اواخر قرن نوزدهم فریاد برابری و عدالت برای زنان نیز بلند شد.

در  ی  راس وک ت دم ـرف ش ی پ
سوئد

اتفاقات گوناگون در سوئد بر رشد دموکراسی تاثیر گذاشته و از آن کشوری 
ساخته که امروزه می بینیم. چند واقعه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 
اهمیت خاصی در این تحـوالت داشـتهو شالوده یک سوئد پیشرفته و مردم 

ساالر را بنا کرده اند.

۱۸۰۹ ی  ت وم ک ح ـام  ظ ن
سوئد از قرن چهاردهـم دارای قوانــین کتبی بوده است. آن قانون اساسی 
که مبدا دموکراسی سوئد است، نظام حکومتی )Regeringsformen( نام 
دارد. نـظام حکومتی ۱۸۰۹ تاثیر زیادی بر پیشرفت و توسعــه دموکراسی 
داشت. طبق این قـانـون، قدرت دیگر تنها در دست پادشاه نبود، بلکه به 

چهار بخش تقسیم شد:

قوه مجریه به پادشاه واگذار شد. •

قدرت اداره مالیات های پرداختی به پارلمان واگذار شد. •

قوه ی مقننه بین پادشاه و پارلمان تقسیم شد. •

قوه قضاییه به دادگاه های کشور واگذار شد. •

راهپیمایی برای حق 
رای زنان در سال 1۹1۸ 

در یوتبوری.

 )Anna Backlund, ©Nordiska museet( د ون ل ک ا ب س: ان ک ع
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با وجود این که قدرت طبق قوانین جدید این گونه تقسیم شده بود هنوز 
دموکراسی پیشرفته ای در سوئد وجود نداشت. اما این قوانین جدید راه را 

برای ادامه پیشرفت دموکراسی باز کردند.

ن ـان و آزادی دی ی ـات، آزادی ب وع ب ط آزادی م
قانون مربوط به نظام حکومتی سوئد از سال ۱۸۰۹باعث تقویت آزادی و 
حقوق شهروندان نیز شد. در سال ۱۷۶۶ قانون آزادی مطبوعات و آزادی 

بیان در سـوئـد تصویب شـد که بر اسـاس آن همه مردم حـق بیان افکار، 
نظرات و احساسات خود را به طور شفـاهی و یا کتبی دارند. قانـون سـال 
۱۸۰۹ به شهروندان سوئدی این اجازه را نیز داد که دین خود را به دلخواه 

خود انتخاب کنند.

ی وم م ـی ع ردم ـه م درس م
مدرسه مردمی عمومی )Allmän folkskola( در سال ۱۸۴۲در سوئد ایجاد 
شد. پیامد این امر، مدرسه اجباری برای همه کودکان بود. به همین خاطر 
تعداد کسانی که قادر به خواندن و نوشتن بودند افزایش یافت. این عامل 

پیش فرضی مهم برای توسعه دموکراسی در سوئد بود.

ا ـن ه م ج ـی و آزادی ان ردم ـای م ش ه ب ن ج
جنبش هـای مردمی از قبیل نهضت مخالفت با نوشیــدن الکل، 

کلیسا هــای آزاد، جنبش زنان، نهضت های کارگری و احــزاب سیاسـی 
در اواخــر قـــرن نوزدهم در سـوئــد رشــد کردند. این مسئلـه اهمیت 

زیــادی برای برپایی دموکراسی داشــت. از طریــق سازمانـدهی 
گروهــی مردم توانستند آسان تر نظرات خـــود را در مـــورد تحــوالت 

دلخواهشـان در جامعه بیان کنند. جنبش های مردمی به شـهروندان یاد 
داد که چگــونه خود را سازمان دهی کنند و به آنان روش صحیح انجام 

جلسات و انجــام تغییرات را آموخت. سازمان های مختلف روی مســائل 
مختلف کار می کردنـــد. شرایـــط کاری بهتر و حق رای بدون توجـــه 

به درآمـــد و جنسیت شهروندان از جملـــه خواسته هایی بود که توسط 
جنبش مردمی مطرح شـد.

در سال ۱۹۰۹حـــق رای به اکثریت مردهـــا در ســوئـــد داده شد. در 
پـی تصمیمـی در سـال ۱۹۱۹ زنان نیز حق رای دادن در رای گیری های 

مختلف از جمله انتخابات شـورای شـهر را پیدا کردند. از سـال ۱۹۲۱ 
همـه بزرگسـاالن، چه مرد و چه زن، حق رای در تمـام انتخابات عمومی 

سوئد را یافتند.
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ـوئد ک در س راتی وک نظـام دم
سوئـد یک دموکراسی نیابتی است و بر اساس ساختار هـای دموکراتیک در 
سطوح گوناگون جامعــه اداره می شود. سوئد همزمان یک کشور سلطنتی  

یعنی این که یک پادشاه یا ملکه در این کشور رئیس حکومت است. اما 
رئیس حکومت دارای قدرت سیاسی نیست و تنها وظایف تشریفاتی را بر 

عهده دارد. وظیفه گرداندن کشور به عهده نمایندگان مردم است که با رای 
گیری آزاد انتخاب می شوند.

نظام حکومتی قانونی است که شیوه اداره کردن سوئــد را تعیین می کند و 
با این جمله شروع می شود: "همه قدرت عمومی در سوئد از مردم نشات 
می گیرد". این بدین معنی است که تمام تصمیماتی که در سطوح مختلف 

جامعه گرفته می شود باید بر اساس نظرات و خواست مردم سوئد باشد. 

در سوئــد تصمیمـات در سه سطــح مختلف سیاسی اتخـاذ می شود. این 
سطوح عبارتند از کمون هاو یا شهرداری ها، شوراهای استانی/ منطقه ای و نیز 

دولت. از آنجایی که سوئد عضو اتحادیه اروپا )EU( است، یک سطح دیگر 

انعکاس ساختمان 
 غربی مجلس در آب 

از طرف غرب

)Melker Dahlstrandt( د ران ت س ر دال ک ل س: م ک ع
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تصمیــم گیری در ورای دولت نیز وجــود دارد. اتحادیه اروپا همینک یک 
اتحاد اروپایی متشکل از ۲۸ کشـور است. در تمـام سطــوح سیاستمدارانی 

هستنــد که در انتخابات عمومــی و با رای مــردم انتخاب شده اند. این 
سیاستمـداران، نماینـدگان یا Ledamöter نامیـده می شوند. سیاستمـداران در 
نهادهای تصمیم گیری که به آنجا راه یافتـه اند، شرکت می کنند. این نهادهــا 

عبارتند از: شورای شهر، شورای استــان یا منطقــه، پارلمان و پارلمان اروپا.

در یک نظام دموکراتیک وجــود نظارت برای جلوگیری از فســاد اداری و 
سوء استفاده از قدرت بسیــار مهم است. یک راه می تواند تقسیم قدرت 
بین عوامل مختلف باشـد، تا بتواننــد از راه هــای مختلف بر کار یکدیگر 
نظارت داشته باشند. در نظام دموکراتیک سوئد موارد زیادی از این گونه 

نظارت هاوجود دارد. یک نمونه از آن، استقالل کمون هاو شوراهای استانی  
ست که این امر خود جلــوی قدرت بیش از حـد دولت مرکزی را گرفته و 
نمی گذارد که دولت تنها تصمیــم گیرنده صحنه سیاست باشد. یک نمونه 
دیگر تقسیم قدرت دولتی بین پارلمان، قوه مقننه، دولت و یا قوه مجریه 
و دادگاه هاست که باید بر اســاس قـوانیـن جــاری کشـور قضاوت کنند. 
پارلمان نیز وظیفــه بررسی و نـظارت بر کار دولت را بر عهــده دارد. در 
صورتی که دولت به وظایف خود عمل نکند پارلمان می تواند آن را وادار 

به استعفا کند. قوانین اساسی به رسانه هاو مردم این اجازه را می دهند که 
بر روش اداره سوئد نظارت داشته باشند. تمام این نـکات دست به دست 

هم می دهند تا سوئد مانند بسیاری از کشور های دیگر دچار فساد کاری و 
سوء استفاده از قدرت نشود.

مت حکو
پارلمــان، دولت و تقریبا ۳۵۰ اداره، شرکت و سازمان دولتی مجمــوعــه 

سیاسی اداره کننده کشور را تشکیل می دهند. پارلمــان در مورد کار هایی 
که باید در جامعه صورت پذیرد تصمیم می گیرد و دولت وظیفه دارد که این 

تصمیمات را با کمک دبیرخانه دولت و ادارات دولتی به مرحلـه اجرا در آورد.
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 شورای استا�ن و منطقه

برای پارلمان اروپا – محدوده بازارمشترک

برای پارلمان – تمام کشور

برای شورای شهر کمون

برای شورای استانی و یا منطقه
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Riksdag ا د ی ـوئ ان س م ارل پ
پارلمان سوئد Riksdag نامیده می شود و وظیفه وضع قوانین را به عهده 
دارد. Riksdag از نمایندگان سیاسی تشکیل شده که مردم سوئد در سطح 
کشوری انتخاب کرده اند. قـدرت سیاسی در سـوئــد به شدت با احـزاب 

سیاسی در این کشور مرتبط است، زیرا نمایندگان مجلس خود به عنــوان 
نمایندگان احزاب سیاسی انتخــاب می شوند. پارلمـان دارای ۳۴۹ نماینده 
است که هر چهــار سال یک بار انتخــاب می شونـد. مهــم ترین وظایف 

پارلمان به شرح زیر است:

تصویب قوانین جدید و لغو قوانین قدیمی •

تعیین بودجه دولت، یعنی تعیین درآمد ساالنه دولت )مالیات هاو  •
عوارض( و هزینه ها

نظارت بر دولت و ادارات دولتی در انجام وظایف آنان •

انتخاب یک نخست وزیر که خود سپس دولت را تشکیل می دهد •

وئد س ت  دول
قوه مجریه در دست دولت است. یعنی این که دولت، اداره امور روزمره 
کشور را به عهـده دارد. پیشنهاد بودجه، ارائه خــط مشی برای مصــرف 
دارایی های دولت، اداره نیروهای مسلح و نیز مسئولیت سیاست خارجی 

همراه با پارلمان کشور از جمله امور مربوط به دولت می باشد. دبیرخانه 
دولت )Regeringskansliet( با تعداد زیادی کارمند در این راه به دولت 

کمک می کند.

معمــوال بزرگترین حزب سیـاسـی و یا چند حزب که وارد پارلمان شدهبا 
همکاری یکدیگر دولت را تشکیل می دهند. کسی که از طرف پارلمـان به 

عنوان نخست وزیر انتخاب می شود، وزرای دولت را در زمینه های مختلف 
سیاسـی بر می گزیند. هـر وزیـر در دولـت در یک وزراتخانه کار می کنـد. 
وزارتخانه ها در زمینـه مسـائـل مختلـف کار می کنند. مثـالً وزارت آمـوزش 
در زمینه مدارس و تحصیـل کار می کند و وزارت فرهنـگ مسئولیت امـور 

فرهنگی را به عهده دارد.

ی ت دول ای  اده ه ن
نهادهای دولتی از دولت، دادگاه هاو ادارات و سازمان هـای اداری تشکیل 
می شوند. چند نمونـه از ادارات دولتـی عبارتند از اداره کاریابی، صندوق 

بیمه و اداره حمل و نقل. دولت نمی تواند درمورد پرونده ای که مربوط به 
یک اداره دولتی است تصمیم بگیرد و یا این که نحوه به کارگیری قوانین 
را برای ادارات تعیین کند. ادارات دولتی دارا ی استقـالل هستند، اما باید 

در چهارچوب قوانین، فوائد و خط مشی های تعیین شده توسط دولت 
عمـل کنند. در بسیاری از کشورهای دیگر مرسوم است که قدرت یک وزیر 

آنقدر زیاد است که می تواند با تصمیم خـود در امـور جـاری یک اداره 

برای شورای شهر
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دخـالت کند. در سـوئــد چنین امـکانی وجـود ندارد. این کار سلطـه وزرا 
نامـیده می شود و در سوئد قوانینی برای پیشگیری از آن وجود دارد.

برای اگاهی بیشتر از چگونگی سیستم حکومتی در ســوئـد می توانیـد به 
پایگاه اینترنتی دولت www.regeringen.se مراجعه کنید.

وئد ی در س ائ ض اه ق گ ـت دس
اداراتی که مسئولیت امنیت حقـوقـی و امنیت قضایـی را به عهده دارند 
دستگاه قضائی ر ا تشکیل می دهند. دادگاه ها پایه های دستـگاه قضـایی 
هستند. سازمـان هـای تحقیقاتی و پیشگیری کننده از جرایـم نیز بخـشی 
از دستـگاه قضـائی را تشکیـل می دهند. در این میان می توان از پلیس و 

سازمان قربانیان جرائم )Brottsoffermyndigheten( نام برد.

دادگاه های سوئـد از تقریبا ۸۰ اداره و کمیته تشکیل شده اند. در سـوئـد 
ســه نـوع دادگاه وجـود دارد: دادگاه های عمـومـی، دادگاه های اداری و 
دادگاه هـای ویژه. دادگاه هامی توانند مجــازات را تعیین کنند و اختالفات 
 )Hovrätt( دادگاه استینـاف ،)Tingsrätt( را حل نمایــند. دادگاه بـدوی

و دیوان عالی کشــور )Högsta domstolen( دادگاه های عمومی سوئــد 
را تشــکیل می دهنــد. دادگاه هــای عمومــی از جملـه به جرایم کیفری، 
اختالفــات خانوادگی و یا اختلــاف بین افراد حقیقی و حقوقـی رسیدگی 
 ،)Förvaltningsrätten( مـی کنند. دادســراهــای اداری از دادگاه اداری

 Högsta( و دادگاه عالی اداری )Kammarrätten( دادگاه استیناف اداری
förvaltningsdomstolen( تشــکیل شــده اند. دادگاه هــای اداری بــه 

اختالفات بین اشخــاص و ادارات دولتی رســیدگی می کنند. پرونده هــای 

دادگاه های عمومی دادگاه های اداری

دادگاه عایل

 دادگاه
استیناف

دادگاه بدوی

دادگاه عایل 
اداری

دادگاه استیناف 
اداری

دادگاه اداری
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مورد بررسی این دادگاه هامی توانند مربوط به مسائل مالیاتی، مهاجرت و 
تابعیت )دادگاه مهاجرت( و یا اختالف با صندوق بیمه و یا کمون باشد.

دادگاه های ویژه در زمینه های خاصی همچون قانون کار و یا امور مربوط 
به مصرف کنندگان قضاوت می کنند.

اطالعات بیشتر در مورد حـدود فعالیت دادگاه های گوناگون را مـی توانیـد 
در سایت دادگاه های سوئد www.domstol.se بیابید.

رسیدگی بیطرفانه به یک پرونده توسط دادگاهی مستقل، از حقوق بنیادی 
تمام کسانی است که در سوئد زندگی می کنند. طبـق قانون اساسی سوئد 
قوانین نحـوه کار دادگاه ها را تعیین می کنند، اما دادگاه ها خـود مستقـل 

هستند. نه نمایندگان پارلمان و نه وزرای دولت حق دخالت در تصمیمات 
دادگاه ها را دارند.

امنیت حقوقی به معنی برابری همـه انسان هاست در مقابل قانون. تا زمانی 
که شخصی در دادگاه محکوم نشده او بی گناه محسوب می شود. امنیت 

حقوقی بخشی مهم از دموکراسی است و مربوط می شود به رابطه حقوقی 
بین یک شهروند و دولت. هدف این است که حقوق همـه در مقابل تجاوزات 
اشخاص دیگر، مقامات اداری و جامعـه در امان باشد و حقوق و آزادی همگی 
تضمین گردد. قوانین باید واضح باشند: باید به روشنی دید چه عملی قانونی و 

چه کاری غیر قانونی است. فردی که مرتکب جرمی می شود باید بتواند درک 
کند که این جرم چه پیامدهایی را برای او دربر خواهد داشت.

اگر شخصی احساس کند که یک اداره دولتی، برای مثال صندوق بیمه و یا 
کمون، تصمیم اشتباهی را در مورد او اتخاذ کرده او می تواند از آن تصمیم 
شکایت کند. سازمـان دولتی که این تصمیم را اتخـاذ کرده مـوظف است، 
توضیخ دهد که چگونه می توان از یک تصمیم شکایت کرد. این اطالعات 

معموال در پائین برگه ای که تصمیم در آن ابالغ شده وجود دارد.

)www.domstol.se( ری ِودب ک ِس ری ات س: پ ک ع
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ا ه ون  م ک
تمام مردم سوئد در یکی از کمون های کشور زندگی می کنند. ۲۹۰ کمون 

در سوئد وجود دارد که هر یک دارای مدیریت مستقل هستند. کمون هااز 
بسیاری جهــات استقــالل دارند. یک کمــون توسط شورای شهـر، هیئت 
مدیره کمون و کمیته هایی که توسط شورای شهر منصوب می شوند، اداره 
می شـود. در قـوانین مربوط به کمـون ها )kommunallagen( وظایف و 
مسئولیت های شوراهای استانی )Landsting( و منطقه ای )Regioner( و 
نیز کمون هاقید شده است. سه کمـون بزرگ سوئد عبـارتند از: استـکهلم، 

یوتبوری و مالمو. افـزون بر این کمونهایی با بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت 
وجــود دارد کمون ها را می توان همان شهر هم نامید.

از جمله مسئولیت های کمون ها میتوان از مدارس و مهد کودک، کتابخانه، 
خدمات خانگی برای سالمنـدان و کمک هزینه گذران زندگی برای افرادی 
که به آن نیـاز دارند نـام برد. آتش نشـانـی، نظافت شهـر و برنامــه ریزی 
برای شهـرسـازی و ارائه مسکن، آب و برق نیز از وظایـف کمـون هاست. 
کمون ها برای اداره امـور مربوط به خود احتیاج به سرمـایه دارند. درآمـد 
کمون هااز طریق مالیات، عوارض و کمک های مالی دولت تامین می شود. 
افـراد شاغـل دارای درآمـد در کمونی که در آنجـا ثبت شـده اند، مالیات 

پرداخت می کنند. میزان این مالیات به کمونی که در آن زندگی می کنید و 
درآمد شما بستگی دارد.

ا ان ه ـت او اس ه ه ی اح ی، ن ان ـت ای اس ـوراه ش
در سـوئـد ۲۱ استـان وجــود دارد. هـر اسـتانـی از تعــدادی کمـون تشکیل 

شده است. در هر استـان یک استـانـداری وجـود دارد. استاندار توسط دولت 
انتخـاب می شود و ریاست استانـداری را به عهـده دارد. استانـداری نماینده 

دولت در یک استان است و مهم ترین وظیفه آن رسیدن به اهدافی است که 
دولت و مجلس با توجـه بـه شرایط موجود در هر استـان تعیین کرده اند.

