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کتاب ”دربارۀ سویدن” به ده زبان ترجمه شده است. تمام نسخۀ های 
ترجمه شده در بخش بورد های اداری’ پورتال معلوماتی برای تازه 

واردان، www.informationsverige.se در دسترس است. همچنان مرجع 
مطالب تکمیلی وجود دارد که راجع به افسر های اطالع دهندۀ مدنی و سازمان 

دهندگان فعالیت های آشنایی با جامعه معلومات میدهد.    

اولین چاپ کتاب ”دربارۀ سویدن” توسط فرمانداری گاتنبرگ در سال ۲۰۱۰  به چاپ 
رسید. 

هیئت اداری ایالت وسترا گتلند )Västra Götaland ( و فرمانداری گاتنبرگ تصحیح 
مرتب کتاب مذکور را بطور مشترک بعهده دارند. تصحیح چاپ سال جاری، 

 Anneli( که بعد از ۲۰۱۰ پنجمین چاپ آن است توسط آنیل اسموندسن بجردی
 Västra( و ماریا نوبل از هیئت اداری ایالت وسترا گتلند )Assmundson Bjerde

 Jakob( جیکوب سندهل ،)Camilla Näslund( کمیال نسلند ،) Götaland
 )Steve Mahoney( و استیو مهانی )Maria Ottosson( ماریا اوتوسن ،)Sandahl
از فرمانداری گاتنبرگ تدوین گردیده است. عالوه بر این تضمین کیفیت مطالب و 

بررسی واقعیت های شامل آن توسط کارشناسان پوهنتون گاتنبرگ، مرکز رسیدگی به 
خشونت فامیلی Dialoga و هیئت اداری ایالت وسترا گتلند صورت گرفته است.

)Michael Ivarson( مایکل ایوارسن
مدیر دیپارتمنت

ادارۀ منابع رفاه اجتماعی
فرمانداری گاتنبرگ

مارچ ۲۰۱۵

)Talieh Ashjari( طلیحه اشجری
مدیر تنوع 

واحد پایداری اجتماعی
هیئت اداری ایالت وسترا گتلند 

 ) Västra Götaland(
مارچ ۲۰۱۵



 ) Västra Götaland( و هیئت اداری ایالت وسترا گتلند )Gothenburg( حق چاپ: فرمانداری گاتنبرگ

 ،)Maria Nobel( و ماریا نوبل )Mediakompetens( میدیاکومپتینس ،)Bianca Rösner( طرح گرافیکی: بیانکا رسنر
 ) Västra Götaland( هیئت اداری ایالت وسترا گتلند

 )Johan Ljungberg( عکس روی جلد: یوهان یونگبرگ

چاپ: مجورناس گرافیسکا )Majornas Grafiska(، گاتنبرگ ۲۰۱۵ 

8-4745-637-91 -978 ISBNل وب ا ن اری س: م ک ع



)Västra Götaland( گتلند  ا  وس�ت ایالت  اداری  هیئت  و   )Gothenburg( گاتن�بگ  فرمانداری   © ۳  | دربارۀ سویدن 

ات  وی ت ح ـدول م ج
7 ـویدن  ه س دن ب آم  .1

8 مهاجرت به سـویدن 

11 ادغام در جامعۀ سـویدن 

 تاریخ سویدن – 
14 از عصـر یخبنـدان تـا امـروز 

20 سـویدن در قرن بیسـتم  

23 آیا همه چیز بطور نمونه سـویدنی اسـت؟ 

27 رسـم و رواج و جشـن ها در سـویدن 

36 سـواالت مورد بحث، فصل 1 

37 ـویدن  ی در س زندگ  .۲

38 موقعیـت جغرافیایـی، تجـارت و زیربنـا هـا 

44 نفـوس  

45 تهیۀ مسـکن و سـکونت  

54 محیط زیسـت، طبیعت و پایداری ایکولوژیکی 

62 شـهر شـما چگونه اداره میشـود 

68 مدیریـت امـور مالـی 

70 امنیـت و مصونیـت 

72 سـواالت مورد بحث، فصل 2  



)Västra Götaland( گتلند  ا  وس�ت ایالت  اداری  هیئت  و   )Gothenburg( گاتن�بگ  فرمانداری   © دربارۀ سویدن  |  4

73 ـویدن   ت در س ـرف ش ی اش و پ ع رار م 3.  ام

74 بازار کار سـویدن  

86 جسـتجوی وظیفه 

90 تأسـیس شـرکت خصوصی 

91 بیمـۀ بیـکاری 

93 پرداخـت مالیـات 

96 ثبـت احـوال نفـوس 

98 بیمـۀ اجتماعـی 

101 آموزش برای بزرگسـاالن 

109 اوقـات فراغـت و فعالیـت انجمنـی 

115 سـوالت مورد بحث، فصل 3 

117 ـرد  ـب ف ای ـوق و وج ق 4.  ح

118 مسـاوات و حقوق بشـر 

119 محافظـت در مقابـل تبعیـض 

125 فامیـل و فـرد 

126 حقـوق اطفـال  

128 خشـونت مرد علیه زن و خشـونت با نزدیکان 

133 سـواالت مورد بحث، فصل 4 



)Västra Götaland( گتلند  ا  وس�ت ایالت  اداری  هیئت  و   )Gothenburg( گاتن�بگ  فرمانداری   © ۵  | دربارۀ سویدن 

ی  ل و زندگ ی ام ن ف ـت داش  .5 

135 ـویدن  د در س رزن ا ف ب

136 انـواع مختلـف زندگـی بـا هـم 

140 مراقبـت اطفـال و نوجوانـان  

144 مراقبـت اطفـال  

147 مکاتـب اجبـاری  

149 مکاتب متوسـطه و لیسـه  

151 مکتب و دموکراسـی  

153 حمایـت مالـی بـرای فامیـل هـا 

156 سـواالت مورد بحث، فصل 5 

157 ـویدن  وذ در س ف ن ن ـت داش  .6

158 دموکراسـی چیسـت؟  

160 سـابقۀ دموکراسـی 

162 رشـد دموکراسـی در سـویدن .  

164 نظام دموکراتیک در سـویدن  

173 چهار قانون اساسـی سـویدن 

174 افکار و احزاب سیاسـی 

176 سیسـتم انتخاباتی سـویدن 

178 دموکراسی در ال به الی انتخابات و فعالیت های روزمره 

181 سـواالت مورد بحث ، فصل 6  



)Västra Götaland( گتلند  ا  وس�ت ایالت  اداری  هیئت  و   )Gothenburg( گاتن�بگ  فرمانداری   © دربارۀ سویدن  |  6

183 ـویدن  ـت در س ح ـه ص ـه ب توج  .7

184 صحت چیسـت؟ 

189 مـواد مخـدر، الکـول و تنباکـو 

191 خدمات صحی و طبی در سـویدن 

192 ارتباطـات بـا خدمـات صحـی 

193 بـه کجـا بایـد مراجعـه کنیـد؟ 

200 زندگـی بـا معلولیـت 

201 مراقبـت دنـدان 

204 سـواالت مورد بحث، فصل 7 

۲05 ـویدن   ـدن در س ر ش ی پ  .8

206 پیـری 

209 فعالیت ها و مزایا برای بزرگسـاالن 

210 تقاعـد 

213 مراقبت بزرگسـاالن  

215 در صـورت وفـات 

217 حـق میـراث 

219 سـواالت مورد بحث، فصل 8 

221 فهرسـت راهنما 



)Västra Götaland( گتلند  ا  وس�ت ایالت  اداری  هیئت  و   )Gothenburg( گاتن�بگ  فرمانداری   © 7  | دربارۀ سویدن 

آمدن به سـویدن  .۱
مطالب فهرسـت 

ـویدن س ه  ب رت  اج ه م

ـویدن ام در س ادغ

روز ا ام ـدان ت ن ب خ ـر ی ص ـویدن – از ع ـخ س اری ت

م ـت س ی رن ب ـویدن در ق س

ـت؟ ی اس ـویدن ه س ون طور نم ز ب ی ـه چ ـا هم آی

ویدن ا در س ـن ه ش ـم و رواج و ج رس

Colourbox :س ک ع



)Västra Götaland( گتلند  ا  وس�ت ایالت  اداری  هیئت  و   )Gothenburg( گاتن�بگ  فرمانداری   © دربارۀ سویدن  |  ۸

ـویدن ه س رت ب اج ه م
سویدن امروز خانۀ تقریباً 9.5 میلیون نفر است. حدود دو میلیون نفر در 
سه شهر بزرگ سویدن استکهلم، گاتنبرگ و مالمو سکونت دارند: آنهایکه 

درخارج از کشور متولد شده اند تقریباً 15 فیصد از نفوس سویدن را 
تشکیل میدهند.  

در جریان قرن بیستم بسیاری از مردم به سویدن مهاجرت کردند. سویدن از 
جنگ جهانی دوم به اینطرف حدود 1450000مهاجر و پناهنده پذیرفته است.

در دهۀ 1950 و 1960، سویدن به نیروی کار ضرورت داشت. مردم از 
کشور های همسایه بخاطر کار به اینجا آمدند. همچنان بسیاری از آنها از 

ایتالیا، یونان، یوگوسالویا و ترکیه آمدند.

در دهۀ 1980، مردم از امریکای جنوبی، ایران، عراق، لبنان، سوریه، ترکیه 
و اریتریا در سویدن پناهنده شدند. بعد ها، تعدادی از سومالیا و اروپای 

شرقی نیز آمدند.

در 1999، شورای اروپا تصمیم گرفت که اتحادیۀ اروپا )EU( یک سیاست 
مشترک پناهندگی و مهاجرت را در پیش بگیرد. که آن را همکاری شنگن می 
نامند. در سال 2001، سویدن به همکاری شنگن ملحق شد. بدین معنی که 

تمام افراد که بطور قانونی در ساحۀ شنگن سکونت دارند میتوانند بدون 
نشان دادن پاسپورت حین عبور از سرحدات بصورت آزادانه سفر کنند. 

همکاری شنگن به تقاضای پناهندگی افراد زیادی در آغاز قرن 20 انجامید.

در سویدن، قانون اتباع خارجی بر امور مهاجرت نافذ است که قوانین 
پناهندگی، اجازۀ اقامت و دوباره ملحق شدن فامیل را دربر دارد.  

در سال 2013، سویدن تقریباً به تعداد 116000 پناهنده و مهاجر را از 
200 کشور مختلف پذیرفت. 17 در صد آن سویدنی بودند که دوباره به 

سویدن برگشتند. تعداد زیادی از سوریه، سومالیا و پولند آمدند.  

جدول ذیل نشان دهندۀ آمار از ادارۀ آمار مهاجرت سویدن بر حسب 
عادی ترین کشور های تابعیت سال 2013 است.

Colourbox :س ک ع
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فیصدی مهاجرتمجموعمردزنکشور تابعیت
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۳۰۲۲/۰ ۱۵6۲ ۱46۱ ۱عراق

۰۵۳44/۱ ۲۰۲۵۱ ۸۵۱۲6 ۲4سایر کشورها

۸4۵۱۰۰ 4۲6۱۱۵ 4۱96۰ ۵۵جمع کل

دن  وی ار س ع: ادارۀ آم ب ن م

ـی دگ ن اه ن ـای پ اض ق ت
کنوانسیون مهاجرت ملل متحد یک قانون بین المللی راجع به چگونگی 

برخورد کشورها با مهاجرین است. چنانچه در کنوانسیون تعریف گردیده 
است، مهاجر کسی است که میترسد که به علت نژاد، ملیت، گرایش 

جنسی، دین یا عقیدۀ سیاسی مورد آزار قرار گیرد. قانون این است که باید 
به شخص مهاجر بدون در نظر داشت مملکت که در آن شخص مذکور 

تقاضای پناهندگی میدهد پناه داده شود.  

حتی به آنهایکه بر اساس کنوانسیون مهاجرت سازمان ملل متحد مهاجر 
هم نیستند ممکن اجازۀ اقامت داده شود در صورتیکه به محافظت 

ضرورت داشته باشند. بر اساس قانون اتباع بیگانه دو کتگوری از افراد 
وجود دارد که از محفاظت نفع خواهند برد: 

افراد ذینفع از وضعیت محافظت فرعی )بر اساس قوانین مشترک اروپا( •

سایر افراد که به محافظت ضرورت دارند )نظر به قانون سویدن(  •

اتحادیۀ اروپا قوانین مشترک دارد که بر چگونگی تعیین اینکه آیا یک 
شخص شرایط مهاجر بودن را دارد، نظارت میکند. در پروسۀ تقاضای 

پناهندگی، ممالک باید عوامل مختلف از قبیل سابقۀ یک شخص و 
وضعیت زندگی وی، چه را میتوان آزار حساب کرد، وضعیت شخص در 

مملکت خودش وغیره را در نظر بگیرند. 

اگر شـما قصد دارید در سـویدن تقاضای پناهندگی بدهید، باید با ادارۀ 
مهاجرت سـویدن تماس بگیرید. ادارۀ مهاجرت سـویدن نهاد دولتی است 

که درخواسـت اشـخاصی را که میخواهند از سویدن بازدید کنند، در 
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سـویدن زندگـی کنند، تقاضای پناهندگـی بدهند یا تابعیت آنرا حاصل 
کنند، بررسی میکند. 

طبق قوانین دبلین، درخواست پناهندگی شما باید توسط اولین کشور 
اروپایی که شما به آنجا رسیده اید بررسی گردد. ادارۀ مهاجرت سویدن 
جهت اطمینان از اینکه سویدن اولین کشور پناهندگی است یا خیر اثر 

انگشت تمامی پناهجویان را که باالی سن 14 هستند میگیرد. 

ی  ل ی ام ت ف ـب س ـرای ن ت ب ام ـازۀ اق اج
بسیاری از مهاجرین بخاطر داشتن فامیل خود در سویدن اجازۀ اقامت 

میگیرند. اگر میخواهید به سویدن نقل مکان کنید و با عضو نزدیک فامیل خود 
زندگی کنید باید اجازۀ اقامت داشته باشید. شما میتوانید در صورت داشتن 

نسبت فامیلی اجازۀ اقامت دایمی )PUT( را حاصل کنید. اجازۀ اقامت دایمی 
به این معنی که شما میتوانید برای مدت زمان نا محدود در سویدن بمانید.

اگر شما ازدواج کرده اید، شریک زندگی راجستر شده دارید یا )منحیث 
زوج( با شخصیکه در سویدن زندگی میکند باهم زندگی میکنید حق دارید 

تا اجازۀ اقامت دریافت کنید. 

در صورت قصد ازدواج یا نقل مکان با شخصیکه در سویدن زندگی میکند 
نیز به شما اجازۀ اقامت داده میشود. اگر شما زیر سن 18 قرار دارید حق 

دارید تا با والدین خویش ملحق شوید. 

برای درخواست اجازۀ اقامت در سویدن، باید با سفارت یا قونسلگری 
سویدن در کشور خود یا در کشوری که زندگی میکنید تماس بگیرید. 
کسیکه درخواست اجازۀ اقامت میکند باید خودش درخواست نامه را 

تسلیم کنید. 

ـویدن  س ت  ی ع اب ت
اگر میخواهید تابعیت سویدن را حاصل کنید، باید به ادارۀ مهاجرت سویدن 

یک درخواست نامه تسلیم کنید. آنهایکه میخواهند تابعیت سویدن را 
حاصل کنند باید سن شان 18 یا بلندتر از آن باشد، اجازۀ اقامت دایمی 

داشته باشند و باید به مدت پنج سال در سویدن زندگی کرده باشند.

 اطفال زیر سن 18 میتوانند با والدین خارجی تابعیت سویدن را بدست 
بیاورند. زمان انتظار برای دریافت جواب درخواست نامۀ تابعیت متفاوت 

میباشد. برای معلومات جدید ویب سایت ادارۀ مهاجرت را نگاه کنید. 

ا  ـۀ اروپ ادی ح ـت ات ی ع اب ت
اگر شما تبعۀ سویتزرلند یا یکی از کشور های اتحادیۀ اروپا/منطقۀ 

اقتصادی اروپا هستید، میتوانید در محدودۀ اتحادیۀ اروپا )EU( بطور 
آزادانه سفر کنید. امروزه، از 28 کشور عضو اتحادیۀ اروپا 26 آن با قرارداد 
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هر فردیکه جزء از جامعه 
است حق دارد تا فرهنگ و 
شیوۀ زندگی خود را حفظ 
کند. در جامعۀ سویدن، 
همه حق دارند متفاوت 

باشد.

شنگن موافقت دارند. مفهوم این قرارداد این است که اتباع اتحادیۀ اروپا 
میتوانند در سرتاسر سرحدات این کشورها بطور آزادانه سفر کنند. اگر شما 

تبعۀ کشور غیر از اتحادیۀ اروپا، به اصطالح معروف کشور سوم، هستید، 
شما نیز میتوانید در بین کشورهای که از قرارداد شنگن پیروی میکنند 
بطور آزادانه سفر کنید اما حد اکثر برای سه ماه میتوانید سفر کنید.    

ار  ک ازۀ  اج
تصمیم صدور اجازۀ کار را ادارۀ مهاجرت سویدن که به اتباع خارجی حق 

کار را اعطا میکند بعهده دارد. قاعده اصلی این است که شما باید برای 
اجازۀ کار درخواست کنید و جواز کار را قبل از اینکه به سویدن سفر 

میکنید دریافت کنید. اتباع کشورهای اسکاندیناوی، اتحادیۀ اروپا/منطقۀ 
اقتصادی اروپا، سویس و اعضای فامیل آنها به اجازۀ کار ضرورت ندارند. 

اشخاصیکه برای پنج سال یا بیشتر از آن در یک کشور دیگر اتحادیۀ اروپا 
سکونت داشته اند نیز ضرورت به درخواست اجازۀ کار ندارند.  

اشخاصیکه شغل آزاد دارند به اجازۀ کار ضرورت ندارند اما باید اجازۀ 
اقامت داشته باشند.

ـویدن عۀ س ام ام در ج ادغ
ادغام در جامعه به معنی احساس تعلق با جامعه است. بدین معنی که 
هر شخص باید خود را جزء از جامعۀ سویدن احساس کند. مفهوم ادغام 

این است که گروپ های اجتماعی مختلف باهم تقاطع و تبادل داشته 
باشند. یعنی اینکه مهاجرین در سویدن زبان بیاموزند، کار کنند و مانند 

سایر سویدنی ها زندگی کنند، در عین حال زبان مادری و ارتباط خود را با 
فرهنگ قبلی خود حفظ کنند.
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ادارۀ خدمات کاریابی عامه 
میتواند شما را در راه 

رسیدن به کار کمک کند. 

در سویدن  خط مشی پالیسی ادغام در جامعه را دولت وضع میکند. 
دولت سویدن از همه میخواهد تا بدون در نظر داشت محل تولد و سابقۀ 

نژادی در اجتماع مشارکت داشته باشند. لذا دولت، مهاجرین تازه وارد را 
در جریان اولین پنج سکونت شان در سویدن فوق العاده کمک میکند. 

هدف از این کمک ها این است تا آنانیکه جدیداً در سویدن بسر میبرند 
برای داشتن یک زندگی مستقل آغاز و دورنمای خوبی داشته باشند.    

ازه وارد ـن ت ری اج ه رار م ق ـت اس
پناهندگان 20 الی 64 ساله، پناهندگان سهمیه یی، و اشخاص نیازمند به 

محافظت یا خویشاوندان شان که اجازۀ اقامت دارند از حقوق خاصی 
برخوردارند. بطور مثال، شما حق شمولیت در برنامۀ استقرار و حق 

الزحمه استقرار را دارید.

 در صورتیکه سن شما 18 الی 19 سال باشد و در سویدن سرپرست نداشته 
باشید، شما مستحق کمک هستید. شخصی تازه وارد پناهنده یا مهاجری 

است که تازه در سویدن وارد شده باشد.   

رار  ق ـت الن اس پ
خدمات کاریابی عامه )Arbetsförmedlingen( یکی از اداره های است 
که به پناهندگان و مهاجرین تازه وارد کمک میکند تا وارد جامعه شوند. 

اگر شما به آن گروهی از اشخاصی تعلق دارید که مستحق برنامۀ استقرار 
است،  شما میتوانید با شخصی موسوم به مدیر استقرار در ادارۀ خدمات 

کاریابی عامه راجع به شرایط الزم در ارتباط به آغاز کاریابی صحبت کنید. 
شما همراه با مدیر استقرار خود پالن استقرار خود را مینویسید. پالن 

استقرار یک ورقۀ است که شما در آن نظریات و پالن های خود را دربارۀ 
آینده تان در سویدن مینویسید. بطور مثال، شما میتوانید در پالن استقرار 

Colourbox :س ک ع



)Västra Götaland( گتلند  ا  وس�ت ایالت  اداری  هیئت  و   )Gothenburg( گاتن�بگ  فرمانداری   © ۱۳  | دربارۀ سویدن 

خود کورس زبان سویدنی برای مهاجرین )SFI(، آشنایی با جامعه، درستی 
تحصیالت، تجربۀ مسلکی و عملی خود را شامل سازید. فعالیت های را 

که در پالن استقرار خود مینویسید باید تمام روز شما را دربر بگیرد )تمام 
وقت باشد( و حد اکثر دو سال ادامه پیدا کند. امکان تمدید زمان پالن 

استقرار وجود دارد، بطور مثال اگر شما بخاطر وضع حمل رخصت باشید. 
هدف آنست تا شما زبان سویدنی بیاموزید و هر چه زودتر کار پیدا کنید 

تا خود را حمایه کنید.    

رار ق ـت ۀ اس م زح ـق ال ح
حق الزحمۀ استقرار پول است که شما در جریان پیگیری پالن استقرار 

خود دریافت میکنید. اگر دارای فرزند باشید، حق الزحمۀ اضافه نیز 
دریافت میکنید. حق الزحمۀ استقرار صرفنظر از محل سکونت شما برای 

همه یکسان است. برای دریافت کامل حق الزحمه باید فعالیت های پالن 
استقرار را بصورت تمام وقت پیگیری کنید. افرادیکه مستحق حق الزحمۀ 
استقرار هستند در صورتیکه در مسکن خود تنها زندگی میکنند میتوانند 

کرایۀ خانه را نیز دریافت کنند.     

دید ـور ج ش ه ک ان ب ک ـل م ق ود و ن ـور خ ش ـرک ک ت
ترک کشور خود و آمدن به کشور جدید ممکن مشکالت و چالش های 
را دربر داشته باشد. شما ممکن است واقعات دلخراشی را تجربه کرده 

باشید. خانه، پول، دوستان نزدیک و خویشاوندان خود را در کشور خود از 
دست داده باشید. یادگیری زبان، نظام و فرهنگ جدید مشکل است. اینکه 

نقل مکان باعث بحران فردی میگردد یک امر عادی است. برخی از افراد 
که اجازۀ اقامت دریافت میکنند ممکن احساس خوبی نداشته باشند.  

اگر شما مریض هستید کمک های صحی مسلکی موجود است. برای 
معلومات بیشتر با مرکز صحی تماس بگیرید. اگر دارای پالن استقرار 

هستید برای معلومات بیشتر دربارۀ منابع کمک گیری میتوانید با افسر 
استقرار خود در ادارۀ خدمات کاریابی عامه صحبت کنید.  
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ـویدن –  اریخ س  ت
روز ا ام ـدان ت ن ب ـر یخ ص از ع

ق  ی ت ع ـد  ه ع
عهد عتیق دوران بسیار قدیمی بود. که ماقبل تاریخ نیز نامیده میشود. 
تقریباً 15.000 سال پیش، تمام سویدن پوشیده از یخ بود. به این دوران 

عصر یخبندان گفته میشود. حدود 3.000 سال بعد، یخها از سویدن جنوبی 
از بین رفتند و نباتات، حیوانات و انسان ها به آنجا نقل مکان کردند. 

انسان ها از طریق شکار، ماهیگری و جمع آوری نباتات خوردنی به حیات 
خود ادامه میدادند.

حدود 6.000 سال قبل، در سویدن مردم کشت نباتات و پرورش حیوانات 
را آموختند. آنها استفاده از وسایل سنگی و چوبی را آغاز کردند. لذا این 

دوره را عصر حجر مینامند. 

در حوالی 1500 قبل از میالد، مردم در سویدن ساختن اشیای فلزی و 
برنجی را آغاز کردند. آن را عصر مفرغ مینامند. در آن زمان مردم در 

محدودۀ اروپا به خرید و فروش اشیاء پرداختند.  

Colourbox :س ک ع

ا  سنگ رون، سنگی است ب
خط های منحنی. رون ها 
حروفی هستند که بیشتر 

از ۱۰۰۰ سال قدامت دارند.
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در این عکس کشتی دیده 
میشود که به سبک کشتی 

عصر وایکینگها ساخته 
شده است.

در حوالی 500 قبل از میالد، مردم در سویدن اشیای آهنی را مورد استفاده 
قرار دادند. این دوران را عصر آهن مینامند.

ـا ه گ ن ی ک ـر وای ص ع
از قرن نهم الی اواسط قرن یازدهم را عصر وایکینگها گویند. وایکینگها 

مردمی بودند که در ساخت کشتی مهارت داشتند و به دریانوردی عادت 
داشتند. همچنان آنها در جنگ و تجارت با سایر کشور ها مردمان ماهری 

بودند. بنابراین وایکینگها در بسیاری از کشورهای اروپای شمالی به قدرت 
رسیدند.    

ی ط وس رون  ق
در تاریخ سویدن، دوران قرون وسطی از حوالی سال 1000 تا دهۀ 1520 

ادامه داشت. 

قبل از اینکه مسحیت در سویدن بیاید، مردم به خدای چندگانه معتقد 
بودند. مشهورترین خدایان آنها اودین )Odin( تور )Thor( و فریا 

)Freya( بود. این دین به نام دین نورس ها شناخته میشود.

زمانیکه مسحیت وارد سویدن شد، جامعه را تغییر داد. اولین پادشاهی 
مسیحی سویدن اولوف اسکتکونونگ )Olof Skötkonung ( نام داشت 

که در حوالی سال 1000 بعد از میالد حکمروایی داشت. در قرن سیزدهم 
رخداد های زیادی بوقوع پیوست. زراعت و تجارت بیشتر نظم یافت. 

شهرهای جدید اعمار گردید. سویدن به ایالت ها تقسیم گردید. هر ایالت 
قانون خود را داشت. در اوایل قوانین بصورت شفاهی بود و هنوز تحریر 

نشده بود. اولین قانون کتبی در قرن سیزدهم روی کار آمد.  
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در قرون وسطی، پارلمان سویدن تأسیس گردید و به تصمیم گیری دربارۀ 
قوانین کشور آغاز کرد. پارلمان یا همان Riksdag به چهار بخش تقسیم 
گردید: اشراف، کشیشان، کاسبان و دهقانان. اشراف اشخاصی بودند که 

قدرت و حقوق را به ارث می بردند.    

کشیشان قدرت زیادی بدست آوردند و مالک 20 فیصد بهترین اراضی 
سویدن بودند. کاسبان بر تجارت و صنعتگری در شهرها تسلط داشتند. 

دهقانان سرمایه دار ادارۀ امور زندگی در اطراف را در دست داشتند. 
دهقانان در اطراف زندگی میکردند آنها در آنجا کار میکرند و به کشت 

زمینها و پرورش حیوانات می پرداختند.  

اوی  ن دی ان ـک ـۀ اس ادی ح ات
در اواخر قرون وسطی، دنمارک، ناروی و سویدن بر سر قلمرو 

اسکاندیناوی باهم جنگیدند. کشور های اسکاندیناوی در سال 1397 
قراردادی موسوم به اتحادیۀ کالمار را امضاء کردند. با امضاء اتحادیۀ کالمار 

تمام کشور ها به یک کشور تبدیل شد.   

ی درت ـر ق دوران اب
در قرن شانزدهم، رویداد های مهمی در جهان بوقوع پیوست. کولمبس به 
امریکا سفر کرد. گاتنبرگ صنعت چاب را اختراع کرد. پاپ که رهبر کلیسای 

کاتولیک در روم بود، کنترول بخشی بزرگی از کلیسای خود را از دست 
داد. 

بسیاری از مردم در سویدن ازچگونگی رهبری اتحادیۀ کالمار توسط پادشاه 
دنمارک ناراضی بودند. قتل عام استکهلم واقعۀ مشهوری بود که پادشاه 

دنمارک سر 100 تن از اشراف را در استکهلم از تن شان جدا کرد. بعد از 
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 )Gustav Vasa( آن قتل عام سویدنی ها شورش کردند. و این گاستو واسا
بود که اردوی سویدن را جمع کرد و قدرت را از پادشاه دنمارک گرفت. 

گاتسو واسا )Gustav Vasa( بعداً در 6 جون 1523 پادشاه شد. صلح در 
سویدن برقرار بود و پادشاه توانست مملکت را متحد سازد. 6 جون روز 

ملی سویدن نیز است.  

در زمان پادشاهی گاستو واسا )Gustav Vasa( کلیسا تغییر کرد. مارتین 
لوتر )Martin Luther ( کشیش آلمانی در کلیسای سویدن از نفوذ زیادی 

برخوردار بود. مارتین لوتر )Martin Luther ( نظریات زیادی دربارۀ 
چگونگی طرز کار کلیسا داشت. کلیسای که قبالً کاتولیک بود اکنون به 
پروتستانت تبدیل شد. کلیسا اراضی زیادی را از دست داد و مجبور شد 

تا به دولت که بطور روز افزون قدرتمند تر میشد، مالیه پرداخت کند. در 
عین حال پارلمان سویدن، Riksdag، قدرت زیادی بدست آورد.  

از اواسط قرن شانزدهم تا آغاز قرن 18 سویدن در چندین جنگ در اطراف 
بحر بالتیک دخیل شد. بحر بالتیک یکی از مهمترین بحر ها برای تجارت 
بود. جنگ ها بخاطر کنترول بالتیک بود. همچنان سویدن در جنگ سی 

سالۀ مذهبی که در بین سالهای 1618 و 1648 بوقوع پیوست دخیل شد. 
سویدن با دنمارک، روسیه، پولند و آلمان وارد جنگ شد و بر بخشی بزرگی 
از بحر بالتیک تسلط پیدا کرد. در اواسط قرن 17 سویدن بخش های بزرگ 

آلمان شمالی و پولند را نیز تصرف کرد. بعداً سویدن ابر قدرت شد.  

عالوه بر مناطق که سویدن امروزی را تشکیل میدهد، فنلند، استونیا، التویا 
و بخشی از روسیه و آلمان متعلق به سویدن بود. بعداً چارلز دوازدهم 

پادشاه سویدن بخاطریکه در جنگ های متعدد شکست خورد مجبور شد 
تا مناطق که امروز جزء از سویدن نیستند را رها کند. در 1721 دوباره در 

سویدن صلح شد و دوران ابرقدرتی سویدن باالی بحر بالتیک خاتمه یافت.   

)Lennart Haglund( د ن ل اگ ارت ه ن ی اس: ل ک ع

آشپزخانۀ قصر بزرگ در 
.)Läckö( قلعۀ لکه
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ا الب ه ق ری و ان گ ـن ـر آزادی، روش ص ع
بعد از سقوط امپراطوری و مرگ شاه، دولت جدید در سویدن روی کار 
آمد. قدرت در اجتماع تقسیم شد. این نقطۀ آغاز آزادی های بیشتر بود 

که این دوران را عصر آزادی می نامند. چهار قشر از مردم در پارلمان 
یا Riksdag قدرت کامل را در دست داشتند: اشراف، کشیشان، کاسبان 
و دهقانان. هر یک از اقشار دربارۀ قوانین جدید و مالیات حق اظهار 

نظر داشتند. پارلمان یا Riksdag جدید سویدن بطور دموکراتیک انتخاب 
نمیشد اما هنوز هم در آن زمان از لحاظ وسعت نظر بی نظیر بود.

در جریان عصر آزادی، سویدن با سرمایه گذاری در عرصۀ علم و تحقیق 
تالش های زیادی برای بهبود اقتصاد کشور انجام داد. سویدن با کسب 

علم و دانش و منابع طبیعی رو به خود کفا شدن بود و از واردات اجتناب 
میکرد. به همین دلیل در سال 1740 اکادمی علوم تأسیس گردید.  

در قرن 18 دورانی شروع شد که آن را عصر روشنگری می نامند. وضع 
اقتصادی مردم در کشور های اروپایی بهتر شد. در جریان قرن 18 چندین 
تغییرات بزرگ در اروپا بوقوع پیوست. یکی از این تغییرات باسواد شدن 
مردم بود و مردم قدرت اشراف و کشیشان را در جامعه مورد سوال قرار 

دادند. اصالحات اقتصادی و اجتماعی همراه با نظریات روشنفکری به 
اصالحات و انقالب ها در سرتاسر جامعۀ قدیمی اروپا و امریکا انجامید که 

مشهور ترین آنها انقالب سال 1789 فرانسه بود. 

در سال 1771 گاستو سوم )Gustav III( پادشاه سویدن شد. در آن زمان 
که حزب های سیاسی مختلف به جنگیدن با هم آغاز کردند، او کودتای 

1772 را رهبری کرد. او سعی کرد تا قدرت بیشتر کسب کند و به تنهایی 
مملکت را اداره کند. عصر آزادی به پایان رسید. این امر باعث اعتراضات 

زیادی شد و گاستو سوم در سال 1792 توسط ضرب گلوله در جشن 
بالماسکه کشته شد.    

زدهم  رن ن ـویدن در ق س
از سال 1796 الی 1809 گاستو ادولف چهارم )Gustav IV Adolf( پادشاه 
سویدن شد. در جریان سلطنت وی، سویدن با روسیه در جنگ بود. گاستو 

ادولف چهارم )Gustav IV Adolf( در جنگ شکست خورد و سویدن 
مجبور شد تا فنلند را به روسیه بدهد. از آن زمان )1815( به اینطرف، در 
سویدن صلح برقرار بوده است. نارضایتی از سلطنت گاستو ادولف چهارم 
)Gustav IV Adolf( و ناکامی وی در پالیسی های جنگی مجبورش کرد 

تا در سال 1809 تاج پادشاهی را به چارلز سیزدهم کاکای خود بدهد. در 
آن زمان پارلمان سویدن قانون اساسی سویدن را وضع کرد که چهار بخش 
را به شمول دستاویز دولتی که باعث کاهش قدرت شاه گردیده بود دربر 

داشت. چهار قانون بنیادی از سال 1809 به اینطرف قرار ذیل اند:
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دستاویز دولتی که در آن قوانین چگونگی تشکیالت سویدن درج  •
گردیده است.

قانون جانشینی که می گوید پادشاهی ارثی است. •

آزادی مطبوعات که آزادی بیان را بصورت چاپی حفظ میکند. •

قانون پارلمان که پارلمان شامل چهار قشر از مردم اشراف، کشیشان،  •
کاسبان و دهقانان میشود. 

چارلز سیزدهم هیچ فرزندی نداشت که بتواند جانشین وی گردد، لذا جان 
باپتیست برنادوت )Jean Baptiste Bernadotte( را به فرزندی گرفت که 

 Jean( قرار بود بعد از وی پادشاه سویدن شود. جان باپتیست برنادوت
Baptiste Bernadotte( اتحادیۀ را در بین سویدن و ناروی اساس گذاشت 
که حدود 100 سال دوام کرد. در سال 1865 چهار بخش پارلمان )اشراف، 
کشیشان، کاسبان و دهقانان( از بین رفت. بجای آن پارلمان به دو بخش 

بنام مجلس تقسیم شد.

در قرن نزدهم، نفوس سویدن افزایش یافت. در آغاز قرن نزدهم، سویدن 
2.4 میلیون نفوس داشت و در سال 1900 به 5.1 میلیون نفر رسید. این 
افزایش باعث شد تا مردم در مناطق دیگری بغیر از محل سکونت خود 

کار پیدا کنند. بسیاری در سویدن از اطراف به شهرها نقل مکان کردند و 
بسیاری هم به امریکا مهاجر شدند. در بین سال های 1865 و 1914 تقریباً 

یک میلیون سویدنی به امریکا نقل مکان کردند.  

ـدن ی ش ع ن دوران ص
صنایع دیر تر از سایر کشورهای اروپایی به منطقۀ اسکاندیناوی رسید. تا 

اواسط قرن نزدهم، هنوز بسیاری از سویدنی ها از طریق زراعت امرار 
حیات می نمودند. در دهۀ 1860 سویدن به ساختن خط ریل آغاز کرد. 
از برکت خط ریل سویدنی ها توانستند به سایر کشور ها چوب و آهن 

بفروشند. صنایع بزرگ تأسیس گردید و به کمک ماشین های جدید کار به 
سرعت انجام شد.

Colourbox :س ک ع

 ،)Falun Mine( فالون ماین
محل تاریخی دنیا 
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م  ت س ی رن ب ـویدن در ق س
ـی  راس وک دن دم ار آم ک روی 

در شروع قرن بیستم، مردم به سفر از اطراف به شهر ها ادامه دادند. 
تعداد دهقانان کم و تعداد کاسبان افزایش یافت. بسیاری از مردم 

میخواستند در انتخابات رأی بدهند. در سال 1907، تمام مرد های باالی 
سن 24 حق رأی دادن داشتند. در پایان قرن نزدهم اتحادیه های بزرگ 

تجارتی تأسیس گردید. اتحادیه ها سعی کردند تا وضعیت کارگران را بهبود 
بخشیده و معاش آنها را افزایش دهند. آنها بعضی اوقات موفق میشدند. 

بعضی اوقات کارگران برای اعتراض به وضعیت نامناسب کاری از کار 
دست می کشیدند. که آنرا »اعتصاب« می نامند. در سال 1909 اعتصاب 
عمومی برپا شد که تقریباً 300.000 کارگر در آن سهم گرفتند. این واقعه 

برای تکامل قانون کارگران و دموکراسی مهم بود.    

ی  ان ه ـگ ج ن ـن دو ج ی ـی اول و دوران ب ان ه ـگ ج ن ج
در شروع جنگ جهانی اول، در سال 1914 کشور های اسکاندیناوی 

قراردادی را امضاء کردند تا بیطرف بمانند و از هیچ جناحی در جنگ 
طرفداری نکردند. در سال 1931 رکود بزرگ اقتصادی دامن سویدن را 

فرا گرفت. این رکود در سال 1929 با بحران بازار سهام در شهر نیویارک 
ایاالت متحده آغاز گردیده و بعداً به تمام دنیا سرایت کرد. بحران مذکور 
به بیکاری، اعتصاب ها و تظاهرات انجامید. سویدن در این جریان بیمۀ 
بیکاری و حق استفاده از رخصتی بهتری را بنا نهاد. به متقاعدین تقاعد 

خوبی داده میشد.   .

در دهۀ 1930 زندگی برای زنان و اطفال بهتر شد. زنان که دارای فرزند 
بودند مراقبت های صحی و پول بیشتر دریافت میکردند. علت این کمک 

ها این بود که دولت سویدن میخواست تا میزان زاد و ولد در کشور 
افزایش یابد. زایمان زنان بطور رایگان در شفاخانه ها صورت میگرفت. 
دولت مراکز صحی برای اطفال تأسیس کرد و خانه های خوبتری برای 

فامیل های که طفل داشتند ساخت. استخدام کنندگان دیگر حق نداشتند 
زنان حامله را منفک کنند.    

ار  ازار ک ای ب ـروه ه ن گ ی ـر در ب ی ظ ـی ن ـق ب واف ت
تغییرات عمدۀ در بازار کار بوقوع پیوست. از دهۀ 1900 الی 1930 

مجادله روی معاشات، ساعات کاری و وضعیت محیط کار در بین استخدام 
کنندگان و کارمندان یک امر عادی بود. اما در سال LO 1938 )اتحادیۀ 

کارگران( و SAF )اتحادیۀ استخدام کنندگان( در مورد چگونگی کار و 
مصالحه در آینده توافق کردند. آنها قراردادی را به امضاء رساندند که 
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بنام قرارداد Saltsjöbaden یاد میشد. همکاری بین استخدام کنندگان و 
کارمندان رول بسیار عمده را در رشد اقتصاد سویدن بازی کرد. 

ی دوم ان ه ـگ ج ن ج
جنگ جهانی دوم در سال 1939 آغاز شد. در جریان جنگ، هتلر و نازی 

ها بیش از پنج میلیون یهودی و صد ها هزار روما، کمونست ها، همجنس 
گرایان و معلولین را به قتل رساندند. وقتی جنگ جهانی دوم آغاز شد، 

سویدن قراردادی را امضاء کرد که بیطرف بماند و از هیچ جناحی در جنگ 
دفاع نکند. سویدن به پناهندگان دنمارک، ناروی و کشور های بالتیک 
کمک کرد. سویدن 7.500 یهودی دنمارکی را پذیرفت که در غیر این 

صورت به آلمان فرستاده میشدند.    .

بعد از جنگ جهانی دوم، سویدن بخاطر اینکه بطور مثال نازی ها اجازۀ 
انتقال عساکر و مهمات را از طریق سویدن داشتند و در جنگ بیطرف 

نماند مورد انتقاد قرار گرفت. 

بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشور ها برای جلوگیری از جنگ 
دیگر، ملل متحد )UN( را ایجاد کردند.

س: Colourboxدیوار برلین  ک ع
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ی دوم ان ه ـگ ج ن عد از ج ـا ب اروپ
بعد از جنگ جهانی دوم اروپا به دو بخش اروپای شرقی و غربی تقسیم 

گردید. اروپای شرقی تحت کنترول کمونست ها قرار گرفت که در آنجا 
اتحاد جماهیر شوروی در بسیاری موارد قدرت تصمیم گیری داشت.

اروپای غربی و امریکا پیمان ناتو را تأسیس کردند که سازمان نظامی بود 
و هدف از آن دفاع از اروپای غربی در مقابل کمونسیم بود. تهدید های را 

که در بین اروپای شرقی و غربی وجود داشت جنگ سرد می نامیدند. 

در سال 1961 دیوار برلین اعمار شد تا از فرار مردم از آلمان شرقی که در 
جریان جنگ سرد تحت قلمرو دولت دکتاتوری کمونسیتی بود جلوگیری 
شود. مردم که در آنجا زندگی میکردند حق نداشتند کشور خود را ترک 

کنند. قبل از اینکه دیوار اعمار گردد، تعداد زیادی مردم از برلین شرقی به 
برلین غربی فرار کردند. در اگست 1961 دولت آلمان شرقی برای متوقف 
ساختن مردم دیوار اعمار کرد. در جریان جنگ سرد در اروپا دیوار برلین 
سمبول جدایی بود. این جدایی تا سال 1989 که دیوار برلین فرو ریخته 

شد دوام کرد.     

 ۲000 ی  1960 ال ال  ـویدن از س س
در دهۀ 1960 سویدن از اقتصاد قوی برخوردار شد. مراقبت اطفال، 

مراقبت صحی و مراقبت بزرگساالن توسعه یافت.

 به مأمورین اجازۀ چهار هفته رخصتی داده شد. سویدن به یک کشور 
مدرن تبدیل شد که میتوانست برای اتباع خود زندگی خوبی فراهم نماید. 
امنیت اجتماعی، امکان دریافت غذا، مکان و کار وجود داشت. این امنیت 

اجتماعی را رفاه سویدنی می نامند. در سال 1974 قانون جدیدی به 
تصویب رسید که بر اساس آن تمام قدرت دولت باید از مردم نشأت بگیرد. 

پادشاه هنوز هم باید در مقام رئیس اجرائیه، رأس کشور باقی بماند اما 
تمام کار های سیاسی توسط دولت و پارلمان انجام شود.    

پس از قانون جدید کارل گاستو شانزدهم اولین پادشاه سویدن شد. در 
سال 1980 قانون تغییر کرد طوریکه یک زن هم بتواند پادشاه شود. بدین 

معنی که شاهزاده وکتوریا )Viktoria ( به جای برادر کوچک خود کارل 
فلیپ جانشین پادشاه شد. 

در سال 1979، قیمت نفت توسط سازمان اوپک  )سازمان کشور های 
صادر کنندۀ نفت( باال رفت. گران شدن نفت باعث بحران اقتصادی در 

کشور های غربی شد. 

در سال 1986، نخست وزیر سویدن، اولوف پالمه )Olof Palme( به قتل 
رسید. علت قتل وی تا هنوز نا معلوم است. 
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آغاز دهۀ 1990 دوران بی ثباتی در اروپا بود. سویدن به بحران بانکی و 
پولی دچار شد. تعداد زیاد مردم کار خود را از دست دادند. بسیاری از 

شرکت ها بسته شد. وضعیت اقتصادی کشور بد شد.   

در سال 1994، مردم سویدن طی همه پُرسی تصمیم گرفتند تا سویدن 
عضو اتحادیۀ اروپا )EU( شود.  

در سال 2003 انا لیند )Anna Lindh( وزیر خارجۀ سویدن کشته شد. 
قاتل وی در زندان بسر میبرد. 

در جریان قرن بیستم بحران های اقتصادی متعددی بوقوع پیوست که بر 
اقتصاد جهان تأثیرات عمده گذاشت. 

در حوالی سال 2000، فروپاشی اقتصادی حباب دات-کام بوقوع پیوست 
که به علت احتکار بیش از حد بازار سهام بسیاری  از شرکت های 

تکنولوژی معلوماتی ورشکسته شدند.   

در حوالی سال 2008، قیمت گذاری بیش از حد و قرض های جبران 
ناشدنی در بازار مسکن ایاالت متحده باعث بحران اقتصادی شد. این 

بحران به ورشکستگی چندین کشور دیگر )آیسلند، یوانان، اسپانیا( منجر 
شد و تأثیرات آنرا تا امروز )2014( میتوان احساس کرد.   

در سال 2010، اروپا به بحران اقتصادی قرضه ها دچار شد که تا امروز 
)2014( ادامه دارد. این امر باعث مصرف بیش از عاید در بسیاری از 

کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا از یونان، اسپانیا و پرتگان تا قبرس، ایتالیا و 
آیرلند شد.  

ه  ون ز بطـور نم ی ه چ ـا هم آی
ت؟ اس ی  ویدن س

بیان این موضوع که چی چیز فرهنگ سویدن را معین میکند و چی بطور 
نمونه سویدنی است کار مشکل است. تمام گروه ها در دنیا ارزش های 

فرهنگی خود را دارند که آنها را با هم نزدیک میکند. بعضی خصوصیات 
را میتوان مشترکاً در بین چندین فرهنگ یافت که بصورت انفرادی دیده 
نمیشوند. بنابراین آنچه به نظر یک شخص بطور نمونه سویدنی است به 

دید سایر اشخاص چنین نیست.

بر اساس سابقۀ نژادی، در آغاز سویدنی ها از نژاد آلمانی بودند. امروز 
سویدنی ها دارای نژاد های مختلف زیادی هستند. چیز عمدۀ که در بین 
تمام سویدنی ها مشترک است زبان سویدنی است. این زبان که یک زبان 
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هندو اروپایی و آلمانی است عمدتاً در سویدن حدود ده میلیون تن و 
همچنان در بخش های از فنلند مردم به آن تکلم میکنند. زبان سویدنی 

همانند زبان نارویجی و دنمارکی است و اکثریت مردم این سه کشور زبان 
یکدیگر را میفهمند.    

فرهنگ ها به مرور زمان تغییر میکنند و عوامل مختلف اجتماعی باالی 
آنها تأثیر گذار است. فرهنگ سویدن در حال حاضر با بسیاری از پدیده ها 

در جامعه توصیف میگردد. بطور مثال عواملیکه بر فرهنگ سویدن تأثیر 
گذار اند صنعتی شدن، پیدایش رفاه، سکوالریزم و فردگرایی میباشد. این 

عوامل و عوامل دیگر بر ارتباط با جهان، چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و 
برداشت شان از اجتماع تأثیر گذار بوده است.   

تعدادی از موارد همانند فرهنگ پیچیده و غیرمتجانس هستند. برای بیان 
اینکه بسیاری از افراد چه چیز را بطور نمونه سویدنی میدانند باید این 

موارد را ساده سازی کرد. بلی چنانچه گفته شد که بسیاری از افراد بعضی 
از عوامل را سویدنی و از جمله خصوصیات فرهنگ سویدن میدانند. اما 

این بدین معنی نیست که همه در سویدن با این امر موافق باشند یا خود 
را با آن توصیفات بشناسند.  

ات  ام ق ـاالی م اد ب م ت ـویدن و اع ت س ـر دول ظ ن
ی  ت ول د

در سویدن اعتماد نسبتاً قوی باالی دولت و مقامات دولتی وجود دارد. 
یک جامعه فردگرا به بازیگر قوی ضرورت دارد که  بتواند منحیث محافظ 

مردم عمل کند بطور مثال چنانچه فامیل در جوامع جمع گرا این کار انجام 
میدهد. در سویدن این رول به دولت سپرده شده است. مردم سویدن تا 

اندازۀ زیاد باالی تصامیم مقامات دولتی، قوۀ قضایه و کارمندان مدنی 
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بسیاری بر این نظر اند 
که کلبه های کوچک سرخ 

رنگ بطور نمونه سویدنی 
هستند.  
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اعتماد دارند. چون دولت سویدن تا حدودی بر اساس دموکراسی بنا نهاده 
شده است. پروسۀ مذکور عمدتاً از جنبش های اجتماعی از قبیل جنبش 

کارگران، جنبش زنان و جنبش میانه رو نشئت گرفته که همۀ مردم سویدن 
در آن دخیل اند.      

م  ی ل اق ـر  ی أث ت
آب و هوا به طریقه های مختلف فرهنگ سویدن را متأثر نموده است. 

مردم به سبب زمستان تاریک و طوالنی چندان باهم در هوای آزاد جمع 
نمیشوند. در عوض، بسیاری در خانه برای غذای شب یا »فیکا« )قهوه یا 

چای با سندویچ یا کیک( جمع میشوند.

 اما تعدادی زیادی از مردم به اندازۀ تابستان در زمستان با دوستان خویش 
دید و بازدید نمیکنند. زمانیکه تابستان میشود، تغییرات زیادی رخ میدهد. 
مردم مدت زمان زیادی را در هوای آزاد سپری میکنند و نسبت به زمستان 

بیشتر با دوستان خود وقت میگذرانند.      

ت  ع ی ب ط
بسیاری از مردم در سویدن به نزدیکی با طبیعت عالقمند هستند. حق 

دسترسی عامه )»allemansrätt”( قانونی است که به همگان حق میدهد 
تا آزادانه بدون در نظرداشت اینکه مالک زمین کی است به اطراف سویدن 

نقل مکان کنند. طبیعت و حق دسترسی عامه مهمترین نماد هویتی 
سویدنی ها است. همچنان سویدن در فعالیت های محیطی بین المللی 

رول مهم و برجستۀ را بازی میکند.    

ا ش ه ک ـم ش ـری از ک ی وگ ل ج
تالش برای اتفاق آراء در سویدن یک امر همگانی است، به این معنی که 

آنها میخواهند راه حل پیدا کنند تا همه به آن رضایت داشته باشند و 
از تضاد جلوگیری شود. زمانیکه کشمکش بوجود میاید بسیاری ناراحت 

میشوند و نمیدانند چگونه آنرا مهار کنند. بسیاری از افراد برای جلوگیری 
از کشمکش ها و برقراری آرامش از خردمندی و احترام متقابل کار 

میگیرند.        

ـویدن  ن در س دی
مسیحیت برای مدت زیادی در سویدن نیرومند بود و جامعۀ سویدن 

بر اساس ارزش های مسیحی و عقاید لوتری استوار است. ارزش به این 
معنی است که چه چیز در زندگی صحیح و چه غلط است. همچنان 

بسیاری از مراسم و جشن ها در سویدن مذهبی هستند بطور مثال مراسم 
تأیید و تصدیق، غسل تعمید، عروسی و تدفین. امروزه، سویدن یکی از 
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سکوالرترین مملکت دنیا است. جامعۀ سکوالر را در اصل میتوان از این 
امر تشخیص داد که قوانین دولت بر مبنای دین و عقاید نبوده اما در 

مسائل دینی بی طرف است. سکوالریزم به این معنی که یک جامعه بر 
اساس ارزش های انسانی استوار بوده و عقاید دینی فقط یک امر شخصی 

باید باشد.       

تقریباً 70 فیصد سویدنی ها عضو کلیسای سویدن هستند. به هرحال، 
نسبت کمی از مردم مرتباً به کلیسا میروند. 60 فیصد از اطفال که در 

سویدن بدنیا آمده اند در کلیسای سویدن غسل تعمید داده میشوند. بیش 
از نصف نفوس سویدن بیرون از کلیسا ازدواج میکنند. تقریباً 80 در صد 

مراسم جنازه در کلیسا صورت میگیرد.  

در سویدن به جز از مسیحیت پروتستانی که ذکر گردید تعداد زیادی 
از عقاید دینی دیگر نیز وجود دارد. این عقاید شامل اسالم، هندویزم، 

یهودیت، بوداییزم، بهایی، عقاید نورس ها، شمن گرایی و همچنان اجتماع 
های کاتولیک و ارتداکس میشوند.   

Colourbox :س ک ع
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الحاد عقیدۀ است که اساس آن تیوری بوده و هیچ نیروی ماورای طبیعی 
از قبیل خدا در آن وجود ندارد. دین الادری عقیدۀ است که میگوید 

تشخیص اینکه خدا وجود دارد ناممکن است. بسیاری از الحادین و الادری 
ها دربارۀ سکوالریزم نظر مثبت دارند.   

ول ک ل ا
در سویدن از دیر زمان فرهنگ نوشیدن رایج است. از عصر صیقل سنگ تا 

به حال در سویدن مردم مشروبات الکولی تولید میکنند.

 اقلیم سویدن برای روییدن انگور بسیار سرد است اما برای کشت کچالو و 
غله جات که از عناصر عادی در مشروبات لیکور و براندی هستند، بهترین 

اقلیم است. در اواسط قرن نزدهم، هر سویدنی تقریباً 50 لیتر شراب در 
یک سال مینوشید. در آن زمان مردم در مقابل مصرف زیاد الکول نهضت 
میانه روی در صرف الکول را برپا کردند. بسیاری مردم دانستند که الکول 

بسیار مضر است لذا با یکدیگر کار کردند تا دیگران را از نوشیدن زیاد 
الکول مانع شوند. آنها نهضت میانه روی در صرف الکول را تشکیل دادند. 
از آن به بعد الکول یک موضوع مهم سیاسی در سویدن بوده است.       

ت  ا وق ا ب ی ه ـویدن ت س ـب س ن
در سویدن سر وقت آمدن مهم است. اگر شما با کسی ساعت 2:00  قرار 

مالقات گذاشته اید او باالی شما حساب میکند که ساعت 2:00 میایید. 
بسیاری از مردم ناوقت آمدن را بی احترامی میدانند. 

ن ها در  ش ـم و رواج و ج رس
ویدن س

رسم و رواج به مواردی گفته میشود که مردم معموالً آنرا انجام میدهند 
و مرتباً تکرار میشوند. جشن یک رویداد خاص و مهم است اکثر اوقات 

تجلیل میگردد مثاًل جشن عید پاک مسیحیان. بسیاری از رسم و رواج ها و 
جشن های که در سویدن تجلیل میشوند دینی هستند. بعضی از رسم و 
رواج ها سابقۀ مسیحی دارند. بعضی از آنها از زمان که مردم در سویدن 

خدایان متعددی را می پرستیدند باقی مانده است. امروزه، عنعنات دینی 
و جشن ها در اصل رخصتی هایی هستند که فامیل ها و دوستان با 

یکدیگر دید و بازدید میکنند.  
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م ه ای م ـم و رواج ه ـی رس ض ع ب
وری ن ج

روز اول سال نو در1 جنوری  رخصتی است. به این معنی که اکثر مردم به 
وظیفه نمیروند. شب قبل از آنرا شب سال نو میگویند که بسیاری از مردم 

سویدن در آن شب آغاز سال نو را تجلیل میکنند. 

روری ب ف
در ماه فبروری مکاتب رخصتی های فبروری یا رخصتی های ورزشی دارند. 
در این زمان اطفال برای یک هفته از مکتب رخصت هستند. در فبروری یا 
مارچ تعداد زیادی مردم در سویدن یکنوع نان کریم دار موسوم به سیلمور 

»selmor" میخورند. سیلمور از نان گرد، کریم بادام و قیماق ساخته شده 
است. این رسم از زمان که مردم در سویدن روزه میگرفتند مانده است. 
قبل از شروع ماه روزه مردم غذا های چرب میخوردند. شخصیکه روزه 

میگیرد مثالً به دلیل دینی، طی یک مدت معین هیچ غذای نمیخورد.

ل ری اپ و  ارچ  م
عید پاک در ماه های مارچ و اپریل تجلیل میگردد. عید پاک مهمترین 

رخصتی مسیحی است که به یادبود از مرگ و احیای دوبارۀ حضرت مسیح 
تجلیل میگردد. امروزه، عید پاک رخصتی است که اکثر مردم سویدن آنرا با 

دوستان و فامیل خود تجلیل میکنند.

 در دوران قدیم رواج بود که مردم قبل از عید پاک برای 40 روز روزه 
میگرفتند. وقتی عید پاک فرا میرسید مردم بخاطر اینکه ماه روزه پایان 

یافته آنرا تجلیل میکردند. در آن زمان رواج بود که مردم بطور مثال تخم 
مرغ بخورند که به همین علت سویدنی ها هنوز هم در جریان عید پاک 

زیاد تخم مرغ میخورند. اطفال در جریان عید پاک برای یک هفته از 
مکتب رخصت هستند. به آن رخصتی عید پاک میگویند. قبل از عید پاک 

در جریان عید پاک، 
بسیاری از مردم شاخه 

های عید پاک تهیه 
میکنند 
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بسیاری از اطفال لباس های پیرزن عید پاک را به تن میکنند. دروازه های 
خانۀ مردم را می کوبند و به آنها عید پاک را تبریک میگویند.   

در جریان عید پاک، تعداد زیادی سویدنی ها گنجشک های زرد، تخم و 
شاخه های عید پاک را تزیین میکنند. شاخه ها اکثراً از درخت غوشه چیده 

میشوند. به این شاخه ها پر های رنگارنگ وصل میکنند. شب والپورگیس 
یا شب اول ماه می برای خوش آمدید گفتن به بهار در تاریخ 30 اپریل 

تجلیل میشود. مردم در گرداگرد آتش های بزرگ جمع میشوند و راجع به 
بهار آهنگ می سرایند.       

نوروز
نوروز تجلیل سال نو در میان ایرانی ها، کرد ها و افغان ها است. در 

سویدن نوروز را سال نو ایرانی ها و کرد ها میگویند. با تجلیل نوروز به 
بهار خوش آمدید میگویند. این جشن معموالً در اعتدال بهاری در 20، 

21 یا 22 مارچ تجلیل میگردد. اعتدال بهاری زمانی بوقوع می پیوندد که 
طول روز و شب باهم برابر میگردد. و این معموالً در اواخر ماه مارچ واقع 

میشود. نوروز به مدت 18 روز با جشن ها، غذا و تفریح تجلیل میگردد. 
آتش های کوچک روشن میکنند و مردم از باالی آن خیز میزنند.  

ی م
روز می، در اول می، روز جشن کارمندان است. از قرن نزدهم به اینطرف 
این روز در بسیاری از کشور ها تجلیل میگردد. روز اول می رخصتی است 
و اکثر مردم از کار و مکاتب رخصت هستند. بسیاری از مردم برای حقوق 

کارگران تظاهرات میکنند. 

روز عروج حضرت عیسی 39 روز بعد از یکشنبۀ عید پاک تجلیل میگردد. 
این روز بخاطر یادبود از عروج حضرت عیسی بعد از مرگ به بهشت 

تجلیل میگردد. روز عروج مسیح رخصتی است. بسیاری از مردم رخصت 
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آتش والبورگ که به 
آن آتش بهار نیز گفته 

میشود.
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هستند و دکان ها بسته میباشند. ده روز بعد از روز عروج حضرت مسیح 
عید نزول روح القدوس فرا میرسد که یک عید مسیحی است.   

ون ج
6 جون روز ملی سویدن است و این روز رخصتی است. بعضی از مردم در 
روز ملی لباس های سنتی میپوشند. این لباس ها نظر به محل بود و باش 

افراد متفاوت میباشد.

رخصتی های تابستانی اطفال در اوایل ماه جون آغاز میگردد. قبل از اینکه 
رخصتی های تابستانی شروع شود مراسم اختتامیه در مکاتب برگزار میگردد. 
این مراسم تجلیلی از ختم سال درسی و آغاز رخصتی های تابستانی میباشد. 

والدین با اطفال خردسال خود در این مراسم شرکت میکنند. 

جشن نیمه تابستان جشن مشهور است. این جشن همیشه در جمعۀ که 
در میان 19 جون و 25 جوالی واقع میشود تجلیل میگردد. جشن نیمه 

تابستان در زمان های قدیم قبل از اینکه سویدنی ها مسیحی شوند تجلیل 
میگردید. مردم معمواًل در شب نیمه تابستان گرداگرد  چوبی نیمه تابستان 

می رقصند.

 این چوب با برگ ها و تاج های گل تزیین میگردد. همچنان بسیاری از 
مردم تاج های گل بسر میکنند. در نیمه تابستان، مردم معموالً شاه ماهی، 

ماهی سالمون، کچالو های تازه و توت زمینی میخورند.     

)Nääs( جشن نیمه تابستان در نس .)Bianca Rösner( ر ن ا رس ک ان ی س از: ب ک ع
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ت  س اگ و  والی  ج
در سویدن تعداد زیادی از مردم در ماه جوالی و اگست رخصت هستند. 

مکاتب در حوالی 20 اگست دوباره آغاز میشوند. در اواخر اگست 
بسیاری از مردم در محافل خرچنگ خوری شرکت میکنند. مردم در محافل 
خرچنگ خوری خرچنگ های جوش داده میل نموده و گیالس های کوچک 

شراب را یکجا با غذا می نوشند. به این گیالس ها در سویدنی اسشنپس 
)schnapps( یا نوب "nubbe" یا سنپس "snaps" میگویند. همزمان آهنگ 

هایی خوانده میشوند که به آن اسنپسویسور " snapsvisor” میگویند.  

ر وب ت ر و اک ب م ت ـپ س
در ماه سپتمبر کدام جشن مهمی وجود ندارد. در آخر اکتوبر و یا شروع 

نومبر، مکاتب بسته میشوند و اطفال برای یک هفته رخصت میگردند. به 
این رخصتی خزانی یا به زبان سویدنی استلو )höstlov ( میگویند. جشن 

هالووین در 31 اکتوبر تجلیل میگردد. اطفال معموالً لباس های ماسک دار 
میپوشند و در خانه ها را میزنند و از مردم شیرینی می طلبند. بسیاری از 

مردم کدو میخرند و در آن شمع میگذارند. هالووین رسمی نسبتاً جدید در 
سویدن است.  