در سوئـد شوراهای استانی یا Landsting نیز وجــود دارد. )برخی 
شوراهای استانی منطقه یا Region نامیده می شوند(. شورای استانی یک 

ارگان سیاسی ست که در محـدوده جغـرافیـایی یک استـــان فعالــیت 
می کند. شوراهــای استانی حق گرفتن مالیات از شهروندان خود را دارند و 

مسئولیت برخی امور، در مرحله اول بهداشت و درمـان بر عهده آنان است. 
از دیگر امـور مربـوط به این شوراها می توان مسـائــل فرهنگی، حمـل و 

نقـل شهـری، ترافیـک و برنامه ریزی منطقه ای را نام برد. امروزه ۲۰ شورای 
استـانـی و منطقـه ای در سـوئــد وجـود دارد. مناطـق و شوراهـای استانی 

توســط مجلــس منتخب، شورای منطقــه ای و شورای استــان گردانده 
می شوند. برای مثــال می توان گفت منطقــه Västra Götaland به 

صــورت رسمـی، شورای استانی استان Västra Götaland است.
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 EU ا  ـه اروپ ادی ح ات
اتحادیه اروپا یک مشارکت اقتصادی و فرهنگی بین تعدادی از کشورهای 

اروپایی ست. این اتحادیه بعد از جنگ جهانی دوم به صورت یک همکاری 
اقتصــادی و سیـاسی بین کشورهـای بلژیک، فـرانسـه، ایتالیا، لوکزامبورگ، 
هلند و آلمان غربی آن زمان تشکیل شد. هدف از این کار ایجاد همکاری 
اقتصادی و سیاسی برای جلوگیری از بروز یک جنگ جهانی دیگر و حفظ 
صلـح و افزایش مبـادالت بازرگانـی بین کشورهـای اروپایی بـود. یکی از 
مبانی فکری این اشتراک این بود که کشورهایی که با هم داد و ستدهای 
بازرگانی دارنـد به دلیـل وابستـگی اقتصـادی از ایجـاد اختـالفـات پرهیز 

خواهند کرد. می توان گفت که هر کشور عضو مقداری از قدرت خود را به 
اتحادیه اروپا واگذار کرده تا بتوانند همراه با هم نفوذ بیشتری در سطح 

بین المللی داشته باشند.

سوئد در سال ۱۹۹۵ عضو اتحـادیه اروپا شد. اتحـادیه اروپا درحـال حاضر 
۲۸ کشور عضو دارد و این اعضا در زمینه حرکت آزاد کاال، خدمات، سرمایه 
و مردم و نیز در مورد حفاظت از محیط زیست، امنیت و مسائـل دفاعی 

با هم همکاری می کنند. بسیاری از کشورهای عضو، به واحد پولی مشترک 
یورو پیوسته اند، اما سوئد این کار را نکرده است.

اتحادیه اروپا دارای سه نهاد بزرگ است که باهم قوانین را وضـع می کنند: 
کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و شورای وزیران که شورای اتحادیه اروپا نیز 

نامیده می شود. این سه نهاد در بروکسل پایتخت بلژیک، در شهر فرانسوی 
اِستراسبورگ و در کشور لوکزامبورگ مستقر هستند. ۲۸ کشور عضو به سه 

شیوه باهم همکاری دارند:

 در سطح فرا دولتی •
تصمیمـاتـی که همـه کشورهـای عضـو باید از آنها پیروی کنند. این 
قسمت شـامـل قوانینی است که اتحادیه اروپا وضع می کند. قوانین 

پارلمان اروپا در بروکسل.

www.europaparlamentet.se :س ک ع
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اتحـادیـه اروپا نسبت به قوانین ملی کشورهـای عضو اولویت دارند. 
بسیـاری از قوانینی که وضـع می شوند برای تسهیـل امـور بازرگانی، 
سفر و کار در اتحـادیه اروپا هستند. یک دادگاه ویژه نیز برای نهاد 
قانونگذاری اتحادیه اروپا وجود دارد که دادگاه اتحادیه اروپا نامیده 

می شود و در کشور لوکزامبورگ قرار دارد.

 در سطح بین کشوری •
همـکاری داوطلبانه و بدون قانونگذاری بین ۲۸ کشـور عضـو. مثـالً 
وقتی اتحـادیه اروپا در مـورد سیاست خـارجـی و عملیـات نظامی 

تصمیمی می گیرد، در سطح بین کشوری عمل می کند.

 در سطح ملی •
هر کشـور عضـو حـق دارد برای مصالـح خـود تصمیم گیری کند. ولی 
کلیه قوانین و مقرراتی که یک کشور تصویب می کند باید با قوانین و 

مقررات جاری در سطح فرا دولتی مطابقت داشته باشند.

ت ـده اس م ش ـی س ق درت ت ق
اگرچـه قـدرت سیـاسی به ظاهر به سطـوح گوناگون مثـل کمـون، شورای 
استانی و مناطـق، دولت و اتحـادیـه اروپا تقسیـم شده، اما مراکز قدرت 
بیشـتری در جـامعـه وجـود دارند کـه برای یک جــامعــه دمـوکـراتیــک 
 ارزشمنـدنـد. رسـانـه ها، بازار و جـامعه مدنی، عامالن و مراکز مهمی در 

یک جامعه دموکراتیک هستند.

رسـانـه هـای جمعــی )روزنـامه ها، رادیو، تلویزیون و اینترنت( در مقـابـل 
قدرت دولت بی طرف اند. این بدین معنی ست که آنان می توانند آزادانه 
اطالع رسانی کنند و بر عملکرد سیاستمداران و دیگر افراد قدرتمند جامعه 
نظارت داشته باشند. رسانه های جمعی همچنین وظیفه مهمی در به بحث 

گذاشتن مسائل مهم و جاری جامعه را دارند.

رادیو و تلویزیون سوئــد )SR و SVT( متعلق به بنیادهایی هسـتند 
مسـتقل از دولت. مخارج این سـازمان هااز طریق دریافت عوارض رادیو 

و تلویزیون )tv-licens( از مردم تامین می شــود. برنامه ها از طریق 
تبلیغات و یا کمک دولت تامین مالــی نمی شوند و از همــین رو آنان 

را رســانه های درخدمت همـــگان )public service( مـی نـامنـد. 
مامــوریت آنهــا این اســت که بی طرفانه و بر مبنای اصول دموکراتیک 
عمـل کنند. در سـوئد کانال های رادیـو تلویزیونی دیگری مثل TV۴ نیز 

وجــود دارند که مخــارج خود را از طریق آگهی های بازرگانی تامین 
کرده و بـر صاحبان قدرت نظارت می کنند.

بازار از مصرف کنندگان و شرکت های خصوصی تشکیل شده که با هم بر 
اقتصاد کشور و بازار کار تاثیر می گذارند. وضعیت اقتصادی بخش بازرگانی 

و صنایع، بر روی درآمدهای مالیاتی دولت تاثیر دارد.
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جامعه مدنی به آن بخشی از جامعه گفته می شود که مردم بدون دخالت 
مستقیم دولت به یکدیگر کمـک می کنند. آنچـه که جـامعـه مـدنی را به 

پیش می راند در مرحله اول منافع مالی نیست، بطور مثال مانند شرکت ها. 
جـامعـه مدنی گاهی بخش غـیر انتفـاعـی، بخــش داوطلبـانـه و یا مـدنی 
نیز نامیـده می شـود. نمونه هایی از سازمـان های فعـال در جـامعـه مدنی، 
سازمان های خیریه، باشگاه های ورزشی و احزاب سیاسی هستند که بودجه 
آنها به طـور مستقیم توسط دولت تـامین نمی شـود و برای کسب درآمـد 

بوجود نیامده اند.

نهضت های مردمی در سوئـد، مانند جنبش کارگران، جنبش محیط زیست 
و یا جنبش مخالفت با نوشیدن مشروبـات الکلی نمـونـه هایی هستنـد از 
قدرت جـامعـه مدنی در کشـور هنگامی که نه دولت و نه بازار، نیروهای 
محـرک را تشـکیل می دهند. جـامعـه مدنی یک بخش مهـم در یک کشور 
دموکراتیک است و به شهـرونـدان این امـکان را می دهـد تا به روش هـای 
گـونــاگـون در امــور اجتمـاعـی شرکت کنند و در تغـییر جـامـعـه نقـش 

داشتـه باشند.

در حقـوق دمـوکراتیک، از جملـه آزادی مطبوعات و آزادی بیـان و نـیز 
آزادی تشکیل انجمـن، شهرونـدان به طـور غـیر مستقیم ترغیب می شوند 

تا در سیاست مشـارکت کنند. مردم می تواننـد به روش های مختلف در 
سیاست مشارکت کنند، به طـور مثـال از طـریـق فعـالیت در یـک حزب 

سیاسی، یک سـازمـان و یا یک انجمن، مسـائـل مختلف را به پیش ببرنـد. 
مردم می توانند با رسانه های مختلف تماس بگیرند و در باره مسائلی که به 
نظر آنها مهم است، صحبت کنند. شهروندان می توانند با سیاستمداران در 
کمونی که زندگی می کنند تماس بگیرند و نظـرات و پیشنهـادهای خود را 

در مود تصمیمات اتخاذ شده بیان کنند.

ـوئد ـی س اس انون اس ار ق ه چ
برای پیش برد دموکراسی، به وجـود قوانین و مقـررات نیاز است. قوانیـن 
اسـاسی از مهـمترین قـوانیـن سـوئـد هستند. قـوانیـن اساسـی، زیربنـایی 
برای قوانین دیگر در جـامعـه هستند و چارچوب هـای نحـوه اداره کشور 
را مشخـص می کنند. این قـوانـیـن از دمـوکراسـی حفـاظت کـرده و ورای 
قوانین دیگر جــامعـه هستنــد. این بدین معنی است که محتــوای دیگر 

قوانین کشور نمی تواند در تضاد با قانون اساسی باشد.

برای تضمین استحکام این چارچوب، به صورتی که امکان انجام یک کودتا 
پس از انتخابات وجود نداشته باشد، این قوانین را به هر شکلی نمی توان 
تغییر دارد. برای تغییر قانون اساسی الزم است که پارلمان همـان تصمیم 
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را دو بار اتخاذ کند. شرط دیگر این است که انتخـابات عمومی در فاصله 
بین این دو تصمیم برگزار شـده باشـد. هـدف دیگر این قـاعـده جلوگیری 
از تصمیمات عجـوالنـه دولـت است. این مهلت، بـه همـه این فـرصت را 
می دهـد تا با دقت، تغییر قانون را سبک وسنگین کنند. قوانین اساسی از 
دموکراسی ما حفاظت می کنند. در سوئد چهار قانون اساسی وجود دارد:

نظام حکومتی )RF( در باره چگونگی اداره کردن سوئد است. نظام  •
حکومتی کنونی در سـال ۱۹۷۴ تصویب شد. در این قانـون، مقررات 
مربوط به شیـوه کار دولت و چـگونـگی برگزاری انتخـابـات پارلمـان 

نوشتـه شـده است. قـانـون نـظام حـکومـتی همچنین در برگیرنده 
قوانین مربوط به حقوق بنیادین جامعه نیز هست. برای مثال آزادی 

انجمن هاو آزادی دین بخشی از قانون نظام حکومتی است.

قانـون اسـاسی مـوروثـی بودن سلطنت )SO( کـه در مــورد تعـیین  •
پادشاه و یا ملکه در سوئد است.

قانون اساسی آزادی مطبوعات )TF( که تشریـح می کند انتشـار چه  •
مطالبی در روزنامه ها و کتاب ها آزاد است. در سـوئـد هر مطلبی را 

می توان نوشت به این شرط که آن متن برخالف قانون نباشد.

قانـون اسـاسی آزادی بیـان )YGL( در بـاره هـر آن چیـزی است که  •
می توان در رادیـو، تلـویزیـون، فیلـم و اینترنت بیـان کرد. در سـوئـد 
می توان هر مطلبی را گفت ولی برخی استثنـائـات وجـود دارد. مثالً 
مطالبی که برای دیـگران تحقیر آمیز است نمی توان گفت. این گونه 

مطالب ممکن است در مورد یک فرد و یا گروه باشد.

زاب ـی و اح اس ی اید س ق ع
شما با رأی دادن حزب سیاسی مورد حمایت خود را انتخاب می کنید. یک 
حزب سیـاسی سازمـانی است تشکیل شـده از اعضایی با تفکرات مشـابـه 

که می خواهند بر امور جـاری کشـور تأثیر بگذارند. هر حزب دارای 
برنامه سیاسی است که نشان دهنده افـکار حزب در مورد چگونگی روند 

جامعه است. مبنای احزاب سیاسی که امروزه وجـود دارند تا حد زیادی بر 
اساس ایده هائی است که در قرن نوزدهم پدید آمدند.

ـم س ی ل را ب ی ل
واژه التین Liber بـــه معنـــی آزادی است. لیـبرال هــای اولیـه )در قــرن 

هجدهم( از جملــه خواستار حراست از حــق و حقوق و آزادی های مردم 
بودند. آنها از جملــه می خواستند از آزادی بیان و انتشارات دفــاع کنند 

تا همــه بتوانند افــکار و احسـاســات خـود را در سخنان و نوشته های 
خـود بیان کنند.
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لیبرال ها همچنین می خواسـتند بخشـی از عوارض خرید و فروش کاالها را 
نیـز کاهـش دهند. هدف آنان از این کار، افزایش بازرگانی میان کشـورها 

بود. این امر می توانسـت اقتصاد را بهبود بخشـیده و خطر جنگ را 
کاهش دهد.

اری ک ـه  ظ اف ح م
واژه کنسرواتیو )Konservativ( از کلمه التین conservare گرفته شــده و 
معنی آن حفظ کردن و باقی نگه داشتن است. محـافظــه کاران اولیه )در 

قرن هجدهم( خواستار حراست از تاریخ کشور، آداب و سنن و دین بودند. 
آنان می خواستند قــدرت در دست پادشاه، کلیسـا و اشراف جـامعـه باقی 
بماند. در میـان ایده هـای قابل توجـه محـافظـه کاری می توان از مقـابلـه 
با تغییرات سریع در جـامعـه و حفظ سنت بر اساس خانواده و گروههای 

مذهبی نام برد.

لیسـم سوسیا
واژه سـوسیـالیســـم از کلمـــه یونـانــی socius به معنـای "رفیــق" 

گرفتــه شده اسـت. سوسیالیست های اولیه )در قرن نوزدهم( مدافع 
حقوق طبقه کارگر بودند. آنها نمی خواسـتند کارخــانه ها و سایر 

سازمــان ها در مالکیت خصوصی قــرار داشته باشند بلکه در عوض 
می خواستند که مــردم باهـــم مالک باشند. در میان ایده های قابل 

توجــه سوسیالیسـم می توان از حداکثر برابری میان افراد و گروه های 
مختلـف جامعه نام برد.

ـی اس ی ای س وژی ه ایدئول ر  ـای س
در قرن بیستم ایدئولوژی های جدیـد شروع به رشد کردند. نظرات موجود 

در آنها به گونه های مختلف بر تمام دنیا تاثیر گذاشته اند.

فمینیسم مــدت طوالنی وجود داشته اما در طول قرن بیستم قوی تر شد. 
از نظر فمینیست ها این اشتباه است که قدرت مردان در جامعه بیشتر از 

زنان است. تالش آنان بر این است که حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
زنان را افزایش دهند.

اکولـوگیسـم بر این عقیـده است که بـایـد به انسـان به عنـوان بخشـی از 
طبیعت نگاه کرد. اکولوگیسم سیاسی بر پایه تالش برای محیط زیستی بهتر 

و توسعه ای پایدار از نظر زیست محیطی بنا شده است.

ایـده هـای نـاسیـونـالیسـم یا ملـی گرایی بر گرد اشتراک ملـی دور می زنـد. 
خواست ملی گراهـا حفـظ ملیت، فرهنـگ و تـاریـخ است و با آمیزه ها و 

ترکیب های فرهنگی مخالفند.
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فاشیسم و نازیسم در اوایل قرن بیستم بوجـود آمدند و این گونه استدالل 
می کنند که در یک جامعـه، قدرت باید در دست سیاستمداران و نخبـگان 
قوی باشد و نه منتخبان مردم. هم فاشیسم و هم نازیسم، ایدئولوژی های 
ملـی گرایـانــه هستنـد که فـرهنـگ خــود را شـایسـته تر و با ارزش تر از 
فرهنگ هـای دیگر می دانـند. نازیسـم در دهه ۳۰ در آلمـان و زمـانی که 
آدولف هیتلر کشـور را اداره می کرد، قـوی بـود. نازی هاجنگ جهانی دوم 
را آغاز کردند و میلیون هانفر از یهودیان، کولی هاو سایر افـرادی را که در 

سیاست کلی نازیسم نمی گنجیدند، کشتند.

ـی اس ی زاب س اح
احــزاب سیـاسـی نقـش دمـوکراتیـک مهمـی دارنــد و بـه رأی دهنـدگان 
گزینه هایی را برای رأی دادن در انتخابات آزاد داده و امـکان تاثیر گذاری 
و حس مسئولیت پذیری را در افـراد بوجـود می آورند. احـزاب از حمایت 
سیـاسی برخوردارند تا بتوانند بی آنکه نیـازی به سـازمـان های گـوناگـون 
کمک کننده داشتـه باشنــد، برای دراز مـدت برنامـه ریـزی کنند. احزاب 

می توانند از هیئت کمک هزینۀ احزاب حمایت مالی درخواست کنند. این 
حمایت مالی بابت کار سازمانی همگانی در احزاب درون و بیرون پارلمان 

داده می شود. نتایج انتخابات روی مقدار پولی که احزاب دریافت می 
کنند تأثیر دارد.

احزابی که هم اکنون در دوره انتخـابـاتـی ۲۰۱۸- ۲۰۱۴ در مجلس حضـور دارند 
 ،)KD( حزب دموکرات مسیحی،)L( حزب لیبرال ها ،)C( عبارتند از: حزب مرکز

حزب محیـط زیست )MP(، حزب میانه روها )M(، حزب سوسیال دموکرات 
)S(، حزب دموکرات های سوئد )SD( و حزب چپ )V(. بعـد از انتخـابـات 

سپتامبر ۲۰۱۴ حـزب سوسیـال دموکرات و حزب محیط زیست دولت تشکیل 
داده اند. نخست وزیر استفان لوون، سوسیال دموکرات )S( است.

چنـد حــزب با هـم یـک گـروه سیــاسـی را تشـکیل داده اند که ائتــالف 
)Alliansen( نامیـده می شود. این احــزاب عبارتند از مودرات ها، حـزب 

مرکز، لیبرال و دمکرات مسیحـی ها. این چهار حزب طی سال های ۲۰۰۶ تا 
۲۰۱۴ یک دولت ائتالفی تشکیل داده بودند.