این سنت از کشور آیرلند آغاز شده و توسط مهاجرین آیرلندی به امریکا 
منتقل گردید. 

ر ب نوم
روز تمام قدسین در روز شنبه بین 31 اکتوبر و 6 نومبر تجلیل میشود. این 
یک جشن مسیحی بوده که برای یادبود اموات اختصاص داده شده است. 

بسیاری از مردم سویدن در این روز از قبرهای خویشان و دوستان خود 
دیدن میکنند و شمع روشن میکنند. 

ر ب م س د
دسمبر ماه کریسمس است. کریسمس یک جشن مسیحی است که به 

یادبود از تولد حضرت عیسی تجلیل میگردد.

روز لوسیا در 13 دسمبر تجلیل میگردد. 

در سویدن روز لوسیا به مناسبت بازگشت نور بعد از زمستان تجلیل 
میگردد. اطفال مکتب و کودکستان لباس های سفید دراز میپوشند و 

آهنگ های مخصوص راجع به لوسیا و کریسمس می سرایند.  

مکاتب چند روز قبل از شب کریسمس رخصت میشوند. این زمان آغاز 
رخصتی کریسمس است و اطفال الی آغاز ماه جنوری از مکتب رخصت 

هستند. 24 دسمبر شب کریسمس است. برای اکثر مردم سویدن، 
کریسمس جشنی است که مردم به وظیفه نمی روند و این جشن را با 
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فامیل خود تجلیل میکنند. مردم غذای مخصوص کریسمس مثل شاه ماهی، 
ماهی سالمون آتشی، کچالو، گوشت خوک، کوفته، ساسیج های خورد و 

شیربرنج میخورند. همچنان مردم به همدیگر تحفه )تحفه های کریسمس( 
میدهند. بسیاری از فامیل ها درخت کریسمس دارند. روی درخت 

کریسمس چراغ، توپک ها و اشیای درخشان آویزان میکنند. تحفۀ های 
کریسمس معمواًل در زیر درخت کریسمس گذاشته میشوند.   

6 جنوری جشن ظهور عیسی رخصتی است. کریسمس در 13 جنوری پایان 
میابد که در آن زمان تمام تزیینات و درخت های کریسمس جمع میشوند. 

Colourbox :س ک ع

روز لوسیا در ۱۳ دسمبر.
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ان ض رم
رمضان ماه روزۀ مسلمانان است که به مدت یک ماه دوام میکند. 

مسلمانان بالغ که روزه میگیرند از طلوع آفتاب الی غروب نمیتوانند 
بخورند، بنوشند، سیگرت بکشند یا رابطه جنسی برقرار کنند. در ختم 

رمضان جشن بزرگ عید الفطر تجلیل میگردد. زنان حامله و مادران شیر 
ده نباید روزه بگیرند. روزه برای مادر و طفل خوب نیست. همچنان 

آنانیکه کهن سال یا مریض هستند باید از گرفتن روزه خودداری کنند. 
رمضان در نهمین ماه تقویم اسالمی واقع میشود. رمضان در زمان های 

متفاوت سال واقع میشود زیرا اسالم از سال قمری پیروی میکند.    

د  ـون ش ی ل م ی ل ج ـر ت م ـه در طول ع ای ک ـن ه ش ج
د ی عم ـل ت س غ

در سویدن، تقریباً 60 فیصد اطفال در کلیسا غسل تعمید داده میشوند. 
همچنان رایج است که در این روز والدین طفل خود را نامگذاری میکنند. 

به آن مراسم غسل تعمید و نام گذاری گفته میشود. در مراسم غسل 
تعمید یا نام گذاری بسیاری از مردم برای فامیل و دوستان خود در خانه 

جشن میگیرند. مهمان ها معموالً برای طفل تحفۀ یادگاری میدهند. 

ق  دی ص د و ت ی أی ـم ت راس م
مراسم تأیید و تصدیق یک عقیده مسیحی است. این مراسم برای تصدیق 

غسل تعمید جوانان برگزار میگردد. اکثر اطفال در 14 سالگی تأیید و 

ابانوئل ها و خانه های چاکلیتی بخشی از جشن کریسمس است.  س: Colourboxب ک ع
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تصدیق میگردند. این مراسم نسبت به امروز در گذشته بیشتر برای 
نوجوانان معمول بود. بعد از مراسم کلیسا اکثر فامیل ها برای خویشان و 
دوستان خود محفل برگزار میکنند. معموالً فرد تأیید شده تحفه دریافت 

میکند.  

ازدواج
بسیار از افراد که ازدواج میکنند برای فامیل و دوستان خود محفل برگزار 

میکنند. مهمان ها معمواًل در این عروسی شرکت میکنند. بعد از محفل 
عروسی صرف غذا و محفل رقص برگزار میگردد. عروس و داماد معموالً از 

طرف مهمانان تحفه دریافت میکنند. 

ا ه ره  گ ال س
بسیاری از مردم در سویدن سالگرۀ خود را تجلیل میکنند. اطفال که 

سالگرۀ خود را میگیرند معموالً برای دوستان خود محفل برگزار میکنند. 
اطفال در محفل سالگره معموالً بازی میکنند و کیک میخورند و طفل که 
جشن تولد اوست تحفه دریافت میکند. جوانان نیز سالگرۀ خود را تجلیل 
میکنند. دوستان نزدیک و خویشاوندان معموالً برای شخصیکه جشن تولد 
اوست تحفه میدهند. بسیاری از افراد وقتی سن شان به یک عدد جفت 

بطور مثال 50 میرسد جشن فوق العادۀ برگزار میکنند.  

س: Colourboxعروسی ک ع
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ن  ی تدف م  راس م
وقتی شخصی میمیرد معموالً مراسم تدفین وی در کلیسا یا عبادتگاه برگزار 

میگردد. عبادتگاه یک تعمیر یا اتاق خورد بوده که میتواند بجای کلیسا 
مورد استفاده قرار گیرد. 

فامیل و دوستان نزدیک معموالً در مراسم تدفین شرکت میکنند.

فامیل در حال تجلیل 
سالگره.

Colourbox :س ک ع
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1 ل  ص ث، ف ورد بح ـواالت م س
چی فکر میکنید در سویدن کی مسئول ادغام در جامعه است؟  

اگر ادغام در جامعه موفقانه صورت نگیرد، بزرگترین مشکل 
جامعه چی خواهد بود؟ 

بزرگترین مشکالت در هنگام آمدن به کشور جدید کدام ها اند؟ 

برای ادامۀ زندگی در کشور جدید به چی ضرورت دارید؟

قبالً در مورد تاریخ سویدن چی میدانستید؟ 

چی فکر میکنید که کدام رویداد های تاریخی در ساختن سویدن 
امروزی کمک کرده باشد؟ 

در مورد سکوالر بودن کشور سویدن چی فکر میکنید؟

تفاوت ها و مشابهت ها بین جشن ها و رسم و رواج های سویدن 
و سایر ممالک چیست؟
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زندگی در سـویدن  .۲
مطالب فهرسـت 

ا  ـا ه ن رب ـارت و زی ج ـی، ت ای ی راف غ ـت ج ی ع وق م

س و ف ن

ت ون ـک ن و س ـک س ۀ م ی ه ت

ـی  ک وژی ول ک ـداری ای ای ـت و پ ع ی ب ـط، ط ی ح م

ـود  ش ی ه اداره م ون گ ا چ ـم ر ش ـه ش

ی ال ع م ـردن وض اداره ک

ـت ی ون ص ـت و م ی ن ام

س: Colourboxساختمان آپارتمان ک ع
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نقشۀ سویدن و کشور های همسایه.

ایی،  ی غراف ج ـت  عی وق م
ا ها ن رب ـارت و زی تج

سویدن در اروپای شمالی در بخش شرقی شبه جزیرۀ اسکاندیناوی 
موقعیت دارد. منطقۀ را که در آن سویدن، دنمارک، ناروی، آیسلند و فنلند 

قرار گرفته اند اسکاندیناویا میگویند. سویدن یک کشور بزرگ و طویل 
است. طول آن از شمال به جنوب 1.600 کیلومتر و عرض آن 500 کیلومتر 

از شرق به غرب است. مساحت مجموعی آن 450.000 کیلو متر مربع 
 )Götaland( میباشد. سویدن به سه بخش تقسیم گردیده است: گتالند

در جنوب، سویلند )Svealand( در وسط و نورلند )Norrland( در بخش 
شمالی کشور. همچنان سویدن به 25 ناحیۀ جغرافیایی، 21 ایالت و 290 

شهر تقسیم گردیده است.   
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Finland
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Stockholm
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Colourbox :س ک ع
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ا ه رداری  ه ش
استکهلم، گاتنبرگ و مالمو بزرگترین شهرداری های سویدن هستند. 

همچنان تعداد زیادی از شهرداری های دیگر با بیش از 100.000 باشنده 
وجود دارد. شهرداری ها را شهر نیز میگویند.  

ـم  ی ل ـت و اق ع ی ب ط
طبعیت در سویدن از شمال تا جنوب بسیار فرق میکند. مناطق شمالی 

سویدن کوهستانی بوده دارای جنگل ها و جهیل ها است. از چندین 
دریای نورلند )Norrland( به کمک برق هایدرو-الکترولیک انرژی تهیه 

میگردد. در مناطق مرکزی سویدن زمین ها و جنگالت وسیعی وجود 
دارد. سه بند آب بزرگ در ونرن )Vänern(، وترن )Vättern( و مالرن 

)Mälaren( موقعیت دارد. در مناطق جنوبی سویدن زمین های زراعتی 
و هموار زیادی وجود دارد. در سواحل شرقی و غربی سویدن جزیره ها 
و دامنه های ساحلی زیبای وجود دارد.  بزرگترین جزیره های آن اولند 

)Öland( و گوتلند )Gotland( بوده و در سواحل شرقی استکهلم جنوبی 
قرار دارد. بلندترین کوه سویدن در شمال سویدن موقعیت دارد. این کوه 

را کیبنه کایسه )Kebnekaise( می نامند و ارتفاع آن به 2102 متر میرسد.   

سویدن دارای چهار فصل است: بهار، تابستان، خزان و زمستان و درجۀ 
حرارت اقلیم آن بسیار متفاوت است. آب و هوای سویدن تحت تأثیر 

جریان گلف استریم بحر اتالنتیک است. لذا سویدن نسبت به مناطق دیگر 
حوزه های شمالی گرمتر است.    

Colourbox :س ک ع

منظرۀ کوه.
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ی ع ی ب ـای ط ـه ه وط ح م
محوطۀ طبیعی ساحۀ بزرگی را میگوید که مقامات آنرا بخاطر اینکه 
طبیعت، نباتات و حیوانات منطقه بسیار حساس، نادر و زیبا هستند 

محفوظ نگهداشته اند. تقریباً 3100 محوطۀ طبیعی در سویدن وجود دارد. 
این محوطه ها میتواند جنگل های قدیمی، کوه های مرتفع، زمین های 

زراعتی یا مجمع الجزایر باشند. همیشه در محوطه های طبیعی عالماتی 
وجود دارد که به شما میگوید چه کار را باید انجام دهید و چه کار را نباید 

انجام دهید. محوطه های طبیعی مختلف قوانین مختلف خود را دارند.   

ه  ام ع ـی  رس ت دس ق  ح
در سویدن چیزی بنام » allemansrätt” یا حق دسترسی عامه وجود دارد. 

حق دسترسی عامه به همه اجازه میدهد تا در طبیعت به شمول اراضی 
متعلق به اشخاص آزادانه گشت و گذار کنند. همزمان حق دسترسی 

عامه به این معنی که ما باید محتاط بوده و به طبیعت احترام بگذاریم. 
» Allemansrätt” حق دسترسی عامه در یکی از چهار قوانین اساسی 

سویدن شامل است و کار های جایز و ناجایز را معین میکند. شما میتوانید 
 www.naturvardsverket.se دربارۀ حق دسترسی عامه در ویب سایت
سازمان حفاظت محیط زیست سویدن که به چندین زبان قابل دسترس 

است بیشتر بخوانید.      

وارد  ام دادن م ج ه ان ـی ک ن ع ن م ه ای ه ب ام ـی ع رس ت ـق دس ح
واز دارد: ت ج ع ی ب ـل در ط ذی

تقریباً در تمام طبیعت میتوانید بگردید، بایسکل بدوانید یا اسب سواری  •
کنید، اما به خانه ها بسیار نزدیک نشوید. وقتی دروازۀ را باز میکنید 

باید آنرا پشت سر خود ببندید.  

شما میتوانید در سرک های خصوصی قدم بزنید، بایسکل سواری و  •
اسب سواری کنید.

شما میتوانید برای یک شب خیمه بزنید. اگر میخواهید برای مدت  •
طوالنی خیمه بزنید باید از مالک زمین اجازه بگیرید.

شما میتوانید آب بازی کنید، کشتی رانی کنید و به ساحل بروید اما به  •
خانه های مسکونی زیاد نزدیک نشوید. 

شما میتوانید گل ها، توت ها و سمارق های جنگلی را بچینید.  •

شما میتوانید در کنار ساحل و در پنج دریای بزرگ سویدن با چوب و  •
میلۀ ماهیگیری ماهی بگیرید.  

شما میتوانید درصورتیکه محتاط باشید آتش های خورد روشن کنید. اما  •
بهتر است که آتش را در جای مخصوص آن روشن کنید. اکثر اوقات در 

تابستان روشن کردن آتش ممنوع میباشد.  
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واز  ل ج وارد ذی ام دادن م ج ـه ان ام ـی ع رس ت ق دس ـق ح ب ط
دارد. ن

شما اجازه ندارید از صحن خانه ها، باغ ها، زمین های زراعتی مثل  •
کشتزار ها عبور کنید. 

شما اجازۀ راندن موتر، الری، موترسایکل یا وسایل نقلیه در طبیعت را  •
ندارید. 

همچنان نمیتوانید که روی راهرو ها ، در پارک ها یا مسیر های دوش  •
رانندگی کنید.  

در صورتیکه هوا بسیار گرم یا بسیار طوفانی باشد حق روشن کردن  •
آتش را ندارید. آتش میتواند پخش شود. 

شما نمیتوانید مستقیماً آتش را روی سنگ روشن کنید زیرا سنگ  •
میشکند. اکثر اوقات در تابستان روشن کردن آتش ممنوع است. 

شما نمیتوانید به درخت ها یا بته ها صدمه بزنید یا آنها را با خود به  •
خانه ببرید. 

شما نمیتوانید میوه ها، توت ها، سبزیجات یا سایر روییدنی های را که  •
در باغ ها، کشتزار ها یا زمین های زراعتی میرویند بردارید.

.Herrestafjället محوطۀ طبیعی درMaria Nobel :س ک ع
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شما حق پرتاب زباله یا در جا گذاشتن آنرا ندارید.  •

شما نمیتوانید حیوانات را شکار کنید یا به آنها صدمه بزنید. برداشتن  •
تخم پرندگان یا لمس کردن النه ها یا چوچه های آنها جواز ندارد. 

شما حق ندارید بدون اجازه در دریا ها و نهر ها ماهیگیری کنید. •

 از 1 مارچ الی 20 اگست حق ندارید سگ خود را باز بگذارید.  •
در این مدت حیوانات جنگل چوچه دار هستند. سگ میتواند باعث 

ترسیدن یا جراحت حیوانات گردد. بهتر است همیشه سگ در بند باشد.  

شما حق ندارید گل های را که طبق قانون حفاظت شده اند بچینید. •

ات وان ی ح ـت  ظ اف ح م
در سویدن در رابطه به محافظت حیوانات قانونی موسوم به قانون رفاه 
حیوانات وجود دارد. این قانون چگونگی مراقبت از حیوانات خانگی را 
معین میکند. حیوانات خانگی به حیواناتی گفته میشود که توسط مردم 
نگهداری میشوند. همچنان فرمان محافظت از حیوانات وجود دارد که 

حیوانات خانگی و وحشی هردو را تحت پوشش قرار میدهد. محافظت 
از حیوانات به معنی رفتار خوب با حیوانات و محافظت از آنها در مقابل 

آسیب و امراض میباشد.  

ی ع ی ب ط ـع  اب ن م
سویدن دارای منابع طبیعی قابل مالحظۀ است مخصوصاً در قالب چوب، 

آهن و انرژی هایدرو الکتریک.  

بیش از نصف اراضی سویدن را جنگالت پوشانیده است که اکثر آن درخت 
های کاج و صنوبر اند. انرژی – برق و حرارت از انرژی هایدروالکتریک، 

انرژی هسته یی و نفت وارداتی بدست میآید. بعضی از انرژی های بادی 
نیز مورد استفاده قرار میگیرند.    

حدود 7.5 فیصد اراضی سویدن برای زراعت مورد استفاده قرار میگیرد. 
امروزه کمتر از 5 فیصد نفوس سویدن در زراعت مصروف اند. امروزه 

حبوبات، بته های علف، کچالو، روغن نباتی و بورۀ لبلبو از محصوالتی 
اند که بیشتر کشت میشوند. یکی از بخش های عمدۀ زراعت و مالداری 

سویدن تولید شیر است.   

ارت  ج ت
برای سویدن تجارت با سایر کشور های اروپایی همیشه مهم بوده است. 

بطور مثال، سویدن بزرگترین صادر کنندۀ آهن در اتحادیۀ اروپا است. 
زمانیکه سویدن در قرن هژدهم صنایع بزرگی را تأسیس نمود، فروشات به 

سایر کشور ها افزایش یافت. سویدن مقدار زیادی از چوب، کاغذ، فوالد 
و آهن را به فروش رسانید. کمی بعد در قرن بیستم سویدن به فروش 
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بیشتر اجناس تولیدی از قبیل موتر، تلیفون، الری، بلبرینگ و ماشین های 
مختلف آغاز کرد. امروزه بسیاری از محصوالت در سویدن ساخته نمیشوند. 

اکثر اوقات محصوالت از قبیل فرنیچر و لباس در کشور های دیگر تولید 
میگردند اما توسط شرکت های سویدنی به فروش میرسند. همچنان تعداد 
زیادی از شرکت های جدید سویدنی در عرصه های مخابرات و تکنولوژی 

معلوماتی وجود دارد.    

ا ـا ه ن رب زی
سویدن دارای شبکۀ بزرگ از سرک ها و خط ریل است که بطور عمده در 
مناطق رهایشی مردم قرار گرفته است. خط های ریل اکثراً در اطراف شهر 
استکهلم، گاتنبرگ و سویدن جنوبی موقعیت دارد. در شمال سویدن اکثر 

مردم با ملی بس و موتر های شخصی رفت و آمد میکنند. کسیکه بخواهد 
به سفر دور برود ممکن با طیاره سفر کند. در بسیاری از شهر های بزرگ 

میدان هوایی وجود دارد. میدان هوایی آرلندا )Arlanda( که در بیرون 
از شهر استکهلم موقعیت دارد بزرگترین میدان هوایی سویدن است. 

 )Landvetter( بزرگترین میدان هوایی در گانتبرگ میدان هوایی الندویتر
است. بسیاری از مردم در جنوب سویدن از میدان هوایی کپنهاگن دنمارک 

استفاده میکنند.

Colourbox :س ک ع
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وس  نف
سویدن خانۀ بیش از 9.6 میلیون نفر است. در چند دهۀ اخیر نفوس 

سویدن افزایش یافته است. علت این افزایش مهاجرت های زیاد و عمر 
طوالنی مردم است. بطور اوسط، زنان به مدت 84 سال و مردان به مدت 
80 سال زندگی میکنند. اکثریت مردم سویدن در شهر ها زندگی میکنند. 

3.5 میلیون تن از مردم در مناطق نزدیک استکهلم، گاتنبرگ و مالمو 
زندگی میکنند.    

ت ی ل ـای اق ان ه ـویدن و زب ای س ـت ه ی ل  اق
در سویدن قانونی در رابطه به محافظت اقلیت های ملی وجود دارد. 

پنج اقلیت های شناخته شده در سویدن یهودی ها، روما ها، سامی ها، 
سویدنی های فنلندی و تورنه دالی ها هستند. زبان این اقلیت های 

قدیمی عبارت از عبری، رومانی شیب، سامی، فنلندی و میانکلی است. 
دولت روی تقویت حقوق بشری این اقلیت های ملی کار میکند.

وجه مشترک بین گروه های اقلیتی آن است که این اقلیت ها از دیر 
زمان در سویدن سکونت دارند و اینکه این گروه ها دارای هویت های 

متفاوتی هستند. همچنان آنها از خود دین، زبان یا هویت فرهنگی دارند 
که میخواهند هویت خود را حفظ کنند. سامی تنها مردم بومی سویدن 
هستند که به رسمیت شناخته شده اند. آنها در سویدن، ناروی، فنلند و 

روسیه زندگی میکنند. تقریباً 20000 سامی در سویدن سکونت دارند. 
سامی ها بطور سنتی با شکار، ماهیگیری، صنایع دستی و پرورش آهوی 

)Maria Göransson( ن س ران ا گ اری اژ: م ت ون م
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شمالی  سر و کار داشته اند. آهوی شمالی آهوی است که سامی ها آنرا به 
حیث حیوان خانگی نگهمیدارند.

سویدن و فنلند تقریباً برای 600 سال یک کشور حساب میشدند و 
سویدنی های فنلندی از قرون وسطی به اینطرف در سویدن سکونت 

دارند. امروزه بین 450000 و 600000 تن سویدنی های فنلندی در سویدن 
سکونت دارند. تورنه دالی ها که به زبان میانکلی تکلم میکنند، در سال 
1809 به دو بخش تقسیم شده بودند که بخش غربی آن جز از سویدن 

بود و بخش شرقی آن جز از فنلند. امروزه گروه اقلیتی در بخش سویدن 
زندگی میکنند که تورنه دالی ها نام دارند.    

یهودی ها از قرن هفدهم به اینطرف در سویدن زندگی میکنند. حدود 
20000 یهودی در سویدن سکونت دارند. تقریباً 3000 تن از آنها به زبان 

عبری تکلم میکنند. 

روما ها از قرن شانزدهم به اینطرف در سویدن بسر میبرند. امروزه بین 
50000 و 100000 تن رومایی در سویدن سکونت دارند. روما ها گروه 

های مختلف هستند که زبان، دین چندگانه و فرهنگ متفاوت دارند. زبان 
روما ها رومانی شیب است. 

ت  ون ـک ن و س ـک س ۀ م ی ه ت
در بعضی از شهرها، پیدا کردن آپارتمان نسبتاً آسان و در سایر شهر ها 

مشکل است. در بسیاری از شهرها کمبود آپارتمان کرایی نسبت به اماکن 
دیگر وجود دارد.

ور  ش ی )Sápmi(- ک م اپ س
ا  ی ه ام س

سامی ها در چهار کشور 
زندگی میکنند؛ روسیه، 

فنلند، ناروی و سویدن. 
این منطقۀ جغرافیایی 

 )Sápmi( را ساپمی
میگویند و مساحت آن 
از ادری )Idre( در داالرنا 

ا  )Dalarna( جنوب گرفته ت
بحر آرکتیک در ناروی در 

شمال، تا شبه جزیرۀ کوال 
در روسیه در شرق ادامه 

دارد. 

 )Anders Suneson( – samer.se ن س ی ون درس س س از: ان ک ع
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زرگ  ای ب ر ه ـه راف ش ن در اط ـک س ردن م ـدا ک ی پ
در داخل و اطراف شهر های بزرگ پیدا کردن آپارتمان کرایی بسیار مشکل 

است. بعضی از ناحیه های شهر بسیار پر جنب و جوش است. بنابرین پیدا 
کردن خانه در این ساحات بی نهایت مشکل است. بسیاری از مهاجرین 

تازه وارد میخواهند در شهر های بزرگ زندگی کنند. در این شهر ها 
بسیاری از افراد دیگر هم هستند که به خانه ضرورت دارند که این امر 

باعث رقابت شدید میگردد. زندگی به شکل کرایه نشین یا آپارتمان اجاره 
ای یک امر عادی است. پیدا کردن آپارتمان در بیرون از شهر های بزرگ 

کار آسان است. برای کسانیکه میخواهند به شهر های بزرگ سفر کنند اکثر 
اوقات خط ریل و ملی بس های لینی خوبی وجود دارد.

ت ون ـک ف س ل ت خ ـای م ـه ه ق ری ط
شما میتوانید آپارتمان را از صاحب خانه کرایه کنید. که به آن آپارتمان 
کرایی گفته میشود.  شما میتوانید آپارتمان بخرید. که آن را حق کرایه 

نشینی-مالکیت میگویند. اگر شما خانۀ را بخرید به آن حق مالکیت گفته 
میشود. شما حتی میتوانید آپارتمان کرایی را به کرایه بدهید. این بدین 

معنی است که شما آپارتمان یا خانۀ شخصی دیگری را میتوانید مؤقتاً به 
کرایه بدهید. شما میتوانید اتاق شخصی دیگری را که مالک آن آپارتمان 

یا خانه است یا آنرا به کرایه گرفته است نیز به کرایه بگیرید. این را کرایه 
نشینی میگویند.

رایی ک ای  ه ـان  م ارت آپ
اگر در آپارتمان سکونت دارید، شما آنرا از صاحب خانه به کرایه گرفته 

اید. صاحبت خانه مالک تعمیر )جایداد( است و اکثر اوقات یک شرکت 
میباشد. مالک این شرکت یا اشخاص اند یا شهرداری. اگر شما یا شخصی 

Colourbox :س ک ع

ان  م ارت ان آپ م ت اخ س

به ساختمان با خانه های 
کرایی یا کرایه نشینی– 

مالکیت ساختمان آپارتمان 
میگویند. 
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در آپارتمان چیزی را بشکند، مکلف هستید تا برای تعمیر آن پول پرداخت 
کنید. به هرحال وقتی چیزی به علت کهنگی یا کسر عادی میشکند توسط 

صاحب خانه ترمیم یا تبدیل میشود. مثال از کهنگی و کسر عادی را میتوان 
گفت مثالً بخاری که کهنه شده و از کار مانده است. 

اگر شما یک آپارتمان قرارداد دست اول )اجارۀ دست اول( دارید حق 
دارید تا هر زمانیکه بخواهید در آن زندگی کنید. به این معنی که بطور 
مثال شما باید کرایه را ماهانه سر وقت پرداخت کنید و به همسایه ها 
مزاحمت نکنید. وقتی میخواهید کوچ کنید معموالً باید برای سه ماه به 

پرداخت کرایه ادامه بدهید. به آن دوران فسخ قرارداد میگویند. اگر شما 
یک آپارتمان قرارداد دست اول دارید میتوانید آن را با شخصی دیگری 

تبدیل کنید. گرفتن تصدیق صاحب خانه در تبدیلی الزم است. همچنان 
صاحب خانه در مورد تعمیر آپارتمان یا ساختمان )جایداد( تصمیم میگیرد. 

اگر میخواهید آپارتمان را که در آن زندگی میکنید تعمیر کنید، باید اول 
تصدیق صاحب خانه را بگیرید. 

اره   اج ور  ام ـۀ  م ک ح م
محکمۀ امور اجاره یکنوع محکمۀ است که در صورت بروز اختالف بین 

صاحب خانه و کرایه نشین کمک میکند. هشت محکمۀ امور اجاره 
در سویدن وجود دارد. این محکمه ها در شهرهای استکهلم، واستراس، 
لینشوپینگ، یونشوپینگ، مالمو، گاتنبرگ، سندسوال و امویو موقعیت 

دارند. محکمۀ امور اجاره در رابطه به مسائل مشخصی که صاحب خانه 
و کرایه نشین موافقت ندارند بطور مثال اگر کرایه نشین بخواهد آپارتمان 

کرایی را به کرایه بدهد، فیصله میکند.

 اگر به کمک ضرورت دارید، محکمۀ امور اجاره میتواند به سواالت راجع 
به قوانین و قواعد نافذه به شما جواب ارائه نماید. شما میتوانید دربارۀ 

محکمۀ امور اجاره در ویب سایت www.hyresnamnden.se بیشتر 
بخوانید.     

ت  ی ک ال ی-م ن ـی ش ن ـه  رای ک ق  ح
برای قادر بودن به سکونت در یک آپارتمان با حق کرایه نشینی-مالکیت 
باید سرمایه گذاری کنید. به این مفهوم که شما باید از انجمن که ملکیت 

)عمارت( را در اختیار دارد یک سهم خریداری کنید. به این انجمن 
کوپراتیف تهیۀ مسکن گفته میشود. شما عضو انجمن میشوید و میتوانید 

از آپارتمان استفاده کنید.   

بعضی از کوپراتیف های تهیۀ مسکن به سازمان های بزرگ که در سرتاسر 
 )Riksbyggen( یا ریکسبایگن HSB سویدن دارای ملکیت بوده از قبیل
تعلق دارند. سایر انجمن ها خورد هستند. هر انجمن مسئول امور مالی 
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خود است. زمانیکه شما در یک آپارتمان با حق کرایه نشینی-مالکیت 
زندگی میکنید باید هر ماه به انجمن کرایه پرداخت کنید. اگر شما برای 

آپارتمان از بانک قرضه گرفته اید، باید سود و اقساط قابل پرداخت را نیز 
به بانک پرداخت کنید. در آپارتمان با حق کرایه نشینی-مالکیت شما حق 

انتخاب رنگ مالی، تعمیر و فراهم سازی تجهیزات را دارید. اعضای انجمن 
مشترکاً در مورد چگونگی مراقبت از خانه و اینکه چی تعمیرات بزرگی 

باید صورت گیرد تصمیم میگیرند.

ی ک ل م ـوق  ق ح
در سویدن آپارتمان های ملکی زیادی وجود ندارد. بسیاری از آپارتمان ها با 

حق کرایه نشینی-مالکیت یا کرایی هستند. حقوق ملکی زمانی معمول است 
که شما در خانه یا خانۀ ردیفی سکونت داشته باشید. بنابراین شما صاحب 

خانه هستید و مسئولیت آن بر عهدۀ خود شماست. انجمن بعضی اوقات در 
مناطق که خانه های ردیفی وجود دارد تأسیس میشود. این انجمن مسئولیت 
مناطق عامه مثل سرک ها، میدان های بازی و چمنزار ها را بعهده دارد. هر 

شخصیکه در این منطقه زندگی میکند باید مصارف آن را بپردازد.

ان ارتم آپ ـردن  ک دا  ی پ ـی  گ ون گ چ
در بسیاری از شهر ها نمایندگی یا خدمات تهیۀ مسکن وجود دارد. 

خدمات تهیۀ مسکن معمواًل ویب سایت انترنتی دارد که شما میتوانید در 
آن خود را راجستر کنید و آپارتمان های موجوده را جستجو کنید. 

همینکه راجستر شدید، برای دیدن اینکه آیا آپارتمان خالی در ویب سایت 
اضافه شده است یا خیر باید اکثر اوقات از ویب سایت دیدن کنید. اگر 

اعالناتی دربارۀ یک آپارتمان خالی می بینید، میتوانید برای آن درخواست 
بدهید. 