ـوئد س ات  اب خ ت ان نظام 
پایه و اساس یک جامعـه دموکراتیک این است که مردم بتوانند نمایندگان 
خـود را از طـریق انتخـابات آزاد برگزینند. انتخــابـات بسیـار مهـم است 
زیرا مـردم پیـش از هـر چــیز از طـریـق انتخــابــات است که می توانند 

سیـاست هـای جاری در کشور را تعیین کنند.
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ان ـدگ ن ـات و رای ده اب خ ت ان
شرکت انبـوه مـردم در انتخـابـات نشـانـه اطمینان آنها به سیاستمداران و 
نظام دموکراتیک است. برای این که پارلمان، شورای استانی و شورای شهر 

بتوانند به راستی نماینده عموم مردم باشند باید تعداد زیادی از کسانی که 
حق رای دارند در انتخابـات شرکت کنند. در سوئـد تقریبا ۸۶ درصد مـردم 
در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ آرای خود را در صندوق های رای ریختند. 
تعداد شرکت کنندگان در انتخابات شورای استانی و شـورای شهر چنـد در 
صد کمتر بود. وقتی که شمـا رای می دهید احتمـال این که فـردی که هم 

فکر شماست در تصمیم گیری های جامعه سهیم باشد، افزایش می یابد.

تصویری از حوزه رای 
گیری وقتی که مردم رای 

می دهند.

ر وِن س: ی ک ع
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میزان شرکت در انتخـابـات در گـروه های مختلف مـردم متفــاوت است. 
افراد با درآمد و میزان تحصیالت کمتر در مقایسه با تحصیل کرده ها کمتر 
در انتخابات شرکت می کنند. تعـداد رای دهنــدگان جــوان هــم از مسن 
تر ها کمتر است. افرادی که خارج از سوئد به دنیا آمـده اند نیز کمتر در 
انتخـابات شرکت می کنند. تمایل به شرکت در رای گیری هابا مدت زمانی 

که یک فرد در سوئد زندگی کرده افزایش می یابد.

ی وم م ع ـات  اب خ ت ان
چهار نوع انتخابات عمومی وجود دارد:

انتخابات پارلمان •

به هیئت مدیرۀ شورای استان/ناحیه •

انتخابات شورای کمون •

انتخابات پارلمان اروپا •

شما هنـگام رأی دهی حزب مورد حمـایت خـود را انتخـاب می کنید. شمـا 
همچنین می توانید کنار نام فــردی که مــورد حمـایت شمـاست نیز ضربدر 
بزنید. یا آینکه نام دیگری را در برگه بنویسید که به آن رأی دهی فردی گفته 

می شود. شما می توانید در انتخابات مختلف به احزاب مختلف رای دهید.

نظام انتخاباتی در سوئد متناسب است. به این معنی که تعداد نمایندگان 
هر حزب در شوراهای مختلف بر اساس تعـداد آرایی که کسب کرده اند، 

تعیین می شود.

هر چهــار ســال یک بار انتخابات عمومی برای پارلمان، شورای استانی و 
شورای شهردر سپتامبر ماه برگزار می شود. این انتخابات در یک روز برگزار 
می شوند. انتخابات برای پارلمان اروپا هر پنج سال یک بار است و معموال 

در ماه ژوئن می باشد. 

ـی رس ه پ هم
همه پرسی به سیاستمـداران در سطــوح مختلف کشــوری و یا منطقه ای 
این امـکان را می دهد تا از نظرات مـردم در رابطـه با یک مسئلـه سیاسی 
مطلع شوند. در سوئد دو نوع همه پرسی سراسری وجود دارد: همه پُرسی 
برای ارائـه به پارلمـان به عنــوان مشـاوره و یا همـه پُرسی برای مقـررات 
منـدرج در یک قانـون اسـاسی. همه پرسی یا رفراندوم مشـورتی الزام آور 
نیست. سیاستمـداران می توانند تصمیمی اتخــاذ کنند که بر خالف نتیجه 
رای گیری باشـد. همـه پرسی در مـورد مسـائـل قانـون اسـاسی، همزمـان 
با انتخـابـات عمومـی برگزار می شود و همیشـه الزام آور است. این نـوع 

رفراندوم هرگز در سوئد برگزار نشده است.
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در سـوئــد آخرین همــه پرسی ملی در سال ۲۰۰۳ انجــام شد. موضـوع 
آن رفراندوم این بود که آیا واحد پول یورو جایگزین کرون سوئــد بشـود 
یا نه. مردم سـوئــد در این رفراندوم رای منفی دادند. در سطــح محلی 
هر ســال رفراندوم هایی در یک یا چند کمون برگزار می شـود. می توان 
رفراندوم ملی مشـورتی در ارتباط با این موضوع برگزار کرد، مشـروط 

بـه ایـن که ده درصد از واجدین رای دادن چنیـن چیزی را بخواهند) به 
این موضوع ابتکار عمل مردمی گفته می شـود(. همچنین در صــورتی 

که دو ســوم اعضــای شــورای شهر و یا استان مخالفت کنند ، نمی توان 
رفراندوم را برگزار کرد.

رأی ق  ح
اتباع سـوئـد که به سن ۱۸ سالگی تمام رسیده باشند از حق رأی دادن در 

انتخابات پارلمان برخوردارند.

برای رأی دادن به پارلمان اروپا باید به سن ۱۸ سالگی تمام رسیده و تبعه 
یکی از کشورهای اتحادیه اروپا بود.

افراد باالی ۱۸ سال که در سوئـد به مدت حداقل ۳ سال ثبت احـوال شده 
باشند حـق دارند در انتخـابات کمـون و شـورای استانی رأی بدهنـد. برای 
شرکت در انتخــابــات کمــون و شورای استانی احتیـاج به داشتن تابعیت 

سوئد ندارید.

ر وِن ت، ی ت دس ون وس ل ارک س: م ک ع
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اداره برگزاری انتخابات قبل از انجام انتخابات برای همه کسانی که دارای 
حق رأی هستند کارت رأی گیری ارسال می کند. کارت رأی گیری به آدرسی 
که شما در آن ثبت هستیـد ارســال می شـود. برای رأی دادن بایــد مدرک 

شناسائی به همراه داشت.

در صورتی که دارای حـق رأی باشید خـود شمـا هـم می توانیـد برای یک 
مأموریت سیاسی انتخـاب شوید. یعـنی می توانید بعنوان نماینده پارلمان، 

شورای استانی و یا منطقه ای یا شورای شهر انتخاب شوید.

شمـا هنـگام رأی دادن حزب مــورد حمـایت خــود را انتخـاب می کنـیـد. 
همچنین می توانید کنار نام فـردی که مـورد حمایت شماست نیز ضربدر 

بزنید. در این صورت شما به یک شخص در آن حزب رای می دهید.

در سـوئـد رای دادن بصـورت سری انجـام می شـود. این بدان معناست 
که شمـا نیازی ندارید که به دیگران بگویید به چـه حزبی رای می دهید. 
برگزار کنندگان نمی توانند از حزبی که به آن رای می دهید با خبر شوند.

ک وچ زاب ک ـرای اح اب ب ص ـد ن ح
برای این که یک حــزب بتواند وارد پارلمــان شـــود باید حداقل چهار 
درصـد آرای کل رای دهنـدگان و یـا دوازده درصد   آرای یک منطقه ی 

انتخاباتی را کسـب کند. برای وارد شـدن به شـورای استانی یا ناحیه باید 
احــزاب حداقل سه درصد آرا را کسب کرده باشنــد. برای پارلمــان اروپا 

همــان حــد نصاب پـارلمـان یعـنــی چهــار درصـد ِصـدق می کند. از 
ســال ۲۰۱۸ بــه بعـد در انتخـابــات شهـرداری هـا بایــد ۲تا ۳ درصد آرای 

رای دهنــدگان را بدست آورد و این بستگی به دوایر انتخاباتی دارد. 

در سوئد احزابی وجود دارند که در پارلمان کُرسی ندارند ولی در کمون ها 
و شوراهای استانی و منطقه ای دارای نماینده هستند.

ات و  اب خ ت ـان ان ی ـی م راس وک  دم
ره روزم ی  زندگ

این که هـر فردی بتوانـد نظـر خـود را به روش های مختلف بـه جـز رای 
دادن در انتخابات عمومی بیان کند مهم است. مـردم باید شرایـط الزم را 
برای مشاهده، شراکت و تاثیر گذاری در پروسه های تصمیم گیری سیاسی 
حتی در زندگی روزمره خود داشته باشند. این امر از طریق مثـال تمـاس با 

سیاستمداران، جمع آوری امضا  و یا تظاهرات میسر می شود.
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شما باید بتوانیـد در تصمیماتی که مربوط به شما و زندگیتان است نقش 
داشته باشیـد. در دهه های اخیر سعی بسـیـاری شده که مشارکت و ایفای 
نقش در تصمیم گیری در زندگی کاری، مدارس، خانواده، انجمن هاو مناطق 

مسکونی افزایش یابد.

افـزایش امـکان نفوذ و تاثیرگذاری در زنـدگـی کاری به ایـن معنــی ست 
که شرکت ها و سازمان هاسعی می کنند که تمام کارکنان در امـور مربـوط 
به محـل کار مشارکت داشتـه باشند. همـه باید از امـکانات مشـابه برای 

تأثیر گذاری در محل کار برخوردار باشند. ولی کماکان این رئیس است که 
تصمیمات مهم را اتخاذ می کند.

افزایـش مشارکت و ایفای نقش در تصمیم گیری در مـدارس به این معنـی 
است که سعـی می شود به کـودکان طرز تفکر انتقـادی و قبول مسئولیت 
فردی آمـوختـه شود. آمـوزگار همه تصمیمـات را نمی گیرد. دانش آمـوزان 

می توانند مشارکت داشته و در برنامه ریزی آموزشی شرکت کنند.

افزایش ایفای نقش در تصمیم گیری در خـانـواده می تواند به این معنـی 
باشد که می خواهیم کودکان به انسان هایی مستقل و با اعتمـاد به نفس 
تبدیل شوند. بسیــاری از والدین با فرزندان خود برنامه ریزی می کنند و 

اجازه می دهند آنان در تصمیمات خانواده مشارکت داشته باشند.

روش کار بسیـاری از انجمــن هـا در سـوئـد از مـدت ها قبـل بـه صـورت 
دموکراتیک بوده است. آنها برای مثال مقرراتی درمورد برگزاری جلسات و 
انتخاب هیئت رئیسه دارند. مهم است که کلیه اعضا بتوانند رأی بدهند. 

رأی هریک از اعضا با ارزش است.

دموکراسی در منطقه مسکونی به این معنی ست که ساکنان یک منطقه 
در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشنـد. آنهـا مثـال می تواننـد در باره 
چیزهایی که در یک ساختمـان به طور مشترک استفاده می شود، تصمیم 

گیری کنند.
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ث،  رای بح ب ی  ـش های پرس
۶ ش  بخ

دموکراسی برای شما چه معنایی دارد؟

چگونه دموکراسی را در زندگی خود احساس می کنید؟

 چگونه دموکراسی می تواند از فساد اداری در جامعه 
جلوگیری کند؟

وجود آزادی بیان چه ارزشی برای یک جامعه دارد؟

چگونه می توان از آزادی بیان سوء استفاده کرد؟

چرا بیان آزادنه نظرات در یک نظام دموکراتیک مهم است؟ 

 به نظر شما کدام ایدئولوژی های سیاسی باید جامعه 
را بگردانند؟

شرکت کردن در انتخابات چه رابطه ای می تواند با دموکراسی 
داشته باشد؟

چرا رای دادن در انتخابات عمومی مهم است؟ 

چگونه می توانید از حقوق دموکراتیک خود در زندگی روزمره 
استفاده کنید؟

چه چیزی را می خواهید در جامعه تغییر دهید؟

از چه لحاظ می توان سوئد را یک کشور دموکراتیک دانست؟
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تندرسـتی  حفظ   .۷ 
در سـوئـــد
مطالب فهرسـت 

تندرستی چیست؟

مشروبات الکلی، مواد مخدر و دخانیات

خدمات بهداشتی و درمانی در سوئد

تماس با مراکز بهداشتی و درمانی

به کجا بايد تماس بگیريد؟

خدمات دندانپزشکی

اگر رضايت نداشته باشید

Colourbox :س ک ع
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ت؟ س ی چ ی  ـت درس ن ت
تندرستی یعنی سالـم بـودن و احسـاس سـالمتـی کردن. آنچــه می خورید، 
اِسترس )اضطراب(، خواب، سیگار کشیـدن، مشروبات الکلی و مواد مخـدر 
از عواملـی هستند که بر تندرستی شما تاثیر می گذارند. تندرستی شمـا به 
رضایت از خود، خوش بودنتان با اطرافیـان و اینکه احساس کنید زندگیتان 

دارای ارزش و مفهوم است، بستگی دارد.

محیط اطرافتان اهمیت زیادی برای تندرستی شما دارد. چگونگی سکونت، 
نوع کار و شغـل و این که احساس کنید، جزئی از جامعه هستید نیز روی 

تندرستی شما تأثیر می گذارد.

ی وم م ع ی  ـت درس ن ت
تندرستی عمومی به معنی تندرستی تمام مردم یک کشور است و تندرست 
بودن یکی از حقـوق هر انسـانی است. دولت موظف است که بهـداشت 
و درمان الزم را در اختیار هـمه مردم جامعه قرار دهد. در سوئد دولت و 

سایر ادارات برای سالمت مردم کار می کنند.

سازمان بهداشت عمومی یکی از این ادارات است که وظیفه رسیدگی به 
امور مربوط به تندرستی عمومی را به عهده دارد. هدف آنان این است 

عوامل تعیین تندرستی، آزاد از دالگرن و وایت هد

اقتصاد جامعه

طبیعت

محیط زيست

سیاست

مذهب

شرايط کار و زندگی

عادات

جنسیت

ارث

سن

فرهنگ

محیط کار

آموزش/تحصیالت

ترافیک

کار

بی کاری

بیمه اجتماعی
مسکن

کشاورزی و مواد غذایی

شرایط فیزیکی محیط

اوقات فراغت و 
فرهنگ

خدمات 
اجتماعی

کمک 
اجتماعی

بهداشت و درمان

مسائل جنسی و 
همزیستی

غذاخواب

مشروبات الکلی

دخانیات

مواد مخدر روابط اجتماعی

نفوذ

تماس کودکان با بزرگ تر ها

روابط

ورزش
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که همـه مردم در سوئـد سالـم باشند. یازده زمینه ی مختلف بخش زیادی 
از فعالیت های سازمـان بهداشت عمومی به خود اختصاص می دهند. این 

یازده زمینه عبارتند از:

مشارکت و تأثیر گذاری در جامعه. •

شرایط مالی و اجتماعی. •

شرایط رشد و نمو کودکان و جوانان •

تندرستی در محیط کاری. •

محیط و محصوالت •

خدمات بهداشتی و درمانی برای ترویج سالمتی. •

محافظت در برابر سرایت بیماری ها. •

تمایالت جنسی و تندرستی باروری. •

تحرک جسمی. •

عادات غذایی و مواد غذایی. •

مشروبات الکلی، مواد مخدر، دوپینگ، دخانیات و قمار. •

با وجــود تالش های ادارات سـوئـد برای افزایش بهـداشت عمومـی، میزان 
سـالمتـی مــردم در گروه های مختلــف جـامعـه متفــاوت است. افــراد با 
تحصیالت پایین تر و درآمد کمتر از سـالمت کمتری نسبت به برای ترویـج 

سالمتی برخوردارند.

Colourbox :س ک ع سه نسل 
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وب طل م ـی  ذاي غ ادات  ع
آنچـه می خورید و می آشامید اهمیت زیادی برای تندرستی و سالمتی شمـا 
دارد. غذای خوب خوردن و تحـرک جسمی می تواند خطر ابتال به بسیـاری 
از بیماری ها، مثالً بیماری های قلب و عروق، مرض قند، سرطان و ناراحتی 

روانی را کاهش دهد.

بدن به مـواد مختلف نیاز دارد. برای رسـاندن کلیه مــوادی که بدن به آن 
نیاز دارد باید غذاهای متنوع خورد. اگر سر ساعت معینی صبحانه، نهار و 

شام بخورید، خوردن مقدار مناسب غذا برایتان آسانتر خواهد بود.

م  ـال ذای س ورد غ ـی در م اي ی ه ائ م ن راه
اداره کل مواد غذایی یک اداره دولـتی است که با امــور مربوط به مـواد 
غذایی سروکار دارد. این اداره، چند راهنمایی در مـورد غذا دارد که برای 

تندرستی خوب هستند:

میـوه و سبزی جـات زیاد مصرف کنید. ترجیحـن از سبزیجـات مغذی  •
مانند سـبزیجـات ریشه ای، کلـم برگ، گل کلـم، بروکلـی، لـوبیـا و پیـاز 
استفاده کنید. خوردن سبزی جات، میوه، گیاهان باقلیایی )باقالئیان( و 

غذاهای دیگر گیاهی در حفظ سالمتی بسیار موثرند..

هنگام خوردن غذاهایی مانند نان، برنج و پاستا محصوالت سبوس دار را  •
انتخاب کنید.

Colourbox :س ک ع
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 دو تا سـه بار در هفتــه ماهـی و غذاهای دریایی بخـورید. گاهی نـوع  •
پرچـرب و گاهـی کم چـرب را انتخــاب کنید و از محصـوالتــی که دارای 

برچسب محیط زیست هستند استفاده نمایید.

از روغنهـای مفید در آشپزی استفـاده کنید، برای نمونه روغن کلزا و یا  •
ترکیب روغن های مایع کلزا و کره های مفید صبحانه.

د ی ل ک وراخ  س
روی برخی از مواد غذایی فروشگاه ها تصویری شبیه سوراخ کلید 
وجود دارد. این گونه مــواد غـذایـی دارای چربی، شـکر و نمـک 
کمتر و الیـاف گیاهـی بیشتری نسبت به مواد غذایی مشابه فاقد 

این عالمت هستند. اداره نظارت بر مـواد غذایی به استفـاده از 
مــواد غـذایـی دارای نشـان ســوراخ کلیــد توصیه می کند. 

ـاالن س زرگ رای ب ی ب اي م ن راه
بسیاری از بزرگســاالن می توانند با کاهش مصــرف چربی اشبـاع شــده، 
از به سـالمتـی خود بیافزایند. چربی اشباع شــده در مــواد غذایی که از 
حیـوانات گرفته شــده وجــود دارد. شیر پر چرب، کره، پنیر، شیــر ترش 
شده )Fil(، تولیـدات گوشتی چرب، خامه، بستنی و شکالت از جمله این 
فرآورده ها هستنـد. چربی اشبـاع شده در برخی روغن های گیاهی مانند 
روغـن نارگیل و نخل نیز وجــود دارد. چربی اشبـاع شـده خطر ابتـال به 

بیماری های قلبی-عروقی را افزایش می دهد.

چربی اشـباع نشده برای بـدن خـوب است. این چربی می تواند خطر ابتال 
به بیمـاری های قلبی-عروقی را کاهـش دهد. چربی اشباع نشده در اغلب 
روغن های نباتی، روغن های آشپزی مایع، ماهی، آجیل و بادام وجود دارد.

در میوه ها و سبزیجات بسیاری از موادی که بدن به آنها نیاز دارد، مانند 
ویتامین ها، مواد معدنی و الیاف گیاهی غذائی وجود دارند. در سبزیجاتی 
مانند هـویج، بروکلی، حبوبات و کلم برگ، الیاف گیـاهـی وجود دارد. هر 

روز خوردن میوه و سبزیجات مفید است.

ماهـی و غذاهای دریایی دارای بسیــاری از ویتامیــن ها و مـواد معــدنی 
هستــند. ماهــی دارای نوعــی چربی بنام اُمـگا ۳ نـیز هست. این چربی 

برای قلب، خون و فشار خون مفید است.

اگر می خـواهیــد وزن منـاسب خـود را حفــظ کنید نبایــد زیاد غداهــای 
پرچربی و شیرین بخورید. به همین خاطر باید از خوردن شکالت و تنقالت 

)Godis(، چیپس، شیرینی و کلوچه پرهیز کنید.

ان ودک رای ک ـی ب اي م ن راه
کودکان نیاز به خوردن مواد غذایی سالم در زمان های معین دارند. در این 

صورت آنها خواهند توانست به گونه ای صحیح رُشد کنند.
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برای نوزادان شیر مــادر و یا شــیر خشک بهترین غــذاست. در درمانگاه 
کودکان محــل زندگی خود می توانید اطـالعــات بیشتری در مــورد غذای 

کودکان دریافت کنید.

در سایت اداره کنترل کیفیت مــواد غذایی www.slv.se می توانید در باره 
غذای نوزادان بیشتر بخوانید.

ی و ورزش ـم س رک ج ح ت
انسان برای سالمتــی خود به تحرک جسمـی نیاز دارد. ورزش کردن خطـر 
ابتال به بسیــاری از بیماری ها، مانند بیمــاری های قلبـی-عروقـی و برخی 
از سرطان ها را کاهـش می دهـد. ورزش باعث خوشحالـی بیشتر شمـا نـیز 
می شود. با ورزش کردن خــواب شما بهتر می شود، اِسترس را بهتر تحمــل 

می کنید و وزنتان هم ثابت می ماند. بزرگساالن باید روزی ۳۰ دقیقه تحرک 
جسمی داشته باشنـد. الزم نیست برای سالمتی خــود ورزش سنگین کنید. 

پیاده روی برای سالمتیتان کافی است.

احتیاج کودکان به تحـرک جسمی بیش از بزرگســاالن است. کودکان برای 
سالمتی خود به ۶۰ دقیقه تحرک جسمی در روز نیاز دارند.

ی دگ ی ن ـ ا ت رس ي ت اِس
بسیــاری از مــردم احساس می کنند دچــار اِسترس هستنــد. این الزامــاً 
خطرناک نیست. اِسترس به بدن نیروی اضافه ای می دهــد تا ما از ُعهده 

وضعیت های دشــوار بر آییم. ولی اِسترس زیـاد می تـوانـد برای تندرستی 
خطرناک باشد. اگر احساس می کنید اِسترس دارید علت آنرا پیدا کنید. در 

این صورت می توانید وضعیت خود را تغییر دهید.

یکی از عـالئـم اِسترس بد خوابیدن و غمگین بودن است. همچنین ممکن 
است تمرکز حواس نیز دشوار و حافظه هم خراب شود و مشکالت معده، 

سردرد یا درد جسمانی بروز کند.

اگر تحرک جسمی داشـته باشیـد، غـذای خوب بخوریـد و به اندازه کافی 
بخوابید به جسم خود کمک خواهید کرد که از ُعهده اِسترس برآید.

واب خ
خوب خوابیـدن برای سالمتی شما اهمیت دارد. یک فرد بزرگسال معمـوالً 
به شش تا نُه ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارد. کودکان و نوجوانان به 

خواب بیشتری احتیاج دارند.

مشکل خـواب عادی است. بدخوابی می تواند دالیل مختلفـی داشته باشد 
مثل استعمـال دخانیات، مشروبات الکلی، ُخرُخر کردن، بیماری، نگرانی و 

اِسترس یا شب دیروقت غذا خوردن.
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شایـد بتوانید با تاریک کردن، ساکت کردن و یا خنک کردن اطاقـی که در 
آن می خوابید خواب خود را بهتر کنید. شاید با پرهیز کردن از خوردن عذا 
درست پیش از رفتن به رختخــواب هم بتوانید خــواب خود را بهتر کنید. 
اگر در زمان معینی به رختخواب بروید و از خواب برخیزید شاید وضعیت 

خواب شما بهتر شود.

ولی اگر مشکل مدتی طوالنی ادامه پیدا کرد، بهتر است با پزشک تماس 
بگیرید.

اروری ب و  ی  س ن ت ج ـام س
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. بهداشت باروری مرتبط است با اطالعات و 
خدمات پزکشی که همه برای برنامه ریزی بچه دار شدن خـود حـق دارند 

دریافت کنند. خدمـات پزشکـی خوب در هنگام زایمان، دسترسـی به 
وسایل پیشگیری از بارداری و امکان انجام کورتاژ ی بی خطر بخشی از این 

خدمـات را تشکیل می دهند. همه حق دارند در مورد داشتن و نداشتن 
فرزند و همچنین زمان بچه دار شدن خود تصمیم بگیرند.

در  خ واد م ـی، م ل ک ات ال ـروب ش  م
ات ی ان دخ و 

کسی که می خواهــد در ســوئــد مشروب الکلی بخرد باید به سن ۲۰ 
سالگی تمام رسیــده باشد. مشروبات الکلی در فروشــگاه های انحصــاری 
مشــروب )Systembolaget( فروختــه می شونــد که در مـالکیت دولت 
ســوئــد است. نوشابه هایی که دارای کمی الکل هستنــد، مانند بعضی 

آبجـوهـا و سیدر در فروشگاه های مواد غذایی نیز به فروش می رسند. سن 
فرد برای خرید مشروب الکلی از فروشـگاه های مـواد غذایی باید ۱۸ سال 
تمـام باشـد. بـرای سفــارش مشروبات الکلی در رستــوران و بار هم باید 

سن شمــا باالی ۱۸ سـال باشد.

نوشیدن مشروبات الکلی طی مدتی طـوالنی می توانــد به افسردگی، 
نگرانی و اختالل در خواب منجر شود. اگر زیاد مشروب بنوشید خطر 

اعتیاد به آن وجود دارد. همچنین ممکن است دچار بیماری و صدمات 
جسمی نیز بشوید.
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در خ م واد  م
در سـوئـد هر نوع مواد مخـدر ممنوع است. خریدو فروش مـواد مخـدر 
غیرقانونی ست. داشتن مواد مخدر برای مصرف شخصی نیز ممنوع است. 

جرایم مربوط به مواد مخدر مجازات های شدیدی، اغلب زندان دارند.

ترک اعتیاد توسط خـود فـرد دشوار است. اغلب معتادان به مـواد مخـدر 
برای ترک اعتیاد به کمک کارکنان خدمات درمانی نیاز دارند.

رایج ترین مـواد مخـدر در سـوئـد حشیش، آمفتامین، کوکائین و هروئین 
هستند. یک نوع ماده مخدر که در سوئد رو به افزایش است قات 

)Kat( است. فروش یا داشتن قات می تواند منجـر به حبس های طوالنی 
مـدت و جریمه نقدی شود.

ـو اک ب ن ـات و ت ی ان دخ
سیگار کشیدن می توانــد باعث بسیـــاری از بیمـاری ها و مرگ زودرس 

شـــود. سرطان، بیماری های ریوی، بیماری های قلب و عروق و زخم 
معده از جمله صدمات ناشـی از اسـتعمال دخانیات هسـتند. اگر در اتاقی 
باشـید که کسـی در آن سیگار می کشد شـما هم دود را استنشاق می کنید. 
به این، سـیگار کشـیدن انفعالی گفته می شـود و شما هم ممکن است به 
همــان بیمــاری هائی که آن فرد مبتال می شود، دچار شوید. چون سیگار 

کشـیدن برای تندرسـتی ضرر دارد سـن فرد برای خریدن سیگار یا تنباکو 
باید ۱۸ سال باشد.

ن ا ی ل ق
هنگام قلیان کشیدن رطوبت زیادی ایجـاد می شود. این بدین معنی است 
که دود بیشتری در مقایسـه با سیـگار به وجـود می آید. مقــدار دودهای 

)Systembolaget( ی ل ک ای ال ه ه اب وش اری ن ص ح اه ان گ روش س: ف ک ع
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خطرناک در طـول یک ساعت قلیان کشیدن ۱۰۰ تا ۲۰۰ برابر دودی ست 
که یک سیگار تولید می کند. یک قلیان کشیـدن معادل تقریبا ۱۰۰ سیگار 

است، زیرا مدت استعمال تنباکو در مقایسه با سیگار کشیدن بیشتر است. 
ذغالی که هنگام کشیدن قلیان استفاده می شود مونو اکسید کربن، فلزات 

و مواد سرطان زا تولید می کند که در بدن پخش می شود.

Snus ا  ي ه  ی ف ان
انفیـه تنباکویی ست که زیر لب گذاشته می شود. انفیـه می تواند آسیب و 

بیماری در دهان بوجود آورده و باعث سرطان شود.

E-cigaretter ا ی ي رق ای ب ار ه گ ـی س
سیگار های برقی از یک دهنی یا چوب سیگار، یک باتری، یک بخارساز و مایع 
نیکوتینی تشکیل شـده اند. این یک روش جـدیـد برای سیـگار کشیدن است. 
سیــگار های برقی دارای مواد مختلفی از جملـه نیکوتین، پروپیلن گلیکول و 

گلیسیرین هستند که می توانند سالمتی شما را به خطر بیندازند.

د  ی ن ت ک اف ـد دري ی وان ی ت ه م ـی ک ات دم خ
در صـورتی که شمـا در مصرف مشروبات الکلی یا مــواد مخـدر با مشکالتی 
روبرو هستید می توانید کمک دریافت کنید. بستگان نزدیک نیز می توانند به 

شما کمک نمایند. افزون بر ارائه ی کمکهایی به افراد معتاد شامل خدمات 
پزشکی و یا خـدمــات اجتماعـی، برخی سازمان های غیرانتفاعی و کلیسـاهـا 
کمکهـایی ارائه می دهنــد. شمـا همچنـین می تـوانیـد با شمـاره تلفن 1177 

تماس گرفته و مشاوره های خاص درمانی دریافت نمایید. 

درصورتی که تمایل به ترک دخانیات دارید می توانید با مراجعه به مراکز 
درمانی کمکهایی برای ترک سیگار و انفیه دریافت کنید.

Colourbox :س ک ع
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ی  ان ی و درم ـت داش ـات به دم خ
وئد س در 

خدمات بهداشت و درمان همگانی خدماتی ست که همــه مردم می توانند 
از آن استفاده کنند و حق برخورداری از آن را دارند. در سوئـد الزم نیست 
برای مالقات پزشک، عمــل جراحـی و یا بستـری شـدن در یک بیمارستـان 
پـول زیــادی بپردازید. آشنایی با خدمات بهداشتی و درمانی و مراکزی که 

هنگام نیاز به این خدمات باید با آنان تماس بگیرید، مهم است.

کمون ها و شوراهــای استانی یا منـاطـق درمانی در سوئد مسئولیت ارائه 
خدمات درمانی را بر عهده دارند.

ی ان ود درم ـود – خ ردن خ ـان ک درم
بسیاری از بیمـاری ها و آسیب های خفیف را می توانیـد خودتان رفع کنید. 
این مـوارد می تواننـد سرمـاخـوردگی، تب، آنفلـوآنزای معـده یا زخـم های 
کوچک باشند. برای کسب اطالعات بیشتر در این مورد، می توانید کتابچـه 
راهنمای خود درمانی )Egenvårdsguiden( را بخوانیـد. این کتاب رایگان 

بوده و در درمانگاه شما موجود است.

شمـــا همـچنــین مــی تـوانیــد بـــه مــرکــز مشـاوره خــدمـات 
درمــانــی )sjukvårdsrådgivningen( تلفـن کرده و راهنمــائـی 

ر وِن س: ي ک ع
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دریــافــت کنید. پرستارانی که در مرکز مشـــاوره خــدمـات درمانی 
کار می کننـد، می تواننـد درصورت نیاز شـما را به مراکز خدمات درمانی 

کنند. راهنمائی 

مرکز مشـاوره خدمـات درمانی ۲۴ ساعت شبانـه روز باز است. شمـاره 
تلـفـن آنها 1177 است. در مـرکـز مشـاوره خدمـات درمـانی می توانیـد 

مشاوره های درمانی به دو زبـان عربـی و سومالیایی هم دریافت کنیـد. در 
اینـترنت نـیز با آدرس www.1177.se مشـاوره های پزشـکی وجــود دارد. 

در آنجا اطالعات به زبان های مختلف موجود است.

دارو
دارو را بایــد از داروخانـه خـریـداری کرد. بـرای برخــی داروهـا نسخــه 
الزم است. این بدین معنی ست که پزشک باید در مـورد احتیـاج شما به 

مصـرف دارو تصمیم بگـیرد. برای مثــال می توان از آنتیبیـوتیـک نـام بـرد 
که جهـت درمان برخی عفونت هـای میکروبی مانند عفونت گلو و یا ریه 

باید از آن استفاده کرد. در این صـورت پزشک نسخـه را می نویسد و شمـا 
می توانید دارو را از داروخانه خریداری کنید.

کارکنان داروخانه ها معلومـات زیادی در مورد داروهـا و بیمـاری ها دارند. 
آنها می توانند به بسیاری از پرسش های شما پاسخ بدهند. در داروخانه ها 

اطالعات و بروشور در مورد بیماری های مختلف نیز وجود دارد.

افراد باالی ۱۸ ســال می توانند داروهـای بدون نسخــه مثـل مسکن را در 
فروشگاه های معمولی خریداری کنند.

شما می توانید با بخـش اطـالعـات دارویی تمـاس بگیریــد. درصـورتی که 
پرسشهـایی در مــورد داروهـای خــود داریــد می توانیـدبا مرکز اطالعات 

دارویی )Läkemedelsupplysningen( تمـاس بگیرید. در آنجـا می توانید 
اطالعاتی در باره نحـوه عمـل داروهـا، روش استفـاده از آن ها و یا شیـوه 
نگاهـداریشان دریافت نمایید. برای تمـاس با مرکز اطـالعــات دارویی به 

شماره 10 70 46 - 0771 زنگ بزنید.

ی و  ـت داش ز به راک ا م ـاس ب م ت
ی ان درم

هنگام تمــاس با مراکز بهداشتـی و درمانی، مثـال با پزشک یا پرستـار، باید 
خودتان راجع به مشکلتان توضیح بدهید. خود شما بهتر از هر فرد دیگری 

از مشکل خود آگاهی دارید.
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تمـام کارکنان مراکـز درمانی وظیفـه رازداری دارنـد و حـق ندارند در باره 
بیماری ها و مشکالت شما با دیگران صحبت کنند.

در صورتی که به زبانی به جز زبان سوئدی صحبت می کنید، حق دارید از 
مترجم استفـاده کنید. اگر به مترجم احتیاج دارید هنگام گرفـتن وقت این 

موضوع را بگویید. مترجم نیز وظیفه حفظ اسرار دارد.

ريد؟ ی گ ـاس ب م د ت اي ـا ب ج ا ک ب
اگر شما یا فـرزندتـان بیمـار شوید باید در درجه نخست به درمانگاه محل 
زندگی خود بروید. شب ها و روزهـای تعطیـل درمـانـگاه بستـه است. اگر 

سریعاً به خدمــات درمـانی نیـاز داریــد باید به کلینیک کشیک و یا بخش 
اورژانس بیمارستان مراجعـه کنید. از درمانگاه خود در مـورد نزدیک ترین 
مرکز کشیک بپرسید، و یا این که در سایت اینترنتی درمانگاه این اطالعات 

را به دست بیاورید.

Primärvård ه ی ـان اول درم
درمـان اولیـه درمانـی است که خــارج از بیمارستان، مثالً در یک درمانگاه 
ارائــه می شود. درمانگاه ها، MVC )درمانـگاه مـادران(، BVC )درمانگاه 

کـودکان(، فیزیوتراپی، کاردرمـانی، روانشناس، روان درمانگر و کلینیک هـای 
جـوانـان بخش های مختلف مراکز درمان اولیه هستند.

اگر بیمار شوید باید در درجه نخست با درمانگاه تماس بگیرید.

وقتی که تازه به سـوئد آمده اید برای کنترل تندرسـتی خود به یک 
درمانگاه می رویــد. در این کنترل تندرستی با شمــا گفتگو می شـــود 

ر وِن س: ي ک ع
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و به سـؤاالتی در مورد سـالمتی خود پاسخ می دهید. کارکنان درمانی 
آزمایش های مختلفی را از شـما می گیرند.

اه گ ان درم ـاب  خ ت ان
والدین )یا سرپرست کودک( برای کودکان زیر ۱۸ سـال درمانـگاه انتخـاب 
می کنند. دربرخی استانها و مناطق افراد ۱۶ سال تمام می توانند درمانگاه 

خودرا انتخاب کنند.

بسیاری از افراد نزدیکترین درمانگاه به خانه خود را انتخاب می کنند. 
خودتان می توانید بین درمانگاه همـگانی یا خصوصـی یکی را انتخـاب 

کنید. اولین بار که به یک درمانگاه می روید در آنجا برای ثبت نام به شما 
کمک می شود.

اگر درمانگاه انتخاب نکنید، در نزدیکترین درمـانـگاه به آدرسی که در آن 
ثبت احوال شده اید، ثبت نام خواهید شد.

هر زمان که مایل باشید، مثالً وقتی نقل مکان می کنید، می توانید درمانگاه 
خــود را عــوض کنید. اگر می خـواهـید درمـانـگاه خـود را عـوض کنید به 

درمانگاهی رجوع کنید که مایل هستید به آن متعلق باشید.

ان ـت و درم داش ه ل ب ـن رس پ
در مراکز بهداشتی و درمانی افـراد با حـرفه های گوناگون کار می کنند. در 

اینجا می توانید کمی در باره مشاغل مختلف در این مراکز بخوانید:

ی وم م ع ک  زش پ
پزشکان درمانگاه ها در اغلب مــوارد دکتر عمومی هستند، یعنی بیمـاران 

مبتال به بیماری های عادی را می پذیرند.

ر وِن س: ي ک ع
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پزشکان عمومـی در زمینه خـدمــات درمـانی پیشگیرانه نیز کار می کننـد 
و می توانند برای جلوگیری از ابتال به بیمـاری ها به مـردم کمک کنند. این 

می تواند کمک برای ترک سیگار، کاهش وزن یا کم کردن مصرف مشروبات 
الکلی باشد.

پزشـک عمومی همچنین تشخیص می دهد که آیا شما برای درمان بیمـاری 
خود نیاز به دکتر متخصص مثال دکتر چشم و یا متخصص قلب دارید یا نه. 
در این صورت دکتر عمومی یک معرفی نامه به یک کلینیک دارای پزشکان 

متخصص ارسال می کند.

ار ت رس پ
پرستاران در تمـام مراکز خدمات درمانی کار می کنند. بسیاری از پرستاران 

دارای تحصیالت بیشتری در یک زمینه بخصوص، مثالً روانپزشکی هستند.

ار ت رس پ ک  م ک
کمک پرستاران به همراه پزشکان و پرستاران کار می کنند. آنها مثالً آزمایش 

خون می گیرند و زخم را پانسمان می کنند.