Colourbox :س ک ع
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همینکه مهلت درخواست برای آپارتمان بگذرد، صاحب خانه اشخاصی 
را که میتوانند بیایند و از آپارتمان دیدن کنند انتخاب میکند. همینکه 

آپارتمان را دیدید باید به صاحب خانه جواب مثبت یا منفی خود را 
بدهید. در صورتیکه شما مستحق قرارداد دست اول آپارتمان باشید صاحب 

خانه با شما تماس خواهد گرفت.  

اگر چندین شخص برای یک آپارتمان درخواست کرده باشند، صاحب خانه 
حق دارد تا یکی از آنها را انتخاب کند.همیشه شخص یا شرکت که مالک 
)صاحب خانه( آپارتمان یا خانه است تصمیم میگیرد که قرارداد آپارتمان 

به چی کسانی داده شود. خدمات تهیۀ مسکن نمیتواند در این مورد 
تصمیم گیری کند. در شهر های بزرگ سویدن اکثراً بخاطر کمبود خانه 

های مسکونی بدست آوردن آپارتمان زمان زیادی را دربر میگیرد.    

وی  ج ـت س ه در ج ک ی ـان س ـرای ک ـی ب ای م ن راه
د ن ـت س ه ان  م ارت آپ

بعضی اوقات، جستجوی آپارتمان توسط خدمات تهیۀ مسکن کافی 
نیست. همچنان خوب است که به صاحب خانه مستقیماً عالقۀ خود را در 

میان بگذارید. بسیاری از مالکان خانه از خود ویب سایت دارند که شما 
میتوانید در آنجا عالقۀ خود را درج کنید. همچنان میتوانید از آشنایان، 
دوستان و اقارب خود در مورد آپارتمان های خالی معلومات بگیرید.  

یکی از راه دیگری پیدا کردن آپارتمان این است که اعالنات کوچک در 
دکان ها، کتابخانه ها، راه زینه های عمومی یا سایر جا های که تختۀ 

اعالنات دارند نصب کنید. 

همچنان میتوانید که در روزنامه های مختلف و انترنت اعالنات آپارتمان 
های خالی را دریابید. در آنجا میتوانید آپارتمان های کرایی را به کرایه پیدا 

کنید، به این معنی که نه مستقیماً از صاحب خانه بلکه از کرایه نشین 
دیگری آپارتمان را کرایه میکنید. 

اگر پیدا کردن آپارتمان در شهر مشکل است، بهتر این است که به شهری 
دیگری نقل مکان کنید. 

ـر آدرس  ی ی غ ت
هنگام کوچ کردن، مطابق به قانون باید آدرس جدید خود را در نمایندگی 

مالیات سویدن راجستر کنید. به اینصورت مقامات از آدرس جدید شما 
آگاه خواهند شد. راجستر نمودن آدرس جدید در نمایندگی مالیات سویدن 

رایگان است. اگر میخواهید که پست تان به آدرس جدید تان )انتقال 
پستی( ارسال گردد، مصارف اضافی را متحمل خواهید شد. 
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www.adressandring. شما میتوانید در ویب سایت تغییر آدرس سویدن
se آدرس جدید خود را راجستر کنید و درخواست انتقال پستی نمایید.  

ن ـی ش ه ن رای ن ک ـت ـت دوم و داش ه دادن دس رای ک
کرایه دادن دست دوم به این معنی که شخصیکه قرارداد دست اول )کرایۀ 

مستقیم از صاحب خانه( را دارد آپارتمان خود را به شخصی دیگری به 
کرایه بدهد. برای کرایه دادن دست دوم  گرفتن رضایت صاحب خانه 

الزمی است. اگر صاحب خانه به شما اجازۀ کرایه دادن را نمیدهد، 
میتوانید از محکمۀ امور اجاره اجازه بگیرید. اگر آپارتمان خود را بدون 

رضایت صاحب خانه کرایه بدهید، ممکن است شما را وادار کنند تا خانه 
را تخلیه نمایید. همچنان میتوانید یک یا بیشتر از یک اتاق آپارتمان یا 

خانۀ خود را کرایه بدهید. به این داشتن کرایه نشین میگویند. برای داشتن 
کرایه نشین اجازۀ صاحب خانه الزم نیست، اما اجازۀ جای دادن افراد 

زیادی را در آپارتمان ندارید. فقط زمانی میتوانید کرایه نشین داشته باشید 
که قرارداد دست اول داشته باشید.  

اگر قرارداد دست اول دارید و میخواهید آنرا به کرایه بدهید باید برای 
این کار دلیل موجه داشته باشید. این دلیل میتواند وظیفۀ شما در شهر 

مختلف باشد یا اینکه میخواهید با دوست ختر یا دوست پسر خود یکجا 
زندگی کنید. معموالً صاحب خانه برای کرایه دادن مجدد آپارتمان به مدت 

یکسال رضایت میدهد.  

اگر آپارتمان با حق کرایه نشینی-مالکیت دارید و میخواهید آنرا به کرایه 
بدهید تقریباً عین قوانین باالی آن تطبیق میگردد.

Maria Nobel :س ک ع
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ت دوم( ی دس ن ـی ش ه ن رای ـت دوم )ک ه دادن دس رای ک
اگر میخواهید آپارتمان دست دوم را به کرایه بگیرید، مهم است که معلوم 

کنید آیا صاحب خانه رضایت دارد یا خیر. هنگامیکه خانۀ را به دست 
دوم کرایه میگیرید به یاد داشته باشید که قرارداد امضاء کنید. قرارداد باید 
توسط شخصیکه آپارتمان را به دست دوم کرایه میکند و شخصیکه قرارداد 

دست اول را دارد امضاء گردد. اگر قرارداد امضاء نکنید شخصیکه قرارداد 
دست اول را دارد میتواند شما را از خانه بیرون کند. اگر رضایت صاحب 
خانه کسب نگردد شخصیکه قرارداد دست اول را دارد نیز آپارتمان را از 

دست خواهد داد.   

ـت  ول اس ـئ س ی م ل ن اص ـی ش ه ن رای ک
به آنانیکه قرارداد دست اول )کرایۀ مستقیم از صاحب خانه( آپارتمان را 
دارند کرایه نشین اصلی )مستحق کرایه نشینی( میگویند. منحیث کرایه 

نشین اصلی، شما مکلف هستید تا مطمئن شوید که شخصیکه به آن 
آپارتمان را به کرایه داده اید کرایه را پراخت کند. اگر شخصیکه به آن 

آپارتمان را کرایه داده اید کرایه را پرداخت نکند و به همسایه ها مزاحمت 
ایجاد کند شما قرارداد دست اول را از دست خواهید داد.    

Colourbox :س ک ع
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ه  رای دار ک ق ـه م ـت دوم چ ه دادن دس رای ام ک ـگ ن ه
ـد؟  ری ی گ ب ـد  ی وان ت ی م

اگر شما قرارداد دست اول یا حق کرایه نشینی-مالکیت دارید و میخواهید 
آپارتمان را به کرایه بدهید، قوانین وجود دارد که تعیین میکند که چه 

مقدار کرایه میتوانید بگیرید. شما حق دارید که کرایه را منحیث جبران 
مصارفی که در آپارتمان متحمل شده اید بگیرید. در صورتیکه آپاتمان را 
با وسایل مجهز کرده باشید حق دارید تا 10  الی 15 فیصد کرایه را باالی 
کرایه اضافه کنید. اگر شما آپارتمانی را به قرارداد دست دوم کرایه گرفته 

اید و از کرایۀ اصلی بیشتر پرداخت میکنید، میتوانید به محکمۀ امور اجاره 
مراجعه کنید. محکمۀ امور اجاره میتواند در دوباره گرفتن پول به شما 

کمک کند. محکمۀ امور اجاره هر یک از قضایا را بررسی میکند.    

ان ارتم آپ ـۀ  ادل ب ت
اگر شـما قرارداد دسـت اول )اجاره نامۀ اصلی( یک آپارتمان را دارید، 
در صورتیکه دلیل موجه داشـته باشـید حق دارید تا آنرا تبادله کنید. 

دلیـل موجـه میتواند ضرورت به یـک آپارتمان بزرگتر، آپارتمان ارزانتر یا 
موقعیـت آپارتمـان نزدیک به محل کار باشـد. اگر میخواهید که آپارتمان 
خـود را با شـخصی دیگری تبادلـه کنید، باید اول رضایت صاحب خانه را 

کسـب کنیـد. اگر آپارتمان خود را بدون رضایـت صاحب خانه تبادله کنید 
قرارداد دسـت اول را از دسـت خواهید داد. اگر شـما کرایه نشین هستید 

همینکه اجاره نامه )قرارداد دسـت اول( را دریافت کردید میتوانید 
آپارتمـان خود را تبادله کنید.

ی(  ون ان رق ی )غ ـی«  عل ـای »ج رارداد ه ق
قرارداد »جعلی« )غیرقانونی( اجاره نامۀ آپارتمان کرایی است که در بدل 

پول فروخته یا خریده شده باشد. فروختن اجاره نامۀ اصلی )قرارداد دست 
اول( غیرقانونی است. کسیکه اجاره نامۀ اصلی را بفروشد جزایش دو سال 

حبس در زندان است. خرید قرارداد دست اول )اجاره نامۀ اصلی( جرم 
نیست، اما اگر چنین کاری را انجام دهید خطر بزرگی را پذیرفته اید. اگر 

آپارتمان بصورت غیرقانونی به کرایه داده شود مالک خانه حق دارد اجاره 
نامه را فسخ کند.    

ان ارتم آپ ـی  ررس ب
قبل از اینکه به آپارتمان نقل مکان کنید میتوانید آنرا بررسی کنید. به 

این معنی که مالک خانه آپارتمان را بررسی میکند تا به آپارتمان خسارۀ 
وارد نشده باشد. اگر آپارتمان از کرایه نشین قبلی خساره دیده باشد باید 

یادداشت شود تا شما به پرداخت خسارۀ آن مجبور نشوید.  
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رارداد  ه/ق ام ن اره  اج ـخ  س ف
اگر میخواهید از آپاتمان نقل مکان کنید، همیشه یک مدت برای اطالعیه 

وجود دارد. مدت اطالعیه از زمانی شروع میشود که شما از نقل مکان 
خود به صاحب خانه اطالع میدهید.اکثر اوقات مدت اطالعیه دهی تخلیۀ 

آپارتمان کرایی سه ماه است. به این معنی که شما باید کرایۀ سه ماه را 
پرداخت کنید حتی اگر زودتر از آن نقل مکان کنید. 

صاحب خانه حق دارد در صورت عدم پیروی کرایه نشین از قوانین، 
قرارداد را فسخ کند. این قوانین در بردارندۀ پرداخت نکردن کرایه به زمان 
معین آن یا انجام کارهای است که برای آپارتمان یا ساختمان خوب نیست.

ان  م ارت آپ ـی در  ی زندگ ل م ـوارد ع م
تمام خانه ها در سویدن طوری اعمار گردیده اند که در زمستان گرم 

باشند.خانه ها در مقابل نم و رطوبت حساس هستند. اگر بشکل درست از 
آپارتمان نگهداری نشود ممکن آپارتمان به آسانی خساره مند شود. زمانیکه 

آپارتمان را پاک میکنید باید کمتر از آب استفاده کنید. باید مطمئن شوید 
که تمام کف های اتاق ها و سایر سطوح خانه خشک شوند. اگر دیدید که 

نل یا پیپ آب لیک است یا میچکد، باید این موضوع را به صاحب خانه 
بگویید. آپارتمان دارای هواکش ها بوده که رطوبت را خارج میکنند. لذا 

ضروری است تا هواکش ها در طول سال باز باشند.    

رک ـت ش م ن  اک ام
تمام کرایه نشینان در یک تعمیر مسئولیت مشترک در مقابل اتاق های 
که استفاده میکنند دارند از قبیل راه زینه ها، اتاق لباس شویی و ساحۀ 
اطراف تعمیر. زمانیکه کرایه را پرداخت می نمایید باید اکثراً برای پاک 

کاری بطور مثال، راه زینه ها، تهکوی و اتاق راه بام نیز پرداخت نمایید. 
با وجود این شما همچنان مسئولیت پاک کاری بعد از خود را دارید. از 

گذاشتن اشیاء روی راه زینه جلوگیری کنید زیرا در صورت آتش سوزی یا 
اگر کدام اتفاقی در ساختمان بیافتد باید جا برای فرار مردم وجود داشته 
باشد. باید مقررات گرفتن وقت برای اتاق لباس شویی و نظافت اتاق را 

رعایت کنید.      

انه خ ـۀ  م ی ب
داشتن بیمۀ خانه بسیار مهم است زیرا این امر به شما مصونیت می 

بخشد. شرکت های مختلف زیادی وجود دارند که بیمۀ خانه میفروشند. 
در هنگام خرید بیمه شرکت های بیمه را مقایسه کنید و شرکتی را انتخاب 

کنید که بتواند ضرورت های شما را بر آورده کند. بیمۀ خانه برای اشیای 
سرقت شده یا خسارت دیده بطور مثال در اثر آتش سوزی یا سیل جبران 
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خسارت پرداخت میکند. بیمۀ خانه تمام اشیای خانه را تحت پوشش قرار 
میدهد. همچنان تمام اشخاصی را که اسم شان در پالیسی بیمه لیست 
گردیده تحت پوشش قرار میدهد. اگر شما خانه داشته باشید، میتوانید 

بیمۀ خانه خود را با بیمۀ خانه کرایه نشین یا مالک خانه ضمیمه کنید.   

بیمۀ خانه دارای بخش های مختلفی ذیل است: 

پوشش اموال – میتواند برای اشیای سرقت شده یا شکسته جبران  •
خسارت پرداخت کند. 

پوشش مصارف حقوقی- در صورت داشتن دعوا با شخصی میتوانید  •
برای مصارف وکیل کمک بگیرید.

پوشش تحت حمله قرار گرفتن- در صورتیکه در نتیجۀ بطور مثال  •
خشونت یا تجاوز جنسی جراحت برداشته باشید میتواند برای شما 

غرامت مالی پرداخت کند. 

بیمۀ مسئولیت- در صورتیکه مجبور باشید برای خسارت وارد کردن به  •
شخصی پول پرداخت کنید میتواند به شما پول فراهم کند.

بیمۀ سفر برای 45 روز سفر به کشور دیگر.  •

همچنان انواع دیگری از بیمه ها وجود دارد که به شما مصونیت می 
بخشد: 

بیمۀ جامع -  برای اشیای شما محافظت بیشتر فراهم میکند. این بیمه  •
رویداد های غیرمنتظره و پیش بینی نشده را بطور مثال افتادن موبایل 

شما در حوض شامل میشود.   

بیمۀ مریضی و تصادف – در صورت جراحت برداشتن در حادثه  •
مصارف صحی را تحت پوشش قرار میدهد. اگر شما خدای ناخواسته 

معلول شوید مبلغ زیادی را دریافت خواهید کرد.  

ت و  ع ی ـت، طب ـط زیس ی ح م
ی وژیک کول ای ـداری  ای پ

پایداری ایکولوژیکی یا ترقی پایدار به این معنی که جامعه متناسب با 
طبیعت ترقی کند. اینکه مردم و شرکت ها طوری  عمل کنند که محیط 

زیست را تخریب نکنند. پارلمان سویدن یا Riksdag اهداف محیط زیستی 
را که باید سویدن برای کسب آن تالش کند وضع میکند. محیط زیست باید 

محافظت شود به این معنی که تشعشع امواج نباید به مردم ضرر برساند 
و اینکه تنوع بیولوژیکی باید حفظ شود. استفادۀ انرژی و منابع طبیعی 
محدود گردیده و در کاهش خطر به تغییرات اقلیمی مؤثر واقع شود.  .
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شهرداری ها مسئولیت امور محیط زیست محلی را بعهده دارند. بطور 
مثال اینکه چگونه شهرداری زباله ها را دفع کند یا اینکه ما چگونه از 

انرژی بطور مطلوب آن استفاده کنیم. هر تبعۀ سویدن مکلف است تا به 
طریقۀ زندگی کند که به محیط زیست صدمه نزند.  

ا  ه ه ال ـت زب اف ازی ـع و ب دف
هر ساله سویدن زبالۀ زیادی تولید میکند، هر خانه در سویدن بطور 

اوسط 350 کیلوگرام زباله در یک سال ایجاد میکند. دفع تمام زباله ها 
مصارف زیاد دربر دارد. دفع زباله به شیوۀ که به محیط زیست صدمه 

نرسد بسیار مهم است.  

بسیاری از چیزهای را که ما دفع میکنیم میتوان آنها را دوباره بازیافت یا 
استفاده کرد. از این طریق ما میتوانیم منابع طبیعی را ذخیره کنیم. طبق قانون 

تمام باشندگان سویدن باید زباله های خود را دسته بندی کنند و سیستمی 
وجود دارد که مواد و انرژی زباله ها را بازیافت و مورد استفاده قرار میدهد.  

نزدیک بسیاری از ساختمان های کرایی مکان های بازیابی یا زباله دانی 
وجود دارد. 

به این معنی که شما باید پس مانده های غذا، آهن، شیشه، پالستیک و 
کاغذ را در جعبه های مختلف بیاندازید. 

بسیاری از مالکان خانه به کرایه نشینان پالستیک های مخصوص برای پس 
مانده های غذا میدهند.

 پس مانده های غذا به کود و خاک تبدیل میشوند. 

همچنان جا های دیگری وجود دارد که شما میتوانید زباله را در آنجا دفع کنید: 

 مکان بازیابی  •
در این مکان ها، میتوانید بسته ها، اخبار و بطری ها را دفع کنید.

 مکان محیطی، که اکثراً در تانک تیل ها موقعیت دارند.  •
در این مکان ها، میتوانید تمام زباله های را که به محیط زیست 

خطرناک هستند دفع کنید.

رگ ب ن ات ر گ ه ت ش س ط زی ی ح ر: وزارت م وی ص ت )Hanna Sjöstedt( د ت وس ی ا س س از: آن ک ع

مکان زباله های محیطی و 
مرکز بازیابی
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 مراکز بازیابی   •
در این مراکز، میتوانید زباله های حجیم و بزرگ، همچنان زباله های 

خطرناک از قبیل مواد کیمیایی و برقی را دفع کنید. 

ذا  ای غ انده ه ـس م ـدی پ ن ه ب ـت دس
پس مانده های غذا های را که شما دسته بندی میکنید به کود و خاک 

مغذی قوی تبدیل میشوند. دسته بندی پس مانده های غذا مقدار زباله 
های را که باید سوزانده شوند کاهش میدهد.   

موارد ذیل پس ماندۀ غذا بوده و میتوان آنرا به کود تبدیل کرد: 

پس ماندۀ ماهی و حلزون صدف دار، پس ماندۀ گوشت، پوست تخم، 
میوه جات و سبزیجات، نان، چای، قهوه و فیلتر های قهوه، کاغذ تشناب، 

گل ها، نباتات و خاک. 

ا ری ه ط ـار و ب ب ا، اخ ه ه ـت س ـدی ب ن ه ب ـت دس
در تمام شهر ها اماکن بازیابی وجود دارد که شما میتوانید در آنجا بطور 

مثال بسته های زباله، اخبار و بطری ها را دفع کنید. بسته های که در 
اماکن بازیابی گذاشته میشوند باید پاک و خشک باشند. 

در اماکن بازیابی، جعبه های برای اشیای ذیل وجود دارد: 

اخبار •

بسته های کاغذ •

بسته های پالستیک •

بسته های فلزات •

بسته های شیشۀ ساده •

بسته های شیشۀ رنگارنگ •

بطری ها •

ار ب اخ
زمانیکه اخبار بازیابی میگردد، از مصرف انرژی زیادی در ساخت اخبار جدید 

صرفه جویی میشود زیرا کاغذ اخبار را میتوان از اخبار های کهنه بدست آورد. 

ذ اغ ای ک ه ه ـت س ب
بسته های کاغذ مثل کارتن های خالی را میتوان بازیابی کرد و آنرا برای 

بسته بندی های جدید بکار برد. 

ک  ی ت الس ای پ ه ه ـت س ب
پالستیک نرم و سخت هر دو را میتوان بازیابی کرد. در جعبۀ پالستیک، 

شما میتوانید بطور مثال بسته های پالستیک و ظرف های یکبار مصرف را 
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بگذارید. اشیای پالستیکی که بستۀ پالستیکی نیستند از قبیل برس ظرف ها 
و اسباب بازی از جمله زباله های عادی به شمار میروند و نباید آنها را در 

آنجا گذاشت.  

زات ل ای ف ه ه ـت س ب
فلزات را میتوان چندین مرتبه بازیابی کرد که باعث صرفه جویی انرژی 

زیادی میگردد.

در جعبۀ فلزات، شما میتوانید بسته های فوالد، ورقۀ آهن و المونیم را 
بگذارید. 

در این جعبه، باید بسته های فلزات را که دارای رنگ و سریش بوده و 
از جمله زباله های خطرناک هستند بگذارید و باید در اماکن زباله های 

محیطی گذاشته شوند. و نباید قطی های اسپری را در این جعبه بیاندازید- 
زیرا آنها نیز زباله های خطرناک هستند.

ه  ش ی ای ش ه ه ـت س ب
شیشه را نیز میتوان چند مرتبه بازیابی کرد. اگر ما شیشه را بازیابی کنیم 

انرژی و مواد خام هر دو را ذخیره میکنیم. تقریباً 40 فیصد شیشۀ بازیابی 
شده در ساخت اجناس شیشه ای جدید مثل بوتل ها مورد استفاده قرار 

میگیرد. در هنگام دسته بندی شیشه باید شیشۀ ساده را از رنگه جدا کنید. 

انده م ی اق ـای ب ـه ه ال زب
زباله های را که نمیتوان دسته بندی کرد باید در جعبۀ عادی در زباله 

دانی انداخت. این زباله ها معموالً در مکن های بزرگ مخصوص حریق 
سوختانده میشوند. حرارت که از حریق زباله های باقیمانده تولید میشود 

معموالً ذخیره میگردد. بعداً از آن بطور مثال برای گرم کردن خانه ها 
استفاده میشود. این عمل را گرمسازی منطقه گویند.    

ی رق ای ب ـی اش
زباله های برقی شامل اشیای برقی میشود که ما آنها را دور می اندازیم. 

تمام زباله های برقی باید در مکان بازیابی گذاشته شوند.  این شامل 
گروپ ها، نیون ها و هر آن شی که دارای کیبل یا بطری باشد میگردد. 

بطری ها باید جدا شده و بطور جدا گانه دسته بندی شوند.  

م ی ج ح ـای  ه ه  ال زب
زباله های حجیم میتواند بطور مثال فرنیچر کهنه یا بایسکل شکسته باشد. 

اگر شما در آپارتمان کرایی زندگی میکنید، برای دفع زباله های حجیم 
میتوانید از صاحب خانه کمک بگیرید. در غیر اینصورت آنرا  در مرکز 

بازیابی بگذارید. 
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اک رن ط خ ـای  ه ه  ال زب
زباله های خطرناک شامل اشیای میشود که میتوانند زهری، منفجره، 

اشتعال پذیر یا فرساینده باشند. 

زباله های خطرناک میتوانند باعث آسیب های کوچک شوند. 

لذا بسیار ضروری است که به خاطر داشته باشید تا زباله های خطرناک را 
با زباله های عادی یکجا نگذارید. 

زباله های خطرناک باید در اماکن محیطی، مرکز بازیابی یا وسیلۀ نقلیه 
مخصوصی که زباله های خطرناک را جمع آوری میکند گذاشته شود. 

اک:  رن ط ای خ ـه ه ال ای زب ال ه ث م
بطری های موتر، نفت و روغن، رنگ و سریش، کلورین، نیون ها، چراغ 
های برقی و چراغ های برقی ضعیف، محلول ها، نوشیدنی های منرال، 

گیلن ها، تورپنتین، پارافین/ وازلین و اسیتون، مایعات رقیق، بطری های 
قابل چارج و بعضی از مواد ضد چربی و پاک کننده ها.  

)Christer Ehrling( گ ن ی رل ه ر ای ت رس س از: ک ک ع )Christer Ehrling( گ ن ی رل ه ر ای ت رس س از: ک ک ع

زباله های خطرناک را در 
اماکن محیطی یا وسیلۀ 

نقلیه مخصوصی که زباله 
های خطرناک را جمع 
آوری میکند بگذارید.

تقریباً همه در خانۀ خود زباله های خطرناک دارند. 
این زباله میتواند اسیتون، مایعات رقیق، پالش ناخن 
یا دستگاه آتش نشانی باشند. مثال های دیگری از این 

زباله های عبارتند از بطری های موتر، روغنیات، رنگ، 
کلورین، سریش و نیون ها. 

)Bo Kågerud( رود ی گ و ک س از: ب ک ع

ادویه را که مصرف نمیشوند باید در دواخانه ها گذاشته 
شوند.

در دواخانه ها خریطه های مخصوص برای دور انداختن 
دوا وجود دارد.

)Christer Ehrling( گ ن ی رل ه ر ای ت رس س از: ک ک  ع
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ت  ع ی ب ـا در ط ـه ه ال ـن زب ت خ ری
بزرگترین مشکل زباله های است که با وجود ممنوعیت در طبیعت 

انداخته میشوند. هر سال میلیون ها کرونر برای پاک کاری زباله به مصرف 
میرسد.

الب  اض ف و  آب 
در سویدن آب به پیمانۀ زیاد وجود دارد. آب نل ها بسیار با کیفیت 
است. این آب اکثراً نسبت به آب بوتل که شما می خرید بهتر است. 

فقط آب سرد نل ها خالص است. آب گرم ممکن است با عبور از پیپ ها 
آلوده شده باشد. بنابراین نباید از آب گرم نل ها برای آشامیدن یا پخت 

و پز استفاده کرد. آب ناودان ها و تشناب ها به دستگاه تصفیۀ فاضالب 
هدایت میشود. در آنجا آب آن تصفیه گردیده و به بحرهدایت میشود. 
تمام مواد آن قابل تصفیه نیست و از بین بردن مواد سمی کار مشکل 
است. بنابر این همه باید در ریختن مواد در آب رو ها محتاط باشند. 

د؟ ن ک ی ـور م ب الب ع اض ـرای ف ج ـز از م ی ـه چ چ
تنها چیزیکه از مجرای تشناب عبور میکند کاغذ تشناب و مواد غایطه 

است. کاغذ تشناب یکنوع کاغذ مخصوص است که در آب حل میشود. 
سایر کاغذ ها از قبیل بسته های کاغذ، تیشو پیپر های مرطوب و تیشو 

Hanna Sjöstedt :س ک ع فقط آب سرد نل ها آب نوشیدنی به شمار میروند.



)Västra Götaland( گتلند  ا  وس�ت ایالت  اداری  هیئت  و   )Gothenburg( گاتن�بگ  فرمانداری   © دربارۀ سویدن  |  6۰

پیپر باعث انسداد مجرای فاضالب میگردد. همچنان میتواند باعث ایجاد 
مشکل در دستگاه تصفیۀ فاضالب گردد. 

برای جلوگیری از مواد سمی در مجرای فاضالب، سعی کنید محصوالت 
مفید برای محیط زیست را خریداری کنید. بطور مثال مواد لباس شویی 
و ظرف شویی وجود دارد که دارای عالمت محیط زیست )عالمت قو یا 

انتخاب مطلوب برای محیط زیست( میباشند. ادویه هرگز نباید در مجرای 
فاضالب یا در میان زباله انداخته شوند. ادویه را باید در دواخانه ها دفع 
کرد. دواخانه ها خریطه های مخصوصی دارند که ادویه را در آن میریزند.

رژی ان
هرگونه انرژی و برقی که استفاده میکنیم محیط را متأثر میسازد. مقدار 

زیاد انرژی در ترانسپورت، گرم سازی خانه ها و صنعت به مصرف میرسد. 
انرژی اکثراً از نفت، گاز و ذغال سنگ تأمین میشود که برای محیط زیست 

مضر است. برای کاهش تغییرات اقلیمی، باید انرژی کمتری به مصرف 
برسانیم و انرژی را از انرژی هایدرو الکتریکی، باد و انرژی آفتاب که برای 

محیط زیست خوب اند تأمین کنیم.   

برای کاهش تشعشعات باید میتوانید از ترانسپورت عامه استفاده کنید. 
یعنی میتوانید به جای موتر شخصی از بس برقی، ریل یا ملی بس استفاده 

کنید. میتوان به جای طیاره با ریل نیز سفر کرد. همچنان خوب است که 
در مورد اشیای که خریداری میکنید فکر کنید. اجناسی را خریداری کنید 

که در نزدیکی های محل سکونت شما تولید شده باشند. همچنان میتوان 
از گوشت کمتر استفاده کرد زیرا برای تولید گوشت انرژی زیاد به مصرف 

میرسد. شما نیز میتوانید در خانۀ خود از مصرف انرژی صرفه جویی کنید.     

ه  ان رژی در خ ـی ان وی ـه ج رف ص
درصورتیکه شما بطور مثال فرنیچر را پیش روی بخاری نگذارید، در مصرف 
انرژی صرفه جویی می کنید. این امر باعث میشود تا حرارت به آسانی در 

چهار اطراف خانه پخش شود. دستگاه های برقی اکثراً در حالت انتظار 
هستند اگر شما همیشه آنها را خاموش کنید از مصرف مقدار زیاد انرژی 
صرفه جویی میکنید. اگر هنگام پختن غذا سرپوش را روی دیگ بگذارید 

نیز از مصرف مقدار زیاد انرژی جلوگیری صورت میگیرد.    

قوانتخاب مطلوب برای محیط زیست
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همچنان از چراغ های کم مصرف استفاده کنید یا وقتی از خانه بیرون 
میشوید چراغ ها را خاموش کنید.  

ـود؟  ش ی ن م ی أم ا ت ج ـرق از ک ب
در سویدن برق از انرژی هایدرو الکتریک و هسته یی تأمین میگردد. 

انرژی هایدرو الکتریک انرژی برقی است که توسط دستگاه های هایدرو 
التریک در بسیاری از دریا های سویدن تولید میگردد. در سویدن سه 

کارخانۀ انرژی هسته یی فعال با مجموعاً ده ریاکتور وجود دارد. کارخانه 
های انرژی هسته یی برق تولید نموده که نیمی از ضروریات برقی سویدن 

را تأمین میکند. مقدار کمی برق از مواد سوخت بیولوژیکی، نفت و گاز 
بدست میاید. مواد سوخت بیولوژیکی بطور مثال به چوب یا هیزم گفته 

میشود. هفت فیصد برق از انرژی بادی بدست میاید. انرژی هایدرو 
الکتریک و انرژی بادی برای محیط زیست بهترین هستند چون این انرژی 

ها از منابع پایان ناپذیر تأمین میگردد.    

رق د ب ی ول ـای ت ت ه ـرک ـاب ش خ ت ان
با تبدیل نمودن شرکت های تولید برق میتوانید از مصرف پول زیاد صرفه 

جویی کنید. اگر شما در آپارتمان زندگی میکنید، میتوانید هر ساله بین 
400 کرونا و 1000 کرونا سویدنی صرفه جویی کنید. اگر در خانه زندگی 

میکنید، میتوانید چندین هزار کرونا صرفه جویی کنید.  

رق و  ـت ب م ی ـۀ ق س ای ق Elpriskollen – م
ات   دم اده از خ ف ـت ط اس رای ش

در ویب سایت »Elpriskollen” قیمت های  برق و 
شرایط استفاده از خدمات شرکت ها را در سویدن پیدا 

کنید. برای دیدن اینکه کدام شرکت برایتان بهتر است به 
ویب سایت www.elpriskollen.se بروید. 