ر گ ان اردرم ـراپ و ک وت زي ی ف
فیزیوتراپ به افـرادی که مشکل حرکتی مثالً کمردرد دارند، کمک می کند.

کاردرمانگر به افراد بیمــار یا آسیب دیده کمـک می کند تا زندگی روزمـره 
بهتری داشته باشند.

ار ددک ک و م زش پ اس، روان ـن ش روان
یک روانشناس، روانپزشک یا مددکار به افرادی که حال روانی شان، مثالً به 

علت افسردگی یا اِسترس خوب نیست، کمک می کند.

Dietister ی  ذائ ـان رژيم غ ص ص خ ت م
یک متخصص رژیـم غذایی به افراد در انتخـاب مــواد غذایی و نوشیدنی 

کمک می کند تا از تندرستی بهتری برخوردار شوند.

ات دم ـی و ص ان ـر ج ط ـای دارای خ اری ه م ی ب
اگر به بیمــاری اضطراری یا آسیبی با خطـر جــانی دچــار شویــد باید به 
بخش اورژانس در یک بیمارستان مراجعـه کنید. اگر با اتومبیــل یا تاکسی 
نمی توانید به بیمارستان بروید به آمبوالنس تلفن کنید. برای این منظور به 

مرکز امداد و نجات با شماره تلفن ۱۱۲ زنگ بزنید.

اگر فرزندتان شـدیـدا بیمـار است یا صدمـه دیده است به بخـش اورژانس 
اطفال در بیمارستان مراجعه کنید. اورژانس اطفال کودکان بیمار از نـوزاد 

تا ۱۶ ساله را می پذیرد.
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ـی ص ص خ ت ـای  ک ه ی ن ی ل ک
کلینیک های تخصصـی معمـوالً در بیمارستـان قـرار دارند. در این 

کلینیـک ها پزشکانی کار می کنند که در مـورد برخـی بیمـاری ها، مثـالً 
بیماـری های روده و معده، معلـومات بیشتری دارند. در اغلب مـوارد 

پزشک شمـا در درمـانگاه معرفی نامه ای به کلینیک تخصصی ارسال 
می کند. برای مراجعه به کلینیک های تخصصی، داشتن معرفی نامه الزامی 

نیست ولی با داشتن آن مدت انتظار کمتر خواهد شد. اگر معرفی نامه 
داشته باشید هزینه مراجعه نیز کمتر است.

ان وان ج ـک  ی ن ی ل ک
کلینیک جـوانان برای دخـتران و پسرانی است که در مـورد امور جنـسی، 
تندرستـی و روابـط خــود سـؤاالتـی دارنـد. کلینیک های جوانان معمـوالً 
جـوانان ۱۳ تا ۲۵ سـالـه را می پذیرند. مرز سنی می تواند در کمـون هـای 
مختلف تفاوت داشته باشد. مراجعـه به کلینیک جوانان رایگان است. در 
کلینیک های جوانان معمـواًل ماما، مددکار، روانشناس، کمک پرستار، دکتر 

زنان و دکتر عمومی کار می کنند.

ان ـت ارس م ی ب
یک بیمارستان دارای کلینیک ها و بخش های مختلفی است. در اینجا هم 

کلینیک تخصصی وجود دارد و هم بخش اورژانس. بسیاری از بیمارستان ها 
دارای بخش زایمان نیز هستند.

معموال مراجعه به 
کلینیک جوانان رایگان 

است اما گاهی شاید 
الزم باشد مانند 

مراجعه به درمانگاه 
مبلغی را بپردازید. 

کارکنان کلینیک جوانان 
وظیفه رازداری دارند.

)Klara Stenström( رم ت ن اس ت ارا اس س: ک ک ع
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چند نمونه از بخش های مختلف بیمارستان در زیر آمده است:

بخش ارتوپدی: برای مشـکالت استخوان بندی یا اندام های حرکتی، مثالً  •
شکستگی استخوان.

بخش داخلی: برای بیماری های داخلی، مانند ناراحتی های معده و روده. •

بخش جراحی: برای بیماریهایی که به عمل جراحی نیاز دارد. •

بخش زنان: برای بیماری های زنان، مانند بارداری های دشوار. •

بخش چشم: برای بیماری های مختلف چشم. •

بخش گوش و حلق و بینی: برای مشکالت گوش، بینی و حلق. •

بخش روانپزشکی: برای مشکالت روانی. •

س اورژان ش  خ ب
بخش اورژانس در تمام ساعات شبانه روز باز است. در صـورت بروز صدمـه 
خطرناک یا بیمـاری اضطـراری یا زمــانی که درمانـگاه تعطیل است به بخش 
اورژانس مراجعه کنید. وقتی به اورژانس بیمارستان مراجعه می کنید معموالً 
مدت انتظار طـوالنی است. علت این طـوالنی بـودن این است که بیمارستان 
اطالع ندارد چنـد بیمـار قرار است مراجعـه کنند. در بخش اورژانس بیماران 
با بیمـاری ها و صدمه هـای جدی تر پیش از بقیه تحت درمان قرار می گیرند. 
اگر دچـار بیمـاری یا صدمـه جــدی نیستید بهتر است به درمانگاه و یا مرکز 

کشیک مراجعه کنید. در آنجا معمـوال می توانید وقت بگیرید و یا این که 
به صورت drop-in وارد شوید. drop-in به این معنی ست که بدون وقت 

قبلی یک شماره می گیرید و منتظر نوبت خود می مانید.

ان وان ان و نوج ـودک ک
در شهرهای بزرگ، بیمارستان ویژه برای کودکان و نوجوانان وجود دارد. در 
شهرهـای کوچکتر بخش های ویژه کودکان و نوجوانان از نوزاد تا ۱۶ ساله 

وجود دارد.

ی روان ی  ـت درس ن ت دم  ع
همه ممکن است دچار ناسالمتی روانی شوند. گاهی اوقـات تعریف تمـام 
مشکالت روانی دشوار است. ناراحتی روانی در بسیـاری از مواقـع خـود را 
به صورت بیماری جسمی نشان می دهد. دردهای ماهیچه ای ممکن است 

بروز کنند و شاید عرق کنیم، تپش قلبمان بیشتر شود، درست نخوابیم و یا 
دچار سردرد شویم.

اگر فکر می کنید دچـار ناراحتـی روانی هستید با پزشک خود در درمانگاه 
صحبت کنیـد. او به شمـا کمک می کند که یـک مـددکار یا روانشنــاس را 

مالقات کنید.
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در بیمارستان ها بخش های اورژانس روانپزشکی هـم برای بزرگساالن و 
 Barn- och ungdomspsykiatri,( هم کـودکان و نوجوانان وجود دارد
BUP(. بخش های اورژانس روانپزشکی مانند بخش های اورژانس عادی 

شبانه روزی هستند.

Vårdgaranti ان  ـن درم ی م ض ت
در سـوئـد گاهی اوقات افراد باید مدتی طوالنی برای درمان انتظار بکشند. 

برای این که بیمــاران احتیـاج نداشتـه باشنـد مـدت زیادی انتظار بکشند 
چیزی به نام تضمین درمان وجود دارد. تضمین درمان در قانون مربوط به 
تندرستی و درمان قید شده و بدین معنی است که کار درمان شما باید در 

یک مدت از پیش معین شده، آغاز گردد.

درمان اولیه – اگر بخواهید با درمانـگاه تماس بگیرید بایستی همان روز 
تماس برقرار شود. تماس به این معنـی است که شما یک وقت مالقــات 
در درمانگاه یا وقت مکالمه تلفنی با شخصی در درمانگاه دریافت کنید. 

Colourbox :س ک ع
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اگر کارکنان درمانگاه، مثاًل پرستار، تشخیص دهد که شما به مالقات پزشک 
نیاز دارید نبایستی بیش از هفت روز منتظر مالقات پزشک باشید.

کلینیک تخصصی – اگر برای مــراجعــه به پزشک متخصص معرفی نامــه 
دریافت کنید نبایــد بیش از 9۰ روز منتــظر مالقــات با متخصص باشید. 

همین مقررات برای مراجعه به بخش درمان تخصصی بدون داشتن معرفی 
نامه نیز ِصدق می کند.

درمان – وقتی پزشک شما تصمیــم گرفت شمـا تحت درمان قرار بگیرید، 
مثالً برای یک عمل جراحی، نبایستی بیش از 9۰ روز منتظر درمان باشید.

تضمین درمـان شامـل بخش اورژانس نمی شود. شخصی که دچـار بیماری 
اضطراری است باید در اسرع وقت تحت درمان قرار گیرد.

ی  ان ـه درم ن زي ـر ه ث داک ـن ح ی أم ت
Högkostnadsskydd

"تأمین حداکثر هزینه درمانی" افراد را در برابر هزینه های گزاف درمان و 
دارو محافظت می کند.

تأمین حداکثر هزینه درمانی یعنی بیمـار فقط ۱۱۰۰ کرون در سـال بابت 
درمان پرداخت می کند. وقتی ۱۱۰۰ کرون را پرداخت کردید، مابقی سال از 
درمان رایگان برخوردار شده و یک کارت درمان رایگان )frikort( دریافت 

خواهید کرد. کارت رایگان ۱۲ ماه از روزی که اولین بار به خدمات درمانی 
مراجعه کرده اید اعتبار خواهد داشت. 

تأمین حداکثر هزینه دارو یعنـی این که شمـا فقط ۲۲۰۰ کرون در ســال 
هزینه داروی نسخـه ای را پرداخت می کنید. وقتی ۲۲۰۰ کرون را پرداخت 
کردید، مابقی سال از داروی نسخـه ای رایگان برخوردار خواهید شد. زمان 

را از اولین روزی که دارو خریداری کرده اید، محاسبه کنید.

تمــام کودکان یک خـانواده با هم حســاب می شوند و مخــارج آنان برای 
تعیین حداکثر هزینه با هم جمع می شود. هم مخارج دارو و هم معاینات 
و معـالجـات شـامـل این قانــون می شود. دارو برای کودکان زیر ۱۸ سـال 

رایگان است.

ـری  س ای ُم اری ه م ی ر ب راب ـت در ب اظ ف ـون ح ان ق
Smittskyddslagen

در سـوئــد قـانـونـی بنام قانون حفاظت در بـرابـر بیمــاری هـای ُمسری 
وجــود دارد. این قـانــون برای جلـوگـیری از شیــوع بیمــاری های ُمسری 
وخطــرنـاک است. نمونه هایی از این نوع بیماری ها، اچ.آی.وی، کالمیدیا ، 

سل، سالمانوال، یرقان مسری و سفلیس است.
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در قـانــون حفاظت در برابر بیماری های ُمسـری فهرستی از حــدود ۶۰ 
بیماری وجود دارد. این بیماری ها مشمول وظیفه گزارش دادن هستند.

یعنی اگر فکر می کنید که به یکی از این بیماری ها مبتــال شده اید باید با 
مراکز خدمات درمانی تمــاس بگیرید )خود را معرفی کنید(. شما در ضمن 

باید نام فرد یا افرادی را که ممکن است، بیمــاری را به شما سرایت داده 
باشند نیز بگوئید. برخی از بیماری های مندرج در قانون حفاظت در برابر 

بیماری های ُمسری از طریق مقاربت جنسی شیوع پیدا می کنند.

اگر مبتال به چنین بیماری هائی باشید، کلیه معاینات، درمان و دارو هایتان 
رایگان خواهدبود. همچنین به شمـا کمـک می شود تا با افرادی که ممکن 

است بیماری از طریق شما به آنها سرایت کرده باشد نیز تماس بگیرید.

سازمان بهداشت عمومــی )Folkhälsomyndigheten( اداره ای است که 
در مورد قانون حفاظت در برابر بیماری های ُمسری و بیماری ها اطالعات 

www.folkhalsomyndigheten. الزم را در اختیار دارد. در سایت
se می توانید در مورد قانون حفاظت در برابر بیماری های ُمسری بیشتر 

بخوانید.

ای بدن ض ـدای اع اه
در سـوئــد ساالنه حدود ۷۰۰ نفر که مبتال به بیماری های صعب العــالج 
هستند یک یا چنــد عضو از اعضــای بدن مانند کلیه و یا قلب از اهــدا 

کنندگان در یافت می کنند.

اما تعداد اعضــای اهدا شده در سوئد کافی نیست. هر ساله تعـدادی از 
بیماران در انتظار پیوند اعضــای بدن به دلیل کمبود اهدا کنندگان جان 

خود را از دست می دهند.

شما حــق دارید در مــورد اعضـای بدن خود پس از در گذشتتان تصمیم 
بگیرید. شما می توانید یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

اعضای بدن خود را اهدا نکنید •

اعضای بدن خود را جهت پیوند اهدا کنید •

اعضای بدن خود را جهت پیوند و یا اهداف پزشکی دیگر اهدا کنید. •

شـما می توانید تصمیم خود را در این مورد از طریق سـایت اداره کل 
مسائل مربوط به خدمـــات تأمین اجتمــاعی، خدمــات بهداشتی - 

 درمانـی و دارو )Socialstyrelsens( ثبت کنید: 
www.socialstyrelsen.se/donationsregistret

اگر راجع به تصمیم خود در مورد اهدای اعضای بدن با خانواده تان صحبت 
نکرده باشید، آنها می توانند پس از فوت شما در این باره تصمیم بگیرند.
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ی ـک زش پ دان دن ات  دم خ
در سوئد خدمات دندانپزشکی همگانی و خصوصی وجود دارد. 

دندانپزشکی همــگانی توسط شورای استانی و یا ناحیــه ای اداره می شود 
و دنـدانپزشکی همــگانی )Folktandvården( نام دارد. در سوئد 

دندانپزشــکان خصوصــی بسیاری وجود دارند.

مقــررات میزان پرداخت بابت خدمــات دندانپزشکی متفــاوت است. 
میـزان هزینــه تان به محــل زندگی شمــا و دندانـپزشــکی که انتخــاب 

کــرده ایــد بستگی دارد.

در سوئــد تمـام افراد زیر ۲۱ ســال از خدمــات دندانپزشکی رایـگان نزد 
دندانپزشکی همگانی و خصوصـی برخوردارند. حـداکثر سن برای دریافت 
خدمــات رایگان دندانپزشکی برای وجــوانــان در مناطــق مختلف کشور 

متفاوت است.

همه کودکان و نوجوانان مرتباً برای معاینه، درمان و خدمات داندانپزشکی 
پیشگیرانه به دندانپزشکی خوانـده می شوند. برزگسـاالن باید خودشان با 

دندانپزشکی تماس بگیرند.

Colourbox :س ک ع
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ی ـک زش پ دان دن ه  ن زي ه ـک  م ک
همه افرادی که در ســوئــد زندگی می کنند از سالـی که به سن ۲۳ سالگی 
تمام می رسند، حق دریافت کمک هزینه دندانپزشکی را دارند. این حمایت 

دندانپزشکی بخشی کمک هزینه )پول( برای پرداخت ویزیت دندانپزشک 
و بخشی نیز تأمین حداکثر هزینه است.

مبلغ کمک هزینه برای افراد ۲۳ تا ۲9 ساله و باالی ۶۵ سال ۶۰۰ کرون در 
سال است. این مبلــغ برای افراد ۳۰ تا ۶۴ ساله ۳۰۰ کرون در سـال است. 
شما می توانید کمک هزینــه دندانپزشکی خود را یک سال ذخیره کرده و 

سال بعد آن را استفاده کنید.

تأمین حداکثر هزینه به این معنی ست که شما فقط باید بخشی از هزینه 
را خودتان پرداخت کنید و صندوق بیمه بقیه آن را می پردازد.

تأمین حداکثر هزینـه دوازده مــاه اعتبــار دارد. این تأمین در صورتی که 
هزینه دندانپزشکی شمـا بیش از ۳۰۰۰ کرون شود به شمـا داده می شـود. در 
این صورت شمـا نیمی از هزینه را پرداخـت خواهیـد کرد. اگر هزینــه درمـان 

شما بیش از ۱۵۰۰۰ کرون باشد شما فقط ۱۵ درصد آن را پرداخت می کنید. 

 Frisktandvård م  ـال ی س ـک زش پ دان ات دن دم خ
در دندانپزشکی همگانی می توان از خدمــات دندانپزشکی با قیمت ثابت 
استفاده کرد که به آن خدمــات دندانپزشکی سالم گفته می شود. شما هر 
ماه مبلغ ثابتی را می پردازید و سپس بطور رایگان به دندانپزشکی مراجعه 
می کنید. برای دریافت خدمـات دندانپزشکی سالم باید قرارداد امضا کنید. 
اما پیش از آن بایـد توســط دندانپزشک معــاینــه شویــد تا او تعیین کند 

خدمات دندانپزشکی سالم شما چقدر هزینه دارد.

د ـی اش ه ب ـت ايت نداش ر رض اگ
اگر از درمان و خدماتی که به شما ارائه شده راضی نیستید با رئیس واحد 

درمانی مربوطه تماس بگیرید.

اگر هنوز هم ناراضی هستید با کمیته بیماران )patientnämnden( تماس 
بگیرید. در هر استان یا ناحیـه، یک کمیته بیماران وجـود دارد. این کمیته 

می تواند به شما در حل مشکلتان کمک کند.

 Inspektionen för vård och( شمـا می توانید با سـازمان بازرسی درمان
omsorg IVO( نیز تمـاس بگیرید. این سـازمــان به شـکایات مربـوط به 
خدمـات درمـانـی رسیدگی می کند. برای اطــالع بیشتر به پایـگاه اینترنتی 

www.ivo.se اداره ی بازرسی نظارت و خدمات پزشکی مراجعه کنید.
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ث،  رای بح ب ی  ـش هاي پرس
۷ ش  بخ

چگونه می توانید بر سامتی خود تاثیر بگذاريد؟

چرا عملکرد دولت جهت بهبود سامتی عمومی مهم است؟

آيا در عادات غذايی شما چیزی هست که برای کسب تندرستی 
بیشتر بايد تغییر کند؟

چه چیزی به شما استرس می دهد؟ چگونه با استرس برخورد 
می کنید؟

برای اين که بهتر بخوابید چه می کنید؟

چه تجربیاتی در مورد خدمات بهداشتی و درمانی سوئد داريد؟

چگونه می توان خود را برای مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی 
آماده کرد؟

برای داشتن سامتی روحی چه کاری می توانید بکنید؟

چرا مراجعه به مراکز پزشکی هنگام بروز ناراحتی روانی مهم 
است؟

چه تجربه ای از خدمات دندانپزشکی سوئد داريد؟

چرا مهم است که به طور منظم نزد دندانپزشک برويد؟
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پیر شـدن در سوئد   .۸
مطالب فهرسـت 

سالخورده شدن

فعالیت و مزایا برای سالمندان

حقوق بازنشستگی

Äldreomsorg مراقبت و نگهداری از سالمندان

در صورت وقوع مرگ

قانون ارث

ر وِن د، ی ری ی ف ان س: ک ک ع
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دن ش ورده  خ ال س
طـول عـمر در زندگی باالست. متوسط طـول عمـر در سـوئـد ۸۲ 

سال است. متوسط طول عمر برای زنان ۸4 سال و برای مردان ۸0 سال 
است.

باال رفتن متـوسط طـول عمر به معنی افزایش نسبی تعداد سالمنـدان نیز 
هست. بر متوسط طول عمر حدود یک سال در هر دهه، اضـافه می شود. 
در حال حاضر هیچ نشانه ای برای توقف روند افزایش متوسط طـول عمر 

در سوئـد وجـود ندارد. 1۸ درصد جمعیت 10 میلیون نفری سوئد سنشـان 
باالی سن بازنشستگی یعنی ۶۵ سال است. ۳0 درصد جمعیت سوئد درسال 

۲0۳0 باالی ۶۵ سال خواهند بود.

این که شمـا تا چــه سنی عمر می کنید به عـوامـل مختلفـی بستـگی دارد. 
عوامل بیولوژیکی که از پدر و مادر و خویشاوندان خـود به ارث برده اید 
بر روی طول عمر شما تاثیر می گذارد. شرایط زندگی شما و محیط اطراف 
نیز در این مـورد تاثیرگذار است. پیر شــدن تغییرات زیادی را دربر دارد، 
هم تغییرات جسمـی و هـم تغییرات روانی و اجتماعـی. شمـا نمی توانید 

عوامل موروثی بدن خود را تغییر دهید، اما با تغییر روش زندگی می توانید 

بر روند سالخوردگی خود تاثیر بگذارید.

سازمان بهداشت عمومی عــواملــی را که برای پیر شــدن سالــم تر مردم 
اهمیت دارند در چهار گروه معرفی می کند:

تحرک بدنی •

عادات غذایی خوب •

تعلق اجتماعی •

اشتغال پر معنی/احساس مورد نیاز و مهم بودن •

گ
سبک زند�

محیط اطراف

وراثت
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شمـا در جـوانی خود بر روی تندرستی ایام سالخوردگیتان تاثیر می گذارید. 
استعمـال دخـانیـات، عــادات غذایی بد، استرس، عدم وجود تحرک بدنی، 
مواد مخدر و مشروبات الکلی همـگی برای ما زیان آورند. خوردن غــذای 
صحیــح و ورزش کردن در تمام زندگی می تواند به تندرستی شمـا در زمان 

سالمندی کمک کند و طول عمر شما را افزایش دهد.

ی ـم س ج رات  ی ی غ ت
تغییرات جسمی ناشی از باال رفتن ســن تا چهـل سالگی محسوس نیست، 

اما پس از آن نمایان می شود. ژن )دی ان ای( موجود در سلول ها پیر شدن 
بیولوژیکی ما را در سطــوح مختلف بـدن تعیین می کند. روند پیر شــدن، 
یعنی این که چه زمانی و به چه صــورت پیر شویم، در بین افراد مختلف 
متفاوت است. برخــی از مردم خیلــی زود مویشان سفیــد و صــورتشان 

چروکیده می شود، بعضی دیرتر.

با گذشت زمــان و افزایش ســن، ما به طــور کلی کـوتــاه تر و سبک تر 
می شویم و بدنمان نیز خشـک تر می شود. کاهش سوخت و ساز در بدن 
باعث افزایش احتمال از دست دادن آب بدن می شود. از همین رو مهــم 

است که آب بنوشید.

کاهش سوخت و ساز در بدن و تحرک کمتر باعث می شود که نیاز غذایی 
سالمندان نیز کمتر شـود. از همین رو کیفیت غذا و وجــود مـواد مغذی، 

ویتامین ها و نیز امالح معدنی در آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

سالمنــدان در مقایسه با جـوانـان به نور بیشتری برای دیدن احتیاج دارند 
و از همین رو مهــم است که روشنایی و نور منزلشان خـوب باشد. با باال 

رفتن سن، درک صداهای زیر و تشخیص گفتار در محیط های پر سر و صدا 
دشوار تر می شود.

ر وِن س: ی ک ع
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برای افراد مسن، حفظ تعــادل مشکل تر است و از همین رو آسانتر زمین 
می خورند. اقدامات زیادی وجــود دارد که با انجــام آنها در منزل می توان 
احتمال وقوع حوادث را کاهش داد. برای مثال می توان با برداشتن فرش ها 

و پاشنه درها از افتادن افراد جلوگیری کرد.

در مقـایسـه با جوانان، افـراد سالمند به دالیل مختلف حساسیت بیشتری 
به دارو ها دارند. بــدن سالمنـدان دارای چربی بیشتر و آب کمتری است. 
از همین رو بعضی از دارو ها که در چربی حل می شوند، مدت بیشتری از 

زمان درنظرگرفته شده در بدن می مانند.

ی روان ـرات  ی ی غ ت
مغز انسان هم با گذر زمان تغییر می کند. تعداد سلول های مغزی کمتر شده 
و مغز کوچک تر می شود، اما کارکرد مغز به طـور کلی تغییر نمی کند. بخش 
بزرگی از قدرت حافظه تا مدت زیادی نامتغیر است و انسـان تا سنین بسیار 
باال به طور چشم گیری ذخیره واژگان و دانش عمومی خود را حفظ می کند.

خطــر ابتال به زوال عقــل یا دمنس با سن افزایش می یابـد. اما بد شــدن 
حافظـه حتما به معـنی ابتال به این بیمـاری نیست. این که فراموش کنیم 
عینک و یا کلید خــود را کجا گذاشته ایم نمونــه هایی از فراموشی سالم 
است، اما فرامـوش کردن این موضوع که عینک و کلید داریم و گم شـدن 

در مکانهایی که پیش از این برایمان آشنا بوده، نشانه هایی از فراموشی 
ناشی از بیماری هستند.

هـم تحرک بدنی و هم فعالیت ذهنی مفیـد هستند. مغز انسان در تمام 
طول عمر آمـاده یادگیری ست و این یادگیری از طریـق کلمــات، تصـاویر، 
موسیقـی، بازی، شوخی، حیـوانـات و تمــاس با دیـگران صــورت می گیرد. 
قدرت فراگیری چیزهای جدید هرگز در مغز از بین نمی رود، اما یاد گرفتن 

چیزهای جدید در سنین باال به زمان بیشتری احتیاج دارد.

مغز نسبت به بسیــاری از داروها و بیش از همه داروهای اعصاب و روان 
مانند داروهـای آرام بخش و خواب آور حساس تر می شود. این حساسیت 
در مــورد داروهای دارای مرفین که بسیـاری از مسکن ها را دربر می گیرد، 

نیز صدق می کند.

ـی اع م ت ـرات اج ی ی غ ت
سن بازنشسگی از دوره ای آغــاز می شود که شما شاید برای نخستین بار 

می توانید بطور کامل در مورد ساعات زندگی خود تصمیم بگیرید. تعـداد 
زیادی از افـراد مسن پس از ۶۵ سالگی و سن بازنشسگی نیز به کار کردن 
ادامـه می دهنــد و بسیــاری نیز به کارهای غیر انتفاعی و بدون حقــوق 

مشغول می شوند.
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کیفیت زندگی و داشتن یک زندگی مطلـوب در سنین باال بستگی دارد به 
درک ما از وضعیتی که در آن به سر می بریـم و این که ما چـگونــه آن را 

قابل فهم و کنترل کرده و به آن معنی می بخشیم. تحقیقات نشان داده که 
روابط اجتماعی برای بهبود کیفیت زندگی مهم است و مسائلی چون فعال 
بودن، احساس اهمیت کردن و ارتباط با مردم از جمله دست آوردهای این 

روابط است.

رای  ـا ب زای ت هـا و م ی عال ف
دان ن م ال س

فعالیت ها و مزایای زیادی برای سالمندان وجود دارد. بسیاری از انجمن ها 
فعـالیتهـایی را بـرای بـازنشستــگان ســازمــان دهی می کنند. یـکی از این 

انجمن ها سازمان سراسری بازنشستگان )PRO( است.

در بسیاری از کمون های سوئد استفـاده از وسایل حمل و نقل عمومی در 
ساعاتی از شبانه روز برای سالمندان رایگان است.

اگر مسن هستیـد و به علت معلولیت جسمــی قـادر نیستید از وسـایـل 
حمل و نقل عمومی استفاده کنید، می توانید خدمات رفت و آمد دریافت 
کنید. در این صورت می توانید به جای اتوبوس و تراموا با هزینه ای کمتر 

با تاکسی رفت و آمـد کنیـد. جهت استفــاده از خدمـات رفت و آمد باید 
در کمـون محـل زندگی خود برای دریافت آن تقاضـا کنید. در این صورت 
بایستی یک گواهی پزشک نیز که در آن قیـد شــده که شما نمی توانید از 

وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید ارسال نمایید.

وری ب وت ون ی م ون، ک س ارل دا ک ل ی ات س: م ک ع
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برای رفـت و آمــد در محـــدوده کمــون خــودتـان معمــوال مـی توانیــد 
از اتوبـوس هایی به نام فلکس لینیه )Flexlinje( استفاده کنید. این 

اتوبوس هـا کوچــک هستنــد وکف آن ها با پیــاده رو هم سطـح است و 
سـوار و پیـاده شدن با صندلی چــرخ دار و روالتور از آنها آسـان تر است. 

این نـوع اتوبوس می تواند بر خالف اتوبوس های عادی در محلی نزدیک 
تر به منزل شما توقف کند. مسیر و طول سفر این اتوبوس ها هر بار تغییر 

می کند، زیرا آنها تنهـا به مکانهایی می روند که در آنجا کسی اتوبوس 
سفارش داده باشد.

ی گ ـت س ازنش ب وق  ق ح
حقـوق بازنشستگی پولی اسـت که در سالمنــدی و وقـتی که به کارکـردن 
خاتمه می دهید، دریافت خواهید کرد. میزان حقــوق بازنشستگی متفاوت 
اسـت و به حقـوق قبلی شمـا، مــدت کار کردن و پس انــداز شخصـی تان 

بستگی دارد.

)Magnus Glans( س الن وس گ ن اگ س: م ک ع
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شما حقوق بازنشستگی خود را از منابـع مختلف دریافت می کنید. بخشی 
از سازمان بازنشستگی به صورت حقوق بازنشستگی همگانی و بخشی نیز 
از کارفرمای خود به عنوان حقوق بازنشستگی خدمتی. شما می توانید پس 
انداز بازنشستگی شخصی نیز داشته باشد. حقوق های بازنشستگی مختلف 
تاثیری بر یکدیگر ندارند بلکه روی هم گذاشته می شوند و جمعـا حقــوق 

بازنشستگی شما را تشکیل می دهند.

زمــان بازنشستگی را خـود شما تعیین می کنید. هر چــه دیرتر بازنشسته 
شوید، مقــدار حقــوق بازنشستگی ماهانه شما هم بیشتر خـواهد شد. 
زودترین موعــد برداشت بخشی از حقــوق بازنشستگی عمومــی از ۶1 
سالگی است، اما شمـا می توانید تا ۶۷ سالگی کار کنید. برای ادامــه کار، 

شما می توانید با کارفرمای خود به توافق برسید.

میزان برداشت از حقوق بازنشستگی به انتخـاب شماست. می توانید هر 
ماه از ۲۵ تا 100 درصد حقــوق خود را برداشت کنید. شما بطـور مثـال 
می توانید نصف حقوق بازنشستگی خـود را برداشت کرده و بطور نیمـه 

وقت به کار کردن ادامه دهید.

ـی ان گ ی هم گ ـت س ش ازن ـوق ب ق ح
همـه افــرادی که در سـوئــد زنـدگی و کار کـرده اند از حقــوق 

بازنشستـگی همـگانی برخوردارند. این حقـوق دولتی است و 
توسط سـازمان بازنشستـگی )Pensionsmyndigheten(، پرداخت 

www. می شود. برای کسب اطالعـات بیشتر می توانید بـه سایت
pensionsmyndigheten.se مـراجعـه کنید. اگر در باره حقـوق 

بازنشستگی همگانی خود پرسشی دارید می توانیـد با سازمان بازنشستگی 
از طریق تلفن و یا گرفتن وقت و مالقـات حضوری تماس بگیرید.

هر سال که کار یا تحصیل می کنید و یا مرخصی والدین دارید، مبلغی برای 
بازنشستگی خود پس انداز می کنید. حقـوق بازنشستگی همگانی ازحقوق 
بازنشستـگی برمبنای درآمد و پس انداز بازنشستگی تشـکیل شــده که به 
درآمد شما بستـگی دارد. اگر هیچ درآمدی نداشته اید و یا مقــدار آن کم 

بوده می توانید حقوق بازنشستگی تضمیمنی دریافت کنید.

 حقوق بازنشستگی برمبنای درآمد.  •
دریافتی شما بابت حقــوق بازنشستگی برمبنای درآمــد، به مــیزان 
درآمد شمـا بستگی دارد. هر ساله شمـا 1۶ درصد از درآمد یا حقوق 
خود را بابت بازنشستگی پرداخت می کنید. عــالوه بر حقوقی که از 
کارفرمای خود می گیرید، حقوق ایام بیکاری و مریضی، کمک هزینه 
توانخـواهی و حقوق مرخصی بچه داری نیز به عنوان درآمد حساب 

می شوند.
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•  .Premiepension پس انداز بازنشستگی یا 
هر سـاله ۲/۵ درصـد از حقــوق یا درآمـد شمـا بابـت پس انـداز در 
صندوق های سهـام پرداخت مـی شـود. این پــس انـداز بازنشستـگی 
نامیـده می شود. صندوق های سهـام از اوراق بهادار یا سهـام تشکیل 
شده و شما خـودتان صنـدوق های سهــام برای سرمـایه گذاری پــول 
هایتان را انتخــاب می کنید. مـیزان پولی که در آینـده از پس انــداز 
بازنشستگی دریافت می کنید به مقدار پول پرداختی و چگونگی رُشد 
اوراق بهادار و سهام صندوق سهام که پول هایتان را در آن قرار داده 

اید، بستگی دارد.

 بازنشستگی تضمینی. •
بازنشستگی تضمینی برای افرادی ست که فاقد درآمد حـاصـل از کار 
بوده یا درآمدشان انـدک باشد. برای دریافت بازنشستـگی تضمینــی 
کامل باید به مـدت حداقل 40سال در سوئد زندگی کرده باشیـد. اگر 
کمتر از 40 ســال در سوئـد زندگی کرده باشید، حقــوق بازنشستگی 
تضمینی شمــا کمتر خــواهـد شد. اگر حقوق بازنشستــگی دیگـری، 
مثالً حقــوق بازنشستگی برمبنای درآمد داشتــه باشیــد نیز حقــوق 

بازنشستگی تضمینی شما کاهش می یابد.

منبع: سازمان بازنشستگی 

پس انداز بازنشستگی 
خصوصی

 حقوق بازنشستگی 
بر مبنای خدمت 

حقوق بازنشستگی 
بر مبنای درآمد

پس انداز 
بازنشتگی

حقوق بازنشستگی 
همگانی
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Tjänstepension ـی ت دم ی خ گ ـت س ش ازن ـوق ب ق ح
حقــوق بازنشستگی خدمتی بخشی از بازنشستــگی شماست که توسـط 

کارفرما پرداخت می شـود. اغلب افرادی که استخدام هستنــد از حــق 
دریافت حقــوق بازنشستــگی خدمتی برخوردارند. میزان حقــوق 

بازنشستـــگی خدمـتی شما به توافـق های بین کارفرمـا و اتحادیـه هـای 
صنفـی بستـگی دارد. کسی که تحصیــل می کند، بیــکار است و در محلـی 

کار مـی کند که فاقد قرارداد دستجمعی است یا شغل آزاد دارد، حقوق 
بازنشستگی خدمتی دریافت نمی کند.

اگر شغل آزاد دارید خود شما باید وجهی بابت حقوق بازنشستگی خدمتی 
 egenavgift خـــود بپردازید. این وجـــه هزینه بیمه اجتماعی و یا

نامیــده می شود.

ی وص ص ی خ گ ـت س ش ازن ـداز ب ـس ان پ
شـما می توانید خودتان برای بازنشسـتگی تان پس انداز کنید. شما 

می توانید در یک بانک یا بیمـــه سهـــام یا شرکت بیمه بازنشستگی پس 
انـــداز کنیـد. میزان پس انـداز ماهیانه و زمان آغاز پس انداز را خودتان 

می کنید. انتخاب 

دان  ن م ـال ت از س ای م ـوق ح ق ح
Äldreförsörjningsstöd

در صورتی که میزان حقـوق های بازنشستــگی شما به مقدار کافی نباشد 
 Äldreförsörjningsstöd می توانیــد از حقــوق حمایت از سـالمنــدان

برخـوردار شـویـد. اگر بـه سن ۶۵ سـالگی تمام رسیده باشید و با 
وجود دریافت تمام حقوق و مزایای دیگر به سطح قابل قبولی از 
درآمد نرسیده باشید از حق دریافت حقوق حمایت از سالمندان 

Äldreförsörjningsstöd برخوردار هستید. همچنیـن در صورتی که 
به حمایت مالـی سالمندان نیاز داشته باشید، سازمان بازنشستگان 

Pensionsmyndigheten موضوع پرداخت فوق العاده مسکن 
bostadstillägg به شما را بررسی می کند. 

دان ن م ـال رای س ن ب ـک س اده م ع ـوق ال ف
فوق العاده مسکن، کمک هـزینـه فــوق العــاده است کـه بـه حقــوق 
بازنشستگی عمومی افزوده می شود. از این رو تعیین میزان فوق العـاده 
مسکن بستگی به عـواملـی ماننـد درآمـد، دارایی و وضعیت خـانــوادگی 

شمـا دارد. 
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از سالی که ۶۵ ساله می شوید و تمام مبلغ بازنشستگی خود را دریافت 
می کنید می توانید برای فوق العاده مسکن تقاضا نمایید. شما این 

درخواست را می توانید بدون توجه به نوع مسکن و حتی اگر صاحب این 
مسکن هستید انجام دهید.

 برای اطــالع بیشــتر بــه پــایـــگاه اینتــرنتـــی ســازمــان بازنشستـگان 
www.pensionsmyndigheten.se مراجعه کنید.

وق  ق ا ح ـور ب ش ارج از ک ـه خ ـرت ب اج ه م
ی گ ـت س ش ازن ب

به هر کشوری که مهاجرت کنید شما می توانید حقوق بازنشستگی برمبنای 
درآمد، پس انداز بازنشستــگی، حقــوق بازنشستگی خــدمتــی و حقوق 
بازنشستگی خصوصی خـود را به مدت نامحدود دریافت کنید. اما ممکن 

است که نتوانید حقوق بازنشستگی تضمینــی خـود را نگاه دارید. البته 
این امر بستگی دارد به این که به کدام کشـور مهاجــرت کنید و از چــه 
مزایای دیگری برخـوردار باشید. اگر حقـوق بازنشستگی تضمینی دریافت 
می کنید، در صـورت مهـاجـرت به یکی از کشورهـای اتحـادیـه اروپا و یا 

اتحادیه اقتصـادی اروپا، سوئیس و در برخی موارد کانادا نیز می توانید آن 
را دریافت نمائیــد. در صــورت مهاجرت به خارج حــق دریافت حمایت 

مالی گذاران سالمندان را نخواهید داشت.