تبادلۀ شرکت های تولید برق کار آسان است. در بعضی 
حاالت یک مکالمۀ تلیفونی کافی است. اما باید شرایط 
قرارداد خود را ببینید چون تبدیل شرکت برق در وسط 

مدت قرارداد ممکن گران تمام شود.  

رق  ای ب راداد ه ف ق ل ت خ ـواع م ان

ـا قیمت ثابت: برق ب
قیمت برق برای مدت معینی ثابت است. این نوع 

قرارداد میتواند خوب باشد زیرا وقتی قیمت برق باال 
برود شما محفوظ خواهید بود. اما در عین حال وقتی 

قیمت پایین بیاید برای شما ارزان نمیگردد. 
س: Colourboxدستگاه تولید برق بادی ک ع
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بـرق با قیمـت متغیر:
قیمت برق نظر به وضع بازار تغییر میکند. وقتی قیمت پایین بیاید برای 

شما ارزانتر تمام میشود. در جریان چنین قراردادی قیمت برق میتواند 
افزایش یا کاهش یابد. 

ـا قیمت مؤقتی: برق ب
اگر قیمتی انتخاب نکنید به شما بصورت اتومات قیمت داده میشود. این 

قیمت متغیر است و هرساله تقریباً سه بار تغییر میکند. اغلب اوقات برق 
با قیمت مؤقتی نسبت به قیمت معین و متغیر گرانتر است.  

برق مناسـب محیط زیسـت )برق سبز(:
برق مناسب محیط زیست به این مفهوم که برق شما از منابع مفید برای 

محیط زیست از قبیل باد و انرژی هایدرو الکتریک بدست میاید.

اداره  ه  گون ا چ ـم ر ش ه ش
د شو ی م

همۀ ساکنان سویدن در شهرداری ها زندگی میکنند. در سویدن 290 
شهرداری وجود دارد. در سویدن شهرداری ها خودشان مقدار مالیات 

شهروندان و نحوه استفاده از پول را وضع میکنند. به آن استقالل شهری 
میگویند. کمیسیون به گروهی از سیاست مدارانی گفته میشود که در 
عرصه های معین مثل مکاتب در شهرداری تصمیم گیری میکنند. سایر 
عرصه ها عبارتند از مراقبت از اطفال، مراقبت از بزرگساالن، خدمات 

اجتماعی، ترافیک، محیط زیست، فعالیت های اوقات فراغت و فرهنگ. 
کمیسیون ها از سیاست مداران تشکیل میشوند. اکثراً این سیاست مداران 

بطور نیمه وقت در کمیسیون کار میکنند. به این معنی که در کنار وظیفۀ 
همیشگی و تحصیالت خود در این کمیسیون ها کار میکنند. مقدار پول 
که به هر کمیسیون اختصاص داده میشود متفاوت میباشد. مقدار پول 

وابسته به عرصۀ است که کمیسیون راجع به آن تصمیم گیری میکند. هر 
کمیسیون دارای اداره میباشد. در این کمیسیون ها کارمندان دولتی برای 

پالن گذاری و اجرای تصامیم کمیسیون کار میکنند.        
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شهرداری بیشتر اوقات در مقابل مسایل مربوط به زندگی روزمرۀ شما 
مسئول است.

شما میتوانید در ذیل راجع به عرصه های که شهرداری ها مسئول اجرای 
آن میباشند بخوانید: 

ال ف از اط ـت  ب راق م
مراقبت از اطفال به فعالیت های تعلیمی برای اطفال خوردسال گفته 
میشود. مراقبت از اطفال بطور مثال دورۀ آمادگی برای مکتب، مراکز 

فامیلی و اوقات فراغت را دربر دارد. 

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

یک الی پنج ساله است. 

اری ب اج ـب  ت ک م
در تمام شهرها، برای اطفال بین 6 الی 16 ساله مکاتب اجباری دولتی 
وجود دارد. مکاتب مستقل و کامالً خصوصی نیز ممکن وجود داشته 

باشند. برای شمولیت در مکتب خصوص تادیۀ فیس الزمی است. بودجۀ 
مکاتب دولتی و مستقل از عایدات مالیاتی تأمین میگردد. وقتی طفل شش 

ساله میشود میتواند شامل دورۀ آمادگی یا کودکستان گردد. شما میتوانید 
انتخاب کنید که طفل شما به دورۀ آمادگی برای مکتب برود یا نه. اکثر 
اطفال در سویدن به صنف آمادگی میروند. همینکه اطفال هفت ساله 
میشوند باید به مکتب شامل شوند. به آن شمولیت در مکتب اجباری 
میگویند. مکتب اجباری دولتی و مستقل هر دو رایگان هستند. برای 

مشاهدۀ مکاتب شهر خود به ویب سایت شهرداری منطقۀ خود مراجعه 
کنید.    

تمام اطفال در سویدن 
حق دارند وقتی به سن 6 
سالگی برسند در صنوف 
دورۀ آمادگی شامل شوند.

Colourbox :س ک ع
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ـاالن س زرگ ب از  ت  ب راق م
اکثراً بزرگساالن بخاطر انجام کار های عملی در زندگی روزمره  به کمک 
ضرورت دارند. طبق قانون سویدن، بزرگساالن مستحق اند تا از اجتماع 

کمک و حمایت دریافت کنند.

بسیاری از بزرگساالن میخواهند در خانه به زندگی ادامه بدهند. شهرداری 
میتواند به آنها در خانه مراقبت و کمک فراهم کند تا بتوانند در خانه 

های خود بمانند. به این نوع کمک، خدمات حمایتی در خانه میگویند. 
همچنان بزرگساالن میتوانند کمک ها و سایر چیز های دیگری را که 

زندگی در خانه را آسان میسازد دریافت کنند. بطور مثال، ماشین قدم زنی، 
اتاق حمام با شاور بزرگ، راه های کوتاه برای ورود به خانه.   

اگر زندگی کردن در خانه مشکل است میتوانید به خانۀ سالمندان بروید. 
انواع مختلفی از خانه های سالمندان دولتی وجود دارد که بزرگساالن 

میتوانند در آنجا از خود آپارتمان داشته باشند. در خانه سالمندان افراد 
مسلکی وجود دارد که میتوانند به بزرگساالن مراقبت ها و خدماتی از 

قبیل غذا و نظافت فراهم کنند.  

ـی اع م ت ـاه اج ی/رف اع م ت ـات اج دم ادارۀ خ
در سویدن نیز مانند سایر کشور ها والدین در مقابل اطفال و فرزندان 

جوان خود مسئولیت دارند. اما اگر والدین نتوانند به اطفال خود رسیدگی 
کنند ادارۀ خدمات اجتماعی این مسئولیت را بعهده میگیرد. ادارۀ خدمات 

اجتماعی به اطفال و فامیل های که در عرصه های مختلف مشکل دارند 
کمک میکند. ممکن است فامیل ها پول کافی نداشته باشند.

مراقبت از بزرگساالن

Colourbox :س ک ع
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 یا اشخاصیکه جای برای زندگی کردن ندارند. یا افرادیکه با مواد مخدر 
و الکول مشکل دارند. یا زنان که مورد خشونت و تهدید قرار گرفته اند.  

کمک های ادارۀ خدمات اجتماعی شامل گفتگو ها، کورس ها برای والدین، 
پیدا کردن شخصی ارتباطی برای جوانان یا تمام فامیل میگردد. شخص 

ارتباطی مانند یک دوست یا خویشاوند است که میتوان با آن صحبت کرد 
و وقت گذراند. اگر راپوری دریافت شود که با طفل در خانه بدرفتاری 
صورت گرفته، طبق قانون، ادارۀ خدمات اجتماعی باید قضیه را بررسی 

کند.    

اگر برای طفل مشکالت عمدۀ وجود داشته باشد، اداره خدمات اجتماعی 
میتواند تصمیم بگیرد که طفل جدا از والدین زندگی کند.

در ادارات خدمات اجتماعی، میتوانید موارد ذیل را دریافت کنید: 

مشاوره و کمک برای جوانان و فامیل های دارای طفل. •

مشاوره و کمک به کسانی که اعتیاد دارند.  •

مشاوره و کمک راجع به کار و تحصیالت. •

کمک مالی •

ی ال ـک م م ک
کمک مالی را تعاون اجتماعی و حمایت اقتصادی نیز گویند. این کمک 

برای کسانی است که  پول ندارند. اگر کسی که در تالش کمک مالی است 
توانایی کار را دارد باید در عین زمان در سدد کار نیز باشد. شخص مذکور 

باید در سایر فعالیت های که از طرف ادارۀ خدمات اجتماعی تنظیم 
گردیده شرکت کند. اگر شخص در فعالیت های که از طرف ادارۀ خدمات 

اجتماعی تنظیم گردیده شرکت نکند به وی کمک مالی داده نمیشود. 
در صورتیکه در بانک پول یا چیزی با ارزشی از قبیل موتر داشته باشید 

مستحق کمک مالی ادارۀ خدمات اجتماعی نیستید.   

کمک مالی به دو بخش تقسیم میگردد. یک بخش آن )مبلغ قانونی( 
توسط دولت وضع گردیده که در سرتاسر کشور یکسان است. بخش دیگر 

مصارف شخص را تحت پوشش قرار میدهد.  

گ ن ره ف و  ـت  راغ ف ات  اوق
شهرداری های سویدن در عرصه های اوقات فراغت و فرهنگ خدمات 
مختلفی دارند. شهرداری ها دارای کتابخانه ها بوده که میتوانید بطور 

رایگان از آنجا کتاب به امانت بگیرید. شهرداری ها دارای مکاتب فرهنگی 
بوده که اطفال و نوجوانان در آنجا میتوانند در بدل فیس ناچیز نواختن 

آالت مختلف موسیقی، نقاشی یا بازی در تیاتر را بیاموزند. بسیاری اوقات 
شهرداری ها به انجمن ها نیز کمک میکنند.   
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ا ه ـه  ان خ اب ت ک
تمام شهرداری های سویدن برای ساکنین خود کتابخانه ها دارند. بزرگترین 

کتابخانه را کتابخانۀ شهر میگویند و اکثراً در مرکز شهر موقعیت دارد.  

معمواًل کتابخانه های کوچک دیگری نیز در نواحی مختلف شهر وجود 
دارد. شما میتوانید در کتابخانه، کتاب به امانت بگیرید، اخبار یا مجله 

بخوانید، به موسیقی گوش بدهید و از کمپیوتر ها استفاده کنید. در این 
کتابخانه ها کتاب ها، مجله ها و اخبار به زبان های مختلفی وجود دارد.

 بعضی از کتابخانه ها برنامه آموزش زبان و کمک در کارخانگی نیز دارند. 

شما میتوانید کتاب، مجله، اخبار و سی دی ها را بطور رایگان به امانت 
بگیرید. برای امانت گیری باید کارت کتابخانه داشته باشید که میتوانید 

توسط آن وارد کتابخانه شوید.

ان دگ ن ن ـرف ک ص ـور م ـۀ ام ت ی م ک
در بسیاری از شهرداری ها، معموالً کمیتۀ امور مصرف کنندگان وجود دارد. 

اگر شما چیزی خریداری نموده اید که عیب و نقص دارد یا از آن راضی 
نیستید میتوانید از این کمیته کمک دریافت کنید. میتوانید راجع به حقوق 

خود منحیث مصرف کننده و اینکه چگونه میتوانید پول خود را دوباره 
بگیرید یا جنس ناقص را به فروشنده برگردانید معلومات حاصل کنید. 

ات ام ق م ـا  ب اس  تم
در سویدن برای تماس گیری با مقامات راه های مختلفی وجود دارد. اگر 

شما سواالت اساسی دارید بهتر است تا به ویب سایت انترنتی مقامات 
مراجعه کنید. مقامات همیشه به زبان های مختلف معلومات فراهم 

میکنند. بطور مثال، نمایندگی بیمۀ اجتماعی سویدن در 22 زبان به شمول 

Colourbox :س ک ع
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عربی، سومالی، فارسی و سورانی معلومات ارائه میکند. همچنان میتوانید 
به دفتر مقامات مراجعه کنید. دروازۀ این دفاتر به روی همگی باز است.  

ان م رج ت ن  ـت داش ق  ح
اگر زبان سویدنی نمی فهمید، حق دارید که ترجمان داشته باشید. شما 

مستحق داشتن ترجمان در ادارۀ خدمات کاریابی عامه سویدن، نمایندگی 
بیمۀ اجتماعی، ادارۀ خدمات اجتماعی و شفاخانه هستید. باید در هنگام 

گرفتن قرارمالقات باید بگویید که به ترجمان ضرورت دارید.  

شما حق دارید تا ترجمان 
داشته باشید.

Colourbox :س ک ع
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ی ال ور م ـت ام ری دی م
ا ارت ه ی و ک ک ان ـای ب ـاب ه س ا، ح ـک ه ان ب

اکثر مردم حساب بانکی و دیبت کارت بانکی دارند. با دیبت کارت شما 
 )ATM( میتوانید از طریق ماشین پرداخت کنندۀ پول یا ماشین ای تی ام

از حساب بانکی خود پول بگیرید. همچنان میتوانید از این کارت برای 
خریداری در دکان ها استفاده کنید. برای باز نمودن حساب بانکی و 

گرفتن دیبت کارت باید با بانک صحبت کنید.  

انواع مختلفی از کارت ها وجود دارد:

دیبت کارت – از این کارت میتوان برای کشیدن پول از طریق ماشین  •
ای تی ام استفاده کرد. میتوان از این کارت برای پرداخت پول نیز 

استفاده کرد. پول مستقیماً از حساب بانکی شما کسر میگردد.  

کارت پرداخت – این کارت برای پرداخت استفاده میشود. پول مستقیماً  •
از حساب بانکی شما کسر نمیگردد. در عوض ماه یکبار بل دریافت 

میکنید. بسیاری اوقات کارت های پرداختی نسبت به دیبت کارت 
گرانتر هستند..

کریدت کارت- کریدت کارت کارتی است که برای قرض گرفتن پول بکار  •
میرود. وقتی با کریدت کارت پول پرداخت میکنید در حقیقت از بانک 
قرضه میگیرید. وقتی با کریدت کارت پول قرض میکنید اکثراً باید سود 

زیادی به بانک پرداخت کنید. 

اکثر مردم وقتی میخواهند خانه یا موتر بخرند از بانک قرضه میگیرند. 
برای گرفتن قرضه از بانگ باید عایدات ثابت داشته باشید.

ت  رداخ ا پ ـت ی رن ت ق ان ری ـا از ط ـل ه ـت ب رداخ پ
ـک  ی ات وم ات م  ی ق ـت س م

برای قادر بودن به پرداخت بل ها )صورتحساب ها( و مشاهدۀ 
صورتحساب بانکی از طریق انترنت باید اول با بانک خود صحبت کنید. 

آنها به شما در مورد اینکه چه باید انجام بدهید معلومات میدهند.

پرداخت مستقیم اتوماتیک به این مفهوم که پول پرداخت برای بل ها 
بصورت اتومات از حساب بانکی شما کسر میگردد. 

ه  ان خ ل  ـای وس ۀ  رض ق
قرضۀ وسایل خانه برای پناهندگان و مهاجرین تازه واردی است که 

میخواهند فرنیچر و وسایل برای خانه خود بخرند. 

Colourbox :س ک ع
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اگر به علت مهاجر بودن، ضرورت به محافظت یا داشتن نسبت خویشاوندی 
با چنین شخصی به شما اجازۀ اقامت داده شده باشد شما مستحق 

درخواست قرضۀ وسایل خانه هستید. باید طی دو سال اول، بعد از اینکه در 
شهرداری منحیث شهروند راجستر شدید برای قرضه درخواست نمایید.

اگر میخواهید برای قرضۀ وسایل خانه درخواست بدهید باید با مدیر 
مربوطه در شهرداری یا مدیر استقرار خود در ادارۀ خدمات کاریابی عامه 

سویدن صحبت کنید. درخواست خود را به کمیتۀ مرکزی بورسیه های 
تحصیلی )CSN( ارسال کنید.  

قرضۀ وسایل خانه قرضه است. به این معنی که باید پول و سود آنرا به 
CSN دوباره پرداخت کنید. مقدار قرضه به تعداد اعضای فامیل شما و 

خانۀ کرایی و تجهیزات آن بستگی دارد. میتوانید درمورد قرضۀ وسایل خانه 
در ویب سایت www.csn.se/hemutrustningslan کمیتۀ مرکزی بورسیه 

های تحصیلی مطالب بیشتر بخوانید.    

ت رداخ پ دم  ع ۀ  ق ـاب س
اگر بل ها و قرضه های خود را سر وقت پرداخت نکنید به شما تذکر داده 

خواهد شد. اگر هنوز هم نتوانستید پرداخت کنید بل مذکور به شرکت 
جمع آوری قرضه ارسال میگردد. اگر از طریق شرکت جمع آوری قرضه نیز 

نتوانستید بل را پرداخت کنید موضوع نهایتاً به مقامات اجرایی سویدن ارجاع 
میگردد و سپس در راپور اعتباری شما سابقۀ عدم پرداخت درج میگردد.

سابقۀ عدم پرداخت نشان دهندۀ این است که شما در پرداخت های خود 
مسئوالنه عمل نکرده اید. این کار میتواند درد سر بزرگی به شما منحیث 

یک فرد ایجاد کند. به این معنی که شما دیگر قادر به گرفتن قرضه، کرایۀ 
آپارتمان، دریافت وظیفه یا اشتراک تلیفون نخواهید بود.  

شرکت های وجود دارد که دربارۀ وضعیت مالی شخص یا شرکت معلومات 
فراهم میکنند. به این شرکت ها نمایندگی های اعتباردهی میگویند. بطور 

مثال اگر میخواهید یک موبایل را به قسط بخرید فروشنده با نمایندگی 
اعتباردهی تماس میگیرد. 

سپس آنها میتوانند راجع به سابقۀ عدم پرداخت شما معلومات فراهم 
کنند. سابقۀ عدم پرداخت برای فرد به مدت سه سال و برای یک شرکت به 

مدت پنج سال باقی میماند.    

ـویدن  رایی س ـات اج ام ق م
 ”Kronofogden « ًمقامات اجرایی سویدن را به زبان سویدنی اکثرا

می گویند. مقامات اجرایی سویدن به قرضه های که پرداخت نشده اند 
رسیدگی میکند. اگر شخصی از شما قرضدار است مقامات اجرایی سویدن 
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میتوانند در دوباره گرفتن پول به شما کمک کند. مقامات اجرایی سویدن 
به امور تصفیه قرضه نیز رسیدگی میکنند. به این معنی که مقامات اجرایی 

به کسانیکه قرضه های بزرگ دارند کمک میکند تا مشکالت مالی خود را 
حل کنند.   

ت ونی ص ـت و م ی ن ام
برای زندگی مصون در سویدن مقامات مربوطۀ وجود دارد که به شما 

رسیدگی میکنند. همچنان کار های دیگری وجود دارد که شما میتوانید 
برای مصونیت خود آنرا انجام دهید. 

ات  ج داد و ن ـات ام دم خ
خدمات امداد و نجات حریق ها را خاموش نموده و در حوادث ترافیکی 
یا دریایی به شما کمک میکند. همچنان خدمات امداد و نجات در عرصۀ 

جلوگیری حریق کار میکند. بطور مثال، راجع به چگونگی کارکرد زنگ های 
حریق و دستگاه های آتش نشانی معلومات فراهم میکند. خدمات امداد 
و نجات را دیپارتمنت اطفائیه نیز گویند که مربوط به شهرداری میباشد. 

رد  د ک ای ـه ب ـوزی چ ش ورت آت در ص
نجات دادن- جان اشخاصی را که در معرض خطر اند نجات دهید اما  •

ریسک نگیرید. به یاد داشته باشید که دود حریق ها سمی میباشند. 
برای خارج شدن از منزل به روی زمین بخزید. کلکین ها و دروازه ها را 

ببندید. 

هشدار دهی- به اشخاصیکه در معرض حریق قرار دارند هشدار  •
بدهید. 

زنگ اعالن حریق- در صورت مجودیت زنگ اعالن حریق آنرا را روشن  •
کنید یا از یک جای محفوظ با شمارۀ 11۲ تماس بگیرید. وقتی اطفائیه 

میرسد آنها را مالقات کنید. 

خاموش کردن آتش- اگر دستگاه آتش نشانی دارید میتوانید به خاموش  •
کردن آتش آغاز کنید. مواد ضد حریق را باالی خاکستر های جوشان 

بپاشید- نه باالی شعله های آتش

اگر آتش سوزی مشاهده میکنید مهمترین کار تماس گرفتن به شمارۀ 112 
است! باید آنچه را که اتفاق افتاده و صدماتی را که می بینید در تلیفون 
بگویید. همچنان باید خود را معرفی کنید و بگویید که در کجا به کمک 

ضرورت است.   
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س ی ل پو
اگر از پولیس سوال دارید یا میخواهید جرمی را گزارش دهید، باید با 

شمارۀ 11414 تماس بگیرید. این شماره در سرتاسر سویدن یکسان است. 
اگر حالت اضطراری است باید با شمارۀ عاجل 112 تماس بگیرید. در 

صورتیکه شاهد جرم هستید یا شخصی زخمی گردیده و به کمک ضرورت 
دارد یا آتش سوزی اتفاق افتاده  با شمارۀ 112 تماس بگیرید.  

ـی ک ی راف ـت ت ی ون ص م
ادارۀ ترانسپورت سویدن )Trafikverket( نهادی است که مسئولیت 

مصونیت سرک ها را در سویدن بعهده دارد. هدف مقامات سویدن این 
است تا از کشته شدن مردم و جراحت های شدید ترافیکی جلوگیری کند. 

بسیار مهم است که درایورها با سرعت زیاد رانندگی نکنند، سرعت را 
معتدل نگهدارند و اینکه همه باید لباس محافظتی بپوشند. طبق قانون، 
همه اشخاصیکه رانندگی میکنند باید کمربند محافظتی بپوشند. اطفال 

به محافظت مخصوص از قبیل سیت محافظتی یا سیت ایمنی مخصوص 
ضرورت دارند. طبق قانون اطفال زیر سن 15 نیز باید در هنگام بایسکل 

رانی کاله محافظتی بپوشند.    

در سویدن رانندگی و بایسکل رانی باید در سمت راست سرک صورت 
گیرد. اگر راه مخصوص بایسکل رانی وجود داشته باشد از آن استفاده 

کنید. شما باید در کنار سرک پیاده روی کنید یا اگر پیاده رو وجود داشته 
باشد از آن استفاده کنید. در سمت چپ راه یا سرک نیز میتوانید قدم 

بزنید. اگر میخواهید از سرک عبور کنید از خط پیاده رو استفاده کنید. در 
اینصورت موتر و بایسکل به شما اجازۀ عبور را میدهد.    
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 ۲ ل  ص ث، ف ورد بح ـواالت م س
گروه های اقلیت در کشور شما یا سایر کشور ها کدام اند؟ 

نظر تان راجع به حق دسترسی عامه چیست؟ 

برای پیدا کردن آپارتمان چه راه های را در پیش میگیرید؟ 

در هنگام استفادۀ مشترک از اتاق در محل سکونت چه چیز خوب 
است تا آنرا به خاطر داشت؟  

چرا دور نیانداختن زباله های خطرناک بیکاره و از کار افتاده بسیار 
مهم است؟ 

با کدام ادارۀ خدمات شهرداری تا به حال تماس گرفته اید؟ 

اگر سوابق عدم پرداخت دریافت کنید چه خواهد شد؟

نظر تان راجع به قواعد مصونیت ترافیکی سویدن برای محافظت از 
اطفال چیست؟ 
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۳.  امرار معاش و پیشـرفت 
در سویدن 

مطالب  فهرسـت   
ـویدن  ار س ازار ک ب  

دن دام ش خ ـت اس  

ه ف ی وظ وی  ج ـت س ج  

ی وص ص ت خ ـرک س ش ـی أس ت  

اری ک ی ب ـۀ  م ی ب  

ات ی ال م ـت  رداخ پ  

وس  ف وال ن ـت اح ب ث  

ی اع م ت اج ـۀ  م ی ب  

ـاالن س زرگ رای ب ـالت ب ی ص ح ت  

ی  ن م ج ـای ان ت ه ی ال ع ـت و ف راغ ـات ف اوق  

س: Colourboxمعماران سرک ک ع
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ـویدن  ار س ازار ک ب
بازار کار سویدن را میتوان به دو بخش سکتور های دولتی و خصوصی 

تقسیم کرد. سکتور های خصوصی شامل شرکت های انتفاعی با مالکیت 
خصوصی میشود. این شرکت ها متفاوت اند و میتواند بطور مثال 

شامل دکان ها یا سایر شرکت های کوچک، صنایع تولیدی، شرکت های 
ساختمانی، حقوقی و اقتصادی، شرکت ترانسپورتی یا رستورانت ها باشد. 

تقریباً 70 فیصد کارمندان در سکتور های خصوصی کار میکنند.   

سکتور دولتی متعلق به حکومت، شهرداری و شورا های ایالتی است. 
بسیاری از مردم در سکتور دولتی در عرصه های حفظ الصحه، تعلیم 
و تربیه، پولیس، مراقبت اجتماعی، کودکستان ها، محافظت از محیط 

زیست، مدیریت زباله ها، آب و سیستم تخلیۀ فاضالب و خدمات عاجل 
کار میکنند.   

ی  ف ای ـا وظ ه ن د- ای ن ارم ـود ک ب م ـا ک ـف ب ای وظ
د   رورت داری ه آن ض ا ب ـم ـه ش د ک ن ـت س ه

وظایفی را که به کمبود کارمند در آینده مواجه هستند وظایف با کمبود 
کارمند میگویند. 

Colourboxl :س ک ع سلمان ها معموالً شغل آزاد دارند.
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برای کار کردن در این مسلک ها معمواًل به تحصیالت مسلکی یا عالی 
ضرورت خواهید داشت. تحصیالت عالی به تحصیالتی گفته میشود که بعد 

از مکتب لیسه در پوهنتون یا کالج دانشگاهی ادامه پیدا میکند.   

برای گرفتن وظیفه در سویدن، داشتن تحصیالت الزمی میباشد و داشتن 
تحصیالت عالی فرصت های کاری زیادی را مساعد میسازد. بسیاری از 
استخدام کنندگان اصرار دارند که شخصیکه در تالش وظیفه است باید 

دارای تحصیالت در سطح لیسه باشد. به این معنی که شما باید از مکتب 
لیسه فارغ شده باشید. همچنان کسیکه از مکتب لیسه فارغ شده باشد 

برای درخواست تحصیالت عالی واجد شرایط میباشد.  

لیست ذیل فهرست از وظایفی است که ادارۀ خدمات کاریابی عامه آنرا به 
حیث وظایف با کمبود کارمند در آینده طبقه بندی نموده است. )منبع: 

ادارۀ خدمات کاریابی عامه، 2015( 

وظایفـی کـه تحصیـالت عالی الزم دارند و در سـال ۲۰۱۵ به 
کمبـود زیـادی از درخواسـت کنندگان مواجه اسـت )گرفتن این 

وظایف آسـان است( 
انجنیر ها و کارمندان تخنیکی انجنیری معادن و میتالورژی   •

نرس های مراقبت عاجل •

داکتران  •

سافت ویر سازان و سیستم سازان •

نرس های صحت روانی  •

معلمین مسلکی •

انجنیر ساختمانی، ساختمان و ساختمان سازی •

کارمندان تخنیکی انجنیری ساختمانی  •

انجنیران ساختمانی، انجنیری معادن و میتالورژی    •

انجنیران ساختمانی، انجنیری برق •

انجنیران تکنولوژی معلوماتی •

•  )HVAC( انجنیران گرمسازی، تهویه و هوا رسانی ساختمان

نرس های عملیاتی  •

نرس های خانگی •

نرس بزرگساالن •

قابله ها  •

آزمایش کنندگان و مدیران آزمایش  •

نرس اطفال  •

معلمین کودکستان  •

انجنیران ساختمانی، برقی و مخابرات   •
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وظایفـی کـه سـایر تحصیالت برای آنها ضروری اسـت و در 
سـال ۲۰۱۵ به کمبود زیادی از درخواسـت کنندگان مواجه اسـت 

)گرفتن این وظایف آسـان اسـت(  
سر آشپز ها •

معماران •

آهنگران عمومی •

شیشه بُران •

مستری الری •

عایق کاران  •

کاشی کاران •

برقی ها  •

نلدوان ها •

مستری موتر •

کانکریت کاران •

ماشین سازان •

نانوا/ کلچه پزها •

مزدور کاران •

کارمندان تخنیکی تفتیش و قواعد •

مستری ماشین •

سکرتر های صحی •

انجنیر توضیع برق •

بازاریاب های مخابراتی •

کارمندان تخنیکی ساختمان •

ود  ف وج ای ـده وظ ن ا در آی ـه ه رص ـدام ع در ک
ـت؟ د داش ن واه خ

بر اساس پیش بینی ادارۀ خدمات کاریابی در پنج الی ده سال آینده 
وظایف معینی به کمبود کارمند مواجه خواهد بود. این کمبودی توسط 

اشخاصیکه به سویدن نقل مکان میکنند رفع خواهد شد. لیست ذیل 
فهرست از وظایف و عرصه های است که در پنج الی ده سال آینده در آن 

به کارمند ضرورت خواهد بود.  

وظایفی که برای کسـب شـان تحصیالت عالی الزمی اسـت
وظایف مربوط به – تکنولوژی معلوماتی •

معلمین کودکستان و بعد از وقت •
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معلمین مکاتب اجباری •

معلمین مکاتب لیسه مسلکی  •

دکتران  •

نرس ها  •

معلمین مسلکی •

داکتران دندان  •

کارمندان تخنیکی مسلکی  •

وظایفـی که سـایر تحصیالت برای آنها ضروری اسـت
مستری موتر •

•  CNC آپریتر دستگاه

انواع مختلف افراد مسلکی در ساختمان سازی •

مستری الری •

معاون داکتر دندان •

معاون نرس  •

ماشین کاران •

مشاین سازان •
منبع: ادارۀ خدمات کاریابی عامه

ار  ازار ک ی در ب ت ـی س ن ـاوات ج س م
مساوات جنسیتی به این معنی که زن و مرد در تمام عرصه های مهم 

زندگی دارای حقوق، مسئولیت ها و فرصت های یکسان هستند. دولت 
سویدن اهدافی را برای ارتقای کیفیت مساوات جنسیتی در سویدن 

وضع نموده است. وقتی یک جامعه در میان سایر موارد، از مهارت ها و 
خالقیت زنان و مردان استفاده کند این امر باعث رشد اقتصاد آن جامعه 

میگردد.  

به هر صورت، سویدن کشوریست که مساوات جنسیتی در آن وجود دارد. 
در سویدن تقریباً 80 فیصد زنان بین 20 و 64 ساله بیرون از خانه کار 

میکنند که این فیصدی در مقایسه با سایر کشور ها فیصدی باالی است. 
اما نا برابری های جنسیتی در بازار کار وجود دارد. معموالً زنان که شغل 
شان با مردان یکسان است باوجودیکه عین وظیفه را اجرا میکنند معاش 

کمی نسبت به مردان دریافت میکنند. تعداد زنان در رأس مدیریت شرکت 
ها نسبت به مردان کمتر است. همچنان تحقیقات نشان میدهد که در 

میان فرصت های کاری و زندگی فامیلی زنان و مردان تفاوت وجود دارد. 
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زنان حتی اگر به اندازه مردان هم کار کنند بسیاری از کار های خانه را 
انجام میدهند. زنان نسبت به مردان بیشتر رخصتی های طوالنی میگیرند.  