داری از  ه گ ـت و ن ب راق م
Äldreomsorg دان  ن م ال س

وقتی که فردی پیر می شود برای انجـام امـور روزمـره احتیـاج به کمک 
دارد. در سـوئــد سالمنـدان نیازمـند به این کمک، طبـق قانــون حق 

دارنـد آن را دریافت کنند. در حالی که در سایر کشورها بیشتر معمول 
است که خانواده و خویشـاونـدان از سالمنــدان نگهداری کنند، در سوئد 
این وظیفه بر عهده جامعـه است. خانـواده و خویشـاوندان معمـوال در 

زندگی سـالمنـدان نقش دارند. قانون خدمات اجتماعی و قانــون خدمات 
بهداشتی و درمانی قوانینی هستند که روند خدمات مراقبت و نگهداری از 

سالمندان را تعیین می کنند.

مسئولیت مراقبت از سالمندان، از جملـه تمـاس با پزشکان و مراقبت های 
پزشـکی اورژانـس با کمــون و یا شــورای استـان است. ایــن مراقبت بـه 
روش های گوناگون در نقـاط مختلف سوئد اجرا می شود. برای درخواست 
دریافت خدمات مربوط به مراقبت و نگهداری از سالمندان توسط کمون 
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باید با واحد ویژه این امر در دفتر خدمات اجتماعی کمون تماس بگیرید. 
یک کارمند مسئــول رسیدگی به امور مربـوط به کمک به سـالمنــدان به 
پرونده شما رسیدگی کرده و در مورد حـق شما برای دریافت این کمک و 

میزان آن تصمیم می گیرد.

هدف این خـدمــات این است که سالمنـدان زندگی مطلــوب و مستقلـی 
داشتـه باشند و احســاس امنیت و آسایش کنند. آنان باید به فعالیت های 

مفید همراه با دیگران نیز دسترسی داشته باشند.

ن ک س م
بسیــاری از افراد مسن مایلند که تا آنجـا که ممکن است در خـانه خــود 

زندگی کنند و امروزه با کمک خدمات عمومی موجود و وفق دادن مسکن 
سالمنـدان امکانات زیادی برای برآوردن این خـواست وجـود دارد. کمـون 
می تواند با ارائه مراقبت های الزم و خدمات درمانی، به شما کمک کند تا 

 hemtjänst در خـانه خـود زندگی کنید. این خدمـات، خدمات در منزل یا
نامیده می شود.

کارکنان خـدمـات در منزل به شمـا مثـالً در نظافت، خریـد مـواد غذائی، 
مرتب کردن تختخواب، دوش گرفتن و تراشیدن ریش کمک می کنند. شما 
می توانید عصرها و شب ها نیز کمـک دریافت کنید. اگر دچـار بیماری یا 
صدمه ای باشید پرستار برای پانسمان یا کمک برای مصرف دارو به خانه 

شما می آید.

در بسـیاری از کمون ها کارکنانی نیز وجود دارند که برای تعمیرات سـاده 
و مختصـر بـه افراد کمـک می کنند. گاهی اوقات به این نوع کمک ها، 

خدمات تعمیراتی یا fixarservice گفتــه می شـــود. کارکنان خــدمــات 
تعمیراتـــی می تواننـد مثالً تابلـو نصب کرده یا پرده ها را برایتان عوض 

کنند. هدف از این خدمات این اسـت که از افتادن و آسـیب دیدن 
سالمندان جلوگیری شود.

اگر احساس می کنید نمی توانید در خانه زندگی کنید امکانات دیگری برای 
اسکان شما وجود دارد.

 )trygghetsboende( و مسکن امن )Seniorboende( مسکن بزرگساالن
مساکنی هستنـد که با وضعـیت سالمنـدان تطبیـق داده شـده اند. بـرای 
مثال پاشنه های در در این خانـه ها کوتاه تر هستند و عرض آسانسـورهـا 
بیشتر است. معمـوال شرط نقل مـکان به مسکن بزرگسـاالن این است که 

مستـاجر مورد نظر ۵۵ سـال را پر کرده باشد. برای زندگی در مسـاکن امن 
سن شـما باید بیشتر باشد. برای زندگی در مسـکن سالمنـدان و یا مسکن 
امن اجــازه کمون الزم نیست. شمـا به خـواست خود این خـانه را اجـاره 

می کنید و یا می خرید.
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خانه سالمندان یا Servicehus مسکن هـای ویژه ای هستنـد که به کمـون 
تعلق دارند و سالمنـدان در آنجا آپارتمـان اجـاره می کنند. پیش از این که 

فردی به خانه سالمندان نقل مکان کند، نیازهای آن شخص بررسی می شود. 
شخص سـالمنـد می تواند برای دریافت کمـک جهت نـظافت، آشـپزی و یا 

غیره در خانه سالمندان هزینه ای را بپردازد.

 Gruppboende و یا مســکن گـروهی Särskilt boende مســکن ویژه
مساکنی هستند متعلـق به مراکز بهداشت و درمان برای افراد مسنی که 
نیاز بسیــار بـه مراقبت و نگـهــداری دارند. برای دریافت جـا در مسکن 
ویژه، شخص باید نیازهـای پزشکی و اجتماعی بیشتری داشتـه و محتــاج 

مراقبت های شبانه روزی باشد.

رگ ـورت وقوع م در ص
 وقتی که خویشاوند مسنی در خـانه می میرد باید با مراکز پزشکی تمـاس 
گرفته شـود. گاهی جسـد به بیمارستانی منتقل می شـود تا در آنجــا یـک 
پزشک، فوت فــرد را تاییـد کند. در صـورت وجــود خـواست هـای ویـژه، 
برای مثال با توجــه به رسوم مذهبی، باید این موضوع را با کارکنان مرکز 

پزشکی در میان بگذارید.

بستــگان سپس می توانند با یک کشیش، حاخـام، امــام و یا نمـاینـده هر 
مذهب دیـگری تمـاس بگیـرند. آنان می توانند با این شخـص برای مراسـم 
خاکسپاری بنا به رسوم مذهبی مربوطه تصمیم گرفته و برنامه ریزی کنند. 
بد نیست که با دفتر گورستان نیز تمـاس بگیرید و از یـک شرکت کفن و 

دفن بخواهید تا در امور مربوط به خاکسپاری به شما کمک کند.

اری پ س اک خ ـم  راس م
در سـوئـد معمـوالً خویشاوندان و دوستان نزدیک فرد درگذشته در مراسم 
خاکسپـاری او شرکت می کنند. رسم بر این است که خواست شخـص متوفا 
در مـورد نــوع تدفـین برآورده شــود. این خـواسـت ممـکن اسـت که در 
یک وصیت نامه نوشته شـده باشـد و یا این که شخص متوفـا شفاها آن را 
بیان کـرده باشد. بسته به دین فـرد فوت شـده نوع مراسم خاکسپاری نیز 

متفاوت است.

در ســوئــد معمــوال مراسـم خاکسپـاری در یک کلیســا یا یک عبادتکده 
انجام می شود. کلیسای سوئد سرپرستی کفن و دفن در تمام سوئد به جز 

شهرهای استکهلم و ترانوس را بر عهده دارد. در این شهرها این مسئولیت 
با کمون است. این نکته در مورد تمــام فوت شدگان بدون توجه به دین 

آنها صدق می کند.
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بستــگان متــوفا مـی تواننــد با نمــانیــده امــور کفن و دفــن در کمون 
)begravningsombud( تمــاس بگیرند. این افــراد از طــرف استانداری 
انتخاب می شوند و وظیفه آنان این است که به خواست متوفا و بستـگان 
وی در مورد کفن و دفن توجه شود. نماینده امور کفن و دفن باید ترتیبی 
بدهـد که افـرادی که عضــو کلیسای سـوئـد نیستند کفن و دفنی مناسب 
داشته باشنـد. برای تمــاس با نماینده امــور کفن و دفـن، خویشــاوندان 

می توانند به کمون، استانداری و یا جماعت مذهبی خود مراجعه کنند.

هیچ قانونی در مــورد اجبــاری بودن تدفین وجـود ندارد. اما طبق قانون 
جسـد باید در یک تابوت قرار داده شود. در ضمــن برای نحوه سوزاندن 
جسد و خاکسپاری خاکستر آن نیز قوانینی وجود دارد. سوزاندن جسد از 
طریق قراردادن جســد و تابوت در یک کوره جسدسوزی انجـام می شود. 
در این کوره جسد و تابوت به خاکستر تبدیل می شوند و خاکستر در یک 
کوزه ریخته می شــود. این کوزه سپس در یک قبر دفن می شـود. خاکستر 
را می توان در محــل بخصوصی در قبرستـان نیز پخش کرد که به آن مکان 
یادبود )minneslund( می گویند. اگر کسی بخواهــد خاکستر را مـثالً به 

دریا بریزد باید از استانداری مجوز دریافت کند.

در وبسایت کلیســای سوئد می توانید اطالعــات مـربـوط به گورستان های 
www.svenskakyrkan.se :محل سکونت خود را پیدا کنید

در صورتی که بخـواهیـد فرد درگذشتـه را در خـارج از سـوئـد به خــاک 
بسپـاریـد شرکت های کفن و دفن می توانند جسد را در ازای هزینه  ای به 

خارج انتقال دهند.

به طـور معمـول از درگذشت متوفا تا خاکسپـاری بین یک تا دو هفتـه در 
سوئد طــول می کشد. اگر خویشاوندان بخواهند می توان خاکسپاری را در 

ر وِن س، ی ت ی ول ی گ ن س: ی ک ع
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اسرع وقت پس از درگذشت متوفا انجام داد. طبق قانون سوئد متوفا باید 
ظرف یک ماه پس از فوت خاکسپاری شده و یا سوزانده شود.

داشتن تابوت باز در سـوئـد مرسوم نیست اما هیچ گونه مانع قانونی هم 
برای آن وجود ندارد.

همــه در سوئد یک هزینــه تدفــین از طـریـق مالیات پرداخت می کنند. 
پـرداخـت ایـن هـزینــه بـه مـا ایــن امــکان را مــی دهــد کــه از یــک 
مـکان، مثــالً یــک عبــادتــکده، بــرای مراســم تـــدفیــن استــفـــــاده 
کنیــم. این هزینه همچنــین حمــل تابــوت از آن مکان به قبرستــان را 

نیــزدربرمی گیرد.

در سوئد تقریبا ۸۳ درصد از مردم می خواهند که مراسم تدفینی در کلیسا 
داشتـه باشنـد. در این صـورت یک کشیش مـراسـم تدفین را اجـرا می کند. 
برای برگزاری مراســم تدفین کلیسـایی فـرد باید عضو کلیسای سوئد باشد. 
مراسم تدفین کلیسایی برای همــه افرادی که عضو کلیسای سوئـد هستند، 
رایگان است. مراسم تدفین کلیسایی می تواند در یک کلیسای آزاد، کلیسای 

کاتولیک و یا ارتودوکس نیز انجام شود.

مراسـم تدفین غیر کلیسـایی مراسـمی ست که فاقد بخش های مذهبی 
اسـت. از این رو این مراسـم تدفین، در کلیسـا انجام نمی شود. این 

مراسـم ممکن اسـت در یک عبادتگاه در قبرسـتان، در یک باغ یا شاید در 
طبیعت انجام شـود. یک نفر کارمند امور خاکسـپاری، مراسـم تدفین را 

اجرا می کند. 

ارث انون  ق
وقتی فـردی فـوت می کنـد قـانـون تعیـین می کند چـه کسی دارایـی هـای 
متوفا را به ارث ببرد. این نکته حــق ارث نـامیـده می شـود و در قــانـون 

سوئد قید شده است.

اگر متوفا متاهل بوده کلیه دارایی او را همـسـرش بــه ارث می بــرد. 
فرزندان آنها بعـد از فـوت همسر متوفا، ارث می برند. طی این مدت 

همسر متوفا حق تصرف کامل در دارائی را دارد.

اگر متوفا با فرد دیـگری فرزنـدانی داشته باشد، آن فرزنـدان می توانند 
بالفالصله ارث ببرند. آنها همچنین می توانند تا فـوت همسر بازمانده 

صــبر کننـد و بعــداً ارث خـود را دریـافت کنند. اگر متوفـا متـاهـل نبوده 
باشد فرزندان او کل دارائی را به ارث می برند. اگر فرزندی وجـود نداشته 

باش-د، والدین یا خواهـر و برادر متوفا ارث می برند.
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وقتی که پدر و مادرانی که فرزند زیر 1۸ سال دارند می میرند باید شخصی 
به عنوان قیم )god man( به این فـرزند کمـک کند. قیــم کسی است که 

تالش می کند تا حقوق کودک زیر پا نهاده نشود.

ا وف ت م ـک  ل م ای م
مایملک متوفا عبـارت است از پول و کلیــه دارائی هایی که از او بـه جـا 

مانده است. خویشاوندانی که قرار است از متوفا ارث ببرند مشترکاً مالک 
ما یملک متوفا هستند.

Colourbox :س ک ع
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رداری  ورت ب ـوال، ص م ام ـی س ق  ت
ت ـا و وراث وف ت ـرک م ات از م

اگر متوفا متاهـل بوده و همـراه با همسرش دارایی داشتـه باشد اول باید 
دارایی بین زوجین تقسیم شود. این کار تقسیم اموال گفته می شود. وقتی 

تقسیم اموال انجام شد، می توان ارث را تقسیم کرد.

صورت برداری از ماترک متوفا )bouppteckning( شامـل تعیین دارایی ها 
و بدهی های او می شود. این امر باید طی سه ماه پس از فوت انجام شود 
و از نتیجه آن برای انحصــار وراثت و تقسیـم دارایی های متوفا استفــاده 

می شود.

Testamente ـه  ام ن ت ی وص
وصیتنامـه یک سند حقـوقـی است. تنظیم کننده وصیتنامـه خـود تصمیم 

می گیرد، چه کسی چه چیزی را ارث ببرد. اما استثناء نیز وجود دارد. وارثان 
بالفصل )فرزندان متوفا، نوه ها یا نبیره ها( همـواره می توانند سهـم قانونی 

ارث خود را طلب کنند.

تنظیـم وصیتنامه مستلزم رعایت برخی مقررات است. مثالً وصیتنامـه باید 
کتبی باشـد. دو نفر شـاهـد باید آن را امضـاء کرده باشنـد. از این رو بهتر 

است، قبل از تنظیم وصیتنامه با یک حقوقدان مشورت شود.

افــرادی که بــدون ازدواج باهــم زندگی می کننــد )همزی یا sambo( از 
یکدیگر ارث نمی برند. اگر دو نفر که همــزی هستند بخواهند از یکدیگر 

ارث ببرند باید وصیتنامه تنظیم کنند.
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ث،  ـرای بح ی ب ای ـه ش پرس
۸ ش  بخ

افزایش تعداد نسبی سالمندان به نسبت دیگر گروه های سنی چه 
پیامدهایی برای یک کشور دارد؟

به نظر شما چه چیزهایی در داشتن یک زندگی مطلوب در سنین 
باال مهم است؟

آیا به نظر شما در سوئد دید عمومی به سالمندان نسبت به آنچه 
شما به آن عادت دارید فرق می کند؟

برای بازنشستگی خود به چه چیزی باید فکر کنید؟

چه تفاوت ها و شباهت هایی بین خدمات نگهداری از سالمندان 
در کشور شما و سوئد وجود دارد؟ 

چه تفاوت ها و شباهت هایی بین مراسم خاکسپاری در کشور 
شما و سوئد وجود دارد؟ 
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115 ,114 آموزش مقدماتی  

ا
188 ائتالف  

20 ابر قدرت  
Se .183 ,177 ,109 ,27 ,14 ,11 ,10 اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا  

اتحادیه اروپا، EU. Se اتحادیه اروپا
20 اتحادیه کالمار  

89 اتحادیه کمون ها و شوراهای استانی  
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109 ,94 ,17 ,13 ,11 اجازه اقامت  
14 ,13 اجازه اقامت دائم  

اجازه اقامت دائم، PUT. Se اجازه اقامت دائم
183 اختـالفـات  
180 اختالفات  

196 ادارات  
134 ,109 ,108 ,45 ,14 اداره  

78 اداره اجراییات و وصول مطالبات  
225 اداره امور بازنشستگان  
228 اداره امور گورستان ها  
192 اداره برگزاری انتخابات  

142 ,111 ,76 ,73 ,72 اداره خدمات اجتماعی  
198 اداره دولـتی  

213 ,181 ,179 ,162 ,109 اداره دولتی  
179 ,120 ,101 ,100 ,97 ,95 ,94 ,86 ,84 ,77 ,76 ,17 اداره کاریابی  

213 اداره کل امور اجتماعی  
163 ,162 ,119 اداره کل امور مدارس  

109 ,14 ,12 اداره کل امور مهاجرت  
229 ,119 اداره کل خدمات اجتماعی  

89 اداره کل کارفرمایان دولتی  
198 اداره کل مواد غذایی  

148 ,121 ,109 ,108 ,107 ,105 ,104 ,55 اداره مالیات  
117 اداره مدارس عالی فنی و حرفه ای   
169 اداره مرکزی کمـک مالی تحصیلی  
169  CSN ،اداره مرکزی کمک مالی تحصیلی

230 ,150 ,150 ارث  
119 ارزش یابی   
55 ارسال انتقالی  

25 ,10 اروپای شرقی  
25 اروپای غربی  

151 ,149 ازدواج اجباری  
121 اساسنامه  

182 ,148 ,117 استان  
182 استـانـداری  
149 استانداری  

91 ,90 ,88 ,83 استخدام  
90 استخدام   
92 استخدام آزمایشی  

92 ,91 استخدام با محدودیت زمانی  
92 ,91 استخدام تا اطالع ثانوی  
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93 ,92 استخدام ساعتی  
200 اِسترس  

196 ِاسترس  
219 استرس )اضطراب(  

208 ,200 اِسترس )اضطراب(  
150 ,23 ,20 اسکاندیناوی  

19 اشـراف  
187 ,21 ,20 اشراف  

22 اصل آزادی  
130 اصل آزادی انتشارات  

53 اصل بدهی  
22 اصل پارلمان  
22 اصل جانشینی  

225 اضافه کمک هزینه مسکن  
اضطراب  141

105 , اظهارنامه مالیاتی  
اعتـقاد  174

136 ,134 ,130 اعتقاد  
98 اعالم عالقمندی  
98 اعالم عالقمندی   
55 اعالم نقل مکان  
13 اقامت دائم  

180 امنیت قضایـی  
181 امنیت قضایی  

انتخابات  24, 172, 173, 176, 178, 185, 188, 190, 192, 193
74 انجام تکالیف درسی  

221 ,185 ,121 ,102 ,89 ,74 ,53 انجمن  
124 انجمن های آموزشی  

89 انجمن های صنفی  
232 انحصــار وراثت  
232 انحصار وراثت  

63 انـرژی  
67 ,62 ,61 ,60 ,47 انرژی  

213 اهدای اعضای بدن  
111 اوتیسم )درخودماندگی(  

125 ,120 ,98 ,86 ,83 ,74 ,71 ,70 اوقات فراغت  
19 اولوف شوت کونونگ  

24 ایجاد دموکراسی  
65 ,63 ,61 ایستگاه محیط زیست  
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ب
100 ,89 ,88 ,86 ,84 ,83 ,25 بازار کار  
105 ,223 ,217 ,91 بازنشستگی  

64 ,61 بازیافت  
27 ,24 ,17 بحران  

210 ,208 بخش اورژانس بیمارستان  
121 بخش اوقات فراغت  

152 بخش مامایی و درمانگاه مادران  
Se även .211 بخش های روانپزشکی  بخش های روانپزشکی برای کودکان و نوجوانان  

برای کودکان و نوجوانان
142 ,140 بدرفتاری، ضرب و شتم  

187 ,175 ,86 برابری  
برابری   86

119 بررسی توانایی حرفه ای  
148 بررسی موانع ازدواج  
148 بررسی موانع ازدواج  

182 ,68 برق  
163 برنـامـه آمـوزشی  

117 ,158 برنامه آموزشی  
96 برنامه استقرار  

166 برنامه پیشرفت فردی  
229 ,228 بنگاه کفن و دفن  

179 ,70 بودجه  
134 بیان جنسیت  

24 بیکاری  
211 بیـمارستـان  

228 ,210 ,209 ,208 ,204 ,76 ,25 بیمارستان  
83 بیمه اجتماعی  

124 ,102 ,83 ,24 بیمه بیکاری  
109 بیمه تامین اجتماعی  

225 بیمــه سهــام  
59 بیمه مسکن  

166 بیمه والدین  

پ
187 ,175 ,174 ,27 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 پادشاه  

192 پارلمـان  
179 ,133 ,131 ,106 ,60 ,27 ,24 ,23 ,22 ,21 ,19 ,12 پارلمان  

192 ,190 ,185 ,179 ,178 ,175 پارلمان   
190 ,183 ,178 پارلمان اروپا  
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210 پذیرش اورژانس  
77 پرداخت خودکار  

86 ,85 پرستاران  
153 ,144 پرستار مدرسه  

208 ,205 پرستارها  
228 ,226 ,221 ,119 ,117 ,210 ,209 ,206 ,205 ,204 ,86 ,95 ,94 ,205 ,86 ,84 پزشک  

208 ,207 پزشکان  
226 ,224 ,223 پس انداز بازنشستگی  
223 پس انداز بازنشستگی شخصی  

180 ,108 ,151 ,84 ,79 پلیس  
Se även Flykting  پناهنده Se även .124 ,120 ,15 ,11 پناهندگان  

13 ,12 ,11 ,10 پناهندگی  
77 ,13 ,12 ,11 ,10 پناهنده  

34 پنجاهه  
168 پول موقت والدین  
223 پول  والدین  
166 پول والدین  

33 پیرزن های عیدپاک  
19 پیشه ور  

22 ,21 ,19 پیشه وران  
130 پیمان اروپا  

139 پیمــان نامــه حقـوق کودک  
145 ,138 پیمان نامه حقوق کودک  

11 پیوند خانوادگی  

ت
215 تأمین حداکثر هزینه  
212 تأمین حداکثر هزینه دارو  
212 تأمین حداکثر هزینه درمانی  
212 تأمین حداکثر هزینه درمانی   
14 تابعیت اتحادیه اروپا  

14 تابعیت سوئدی  
129 ,145 ,139 ,137 ,136 ,134 تبعیض  

71 تحصیل اجباری  
156 تربیت کـودکان  

157 ,156 تربیت کودکان  
211 تضمین درمان  

34 ,24 تظاهرات  
35 تعطیالت پاییزی  
34 تعطیالت تابستانی  
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33 تعطیالت عیدپاک  
36 تعطیالت کریسمس  

32 تعطیالت ورزشی  
161 ,144 ,155 ,142 تمایالت جنسی  

161 تمایالت جنسی و همزیستی  
162 ,159 ,126 تمرین  

74 تمرین زبان  
200 تمرین، ورزش  

106 ,202 تنباکو  
156 ,155 تنبیه بدنی  

195 تندرستی  
196 تندرستی عمومی  

232 تنظیم سیاهه ماترک  
111 توانخــواه  

Se även .111 ,109 معلولیت توانخواه  
166 توانخواهی  

ث
108 ,107 ,83 ,77 ثبت احوال  

ج
92 جانشین  

180 جرایم کیفری  
202 ,181 ,143 ,138 ,136 ,134 جرم  

35 جشن خرچنگ خوری  
جشنها  9

33 جشن والبوری  
166 ,160 جلسه گفتگو در مورد پیشرفت دانش آموز  

218 ,49 ,48 ,47 جمعیت  
31 ,29 جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی  

185 ,176 ,123 جنبش کارگری  
123 جنبش کلیسای آزاد  
123 جنبش مردمی  
24 جنگ اول جهانی  
10 جنگ جهان دوم  

188 ,183 ,51 ,24 جنگ جهانی دوم  
25 جنگ دوم جهانی  
26 جنگ سرد  

163 جـوانان  
214 ,164 ,211 ,209 ,200 ,163 ,155 ,152 ,137 ,132 ,102 جوانان  
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ح
192 ,190 ,186 ,185 ,172 ,123 حزب  

188 حزب مرکز  
121 ,76 حساب بانکی  

191 ,176 ,175 ,172 ,124 ,131 ,24 حق رای  
81 ,46 ,44 ,30 حق همگانی  

 ,139 ,138 ,134 ,130 ,129 ,123 ,122 ,107 ,103 ,102 ,94 ,92 ,91 ,90 ,86 ,50 ,24 ,19 حقوق  
231 ,223 ,222 ,187 ,181 ,176 ,173 ,172 ,164 ,140

110 حقوق بارداری  
226 ,224 ,223 ,222 ,109 ,104 حقوق بازنشستگی  
226 ,223 حقوق بازنشستگی برمبنای  درآمد  

224 حقــوق بازنشستگی تضمینی  
226 ,224 ,223 حقوق بازنشستگی تضمینی  

225 حقـوق بازنشستــگی خدمتی  
226 ,225 ,223 حقوق بازنشستگی خدمتی  

225 حقوق بازنشستگی خصوصی  
223 حقـوق بازنشستگی همـگانی  
223 حقوق بازنشستگی همگانی  

172 ,165 ,142 ,138 ,136 ,130 ,129 حقوق بشر  
112 ,105 حقوق بیماری  

103 حقوق خالص  
151 حقـوق خـانـواده  
151 حقوق خانواده  

140 حقوق کودکان در جامعه  
110 حقوق موقت نگهداری از فرزند  

103 ,93 حقوق ناخالص  
110 حقوق نگهداری از فرزند  

168 ,121 ,103 ,102 ,91 ,87 حقوق و دستمزد  
201 ,185 ,184 ,182 ,181 ,138 ,178 ,177 ,106 ,104 ,103 ,136 ,130 ,22 حکومت  

20 حمام خون استکهلم  
147 ,73 ,52 حمایت مالی  

113 حمایت مالی   

خ
230 ,229 ,228 ,39 ,30 خاکسپاری  
159 ,158 ,111 خانه اوقات فراغت  

228 خانه سالمندان  
53 ,51 خانه ملکی  

125 خانه های اوقات فراغت  
54 خانه های ردیفی  
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خانه های مسکونی  41
157 خانواده رابط  
157 خانواده ی رابط  
143 ختنه زنان  

152 ,197 ,195 ,153 خدمات بهداشتی  
153 خدمات بهداشتی مدارس  

182 ,72 خدمات خانگی  
227 خدمات خانگی   

182 خدمات خانگی برای سالمنـدان  
182 خدمات خانگی برای سالمندان  

202 ,119 ,106 ,84 خدمات درمانی  
215 خدمات دندانپزشکی سالم  

215 ,214 خدمات دندانپزشکی همگانی  
112 ,221 ,112 , خدمات رفت و آمد  

111 ,158 ,147 , خدمات کودکیاری  
140 ,139 خشونت در خانه  

142 خشونت ناموسی  
204 خود درمانی  

د
184 ,181 ,131 ,91 ,53 دادگاه  

184 دادگاه اتحادیه  اروپا   
184 دادگاه اتحادیه اروپا  

113 ,180 ,113 دادگاه اداری  
151 ,151 ,150 دادگاه بدوی  

91 دادگاه کار  
دادگاه های عمومی  180
180 دادگاه ویژه  

Se även .205 داروها، دواها دارو  
205 داروخانـه  
205 ,108 ,67 داروخانه  

227 ,205 داروها، دواها  
118 ,117 ,116 ,115 ,84 دانشگاه  

دبیرستان  84, 115, 116, 117, 153, 163, 164
37 ,203 ,202 ,201 ,200 ,197 ,195 ,106 , دخانیات  

11 ,10 درخواست پناهندگی  
111 درخودماندگی  

206 درمان اولیه  
210 ,152 درمانـگاه  

211 ,210 ,207 ,204 ,17 درمانگاه  
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Se även  Se även BVC .200 ,153 درمانگاه کودکان درمانگاه کودکان  
BVC. Se även BVC ،درمانگاه کودکان

152 درمانگاه مادران  
21 دریای بالتیک  

57 ,56 ,55 ,53 ,51 دست دوم  
180 دستـگاه قضـایی  

180 ,29 دستگاه قضایی  
207 دکتر عمومی  
35 دکل نیمه تابستان  

188 دموکرات مسیحـی  
192 ,185 ,178 ,177 ,174 ,173 ,172 ,147 ,164 ,130 ,123 ,24 دموکراسی  

177 ,172 دموکراسی نیابتی  
86 دندان پزشک  

214 دندانپزشک  
214 دندانپزشکی همگانی  

174 دوران روشنگری  
17 دوران ما قبل تاریخ  

164 دوره آمادگی زبان  
117 دوره آمورش مکمل  

157 دوره های آموزشی والدین  
188 ,186 ,182 ,179 ,178 ,131 ,86 ,22 ,21 دولت  

228 ,149 ,136 ,134 دین  

ر
114 راهنمای تحصیلی و شغلی  
204 راهنمای خود درمانی  

193 ,192 ,191 ,189 ,176 ,174 ,173 ,172 رای دادن  
103 رفاه اجتماعی سوئد  

209 ,208 روان شناس  
20 روز ملی سوئد  
21 روشنگری  

ز
116 ,114 زبان سوئدی برای مهاجران  

116 ,114   Sfi ،زبان سوئدی برای مهاجران
150 زمان تجدید نظر  

149 ,148 زناشویی  
23 ژان باپتیست برنادوت  
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س
سازمان بازنشستگی  109

223 سازمان بازنشستگی   
218 ,213 سازمان بهداشت عمومی  

89 سازمان سراسری کارگران سوئد  
89 سازمان صنعت و بازرگانی سوئد  

89 ,88 سازمان کارفرمایان  
119 ,116 سازمان مرکزی حمایت های تحصیلی  

119 ,116    )CSN ( ،سازمان مرکزی حمایت های تحصیلی
165 ,142 ,136 ,130 سازمان ملل متحد  

سازمان ملل متحد، FN . Se även سازمان ملل  Se även سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد، UN. Se även سازمان ملل متحد

سرپرست  151, 152
151 ,147 سرپرستی کودک  

229 سوزاندن جسد  
187 ,175 سوسیالیزم  

192 ,188 ,185 ,184 ,179 ,178 ,172 ,139 سیاستمداران  
196 سیگار  

219 ,202 سیگار کشیدن  

ش
174 شارل-لوئی دو مونتسکیو  

شرح زندگی. Se CV )کارنامک(
142 ,141 شرف و ناموس  

105 شرکت بیمه  
225 شرکت بیمه بازنشستگی  

شرکت سهامی شرکا  100
113 شکایت کردن  

183 شورای اتحادیه اروپا  
10 شورای اروپا  

214 ,190 ,189 ,184 ,182 ,178 شورای استانی  
189 ,182 ,178  شورای شهر  

ص
225 ,100 صاحب شرکت  

89 صندوق بیکاری  
103 ,89 صندوق بیکاری   

215 ,179 ,166 ,112 ,111 ,110 ,109 صندوق بیمه  
صندوق مکمل بیکاری . Se även صندوق بیکاری 
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224 صندوق های سهام  
23 صنعتی شدن  

ط
187 طبیعت  

150 طالق  

ع
149 عاقد  
عدالت  175

18 عصر آهن  
18 عصر سنگی  

192 عضو  
149 عقد  
11 عهدنامه  

ف
157 فرد رابط  

124 ,121 ,17 فرهنگ  
208 فیزیوتراپ  

ق
130 قانون آزادی بیان  
11 قانون اتباع بیگانه  

217 قانون ارث  
150 قانون ازدواج  

130 ,22 قانون اساسی  
186 قانون اساسی آزادی انتشارات  

186 قانون اساسی آزادی بیان  
186 قانون اساسی موروثی بودن سلطنت  

Se .90 قانون تامین استخدام قانون تامین استخدام  
212 قانون حفاظت در برابر بیماری های  

212 قانون حفاظت در برابر بیماری های ُمسری  
226 قانون خدمات تأمین اجتماعی  

143 قانون گذاری  
183 قانونگذاری  

89 قانون مشارکت در تصمیم گیری ها   
155 قانون منع تنبیه  
150 قانون همزی  
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155 قانون والدین  
229 قبر، گور  

106 قرارداد اجاره دست اول  
106 قرارداد استخدام  

225 قرارداد جمعی  
20 ,19 قرون میانه  

185 قوانین اساسی  

ک
116 ,96 کارآموزی  

212 کارت درمان رایگان  
192 کارت رای دهی  

کارت شناسایی. Se کارت شناسایی 
109 ,108 کارت شناسایی   

225 ,223 ,168 ,136 ,112 ,106 ,105 ,100 ,98 ,95 ,92 ,89 ,88 کارفرما  
کارکنان  193, 225

106 ,90 ,89 کارکنان استخدامی  
21 کارل دوازدهم  

23 ,22 کارل سیزدهم  
کارمند   179

165 ,164 ,162 کارنامه  
119 ,118 ,117 ,114 کارنامه تحصیلی  

89 کارورز  
182 کتابخانه  

کریسمس. Se även شب کریسمس  Se även شب کریسمس
22 ,21 ,19 کشاورزان  

کشیش  19, 21, 23
158 ,153 کالس آمادگی  

162 کالس آماده سازی  
230 ,228 ,150 ,20 کلیسای سوئد  

144 کلینیک بیماری های زنان  
209 کلینیک پزشکان متخصص  

209 کلینیک جوانان  
210 ,144 کلینیک زنان  

208 کمک پرستار  
کمک مالی برای گذران زندگی  182

119 ,116 کمک مالی تحصیلی  
120 کمک مالی تحصیلی   
111 کمک هزینه پرستاری  

168 کمک هزینه تحصیل  
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215 کمک هزینه دندانپزشکی  
113 کمک هزینه گذران رندگی  
169 ,166 ,110 کمک هزینه مسکن  

223 ,111 کمک هزینه معلولیت  
166 کمک هزینه نگهداری  
227 ,221 ,143 ,125 ,124 کمون ها  

162 ,160 ,158 کمون ها، شهرداری ها  
182 ,178 کمون ها/شهرداری ها  

215 کمیته بیماران  
183 کمیسیون اروپا  
206 کنترل تندرستی  

160 ,158 ,151 کودکستان  
103 کودک یاری  

گ
134 گرایش جنسی  

11 گرایش جنسیتی  
108 گواهی دهنده  

107 گواهی مشخصات فردی   
22 گوستاو آدولف چهارم  

22 گوستاو سوم  
20 گوستاو واسا  

ل
186 لیبرالیسم  

م
مالیات  21, 103, 104, 105, 182

104 مالیات بر درآمد  
105 مالیات غیر مستقیم  

106 مالیات های خاص  
231 مایملک متوفا  

208 متخصصان کاردرمانی  
206 مترجم  

166 مترجم )شفاهی(  
14 مجوز کار  

187 محافظه کاری  
محدودیت ناشی از معلولیت. Se även توانخواهی  Se även معلولیت 

جسمی
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124 محفل های آموزشی  
115 مدارس ابتدایی  

160 ,153 ,147 مدرسه ابتدائی و راهنمائی  
117 ,115 مدرسه عالی  

119 ,117 مدرک تحصیالت دانشگاهی  
187 ,176 مذهب  

19 مذهب آسا  
168 مراقبت از کودک  

168   VAB ،مراقبت از کودکان
160 مراقبت تعلیم و تربیتی  

217 مراقبت و نگهداری از سالمندان  
208 مرکز امداد و نجات  

114 مرکز راهنمای تحصیلی و شغلی  
204 مرکز مشاوره خدمات درمانی  

130 ,129 مساوات  
182 مسکن  

227 مسکن امن  
227 مسکن بزرگساالن  
228 مسکن گروهی  
228 مسکن ویژه  

17 مشاور استقرار  
227 مشاور کمک مالی   

124 ,106 ,208 ,137 ,201 ,200 , مشروبات الکلی  
100 ,98 مصاحبه استخدامی   

معرفی نامه پزشکی  209, 212
Se även .137 ,134 ,116 توانخواه معلولیت  

Se även .111 معلولیت جسمی معلولیت، توانخواهی  
221 معلولیت جسمی  
111 معلولیت ذهنی  
116 معلولیت رشد  

154 معیارها  
مناطق   182

124 ,100 ,10 مهاجران  
مهد کودک. Se کودکستان

160 ,158 مهدکودک خانوادگی  
196 مواد مخدر  

ن
134   DO ،ناظر عالی منع تبعیض

98 نامه شخصی  
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179 نخست وزیر  
186 ,177 ,175 ,130 ,22 نظام حکومتی  

177 نظام سلطنتی  
166 نفقه اوالد  
137 نگرش جمع گرایانه  
137 نگرش فردگرایانه  

185 ,176 نهضت مخالفت با نوشیدن الکل  
نوجوانان  122, 123, 125, 126, 138, 140, 144

ه
225 هزینه شخصی  
230 هزینه کفن و دفن  
111 هزینه مراقبت  

106 هزینه های اجتماعی  
15 همپیوستگی  

123 همپیوستگی   
232 ,150 ,148 ,140 ,13 همزی  

10 همکاری ِشنِگن  
190 همه پرسی  

134 هویت جنسیتی  

و
232 وارث بالفصل  

77 وام  
119 ,116 وام تحصیلی  

وزارتخانه  179
232 ,228 ,150 وصیت نامه  
164 ,151 ,129 ,91 ,89 ,86 وظایف  

ی
191 ,183 یورو  
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این کتاب برای تازه واردان در سوئد 
نوشته شده است

این کتاب در باره جـامعـه سـوئـد است. در این کتـاب اطـالعـاتی در 
باره ی مثـالً ادارات و نهـادهای دولتی سـوئـد، قوانین و مقـررات، کار 
و تحصیل، تندرستی و خـدمـات درمانی و مسـائـل مـربـوط به کودک 

و خانواده وجود دارد.

کتاب را از طریق وبسایت www.informationsverige.se سفارش 
دهید.

7-5-984845-91-978در استانداری يوتالند غربيشورای شهر یوتبوری