دولت سویدن در عرصه های متعددی بخاطر ارتقای کیفیت برابری 
جنسیتی کار میکند. بطور مثال هدف این است که زنان و مردان نباید 

مجبور شوند تا شغل خود را بر اساس جنسیت انتخاب کنند بلکه بر اساس 
شایستگی، مهارت ها و عالقه به شغل بپردازند. در سویدن تقسیمات 

وجود دارد بطور مثال زنان بیشتر در عرصۀ  صحت و مراقبت اجتماعی 
کار میکنند و مردان بیشتر در زمینه های انجنیری و صنایع ساختمانی کار 
میکنند. همچنان تعداد مردان که به تجارت شخصی می پردازند و منحیث 

مدیر در شرکت میکنند نسبت زنان زیاد است.    

تصویر فوق نشان دهندۀ نا برابری جنیستی در میان سی شغل رایج در 
سویدن است. فقط از جمله 30 شغل بزرگ سه شغل آن دارای میزان 

برابری جنسیتی است، مثالً 40 فیصد زن و 60 فیصد مرد. 

دن  وی ار س ع: ادارۀ آم ب ن م

ا برابری جنسیتی در  ن
میان سی شغل رایج در 

سویدن. 

۰

۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۸۰

۸۰

۸۰
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۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۱۱۲۵۵۰۰ ان:  زن ـردان: 77۱۱۰۰  م

اسستانت نرس، اسستانت های صحی، وغیره

فروشندگان، پرچون فروشان مخصوص

فروشندگان شرکتی

سایر کارمندان دفتری

معلمین مکتب اجباری

صفا کاران هوتل و دفتر، وغیره

فروشندگان، خوراکه فروشی ها

اسستانت دفتر داری و حسابداری
اسستانت اداری

نجاران ساختمانی، 
نجاران، وغیره

آپریتر های وسایل ماشینی

داکتران
مستری ها و ترمیم 

کنندگان وسایط نقلیه 
محرک

اسستانت نرس، کارمندان 
مراقبت شخصی، وغیره

معلمین کودکستان و 
معلمین مراکز تفریحی

تحلیل گران سیستم و پروگرام سازان

خدمتکاران و مراقبت کنندگان

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

مدیران ادارات 
دولتی

سایر نرس ها
کارمندان تخنیکی کمپیوتر

سرایدار
سر آشپزان و آشپزان

معلمین پوهنتون و کالج
سایر کارگران خدماتی

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

کارمندان مراقبت طفل، وغیره
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ار ازار ک ی در ب اع م ت ـای اج ـرداد ه ق
قراداد های اجتماعی وجود دارد که میتوان آنرا مخصوص بازار کار سویدن 

دانست.

این معمول است که ساختار محل کار "یک دست" باشد. به این معنی که 
مدیران زیادی در یک محل کار وجود ندارد. همچنان به این مفهوم که بسیاری 

از تصامیم را مدیر و کارمندان بطور مشترک اتخاذ میکنند. این نوع تصمیم 
گیری وقت زیادی را دربر میگیرد اما حس مشارکت شدید و جوابگویی بهتری 

ایجاد میکند. کارمندان نیز باید مسئولیت کار را بعهده بگیرند.

در بسیاری از محیط های کاری فضای غیر رسمی وجود دارد. منظور 
از غیر رسمی بودن، طریقۀ صحبت کردن و لباس پوشیدن مردم است. 

پوشیدن لباس های نامرتب در محل کار یک امر عادی است.  

در سویدن وقت یکی از مهمترین مسایل در محیط کاری است. سر وقت 
حاضر بودن مهم است. 

وقفۀ قهوه لحظۀ مهم روز کاری است که تمام کارمندان با یکدیگر مالقات 
و صحبت نموده و قهوه یا چای مینوشند. 

دان  ن ارم ک و  ان  ـدگ ن ن ک دام  خ ـت اس
بازار کار به دو بخش تقسیم میگردد: استخدام کنندگان و کارمندان.

کارگران را کارمند نیز گویند. برای کارگران و کارمندان انجمن ها/ سازمان 
ها وجود دارد. انجمن ها و سازمان های وجود دارد که در آن کارمندان و 

استخدام کنندگان باهم همکاری نموده و برای منافع خود در بازار کار، کار 
میکنند. تمام اعضای یک انجمن یا سازمان باید در تصمیم گیری دخیل باشند. 

سازمان های استخدام کننده از منافع استخدام کنندگان نمایندگی میکنند. 

بزرگترین سازمان های استخدام کننده عبارتند از: 

اتحادیۀ سرمایه گذاران سویدن برای شرکت های خصوصی •

سازمان استخدام کنندگان دولتی سویدن و اتحادیۀ مقامات محلی و  •
منطقه یی )SALAR( سویدن برای کارگران عامه 

اتحادیه های تجارتی از منافع کارگران )کارمندان( نمایندگی میکنند. 

بزرگترین اتحادیه ها قرار ذیل اند:

•  LO ،اتحادیۀ کارگران سویدن

• TCO ،اتحادیۀ کارمندان مسلکی سویدن

• SACO ،اتحادیۀ انجمن های مسلکی سویدن
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اتحادیۀ ملی کارگران شامل چندین اتحادیه های کوچک میگردد که از 
اتحادیه ها و شرکت های مختلف نمایندگی میکند. 

اتحادیه ها از دهۀ 1880 به اینطرف در سویدن وجود داشته و بسیاری 
از کارمندان در این اتحادیه ها عضویت دارند. عضو شدن در اتحادیه 

دواطلبانه است. اعضای اتحادیۀ کارگران بخاطر عضویت خود فیس 
پرداخت میکنند. عضویت در اتحادیۀ کارگران و انجمن تعاونی بیکاران 

)A-kassa( یک امر عادی است. انجمن تعاونی بیکاران یک انجمن 
اقتصادی بوده که در صورت بیکار شدن اعضا به آنها پول میدهد. انجمن 

های تعاونی بیکاران مختلفی وجود دارد و اکثراً با اتحادیۀ کارگران که شما 
عضو آن هستید ارتباط دارند.     

اتحادیه های گارکران و انجمن های تعاونی بیکاران مرتباً با هم مالقات 
میکنند تا راجع به قوانین نافذۀ بازار کار با هم مذاکره کنند. بطور مثال 
موضوع این مذاکرات شامل معاشات و سایر حقوق و وجایب کارمندان 
در محیط کار میشود. حق مذاکره در قانون مشارکت در تصمیم گیری 

)MBL( معین میگردد.   

Colourbox :س ک ع قوانین و قرارداد های مختلف بر بازار کار سویدن نظارت دارد. 
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ار ک انون  ق
در سویدن قوانین و قرارداد های مختلف راجع به استخدام وجود دارد. 
قوانین و قواعد را که بین استخدام کننده و کارمند نافذ است قانون کار 

میگویند.  

 )MBL( ری ی م گ ی م ص ت در ت ـارک ش ـون م ان ق
قانون مشارکت در تصمیم گیری )MBL( یکی از قوانین مهمی قانون کار 
است. در این قانون، مقررات مربوط به حق تشکیل اتحادیه ها در محیط 

کاری وجود دارد. قانون میگوید استخدام کننده باید مسائل مهم محیط 
کاری را به کارمندان  اطالع دهد. همچنان استخدام کننده باید قبل از 

تغییر محیط کاری با سازمان کارمندان مذاکره کند.     

)LAS( دان ن ارم ت از ک اظ ف ـون ح ان ق
قانون حفاظت از کارمندان )LAS( کارمندان را از فسخ قرارداد وظیفه 

محافظت میکند.

این قانون باالی افراد دارای وظیفۀ دایمی قابل اجرا میباشد. قانون میگوید 
که وظیفۀ شخص بدون دالیل واقعی نمیتواند خاتمه یابد. دالیل واقعی 

میتواند کمبود کار باشد یا اگر شخص به وظیفۀ خود عمل نکند.  

همچنان قانون حفاظت از کارمندان معین میکند که درصورت کمبود کار 
در وهلۀ اول باید وظیفۀ چه کسانی خاتمه یابد. این مقرارت را ترتیب 

اولویت گویند. قاعدۀ عمومی این است که آنهایکه برای مدت کوتاه 
استخدام گردیده اند قبل از کسانیکه برای مدت طوالنی استخدام شده اند 

منفک میگردند.  

ی  ع م ای ج ـرارداد ه ق
قرارداد جمعی به قرارداد کتبی بین استخدام کننده و اتحادیه گفته میشود. 

در قرارداد جمعی مقررات راجع به ساعات کاری، رخصتی و معاشات 
وجود دارد. اکثر اوقات معاش شما بر مبنای قرارداد جمعی تعیین میگردد. 

قرارداد جمعی اکثراً مقررات ذیل را دربر دارد: 

انواع استخدام  •

اضافه وقت  •

مزد و معاشات •

ساعات کاری •

رخصتی  •

منفکی •

تقاعد و بیمۀ حوادث •
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ادارۀ خدمات کاریابی گردهمایی های تشکیل میدهد که به اشخاص در تالش وظیفه 
فرصت میدهد با استخدام کنندگان مالقات نموده و سواالت خود را مطرح کنند.  

Björn Tesch :س از ک ع
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مقدار حد اقل معاش برای کارمندان در قرارداد جمعی معین میگردد. 
همچنان این قرارداد باالی کارمندان که عضو اتحادیه نیستند اما در جایی 
کار میکنند که قرارداد جمعی دارد اعمال میگردد. در سویدن هیچ قانونی 

وجود ندارد که تعیین کند مقدار حد اقل معاشات چقدر باید باشد.  

حتی اگر استخدام کنندۀ شما قرارداد جمعی داشته باشد، شما میتوانید 
راجع به معاش خود با استخدام کننده مذاکره و گفتگو کنید. معاشات 

شما با در نظرداشت میزان دشواری کار و چگونگی اجرای وظیفه میتواند 
متفاوت باشد. اکثر سازمان ها و شرکت های بزرگ با اتحادیۀ کارگران 

قرارداد جمعی دارند اما استخدام کنندگانی وجود دارند که قرارداد جمعی 
ندارند.   

ار ۀ ک م ک ح اری و م ـای ک ـه ه ش اق ن م
مناقشه یا توافق کاری هر چه زود تر باید حل وفصل گردد. استخدام 

کننده یا مدیر مکلف است تا از رفع مناقشه ها اطمینان حاصل کند. اگر 
عدم توافقی وجود داشته باشد باید با مدیر )استخدام کننده( خود صحبت 
کنید. اگر با مدیر خود یا یکی از اعضای اتحادیه مناقشه دارید میتوانید از 

اتحادیۀ خود کمک بگیرید. اگر استخدام کننده و کارمند روی موضوعی در 
محیط کاری به توافق نرسند و این مناقشه جریان داشته باشد میتوانند به 

محکمۀ کار سویدن )AD( به تماس شوند. در آن صورت محکمۀ مذکور 
مناقشه را بررسی نموده و تعیین میکند که چه کسی حق به جانب است.    

دن  ش دام  خ ت .اس

زمانیکه استخدام میشوید، الزم است تا حقوق و وجایب خویش را در قبال 
استخدام کنندۀ خویش بدانید. شما میتوانید در مورد چیز های مهمی که 

بعد از استخدام باید آنرا بدانید در این جا بخوانید.  

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

استخدام دایمی •

استخدام مؤقتی •

استخدام دایمی را بعضاً استخدام تا اطالع ثانوی نیز میگویند. این استخدام تا 
اطالع ثانوی ادامه دارد. به این معنی که این استخدام تاریخ خاتمه ندارد. 

استخدام مؤقتی استخدامی است که برای مدتی کوتاه ادامه دارد.
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ی:  ت ؤق دام م خ ـت ای اس ال ه ث م
انواع مختلف استخدام مؤقتی وجود دارد.

اسـتخدام مؤقتی عمومی
استخدام مؤقتی عمومی به این معنی که شما به مدت معینی از یک تاریخ 

الی تاریخ دیگری استخدام خواهید شد یا اینکه شما برای مدت معینی 
برای انجام دادن کار مشخصی استخدام خواهید شد. بطور مثال استخدام 

مؤقتی به این معنی که شما در پروژه مؤقتی کار میکنید. در صورتیکه 
استخدام کننده از شما بخواهد میتوانید استخدام مؤقتی عمومی را بپذیرد 

و پول هر ساعت کاری به شما پرداخت خواهد شد. این نوع استخدام را 
بعضاً استخدام ساعتی میگویند.  

نشینی  جا
اگر شما منحیث جانشین کسی استخدام شوید، شما به جای شخصی 

دیگری که در رخصتی والدینی باشد کار میکنید.

اسـتخدام آزمایشی
قبل از گرفتن وظیفۀ دایمی، معمواًل دورۀ آزمایشی را سپری میکنید. 
استخدام آزمایشی شیوۀ است برای استخدام کننده تا شما را منحیث 
کارمند خود تست کند. به این مفهوم که استخدام آزمایشی بعداً به 

استخدام دایمی تبدیل خواهد شد. استخدام آزمایشی نباید بیشتر از شش 
ماه دوام کند اما میتواند زود تر از آن نیز پایان یابد. 

اگر چندین وظیفۀ مؤقتی با عین مدیر داشته اید، طبق قانون مستحق 
وظیفۀ دایمی هستید. این مورد در صورتی قابل اجرا  است که شما در 

یک جریان پنج ساله بصورت مجموع دو سال آن را برای استخدام کننده 
کار کرده باشید. در آن صورت وظیفۀ شما به وظیفۀ دایمی تبدیل میشود. 

به این »تغییر شکل وظیفه« میگویند. این مقررات در قانون حفاظت از 
کارمندان )LAS( توضیح داده میشود.     

اش ع م  
معاش ثابتی که ماه یکبار پرداخت میگردد را معاش ماهانه میگویند. اگر 
معاش ساعتی دارید شما در بدل هر ساعت که کار میکنید مبلغ معینی 

دریافت میکنید.  
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دام خ ـت رارداد اس ق
 وقتی کار پیدا میکنید باید قرارداد استخدام را امضاء کنید.

قرارداد استخدام باید موارد ذیل را دربر داشته باشد:

اسم شما و شمارۀ هویت شخصی شما •

مقام و وظایف کاری شما •

اسم استخدام کننده و محل کار •

تاریخ آغاز استخدام •

نوع وظیفه •

مدت اطالعیۀ ترک وظیفه، به این معنی که از تاریخ که شما میخواهید  •
وظیفه را ترک کنید یا اطالعیۀ ترک وظیفه میدهید الی روزی که کار را 

ترک میکنید 

معاش شما بدون کسر مالیات- معاش نا خالص شما •

روزهای رخصتی با معاش که مستحق آن هستید •

اری  ک ات  اع س
ساعات کاری ثابت در محیط کاری حد اکثر 40 ساعت در هفته است. اگر 

40 ساعت در هفته کار کنید وظیفۀ شما تمام وقت است. در صورتیکه 
در اوقات مختلف کار کنید بطور مثال از طرف شب در این صورت وظیفۀ 
تمام وقت کمتر از 40 ساعت در هفته خواهد بود. وقتی شخصیکه دارای 

وظیفۀ تمام وقت بوده و بیشتر از ساعات کاری معمول کار کند، به آن 
اضافه کاری میگویند. شما مستحق هستید تا برای اضافه کاری دستمزد 

جداگانه دریافت کنید.  

ه  ـاالن ی س ت ص ـون رخ ان ق
طبق قانون رخصتی ساالنه بدون در نظر داشت نوع وظیفۀ شما یا اینکه 
تمام وقت کار میکنید یا نیمه وقت شما مستحق حد اقل 25 روز رخصتی 
در یک سال هستید. به هر حال این قانون به کارمندان مؤقتی که ساعتی 

کار میکنند صدق نمیکند. در عوض کارمندان مؤقتی که ساعتی کار میکنند 
دوازده فیصد مبلغ ناخالص معاش )معاش بدون کسر مالیات( خود را 

دریافت میکنند. این مبلغ را مبلغ جبران رخصتی میگویند. 

در صورتیکه بدون گرفتن رخصتی های مذکور وظیفۀ خود را ترک کنید 
میتوانید به جای رخصتی پول دریافت کنید. در این صورت 12 فیصد از 

معاش ساالنۀ خود را دریافت خواهید کرد. 

ـوید ض ش ری ه م ف ی ـان وظ ری ـر در ج اگ
اگر در جریان وظیفه مریض میشوید باید به استخدام کنندۀ خود در اولین 

روز مریضی اطالع دهید. استخدام کننده معاش 14 روزۀ مریضی شما را 
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پرداخت میکند. روز اول مریضی را روز انتظار گویند. به این معنی که 
معاش آن روز پرداخت نمیشود. از روز دوم مریضی 80 در صد معاش خود 

را دریافت میکنید. اگر به علت مریضی به مدت هفت روز سر کار نروید 
برای دریافت معاش روز های مریضی باید تصدیق داکتر داشته باشید. به 

این تصدیق، سند صحی میگویند.

ه ف وظی وی  ج ـت س ج
جستجوی وظیفه زمان زیادی را دربر میگیرد و موارد زیادی را باید در 

نظر گرفت. اینجا بعضی از راهنمایی های را برای جستجوی وظیفه ذکر 
میکنیم. 

میتوانید به ادارۀ خدمات کاریابی مراجعه کنید و در اعالنات وظایف  •
موجودۀ این اداره  دنبال وظیفه بگردید.

میتوانید با موسسۀ کاریابی که به شرکت های مختلف کارمند میدهند  •
تماس بگیرید.  

میتوانید با نمایندگی های استخدامی که برای شرکت ها کارمند پیدا  •
میکنند تماس بگیرید. 

میتوانید به اعالنات کاری در اخبار روزانه یا اینترنت جواب بدهید. •

میتوانید مستقیماً با استخدام کننده تماس بگیرید. •

میتوانید از با استفاده از ارتباطات خود - از دوستان خود را جع به کار  •
سوال کنید. بسیاری از مردم از طریق آشنایان خود وظیفه پیدا میکنند.  

ه ام ـی ع اب اری ـات ک دم ادارۀ خ
ادارۀ خدمات کاریابی عامه یک نهاد دولتی بوده که در سرتاسر سویدن 
وجود دارد. این اداره میتواند شما را در پیدا کردن کار راهنمایی کند و 
راجع به مسلک های مختلف و پروگرام های تحصیلی معلومات فراهم 

کند. ادارۀ خدمات کاریابی اعالنات وظیفه های موجوده را در ویب سایت 
www.arbetsformedlingen.se پست میکند. 

به مجردیکه اجازۀ اقامت دریافت کردید مهم است که در ادارۀ خدمات 
کاریابی خود را به حیث شخص در تالش وظیفه راجستر کنید.   

ی ات دم ق ـای م زای م
اگر شما مستحق مزایای مقدماتی شناخته شوید، یکی از مأمورین ادارۀ 

خدمات کاریابی با شما یکجا برنامۀ مقدماتی را طرح میکند. برنامۀ 
مقدماتی برنامۀ است راجع به وارد شدن شما به بازار کار و این برنامه دو 
سال دوام میکند که در این جریان شما مستحق مزایای مقدماتی هستید.  
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ه ف ی الش وظ ص در ت ـخ ـت از ش ای م ح
ادارۀ خدمات کار به اشخاصیکه در تالش وظیفه هستند حمایت های 

مختلفی فراهم میکند. حمایت های مخصوص برای افراد تازه وارد وجود 
دارد که آن ها در پیدا کردن کار کمک میکند. 

فرصت های تجربۀ کاری در دوره های کارآموزی نیز وجود دارد. در 
جریان دورۀ کارآموزی شما در محیط کاری کار میکنید و از نمایندگی بیمۀ 
اجتماعی مقدار معاش نیز دریافت میکنید. استخدام کننده به شما معاش 

نمیدهد.  

دورۀ کارآموزی به شما فرصت میدهد تا به بازار کار سویدن وارد شوید 
و دانش و مهارت شما را آشکار میسازد. این دوره به شما تجربۀ کاری 
بخشیده و چانس دریافت وظیفه را باال میبرد. اگر این دوره را بخوبی 
سپری کنید میتوانید از استخدام کنندۀ خود خواهش کنید تا در هنگام 

درخواست دادن به وظیفه اسم او را منحیث مرجع استفاده کنید. به این 
معنی که استخدام  کنندۀ جدید ممکن راجع به دورۀ کارآموزی شما از این 
مراجع سوال کند. داشتن مراجع خوب است. تقریباً تمام استخدام کنندگان 

در زمان استخدام به مرجع رجوع میکنند. 

ادارۀ خدمات کاریابی راجع به وظایفی که با کمبود درخواست کننده 
مواجه است برنامۀ آموزشی فراهم میکند. هدف آن است که برنامۀ 

آموزشی به کار منتهی شود.  

ه  ف ی ـت وظ واس اد درخ ـن اس
زمانیکه درخواست وظیفه میدهید، باید اسناد را که استخدام کننده از 

شما درخواست نموده بفرستید. استخدام کننده اکثراً از شما انگیزه نامه و 
سوابق کاری و تحصیالت )سی وی( یا بیوگرافی هر دو را میخواهد.  

Colourbox :س ک ع

کارآموزی
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ی وی س
سی وی )Curriculum Vitae( کلمۀ التین بوده و به معنی زندگینامه 

است. در سی وی باید اهداف کاری، تجربۀ کاری، تحصیالت و سایر مهارت 
ها و دانش خود را بگنجانید. همچنان بطور مختصر راجع به خود و 

شخصیت خود شرح دهید. 

سی وی میتواند موارد ذیل را دربر داشته باشد: 

اسم، آدرس، شمارۀ تلیفون و ایمیل آدرس. •

سابقۀ تحصیلی: لیست از تحصیالتی که شما داشته اید. •

تجربۀ کاری: لیست از تجربۀ های کاری شما. •

سایر مهارت ها و تجربه ها مثل زبان ها و مهارت های کمپیوتری. •

مراجع: اسم استخدام کنندگان قبلی یا اشخاصیکه که شما آنها را خوب  •
میشناسید.

خالصۀ از معلومات شخصی: عالقه ها، فامیل و فعالیت های اوقات  •
فراغت

همچنان میتوانید در سی وی بطور مختصر راجع به عملکرد های خود در 
وظیفۀ قبلی و رشتۀ تحصیلی خود بگویید. سفارش نامه و سوابق کاری را 

میتوان در صورت درخواست استخدام کننده یا در زمان مصاحبه فراهم نمود. 

ه  ام ن زه  ی گ ان ـه/  ام ن ـت  واس درخ
در رخواست نامه یا انگیزه نامه، شما در مورد اینکه چرا به وظیفه یا 

کمپنی مشخصی عالقمند هستید توضیح میدهید. همچنان از تجربه های 
قبلی خود گفته و میگویید که چرا به این وظیفه مناسب هستید. نوشتن 

انگیزه نامه برای وظیفۀ مورد نظر مهم است.   

درخواست نامه باید مختصر باشد، تقریباً نصف ورق A4 کافی است.

اهداف کاری، تجربۀ کاری، 
تحصیالت و سایر مهارت 

ها و دانش خود را بیان 
کنید. همچنان میتوانید 

خالصۀ از معلومات 
شخصی را شامل کنید.

Colourbox :س ک ع
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ه الق ع ار  ه اظ ـۀ  ام ن
اگر شما به وظیفۀ مشخصی عالقمند هستید اما چنین وظیفۀ اعالن نشده 

است میتوانید  نامۀ اظهار عالقه بفرستید. سی وی و نامه را بفرستید و 
بگویید که چرا خواهان وظیفه هستید و در چه عرصه ها مهارت دارید. 

اری ک ـۀ  ب اح ص م
مصاحبۀ کاری به گفتگوی گفته میشود که در آن استخدام کننده با شخصیکه 

برای وظیفه درخواست نموده مصاحبه میکند. موارد مهمی وجود دارد که 
قبل از رفتن به مصاحبه باید به آن فکر کنید. اگر راجع به شرکت مورد نظر 
مطالعه کنید و تجربه های مشخصی را که شما را شایسته وظیفه میسازد به 

دقت مد نظر داشته باشید مفید خواهد بود. بطور مثال میتوانید راجع به 
شرکت مورد نظر از اینترنت معلومات بگیرید. این امر بیانگر این است که 

شما به وظیفۀ که درخواست میدهید عالقمند هستید.

ی وم م ع واالت  س
نظر خوبی است که در مورد چگونگی جواب دهی به سواالت در جریان 

مصاحبه فکر کنید. این امر در هنگام مالقات با استخدام کننده به شما 
احساس مصونیت می بخشد.

Colourbox :س ک ع

در جریان مصاحبۀ کاری، 
بطور مثال شما به سواالت 

مثل اینکه چرا برای این 
وظیفه درخواست دادید 

جواب میدهید.
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سواالت و درخواست های عمومی:

راجع به خود چیزی بگویید! شما چه نوع شخص هستید؟ •

راجع به وظایف قبلی و تحصیالت خود به ما بگویید. •

آیا در یک گروپ خوب کار میکنید؟ •

چه نقاط قوت و ویژگی های مثبتی وجود دارد که شما را برای این  •
وظیفه مناسب میسازد؟ 

نقاط ضعف و خصوصیات منفی شما چیست؟ )این خوب است که  •
نشان بدهید که نقاط ضعف خود را میدانید(.

چرا برای این وظیفه درخواست دادید؟ چه چیز شما را جلب کرد؟ •

چرا شما را استخدام کنیم؟ چه چیز شما را به این وظیفه مناسب  •
میسازد؟

پالن هایت در آینده چیست؟  •

ر  اط ه خ اری ب ـۀ ک ب اح ص ام م گ ن ـد در ه ای ه ب وارد ک ر م ـای س
ت داش

تأثیر گذاری در وهلۀ اول که با استخدام کننده مالقات میکنید مهم است. 
پیش از پیش راجع به شرایط خاص لباس پوشیدن شرکت مذکور معلومات 

حاصل کنید. لباس بسیار تجملی یا نا مرتب نپوشید.   

بسیاری از استخدام کنندگان از شما توقع دارند تا به آنها سالم و دست 
بدهید.

سروقت بودن برای مصاحبه مهم است. اگر ناوقت کنید فرصت گرفتن 
وظیفه را از دست میدهید.

ی وص ص خ ت  ـرک ش س  ی أس ت
در سال 2014، 514600 نفر مؤسس شرکت در سویدن وجود داشت. این 

رقم با 9.7 فیصد تمام افراد بازار کار همخوانی دارد.  

اگر میخواهید شرکت خصوصی تأسیس کنید از سازمان و نمایندگی های 
مختلفی مثل ALMI یا ادارۀ خدمات کاریابی عامه میتوانید کمک و 

مشورت دریافت کنید. معلومات زیادی راجع به تأسیس شرکت خصوصی 
www.tillvaxtverket. روی اینترنت وجود دارد بطور مثال در سایت های

 .www.verksamt.se یا  se

 شرکت سهامی شرکاءALMI Företagspartner AB  یک نهاد دولتی 
است. ALMI در مورد گسترش بسیاری از شرکت ها کار میکند همچنان 
   ALMI.شرکت های کوچک و متوسط را کمک میکند تا پیشرفت کنند
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معلومات فراهم نموده و پالن تجارتی میسازد. پالن تجارتی چگونگی 
عملکرد شرکت شما را دربر دارد. 

شرکت مشاوره ای IFS بخش از ALMI بوده و برای مهاجرینی است که 
میخواهند شرکت تأسیس کنند. IFS به زبان های مختلف خدمات مشاوره 
ای فراهم میکند. راجع به آن در سایت www.almi.se  بیشتر بخوانید.   

ت  ـرک س ش ـی أس رای ت پول ب
وقتی میخواهید تجارتی را آغاز کنید، اکثراً به سرمایه گذاری )پول( ضرورت 
است. بعضی اوقات به کمک شخص دیگری ضرورت دارید. اگر طرح خوب 

تجارتی و پالن سنجیده شده داشته باشید تهیۀ پول برای تجارت شما کار 
آسانی خواهد بود. راه های مختلفی جهت کسب سرمایه برای آغاز تجارت 

وجود دارد:   

 قرضۀ بانکی  •
اگر به بانک مراجعه کنید، بانک وضعیت اقتصادی شما را ارزیابی 
نموده و تعیین میکند که آیا میتوانید پول قرض کنید یا خیر و اگر 

مستحق بودید چه مقدار پول میتوانید قرض کنید. قرضۀ بانکی توأم با 
سود آن دوباره باید پرداخت شود. 

 سرمایۀ مخاطره آمیز •
سرمایۀ مخاطره آمیز به پول گفته میشود که یک سرمایه گذار روی 

تجارت شما سرمایه گذاری میکند تا در آینده سود بدست بیارد. این 
نوع سرمایه گذاری پالن و طرح خوب میخواهد و اکثراً به این معنی که 

شما باید برای تأسیس شرکت وارد قرارداد شوید. 

اهدا یا قرضه ها از نهاد های دولتی بطور مثال ادارۀ خدمات کاریابی  •
 .)Almi( عامه یا آلمی

اری ک ی ب ـۀ  م ی ب
حدود نصف از مردم سویدن وظیفۀ با معاش دارند. نرخ بیکاری تقریباً 

7.2 فیصد است. نرخ بیکاری در افراد دارای سنین 15 الی 24 بلند است و 
تقریباً به 22 فیصد میرسد. 

در سویدن بیمۀ وجود دارد که از اشخاص بیکار محافظت میکند. این بیمه 
را که بیمۀ بیکاری میگویند درآمد اشخاص بیکار را که در جستجوی وظیفه 
اند تأمین میکند. شما میتوانید عضو انجمن تعاونی بیکاران )A-kassa( که 

یک انجمن اقتصادی بوده و به اعضای بیکار خود پول میدهد باشید. اگر 
میخواهید عضو انجمن تعاونی بیکاران شوید باید به این انجمن بصورت 

ماهوار فیس عضویت پرداخت کنید.
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اری ک ی ب ـت  رام ت غ اف ط دری ـرای ش
اگر به مدت حد اقل یک سال عضو انجمن تعاونی بیکاران بودید و قبل 

از بیکار شدن شش ماه در سال اجرای وظیفه نموده اید، شما مستحق 
غرامتی هستید که بر مبنای معاش قبلی شما محاسبه میگردد. این غرامت 

80 فیصد معاش قبلی شما برای 200 روز اول است. حد اکثر غرامت که 
میتوانید دریافت کنید 680 کرونای سویدنی در روز است. از روز 201 ام  

الی روز 300 ام به شمول روز سیصدم 70 فیصد از معاش قبلی خود را 
دریافت خواهید کرد.   

معاش دورۀ بیکاری فقط برای مدت معینی به شما داده میشود که در این 
جریان باید بطور فعاالنه در جستجوی وظیفۀ جدید باشید.

اگر عضو انجمن تعاونی بیکاران نیستید و نمیخواهید عضویت آنرا بدست 
 )A-kassa( بیاورید شما میتوانید در انجمن تکمیلی تعاون به بیکاران

 Alfa-kassan برای معاش دورۀ بیکاری درخواست کنید. مبلغ اولیه را که
پرداخت میکند 320 کرونای سویدنی در روز است.  

این مبلغ اولیه غرامتی است که شما در صورت عضو نبودن در در انجمن 
تعاونی بیکاران یا اینکه برای مدت کوتاه عضو بوده اید دریافت میکنید.  

مبلغ اولیۀ مذکور برای اشخاص دارای سن 20 یا بزرگتر از آن پرداخت 
میگردد. شما میتوانید مبلغ اولیه را از انجمن تعاونی بیکاران یا انجمن 

تکمیلی تعاون به بیکاران )A-kassa( دریافت کنید.  

ی اب اری ات ک دم س از: ادارۀ خ ک ع
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ات ی ال ـت م رداخ پ
سیستم مالیاتی سویدن اساس سیستم رفاه آن کشور را تشکیل میدهد. 

دولت میتواند ذریعۀ مالیات به همگان فرصت های تحصیلی یکسان 
و زندگی مرفه را در سویدن فراهم کند. قسمت بزرگی از سیستم رفاه 

سویدن توسط اخذ مالیات تأمین میگردد. بطور مثال مصارف حفظ الصحه، 
مراقبت از اطفال، خدمات اجتماعی و مراقبت از بزرگساالن از مالیات 

تأمین میگردد. همچنان سرک ها، ترانسپورت عامه، پذیرش پناهندگان و 
کار های مشترک محیط زیستی توسط اخذ مالیات تأمین میشود. اکثر 
ساکنین سویدن بر این باور اند که مالیاتی را که پرداخت میکنند برای 

ساختن اجتماع مشترک شان بکار میرود.

وقتی شما استخدام میشوید، از معاش خود مالیات پرداخت میکنید. که 
آنرا مالیات بر عایدات میگویند. معاش بدون کسر مالیات را که دریافت 

میکنید معاش ناخالص میگویند. معاش خالص پول است که شما توسط آن 
زندگی خود را تأمین میکنید. سیستم مالیات سویدن طوری ساخته شده که 
آنهایکه عایدات شان زیاد است مالیات زیاد پرداخت میکنند. آنهایکه بقدر 

کافی پول ندارند میتوانند از اجتماع کمک بگیرند.   

مالیات در هر شهر فرق میکند. مالیات بر عایدات معموالً 29 الی 35 
فیصد معاش ناخالص شما است. اگر عایدات شما زیاد است به همان 

امنیت اجتماعی
4۱/9۰ کرون سویدنی

تعلیم و تربیه
۱۳/6۰ کرون سویدنی

مراقبت صحی
۱۳/6۰ کرون سویدنی

ادارۀ دولتی
۱۲/۵۰ کرون سویدنی

تجارت
9 کرون سویدنی

دفاع
۳/4۰ کرون سویدنی

نظم عامه و ایمنی
۲/۸۰ کرون سویدنی

فرهنگ و فعالیت 
های اوقات فراغت
۲/۱۰ کرون سویدنی

تهیۀ مسکن و 
پیشرفت اجتماع

۰/۸۰ کرون سویدنی

محافظت از محیط زیست
۰/۳۰ کرون سویدنی

100 کرون سویدنی
دن  وی ات س ی ال س از: ادارۀ م ک ع
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اندازه به دولت مالیات پرداخت میکنید. اگر میخواهید در مورد مالیات 
 بیشتر بدانید میتوانید معلومات روی ویب سایت ادارۀ مالیات را ببینید: 

www.skatteverket.se

مالیات بر عایداتعایدات ساالنه

۳۵-۲9 فیصد مالیات دولتی بیش از 60۲600 کرونای سویدنی 

  + ۲۰ فیصد مالیات دولتی

باالی مبلغ به این مقدار

بین 4۲0800 و 60۲600 کرونای 
سویدنی 

۳۵-۲9 فیصد مالیات دولتی 

  + ۲۰ فیصد مالیات دولتی

باالی مبلغ به این مقدار

۳۵-۲9 فیصد مالیات دولتی کمتر از 4۲0800 کرونای سویدنی

پرداخت مالیات الزمی نمیباشدکمتر از 1878۲ کرونای سویدنی

دن وی ات س ی ال ع: ادارۀ م ب ن م

اگر شما معاش مریضی و تقاعد دریافت میکنید باید مالیات بپردازید. 
بخاطر مزایای کاری که دریافت میکنید نیز باید مالیات بدهید. مزایا 

میتواند بطور مثال استفادۀ شخصی از موتر دفتر یا دریافت کوپون غذایی 
برای خرید غذای چاشت و شب در رستورانت باشد.

ـی  ات ی ال ـۀ م ام ارن ه اظ
هر ساله، همه افرادیکه عاید دارند و مالیات پرداخت میکنند باید به 

ادارۀ مالیات اظهارنامۀ مالیاتی ارائه کنند. اظهارنامۀ مالیاتی دربر دارندۀ 
معلومات راجع به مقدار عایدات شما و پرداخت مالیات در جریان سال 

است. ادارۀ مالیات اظهارنامۀ مالیاتی شما را به آدرس خانۀ تان میفرستد. 
اظهارنامۀ مالیاتی باید حد اکثر الی آغاز ماه می به ادارۀ مالیات سویدن 

تسلیم شود. 

ادارۀ مالیات از استخدام کننده، شرکت بیمه و بانک ها راجع به عایدات 
شما در جریان سال معلومات اخذ میکند. این معلومات معموالً در 

اظهارنامۀ مالیاتی که به آدرس خانۀ شما فرستاده میشود درج میگردد. شما 
باید بررسی کنید تا تمام معلومات درج شده در اظهارنامه صحیح باشند. 
سپس اظهارنامه را تصدیق و امضاء نموده و میتوانید به پنج طریقه ذیل 

دوباره ارسال کنید:  

فورمه را با قلم خودکار امضاء نموده و به ادارۀ مالیات سویدن ارسال یا  •
تسلیم کنید.

از موبایل خود پیام بفرستید. •

جدول ذیل میزان های 
مختلف مالیات بر عایدات 

را دربر دارد. )برگرفته از 
شکل های سال ۲۰۱4( 
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به ادارۀ مالیات سویدن زنگ بزنید. •

اظهارنامه را از طریق اینترنت با کد روی فورمۀ اظهارنامه ارسال کنید. •

اظهارنامه را با کمک کارت هویت الکترونیکی از طریق اینترنت ارسال  •
کنید

زوده ر ارزش اف ب ـات  ی ال م
مالیات بر ارزش افزوده را اکثراً VAT میگویند. مالیات بر ارزش افزوده 

باالی اشیا و خدمات وضع میگردد و همگان بخاطر خرید اشیا و خدمات 
مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنند. VAT بخشی از نرخی است که 

ما پرداخت میکنیم. فیصدی مختلفی مالیات بر ارزش افزوده یا VAT از 6 
الی 25 فیصد وجود دارد که بستگی به شی مورد خرید دارد. همچنان اشیا 
و خدماتی وجود دارد که از مالیات بر ارزش افزوده معاف اند بطور مثال 
مراقبت صحی و تعلیم و تربیه. دولت مالیات بر ارزش افزوده یا VAT را 
منحیث پالیسی اختیار نموده و باالی اشیای که برای مردم مفید هستند 

مالیات کمی وضع میکند. 

وص  ص خ م ـات  ی ال م
مالیات مخصوص مالیاتی اضافی است که باالی اشیای معین مثل شراب، 

پترول، برق و تنباکو وضع میگردد. دولت تعیین میکند که باالی کدام 
اجناس باید مالیات مخصوص وضع شود. این اجناس اکثراً برای محیط 

زیست و صحت مضر اند.  

ی  اع م ت ـت اج ی ون ص ـای م ه ه ی م ـه س
 استخدام کنندگان بخاطر کارمندان خود سهمیۀ مصونیت اجتماعی 

پرداخت میکنند.

ۀ  ام ارن ه ۀ اظ ورم ف
ی. ات ی ال  م

معلومات به زبان های 
مختلف در ویب سایت 

ادارۀ مالیات سویدن وجود 
دارد.

دن وی ات س ی ال س از: ادارۀ م ک ع
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سهمیۀ مصونیت اجتماعی عبارت است از سهمیۀ استخدام کننده، سهمیۀ 
مصونیت اجتماعی شغل آزاد و سهمیه های تقاعدی. بنابراین استخدام 

کننده در کنار معاش کارمندان باید مالیات بر عایدات و سهمیۀ تمام 
کارمندان خود را به دولت پرداخت نماید. این پرداخت ماه یکبار به ادارۀ 

مالیات صورت میگیرد. کسیکه شرکت خصوصی دارد به جای سهمیۀ 
استخدام کننده، سهمیۀ مصونیت اجتماعی شغل آزاد را پرداخت میکند.  

ایدات  ع ار  ه اظ ـدون  ب ار  ک
کار بدون اظهار عایدات به این معنی است که کارمند و استخدام کننده 

مالیات و سهمیۀ مصونیت اجتماعی را پرداخت نمیکنند. اگر کارمند یا 
استخدام کننده مالیات پرداخت نکند یا عایدات خود را اظهار نکند، این 

کار قانون شکنی است. جامعه بر پایۀ اشخاص که کار میکنند و مالیه 
پرداخت میکنند استوار است. مالیات برای ساخت و ساز سرک ها، فراهم 

سازی مراقبت صحی، مراقبت بزرگساالن و رفاه برای تمام اتباع کشور بکار 
میرود. اگر مالیات پرداخت نکنید، مجازات میشوید.

وقتی بدون اظهار عایدات کار کنید، در صورتیکه مریض شوید به شما 
معاش دورۀ مریضی پرداخت نمیگردد و همچنان اگر در جریان کار زخم یا 

جراحت بردارید غرامت آن به شما داده نمیشود. از مزایای والدینی کمتر 
مستفید میشوید، تقاعدی کم به شما پرداخت میگردد و هیچ سند کاری 
به شما داده نخواهد شد. اگر وظیفۀ بدون مالیات انجام میدهید گرفتن 
قرارداد دست اول آپارتمان یا خرید اجناس به قسط مشکل خواهد بود. 

مالکین خانه و شرکت ها اکثراً از شما قرارداد کاری شما را میخواهند. 

وس وال نف ـت اح ب ث
ثبت احوال نفوس به این معنی که شما در ادارۀ مالیات سویدن به حیث 
باشندۀ یکی از شهر های سویدن ثبت میشوید. همه افرادیکه در سویدن 
راجستر شده اند یک شمارۀ هویت شخصی دریافت میکنند. این شمارۀ 

است که مقامات توسط آن هویت شما را شناسایی میکند. راجستر شدن 
شما در محل سکونت تان مهم است زیرا شما در همان شهرداری که 

راجستر شده اید مالیات پرداخت میکنید. هر شهرداری  فعالیت های خود 
را مطابق با تعداد ساکنین منطقه پالن میکند. اگر نقل مکان میکنید یا 

صاحب اوالد میشوید باید به ادارۀ مالیات سویدن اطالع دهید.    

وس ف وال ن ـت اح ب ـۀ ث ام ـق ن دی ص ت
تصدیق نامۀ ثبت احوال نفوس ورقۀ است که راجستر شدن )ثبت احوال 

نفوس( شما را در ادارۀ مالیات سویدن نشان میدهد. بطور مثال در هنگام 
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درخواست کمک مخارج مسکن در ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن و در 
هنگام درخواست جواز درایوری به تصدیق نامۀ ثبت احوال نفوس ضرورت 

دارید.   

اگر به تصدیق نامۀ ثبت احوال نفوس ضرورت دارید میتوانید در ویب 
سایت ادارۀ مالیات سویدن سفارش بدهید یا به دفتر خدمات ادارۀ مالیات 

بروید. در صورتیکه به تصدیق نامۀ ثبت احوال نفوس ضرورت دارید 
گرفتن آن آسان است. 

ت هوی ارت  ک
افرادیکه در سویدن ثبت شده باشند و سن شان از 13 باالتر باشد میتوانند 

از ادارۀ مالیات سویدن کارت هویت )ID کارت( درخواست کنند. 

برای نشان دادن سن و سال و تعیین هویت خود به کارت هویت ضرورت 
دارید. تعیین هویت به این معنی که شما سند هویت خود را ارائه میکنید 

و بودن خود را به اثبات میرسانید. بطور مثال شما باید در هنگام گرفتن 
ادویۀ تجویز شده از دواخانه یا انجام کاری در بانک هویت خود را ثابت 

کنید. این کارت به مدت پنج سال مدار اعتبار است. قیمت آن 400 کرونای 
سویدنی است.

اگر شما زیر سن 18هستید باید برای گرفتن کارت هویت اجازۀ سرپرست 
خود را داشته باشید. اگر دو سرپرست دارید باید رضایت هر دو برای 

درخواست کارت گرفته شود. سرپرست شخصی است که مسئولیت حقوقی 
فرد زیر سن 18 را بدوش دارد. شما باید هویت خود را ثابت کنید به این 

مفهوم که برای گرفتن کارت هویت باید ثابت کنید که کی هستید. این کار 
را به دو طریقه میتوانید انجام دهید:

سند هویتی تصدیق شدۀ را ارائه کنید یا •

یا شخصی را با خود داشته باشید که بتواند هویت شما را تأیید کند  •

شخصی که بتواند هویت شما را ثابت کند باید کسی باشد که شما از او 
معرفت کامل داشته باشید. شخص مذکور باید به سن 18 یا بلند تر از آن 

رسیده باشد و باید سند هویتی تصدیق شده ارائه کند. بطور مثال این 
شخص میتواند شوهر/خانم، پدر یا مادر، خواهر/برادر یا پسر و یا دختر 

بالغ شما باشد. بعضی اوقات استخدام کننده یا شخصی از مقامات که از 
شما معرفت کامل داشته باشد میتواند تصدیق کننده باشد.

اگر کارت هویت شما ناپدید شود باید با اداره مالیات تماس بگیرید. اگر 
کارت هویت شما به سرقت رفته باشد باید بر عالوۀ اداره مالیات سویدن 
با پولیس نیز تماس بگیرید و به سرقت رفتن کارت خود را به آنها اطالع 

دهید. در این صورت هیچ کس نمیتواند از کارت هویت شما استفاده کند. 

کارت هویت ات  ی ال س از: ادارۀ م ک ع
دن  وی س
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ـویدن ر در س ب ت ع ـی م ت اد هوی ـن اس

د:   ر ان ب ت ع ـل م ی ذی ت اد هوی ـن ـواع اس ان
کارت هویت صادرۀ اداره مالیات سویدن •

جواز درایوری •

•  Svensk ،صادرۀ بانک SIS کارت هویت سویدنی با عالمت
Kassaservice یا مقامات دولتی 

سوابق عکسری صادرۀ مقامات دولتی  •

کارت هویت سویدنی •

پاسپورت سویدنی با پوش سرخ تیره •

پاسپورت اتحادیۀ اروپا که بعد از 1 سپتمبر 2006 صادر شده باشد •

پاسپورت ناروی، آیسلند، سوئیس یا لیختنشتاین که بعد از 1 سپتمبر  •
2006 صادر شده باشد

ا  ه ام ـت ـر نداش ب ت ع ـت م ارت هوی ـه ک ک ی ورت درص
د  ـی اش ه ب ـت ت داش ام ازۀ اق اج

اگر کارت هویت معتبر نداشته باشید اما اجازۀ اقامت در سویدن داشته 
باشید یا شخصی را میشناسید که میتواند هویت شما را تأیید کند، میتوانید 

برای کارت هویت درخواست کنید.

ادارۀ مالیات سویدن بعداً مشخصات شما که در درخواست نامه درج شده 
از قبیل اسم، قد، عکس، امضاء، اسناد مسفارتی، و سند اجازۀ اقامت را با 

معلومات ادارۀ مهاجرت سویدن مقایسه میکند. شما باید پاسپورت و اجازۀ 
اقامت هر دو را نشان بدهید. اگر پاسپورت ندارید میتوانید اجازۀ اقامت 
خود را نشان دهید. اگر میخواهید به این شیوه هویت خود را ثابت کنید 

باید تاریخ درخواست برای کارت هویت را ذکر کنید. 

ی اع م ت اج ـۀ  م ی ب
بیمۀ اجتماعی مهمترین بخشی از جامعۀ سویدن است. این بیمه به فامیل 

و اطفال، اشخاص دارای معلولیت، بزرگساالن مریضان یا به آنهایکه در 
محل کار جراحت برداشته اند مصونیت میبخشد. ادارۀ بیمه اجتماعی 

سویدن در مورد مستحق بودن شما به بیمۀ اجتماعی تصمیم گیری میکند. 
ادارۀ بیمه اجتماعی یک نهاد دولتی است. ادارۀ بیمه اجتماعی پول را 
نیز پرداخت میکند. ادارۀ تقاعد سویدن تقاعدی و کمک های مالی به 

بزرگساالن را پرداخت میکند.  
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اولین بار که برای کمک مخارج درخواست میدهید ادارۀ بیمه اجتماعی 
سویدن ارزیابی میکند که آیا شما مستحق آن هستید یا خیر. در اینجا 

چند نمونۀ از کمک های مخارج را ذکر میکنیم که میتوانید در ادارۀ بیمه 
اجتماعی به آن درخواست بدهید:  

ن ـک س ارج م خ ـک م م ک
اگر عایدات شما پایین است و در سویدن راجستر شده اید، شما مستحق 

پرداخت کرایۀ خانه از طرف ادارۀ بیمه اجتماعی هستید. به این کمک 
مخارج مسکن میگویند. اگر دارای طفل هستید شما حق درخواست برای 
کمک مخارج مسکن را دارید. اینکه آیا واجد شرایط هستید یا خیر و اگر 
باشید چه مقدار پول دریافت خواهید کرد بستگی به تعداد اعضای فامیل 

شما دارد. همچنان این امر به کرایۀ خانه و عایدات شما ارتباط میگیرد. 
اگر شما در بین سنین 18 و 28 سال قرار دارید مستحق کمک مخارج 
مسکن هستید. اگر عایدات شما تغییر کند الزم است تا به ادارۀ بیمه 

اجتماعی سویدن اطالع بدهید. در غیر اینصورت شما مجبور هستید پول 
پرداخت شده را جبران کنید.  

ن دی وال ارج  خ م ـک  م ک
کمک های وجود دارد که شما منحیث پدر یا مادر یا اگر قرار است پدر 
یا مادر شوید مستحق آن هستید. در صورتیکه حامله باشید و کار شما 

سنگین باشد و نتوانید نوبتی کار کنید، مستحق کمک های دوران حاملگی 
هستید.   

Colourbox :س ک ع
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درصورتیکه طفل داشته باشید مستحق مزایای والدینی و مزایای والدینی 
مؤقتی هستید. با داشتن مزایای والدینی حق دارید 480 روز درخانه با 

طفل خود باشید و پول دریافت کنید. در صورتیکه طفل شما بیمار باشد 
و شما به علت بیماری وی از کار رخصت باشید حق دارید پول دریافت 

کنید. این موضوع الی 12 سالگی طفل قابل اجرا خواهد بود.  

تمام والدین ها مستحق کمک مخارج اطفال نیز هستند. این کمک مبلغ 
1050 کرونای سویدنی بوده که بصورت ماهوار برای اطفال الی 16 سالگی 

پرداخت میگردد. اگر بیشتر از یک طفل دارید برای حمایت طفل پول اضافی 
دریافت میکنید. به این کمک، تکمیل کنندۀ حمایت فامیل میگویند.

اگر طفل شما دارای معلولیت است، شما مستحق کمک های متختلفی 
هستید. والدین اطفال دارای معلولیت میتوانند برای کمک مخارج مراقبتی 

درخواست کنند. 

د ـی اش ت ب ی ول عل ا دارای م د ی ـوی ض ش ری ـر م اگ
اگر مریض شوید و نتوانید کار کنید استخدام کنندۀ شما برای 14 روز اول 
مریضی معاش شما را پرداخت میکند. بعداً از ادارۀ بیمه اجتماعی غرامت 

دریافت میکنید. به این غرامت مخارج مریضی میگویند. 

اگر به علت مریضی قادر نیستید بطور تمام وقت کار کنید یا اگر جراحت 
یا معلولیت دارید میتوانید از ادارۀ بیمه اجتماعی پول دریافت کنید.

ـویدن ی س اع م ت ه اج م ی ـا ادارۀ ب ـاس ب م ت
اداره بیمه اجتماعی سویدن دارای دفاتر خدماتی است که شما در صورت 
داشتن سوال میتوانید به این دفاتر مراجعه کنید. بعضی اوقات باید قرار 

مالقات بگیرید. همچنان معلومات بیشتر را میتوانید روی اینترنت در 
 سایت ذیل دریافت کنید: 

.www.forsakringskassan.se

اگر به تصمیم ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن رضایت ندارید میتوانید درخواست 
استیناف کنید. استیناف باید کتبی باشد و باید در ظرف دو ماه بعد از اخذ 
تصمیم تسلیم گردد. درخواست استیناف را به محکمۀ اجرایی بنویسید اما 
درخواست مذکور را اول باید به ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن بفرستید. باید 

اول به ادارۀ بیمه اجتماعی فرصت تغییر تصمیم داده شود. اگر آنها تصمیم 
خود را تغییر ندهند مکتوب را به محکمۀ اجرایی ارسال میکنند.  

ت ب راق ـظ و م ف ـت ح ای م ح
حمایت حفظ و مراقبت را کمک اقتصادی نیز میگویند. اکثراً آنرا حمایت 

اجتماعی میگویند و شما میتوانید در ادارۀ رفاه اجتماعی برای آن 
درخواست بدهید. این کمک به کسانی است که هیچ پول ندارند.
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شرایط مختلفی در رابطه به حمایت حفظ و مراقبت وجود دارد. اگر 
میتوانید کار کنید، برای دریافت حمایت حفظ و مراقبت باید در جستجوی 

کار باشید. همچنان باید در سایر فعالیت های که ادارۀ خدمات اجتماعی 
بر آن تأکید دارد شرکت کنید.  

اگر در فعالیت های که از طرف ادارۀ خدمات اجتماعی ترتیب داده 
میشوند شرکت نکنید به شما پول داده نمیشود. در صورتیکه در بانک پول 

داشته یا چیزی با ارزشی مثل موتر داشته باشید معموالً مستحق دریافت 
پول از ادارۀ خدمات اجتماعی نخواهید بود. 

ـاالن س زرگ رای ب وزش ب آم
در سویدن درس خواندن بزرگساالن یک امر عادی است. بسیاری از مردم 
درس میخوانند چون میخواهند مهارت های مسلکی خود را رشد دهند یا 

مسلک خود را تغییر بدهند. همچنان بسیاری از افراد به علت اینکه درس 
خواندن را جالب دریافته و از یادگیری چیز های جدید لذت میبرند درس 
میخوانند. درس خواند در تمام عمر یک امر مثبت تلقی میشود- به این 

درس خواندن دایمی میگویند. 

ـی  ل ی ص ح ت ـی  ای م ن راه
اگر شما مطمئن نیستید که چه بخوانید میتوانید راهنمایی تحصیلی 

دریافت کنید. ادارۀ راهنمایی تحصیلی دفتری است که بزرگساالن میتوانند 
از آن راجع به پروگرام های تحصیلی مختلف و وظیفه راهنمایی دریافت 

کنند. راهنمایی تحصیلی معموالً در مکاتب شهر برای جوانان پیشنهاد 
میگردد. برای معلومات بیشتر با شهرداری شهر خود تماس بگیرید. 

در سویدن فرصت های 
متفاوت تحصیلی برای 

بزرگساالن وجود دارد.

Colourbox :س ک ع
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در دفتـر راهنمایـی تحصیلـی، میتوانید راجـع به موارد ذیل کمک 
کنید: دریافت 

ترتیب ترانسکریپت نمرات •

درخواست برای ثبت نام در پروگرام ها و کورس های مختلف تحصیلی •

معلومات راجع به چیز های که برای ثبت نام در پروگرام ها و کورس  •
ها به آن ضرورت دارید

سایر معلومات راجع به تحصیالت •

ایی م ن راه ـز  رک م
اگر شما کمتر از 20 سال عمر دارید میتواند مشاورۀ راهنمایی تحصیلی از 

مرکز راهنمایی دریافت کنید. در آنجا شما میتوانید در موارد ذیل کمک 
دریافت کنید:

گفتگو در مورد پروگرام تحصیلی یا وظیفۀ که شما میخواهید انتخاب  •
کنید

جستجوی معلومات در باره پروگرام های تحصیلی و وظایف •

معلومات دربارۀ تحصیالت در سایر کشورها •

Colourbox :س ک ع
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SFI - ن ری اج ه ـرای م ی ب ـویدن ـان س زب
زبان سویدنی برای مهاجرین )SFI( برای بزرگساالنی است که زبان مادری 
شان سویدنی نیست. شما میتوانید بطور تمام وقت یا نیمه وقت در دورۀ 
آموزش زبان سویدنی برای مهاجرین شرکت کنید. این پروگرام رایگان است.

در محدودۀ SFI گرایش های متفاوتی نظر به تحصیالت شما وجود دارد. 
بطور مثال SFI مسلکی و SFI برای افرادیکه دارای تحصیالت عالی یا به 

سطح لیسه هستند وجود دارد.  

شما حق دارید از سن 16 سالگی در دورۀ آموزش زبان سویدنی برای 
مهاجرین شرکت کنید. به هر حال معمول است که جوانان زیر سن 20 

سال تحصیالت خود را در مکاتب لیسه تکمیل کنند. هنگام ثبت نام برای 
SFI باید تصدیق نامۀ ثبت احوال نفوس صادرۀ ادارۀ مالیات سویدن و 
کارت هویت، جواز درایوری یا پاسپورت خود را با خود داشته باشید.  

س ووک وم ـان - ک وان رای ج ـی ب ت ـالت دول ی ص ح ت
کومووکس )Komvux( مکتبی است که جوانان مضامین مکاتب اجباری را 
در آنجا میخوانند. به آن تحصیالت ابتدائیه جوانان میگویند. اگر تحصیالت 

شما معادل با مکتب اجباری سویدن نباشد حق دارید در تحصیالت 
ابتدائیه شامل شوید. برای آموزش زبان سویدنی به سطح ابتدایی باید 

درجۀ D از SFI داشته باشید.  

همچنان در کومووکس )Komvux( میتوانید مضامین مکتب لیسه را 
بخوانید.

که آنرا تحصیالت به سطح لیسه برای جوانان میگویند. اگر تحصیالت به 
سطح لیسه های سویدن ندارید شما مستحق دورۀ تحصیالت به سطح 

لیسه برای جوانان هستید. برای آموزش در سطح تحصیالت لیسه باید زبان 
سویدنی منحیث زبان دوم )SAS( را به سطح ابتدایی، SAS G، خوانده 

باشید.   

همچنان کومووکس )Komvux( پروگرام های تحصیلی را فراهم میکند 
که میتوانید بعد از مکتب لیسه بخوانید. بطور مثال پروگرام های تکمیل 
تحصیالت وجود دارد. این پروگرام یک رشتۀ آموزش مسلکی برای جوانان 

است. اگر مکتب لیسه را در کومووکس )Komvux( تکمیل کنید میتوانید 
برای پوهنتون یا کالج دانشگاهی درخواست کنید. تحصیالت در کومووکس 
نسبت به مکتب اجباری و مکتب لیسه زودتر پایان میابد. شما خود برنامۀ 
تحصیلی خود را پالن گذاری میکنید. شما میتوانید بطور روزانه یا شبانه به 
هر دو صورت درس بخوانید. تحصیالت در کومووکس )Komvux( رایگان 

است اما مصارف کتاب و سایر مواد درسی بعهدۀ خود شماست. اگر باالتر 
از 20 سال عمر دارید و 50 فیصد از وقت خود را در تحصیل سپری میکنید 
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میتوانید از کمیتۀ مرکزی بورسیه های تحصیلی )CSN( بورسیه ها و قرضه 
های تحصیلی درخواست کنید.

بطور مثال پروگرام های تحصیلی برای جوانان دارای معلولیت ذهنی یا 
سایر معلولیت های عصبی نیز وجود دارد. چنین تحصیالت را تحصیالت 

مخصوص )särvux ( میگویند.

ی وم م ـای ع ـه ه س ی ل
لیسه عمومی مکتبی است برای متعلمین جوان. در این مکاتب مضامین به 

سطح مکتب اجباری و لیسه تدریس میگردد. همچنان شاگردان میتوانند 
در جریان تحصیل در بسیاری از این مکاتب بود و باش کنند. در لیسۀ 

عمومی میتوانید در رشته های مختلف تحصیلی حضور داشته باشید:     

به جای مکتب لیسه و بعضاً مکتب اجباری میتوان در رشته های  •
تحصیلی عمومی شامل شد. با توجه به تحصیالت قبلی میتوانید از 

یک الی چهار سال تحصیل کنید. تحصیالت در این مکاتب نسبت به 
کومووکس komvux زمان زیادی را دربر میگیرد.   

رشته های تحصیلی مخصوص رشته های را میگویند که دارای مضامین  •
خاص اند. بطور مثال میتوانید موسیقی یا هنر بخوانید. همچنان 

میتوانید مسلک مشخصی از قبیل همکار جوانان یا معاون داکتر معالج 
را بیاموزید.   

زبان سویدنی برای مهاجرین: مکاتب لیسۀ عمومی دارای رشته های  •
زبان سویدنی برای مهاجرین یا SFI نیز میباشند. 

هر مکتب لیسۀ عمومی در مورد پذیرش متعلمین خودش تصمیم میگیرد. 
این مکاتب سیستم درجه بندی خود را دارند. تحصیل در مکاتب لیسۀ 

عمومی میتواند شما را واجد شرایط عمومی برای پوهنتون و کالج 
دانشگاهی کند. به این معنی که تمام دانش های الزم را کسب میکنید تا 

بتوانید به پوهنتون و کالج دانشگاهی راه پیدا کنید.

)YH-utbildning ( ی  ک ـل س ی م ال ع ـالت  ی ص ح ت
تحصیالت مسلکی تحصیالتی را میگویند که در آن به شما به حیث یک 
فرد مسلکی در یک رشتۀ مشخص آموزش داده میشود. تحصیالت عالی 

مسلکی جایگزینی است برای رشته های تحصیلی طوالنی در پوهنتون و 
کالج دانشگاهی. این تحصیالت رایگان است. شاگردان در جریان این دوره 

از طریق کارآموزی با شرکت ها بسیار زیاد در تماس اند.  

رشته های تحصیالت مسلکی رابطۀ تنگا تنگ با بازار کار دارد. 

هدف از این رشته ها این است تا شاگردان بتوانند بعد از فراغت زود تر 
وظیفه پیدا کنند. بعضی از رشته های تحصیالت مسلکی، برای حمایت 
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های بیشتر آموزش مسلکی زبان سویدنی را فراهم میکنند. این کمک برای 
افرادی است که زبان مادری شان سویدنی نیست. اگر میخواهید راجع به 

رشته های تحصیالت مسلکی بیشتر بدانید میتوانید با ادارۀ ملی سویدن 
  .www.myh.se ،برای تحصیالت عالی مسلکی تماس بگیرید

برای ادامۀ تحصیالت مسلکی باید شرایط عمومی ورود به پوهنتون و کالج 
دانشگاهی را داشته باشید. به این معنی که باید در مضامین که برای ورود 

به پوهنتون و کالج دانشگاهی الزمی هستند نمرۀ کامیابی داشته باشید.  

)KU-utbildning ـل ) م ک ـی م ل ی ص ح دورۀ ت
دورۀ تحصیلی مکمل توسط نهاد های خصوصی فراهم میگردد. بعضی 

از دوره های تحصیلی آن به سطح مکتب لیسه بوده و بعضی از آنها به 
سطح تحصیالت عالی است. این دوره های تحصیلی رشته های مختلفی از 
قبیل هنر، فیشن، دیزاین، هوانوردی، صنایع دستی، تندرستی و مراقبت از 
جلد را دربر دارد. بسیاری از این دوره ها شاگردان را برای ادامۀ تحصیل 

در کالج دانشگاهی یا دوره های تحصیالت مسلکی آماده میکند. برای 
بسیاری از دوره های KU پول در کار است.     

ی اه ـگ ش دان ج  ال ک و  ـون  ت ن پوه
در سویدن هم پوهنتون و هم کالج دانشگاهی وجود دارد. تفاوت بین 

این دو آن است که پوهنتون نیز باید پروگرام ماستری یا دکترا داشته باشد. 
رشته های تحصیلی در پوهنتون یا کالج دانشگاهی دارای کریدت ها و 

درجۀ تحصیلی یکسان هستند. در هر ایالت حد اقل یک پوهنتون و یک 
کالج دانشگاهی وجود دارد.   

ه ان دا گ ـی ج ای درس د ه ا واح ی ی ل ی ص ح ـای ت ه ه ـت رش
یک رشتۀ تحصیلی چندین واحد درسی را دربر میگیرد که به دیپلوم 
میانجامد. گرفتن دیپلوم به این معنی است که یک شخص در تمام 

امتحانات کامیاب شده و واحد های درسی را تکمیل نموده است.  شما 
باید اکثراً تمام واحد های درسی را در یک رشتۀ تحصیلی تکمیل کنید. به 

هر صورت واحد های درسی وجود دارد که انتخاب آن اختیاری است. برای 
گرفتن دیپلوم منحیث داکتر، کارمند اجتماعی، وکیل یا انجنیر باید تمام 

واحد های درسی را تکمیل کنید. اگر در واحد های درسی جداگانه اشتراک 
می نمایید، شما خود واحد های درسی و ترتیب گرفتن آنرا انتخاب میکنید. 

تحصیالت تمام وقت در پوهنتون 60 کریدت در یک سال است. 

ی  اه ـگ ش ج دان ال ون و ک ت ن ت در پوه ی ول ـم رای ش ز ب ی ـه چ چ
ت الزم اس

برای شمولیت در یک رشتۀ مقدماتی پوهنتون شما باید شرایط عمومی 
ورود به پوهنتون را داشته باشید. بعضی اوقات شرایط خاصی برای ورود 
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به پوهنتون الزم است. به این معنی که برای شمولیت در رشتۀ معینی در 
پوهنتون یا کالج دانشگاهی رشته های معین دورۀ لیسه را تمکیل کرده 

باشید.

شرایط عمومی برای ورود به پوهنتون عبارتند از: 

دریافت شهادت نامه از مکتب لیسه با نمرات کامیابی حد اقل 90  •
فیصد دورۀ تعلیمی 

دریافت شهادت نامه از مکتب لیسه برای بزرگساالن با نمرات کامیابی  •
حد اقل 90 فیصد دورۀ تعلیمی 

تحصیالت سویدنی یا خارجی که معادل با سطح لیسه یا لیسه برای  •
بزرگساالن در سویدن باشد، از قبیل

شهادت نامه لیسۀ عمومی و شمولیت در رشته های که  -
شرایط عمومی ورود به پوهنتون را تکمیل کند 

درغیر اینصورت تحصیالتی که معادل با سطح لیسه یا لیسه  -
برای بزرگساالن باشد 

)Matilda Karlsson( ن س ارل دا ک ل ی ت س از: م ک ع

ساختمان اصلی پوهنتون 
گاتنبرگ.



)Västra Götaland( گتلند  ا  وس�ت ایالت  اداری  هیئت  و   )Gothenburg( گاتن�بگ  فرمانداری   © ۱ ۰7  | دربارۀ سویدن 

تحصیالت از کشورهای دنمارک، فنلند، آیسلند یا ناروی که  -
واجد شرایط عمومی ورود به پوهنتون باشد 

کسب دانش ذریعۀ تحصیالت در سویدن یا خارج یا ذریعۀ  -
تجربۀ عملی که بتوانید در رشتۀ مقدماتی پوهنتون درس 

بخوانید

همچنان در صورتیکه تحصیالت خارجی داشته باشید فهم زبان های 
سویدنی و انگلیسی به اندازۀ کافی شرط است.   

شرایط اختصاصی ورود به پوهنتون نظر به رشته های تحصیلی متفاوت 
میباشد. معلومات راجع به شرایط اختصاصی ورود به پوهنتون در 

پوهنتون و کالج دانشگاهی که رشتۀ مورد نظر تدریس میگردد موجود 
است.

ی ال الت ع ی ص ح ـارف ت ص م
فعالیت های پوهنتون و کالج دانشگاهی عمدتاً از بودجۀ دولت تأمین 

میگردند. 

بنابراین تحصیالت عالی رایگان است اما مصارف کتاب ها و سایر مواد 
درسی بعهدۀ خود شما است.

شاگردان مهمان که به مدت محدودی درس میخوانند و از خارج از اتحادیۀ 
اروپا/منطقۀ اقتصادی اروپا میایند باید فیس پرداخت کنند.

اگر حد اقل نیمه وقت یا 50 فیصد از وقت تان درس میخوانید حق دارید 
تا از کمیتۀ مساعدت های محصلین سویدن )CSN( بورسیه ها و قرضه 

های تحصیلی درخواست کنید. 

ر ـت ش ی ات ب وم عل م
میتوانید به زبان های مختلف راجع به تحصیالت در پوهنتون در ویب 

سایت  www.studera.nuبیشتر بخوانید. اگر میخواهید در مورد مقررات 
 ثبت نام بیشتر بدانید میتوانید در ویب سایت ذیل بخوانید:  

www.antagning.se

الت ی ص ح ت ـق  دی ص ت
تصدیق به ارزیابی چیزی میگویند که سنجش دقیق آن دشوار است. وقتی 

تحصیالت یا دانش شما در یک مسلک معین مورد ارزیابی قرار میگیرد، 
آنرا تصدیق تحصیالت میگویند.

 تصدیق تحصیالت قبلی یا تجربۀ مسلکی شما نشان میدهد که شما دانش 
معادل با رشتۀ های تحصیلی در سویدن را دارید. شما را در جریان گفتگو 

و تست های عملی بطور مسلکی ارزیابی میکنند تا مهارت های شما 
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را سنجش کنند. شما میتوانید در وظایفی در محدودۀ ساختمان سازی، 
مراقبت صحی ، صنایع، ترانسپورت و تهیۀ غذا/رستورانت مورد ارزیابی 

قرار گیرید.    

ی ارج ـالت خ ی ص ح ـی ت اب ارزی
اگر در خارج از کشور کدام رشتۀ تحصیلی را در پوهنتون به پایان رسانده اید، 

میتوانید تحصیالت خود را نزد شورای تحصیالت عالی سویدن ارزیابی کنید. 
این ارزیابی رایگان است. در ویب سایت: www.uhr.se بیشتر بخوانید.   

در سویدن قانون بر بعضی از مسلک ها نظارت دارد و دارای مقرراتی 
راجع به شرایط الزم کار در یک مسلک است بطور مثال سند تحصیلی 
معین یا کارت هویت. برای کار کردن در چنین مسلکی باید از مقامات 

مربوطه برای جواز درخواست کنید. برای مسلک های در محدودۀ مراقبت 
صحی از قبیل داکتر یا نرس مقام مسئول کمیتۀ ملی صحت و رفاه است و 

برای وظایفی در محدودۀ تعلیم و تربیه نهاد تعلیم و تربیۀ ملی سویدن 
مسئول است.   

ی ارج ـی خ ل ی ص ح اد ت ـن ـۀ اس م رج ت
اگر قرار است اسناد تحصیلی خارجی شما ارزیابی شوند باید آنرا به زبان 

سویدنی ترجمه کنید. ترجمه باید توسط ترجمان مسلکی صورت گیرد. 
بعضی اوقات ادارۀ خدمات کاریابی میتواند شما را در عرصۀ ترجمه 

اسناد تان کمک کند. اگر اسناد تحصیلی شما به زبان انگلیسی، فرانسوی، 
جرمنی، اسپانیایی یا یکی از زبان های نوردیک است ترجمۀ آنها ضروری 

نمیباشد. 

ـه اش ن/بدل اع ی ل ص ح ـرای م ی ب ال ـک م م ک
کمک مالی برای محصلین شامل قرضه ها و بورسیه های میگردد که 

میتوانید در جریان تحصیل دریافت کنید. میتوانید برای تحصیالت در 
پوهنتون، کالج دانشگاهی و برخی رشته های مکتب لیسه کمک مالی  

دریافت کنید. به همین صورت وقتی به سن 20 سالگی برسید در هنگام 
درس خواند در مکتب لیسۀ عمومی، مکتب دولتی برای بزرگساالن 

)komvux(، یا سایر مکاتب اجباری یا لیسه نیز میتوانید کمک مالی 
دریافت کنید.  

کمیتۀ مرکزی بورسیه ها )CSN( پول کمک مالی را پرداخت میکند. اگر 
بخواهید میتوانید در ضمن تحصیل فقط کمک مالی دریافت کنید. حد 
اکثر مبلغ قرضه برای شاگردان در یک ماه مشخص گردیده است اما اگر 

بخواهید میتوانید کمتر از آن مبلغ را قرض بگیرید. اگر دارای فرزند باشید 
واجد شرایط کمک های مالی اضافی در هنگام تحصیل هستید. باید 
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پرداخت قرضه ها را شش ماه بعد از آخرین کمک مالی که دریافت کرده 
اید آغاز کنید. معلومات بیشتر راجع به کمک مالی برای محصلین در 

سایت: www.csn.se موجود است. 

ت  ی عال ـت و ف راغ ات ف اوق
ی ن م نج ا

اوقات فراغت به اوقات گفته میشود که شخص از کار و مکتب رخصت 
باشد. سنت فعالیت در انجمن ها یکی از قوی ترین سنت ها در سویدن 

است و بسیاری از مردم سویدن در یک یا چندین انجمن فعالیت دارند.

 اگر در جریان اوقات فراغت خود به یک زمینۀ خاص عالقه دارید، فرصت 
ایجاد ارتباطات وسیع و تماس با آشنایان بیشتری را در جامعۀ سویدن 

خواهید داشت. فعالیت های اوقات فراغت برای افراد تازه وارد در سویدن 
راهی برای پیدا کردن دوستان جدید و یادگیری سریع زبان سویدنی است.   

همچنان میتوانید به حیث عضو یک انجمن باالی مسایل مهم اجتماعی 
کار کنید.

در سویدن آزادی تأسیس انجمن وجود دارد. این امر یک بخش مهمی از 
جامعۀ دموکراتیک است. آزادی انجمن به معنی حق تأسیس انجمن است. 

گروه از افرادیکه دارای منافع و سوابق مشترک باشند میتوانند انجمن 
تأسیس کنند. 

Colourbox :س ک ع گروه آهنگ سرایان زنان بزرگسال.
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انجمن های مختلفی از قبیل انجمن های ورزشی، فرهنگی، موسیقایی و 
مذهبی وجود دارد. کار در انجمن اکثراً بدون معاش است.

ن م ج ان س  ـی أس ت
برای تشکیل انجمن باید هیئت مدیره داشته باشید. هیئت مدیره پیشنهاد 
مقررات انجمن را طرح میکند. که آنرا اساسنامه میگویند. انجمن ها اکثراً 
در ادارۀ مالیات سویدن ثبت میگردند و یک شمارۀ شناسایی ثبت دارند. 

معمواًل برای انجمن حساب بانکی نیز باز میکنند. 

ف ل ت خ ـای م ن ه م ج ـا ان ـاط ب ب ارت
اگر میخواهید در یک انجمن عضو شوید، انجمن تأسیس کنید یا برای 

انجمن خود حمایت مالی درخواست کنید با شهرداری تماس بگیرید. در 
شهرداری بطور مثال دیپارتمنت اوقات فراغت وجود دارد که به انجمن ها 

کمک میکند.   

ن ری اج ه ـای م ن ه م ج ان
انجمن مهاجرین به انجمنی گفته میشود که به افرادیکه از یک کشور 

آمده اند کمک میکنند تا یکدیگر را در کشور جدید پیدا کنند و با 
همدیگر تماس داشته باشند. انجمن های مهاجرین میتواند کمک خوبی 

برای درک جامعۀ سویدن به افراد تازه وارد باشد.  

ی گ ن ره ـای ف ن ه م ج ان
انجمن فرهنگی میتواند انجمنی باشد که در امور خاصی مثل رقص، تیاتر 
یا موسیقی بپردازد. همچنان میتواند انجمنی باشد که افراد دارای سابقۀ 

نژادی و فرهنگی یکسان در آن جمع شوند.

ی اع ف ت ر ان ی ای غ ان ه ـازم س
سازمان های غیر انتفاعی سعی میکنند تا جامعه را رشد و تغییر دهند.

سازمان های غیر انتفاعی را مؤسسات غیر دولتی )NGO ها( نیز میگویند. 
اکثر از این سازمان ها در بسیاری از مناطق سویدن فعالیت میکنند. 

همچنان بعضی از آنها را میتوان در سایر کشور ها دریافت. 

در اینجا چند سازمان غیر انتفاعی در سویدن ذکر میگردد:

صلیب سرخ یک سازمان بین المللی بوده که بعضاً به اسم هالل احمر 
در سرتاسر دنیا فعالیت میکند. صلیب سرخ میتواند به شما در عرصۀ 

پیدا کردن اعضای فامیل تان که در جریان جنگ، کشمکش ها یا حوادث 
طبیعی ناپدید شده باشند کمک کند.
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صلیب سرخ در شهر های مختلف فعالیت های محلی نیز دارد. میتواند 
شما را در انجام کارخانگی یا فعالیت های تنظیم شده برای کسانیکه تازه 

وارد سویدن شده اند کمک کند.همچنان صلیب سرخ سویدن در شهر های 
مختلف مرکز معالجه برای کسانی که در جنگ زخمی و شکنجه شده اند، 

دارد.

سازمان حفاظت از اطفال سازمان بین المللی است که در راستای حقوق 
اطفال درسویدن وسایر کشور ها کار میکند.

  YWCA-YMCA سویدن بخشی از سازمان بین المللی YMCA سازمان
است. آنها اکثر اوقات برای جوانانی که تازه به سویدن رسیده اند فعالیت 

میکنند. جوانان تحت رهبری یک فرد، بطور مثال برای رفتن به سینما، 
انجام حرکات ورزشی یا دیدن تیاتر با هم جمع میشوند. 

سازمان IM، Individuell människohjälp، یک سازمان بین المللی است 
که در سویدن نیز در راستای آشنایی و ورود در جامعه کار میکند.  

 Mikael Lindahl :س از ک ع
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ـی اس ی ای س ن ه م ج ان
اگر شما به سیاست عالقه دارید میتوانید به سازمان یا حزب سیاسی ملحق 

شوید. در بسیاری از احزاب سیاسی گروه های برای جوانان و بزرگساالن 
وجود دارد. 

ا  ن ه م ج ر ان ـای س
بسیاری از انجمن های دیگری وجود دارند که میتوانند جالب باشند. 

انجمن های طبیعت و حیوانات، محیط زیست یا مذهبی وجود دارند. 
همچنان انجمن متقاعدین وجود دارد که در راستای منافع بزرگساالن کار 

میکنند.

ـویدن ت در س ـن ک س ور- ی ـه ش ای م ت ه ض ه ن
نهضت مشهور زمانی برپا میشود که گروه از مردم مشترکاً برای چیزی مثل 
میانه روی در صرف الکول یا محیط زیست تالش کنند. نهضت های مشهور 

از قدیم در سویدن وجود داشته اند. نهضت ها اکثراً سازمان های هستند 
که آنها را میتوان در سرتاسر سویدن دریافت. در قرن نزدهم و آغاز قرن 

بیستم نضهت های بسیار مهمی در سویدن بوقوع پیوست. بسیاری از 
نهضت های مشهور در آن زمان برای حقوق بشر و جامعۀ دموکراتیک 

مبارزه کردند.  

نهضت میانه روی در صرف الکول، نهضت آزاد کلیسا و نهضت کارگران  
از جمله نهضت های بزرگ مشهور بودند. نهضت میانه روی در صرف 

الکول اولین نهضت بود. این نهضت سعی کرد تا مردم کمتر شراب 
بنوشند. نضهت آزاد کلیسا یک نهضت مسیحی مشهور است. بطور مثال 

این نهضت تالش کرد تا همه حق رأی دادن داشته باشند. بسیاری از 
نهضت ها سعی کردند تا همه به تعلیم و تربیه دسترسی داشته باشند و 

بتوانند تحصیل کنند. امروزه، بسیاری از نهضت ها روی مسایل سیاسی 
کار میکنند. همچنان نهضت های مشهوری وجود دارد که فعالً به حیث 

مقامات مثاًل در کنار صندوق بیمۀ بیکاران و انجمن های تعاونی بیکاران 
کار میکنند. امروزه بسیاری از انجمن ها نیز در این راستا کار میکنند.   

ان زرگ ـرای ب ده ب ـازن ـالت س ی ص ح Folkbildning – ت
 تحصیالت سازنده یا Folkbildning  به این معنی که بزرگساالن  
تحصیالت عمومی دریافت میکنند. تمام تحصیالت در انجمن های 

   Folkbildningتحصیلی و مکاتب لیسۀ عمومی را تحصیالت سازنده یا
میگویند. تحصیالت سازنده یا Folkbildning  از 100 سال قبل در سویدن 

 folkbildning به رشد کردن آغاز کرد. اتباع کشور از طریق تحصیالت
معلوماتی کسب کردند که بتوانند فعال باشند و در راستای یک جامعۀ 

دموکراتیک کار کنند.  
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ی ل ی ص ح ـای ت ـن ه م ج ان
انجمن تحصیلی نهادی است که به بزرگساالن دوره های آموزشی فراهم 

میکند. بسیاری از انجمن های تحصیلی وجود دارد که حلقه های 
تحصیلی، پروگرام های فرهنگی و سایر دوره های آموزشی برای بزرگساالن 

ترتیب میدهد. حلقۀ تحصیلی به گروپی گفته میشود که با همدیگر 
در عرصه های مثل هنرها، موسیقی، زبان یا فرهنگ درس میخوانند. 

 Studieförbundet و ABF، Medborgarskolan، Folkuniversitetet
Vuxenskolan بعضی از انجمن های تحصیلی هستند. هر ساله، انجمن 
های تحصیلی تقریباً 300000 حلقه های تحصیلی دارند. این انجمن ها 

بیشتر از دو میلیون اشتراک کننده دارند.   

ـابه ش ات م دم ان و خ دگ ن اه ن ـرای پ ـا ب ـی ه ای م ن راه
بسیاری از شهرداری ها و سازمان های غیر انتفاعی به پناهندگان و 

مهاجرین تازه وارد کمک میکنند تا با سویدنی ها در تماس باشند. هدف 
از این کار آن است تا مهاجرین و سویدنی ها در اوقات فراغت با هم 

مالقات کنند و یکدیگر را بشناسند و تجربه های خود را شریک سازند. این 
سازمان ها فعالیت های مختلفی را مثل بازی باولینگ یا دیدار از موزیم 

یا سایر جا های مورد عالقه ترتیب میدهند. برای معلومات بیشتر راجع به 
فعالیت های موجود با شهرداری تماس بگیرید.  

ان وان ال و ج ف ـرای اط ت ب راغ ات ف ـای اوق ـت ه ی ال ع ف
ب ت ک عد از م ـی ب ح ری ف ـز ت راک م

معمواًل در شهر ها مراکز تفریحی بعد از مکتب برای اطفال بین سنین 
12 و 16 وجود دارد. مراکز تفریحی برای جوانان  نیز وجود دارد. در مرکز 
تفریحی جوانان میتوانند فلم ببینند و با دوستان خود مالقات کنند. بعضی 

Colourbox :س ک ع
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اوقات کورس های برگزار میگردد که میتوانند در این کورس ها رقص، بازی 
در تیاتر یا موسیقی بیاموزند. برای معلومات بیشتر راجع به کورس های 

موجود با شهرداری خود تماس بگیرید. یا در ویب سایت شهرداری بیشتر 
بخوانید. 

ان وان رای ج ا ب ت ه ی ـغول ش م
بسیاری از شهرداری ها در کنار مراکز تفریح مشغولیت های خاصی برای 
جوانان دارند. این مراکز میتواند مراکز جوانان یا مکان های مالقات برای 

جوانان باشد که جوانان در آنجا میتوانند پروژه های مختلفی را آغاز نموده 
و با گروه های مختلف مالقات کنند. برای معلومات بیشتر راجع به فرصت 

های موجود با شهرداری خود تماس بگیرید. یا در ویب سایت شهرداری 
بیشتر بخوانید.    

ـی ای ورزش ن ه م ج ان
در سویدن انجمن های ورزشی برای بسیاری از اطفال و جوانان مهم است. 

اطفال و جوانان میتوانند در این انجمن ها ورزش های مختلفی از قبیل 
فوتبال، اسب سواری یا آببازی را تمرین کنند. تحقیقات نشان میدهد که 
جوانان که با ورزش سر و کار دارند وضعیت بهتر داشته و دیدگاه مثبتی 

نسبت به آینده دارند. آنها کمتر تحت فشار روحی قرار میگیرند و دوستان 
زیادی دارند.   

Colourbox :س ک ع
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3 ل  ص ث، ف ورد بح ـوالت م س
اگر شما بدون اظهار عایدات کار کنید و مالیات پرداخت نکنید چه 

پیامدی به جامعه دارد؟

فواید و نواقص عضو بودن در اتحادیۀ کارگران چیست؟

 )A-kassa( فواید و نواقص عضو بودن در انجمن تعاونی بیکاران
چیست؟ 

بسیاری از وظایف از طریق تماس با آشنایان و ارتباطات اجتماعی 
بدست میایند. در سویدن چگونه میتوانید ارتباطات اجتماعی 

برقرار کنید؟  

چه فکر میکنید مالیات برای چه چیزها باید کافی باشد؟ 

آیا میزان مالیات در سویدن بلند است یا پایین؟

در هنگام درخواست وظیفه در سویدن چگونه میتوانید از تجربۀ 
گذشته خود استفاده کنید؟

برای انتخاب رشتۀ تحصیلی چه چیز ها را باید در نظر داشت؟

در اوقات بیکاری چه کاری را ترجیح میدهید انجام بدهید؟

آیا به مسلک ها در سویدن عالقمند هستید؟ 

آیا پالن دارید که به تحصیالت خود ادامه بدهید؟

آیا با کدام انجمنی مورد عالقۀ خود ارتباطی داشته اید؟
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4.  حقـوق و وجایب فرد
مطالب فهرسـت   

ـر ش ب وق  ق و ح ری  راب ب  

ـض ی ع ب ـل ت اب ق ـت در م ظ اف ح م  

رد ـل و ف ی ام ف  

ال ف ـوق اط ق ح  

ه زن و ی ل ـرد ع ت م ـون ش خ   
ان ک زدی ـا ن ت ب ـون ش خ  

Colourbox :س ک ع
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ر قوق بش ـاوات و ح س م
“Jämlikhet”  یا مساوات به این معنی که تمام افراد از لحاظ حیثیت و 

حقوق برابر اند و باید با آنها یکسان رفتار شود. 

کلمۀ » jämlikhet “ )مساوات( از اعالمیۀ جهانی حقوق بشر در سال 
1948 گرفته شده است. اعالمیۀ مذکور در مورد برابری و مساوات حقوق 

انسان ها است. تمام افراد حق دارند تا اظهار نظر و بیان عقیده کنند، 
هر خدای را که میخواهند بپرستند و هر شخصی را که میخواهند منحیث 

شریک زندگی انتخاب کنند. 

اعالمیۀ جهانی حقوق بشر باید بر تمام مردم جهان قابل اجرا باشد. در 
صورتیکه به حقوق بشر احترام گذاشته نشود دموکراسی جدید به شکل 

درست کار نخواهد کرد. دولت ها باید اتباع خود را در مقابل تبعیض 
و ظلم محافظت کنند. در سویدن حقوق بشر توسط سه قانون اساسی 

حراست میگردد: دستاویز دولت، قانون آزادی مطبوعات و قانون بنیادی 
آزادی بیان. قوانین میگویند که دولت و شهرداری ها باید در راستای تأمین 

حقوق کار، تهیه مسکن و تحصیل اتباع خود کار کنند.   

Colourbox :س ک ع
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میتوانید راجع به حقوق بشر در ویب سایت دولتی حقوق بشر بیشتر 
 www.manskligarattigheter.se    :بخوانید

ـر ش وق ب ق ـی ح ای ون اروپ ـی س وان س ن ک
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از سال 1950 به اینطرف فعالیت دارد. 

بصورت عموم این کنوانسیون را کنوانسیون اروپایی میگویند. کنوانسیون 
به قراردادی بین چندین کشور گفته میشود. بعضی از مثال های حقوق 

بشر در کنوانسیون مذکور قرار ذیل اند:  

حق آزادی و امنیت افراد •

حق محاکمۀ منصفانه •

حق احترام به زندگی شخصی و فامیلی  •

این موارد در سال 1995 به قانون سویدن تبدیل شد. دولت، حکومت و 
شهرداری های سویدن باید پیروی از کنوانسیون اروپایی را تضمین کنند. 

ض عی ـل تب اب ق ـت در م ظ اف ح م
محافظت در مقابل تبعیض از جمله حقوق بشر است. تبعیض به مفهوم 
ترجیح دادن بعضی از افراد یا گروه از افراد نسبت به سایر افراد است و 

این امر نقض حقوق بشر است.  

ـاوات س ه م ی ب دگ ـی ۀ رس ادی ح ات
اتحادیۀ رسیدگی به مساوات )DO( یک نهاد دولتی است که در راستای 
تساوی حقوق و فرصت ها برای همگان کار میکند. اتحادیۀ رسیدگی به 

مساوات باید پیروی از قانون تبعیض را تضمین کند. 

طبق قانون تبعیض، شرکت ها و سازمان ها حق ندارند با افراد معینی بر اساس 
جنسیت، هویت یا ظاهر جنسیتی، دین یا سایر باورها، سن و سال، سابقۀ 

نژادی، معلولیت یا گرایش جنسی نسبت به سایر افراد رفتار بد داشته باشند. 

شرکت ها و مکاتب باید علیه تبعیض پالن داشته باشند. اگر شما مورد 
تبعیض قرار گرفته اید میتوانید با اتحادیۀ رسیدگی به مساوات تماس 

بگیرید. معلومات بیشتر در ویب سایت www.do.se، اتحادیۀ رسیدگی به 
مساوات موجود است. 

ی ت ی س ن ج ـاوات  س م
“ Jämställdhet “ یا مساوات جنسیتی به این مفهوم که  حقوق مرد و زن 

یکسان است.  مرد و زن باید دارای حقوق و فرصت های یکسان باشند. 
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آنها باید از امکانات یکسان برای تأثیر گذاری روی جامعه و زندگی شان 
برخوردار باشند. وقتی با شخصی به علت زن بودن یا مرد بودن او رفتار بد 

صورت میگیرد این امر را تبعیض جنسیتی میگویند.  

در اوایل قرن بیستم تفاوت های بزرگ بین حقوق زن و مرد در سویدن 
وجود داشت. زنان تا سال 1921 حق رأی دادن نداشتند. در همان زمان 

زنان متأهل را دارای صالحیت قانونی دانستند. به این معنی که بطور مثال 
برای اولین بار زنان اجازه داشتند تا در مورد درآمد خود تصمیم بگیرند. 

بسیاری از زنان متأهل قبالً به امور منزل و مراقبت از اطفال می پرداختند 
اما در دهۀ 1970 کودکستان ها و مراکز تفریحی بیشتری برای اطفال 

تأسیس گردید. این امر باعث شد تا زنان به آسانی بتوانند کار کنند و عاید 
داشته باشند.  

در قدیم بسیاری از کار های خانه توسط زنان انجام داده میشد. بطور مثال 
کار های خانه به معنی مراقبت از اطفال، شستشو، پاک کاری و ظرف شویی 
میباشد. امروزه کار های خانه بیشتر مساویانه تقسیم میگردد اما هنوز هم 

زنان کار زیادی نسبت به مردان انجام میدهند. زنان تقریباً 26 ساعت در 
هفته در خانه کار میکنند در حالیکه مردان تقریباً 21  ساعت کار میکنند.

وقتی یک فامیل دارای طفل است، والدین حق دارند تا برای بودن با طفل 
خود در خانه رخصتی بگیرند. به این رخصتی، رخصتی والدینی میگویند. 

وقتی شما در رخصتی والدینی بسر می برید میتوانید از ادارۀ بیمه 

Colourbox :س ک ع
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اجتماعی برای کمک مخارج والدین درخواست کنید. رخصتی گرفتن از کار 
و تحصیل برای بودن با طفل در خانه برای زنان و مردان یک امر عادی 

است اما هنوز هم زنان بیشتری نسبت به مردان در خانه با طفل میمانند. 
برای اینکه مردان بیشتری با طفل در خانه بمانند دولت تصمیم گرفت تا 

معاش اضافی را وضع کند. به این معنی که والدین که رخصتی والدینی را 
بطور مساویانه بین هم تقسیم کنند میتوانند پول اضافی دریافت کنند.    

ت ـی اس ان در س زن
امروزه تقریباً تعداد زنان در پارلمان سویدن یا Riksdag با تعداد مردان 

یکسان است. نصف از وزیران در ادارات دولتی مرد اند و نصف دیگر 
زن هستند. در بین سیاستمداران انتخاب شده در شهرداری های سویدن 

تقریباً 43 فیصد آن را زنان تشکیل میدهد.  

ـب ت ک ار و م ـل ک ح ی در م ت ـی س ن ـاوات ج س م
در سویدن زنان زیادی در مقایسه با سایر کشورها به کار مشغول هستند. 
تقریباً 80 فیصد زنان بین سنین 20 و 64 سال کار میکنند. اما در محل کار 
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مساوات وجود ندارد. زنان معمواًل نسبت به مردان معاش کمتری دریافت 
میکنند. تعداد مدیران زن هم مساویانه نیست. همچنان مردان زیادی 

دارای شرکت های شخصی هستند.   

در مکاتب اجباری و لیسه کریکولم وجود دارد. کریکولم مسایل مربوط به 
مساوات جنسیتی را نیز مشخص میکند. به این معنی که معلمین باید با 

دخترها و بچه ها یکسان برخورد کنند. 

ویدن ی در س ت ـی س ن ـاوات ج س ه م طه ب ن در راب ی وان ق
مساوات جنسیتی بخشی از اکثر قوانین سویدن است. یکی از قوانین مهم 

قانون سقط جنین است که در سال 1975 تصویب گردیده و حق آزادی 
سقط جنین را تصریح میکند. به این معنی که اگر زنی حامله شود حق 

دارد تا تصمیم بگیرید که طفل را بدنیا بیاورد یا خیر.    

ممنوعیت تنبیه بدنی اطافل در سال 1979 آغاز گردید. سویدن اولین 
کشور جهان بود که تنبیه بدنی اطفال را ممنوع قرار داد. ممنوعیت تنبیه 

بدنی اطفال در قانون خانواده، ماده های قانون جزا را تصریح میکند، 
بخاطریکه در گذشته خشونت با اطفال برای مقاصد تربیتی جواز داشت. 

در سال 1982 قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن خشونت خانوادگی 
جرم شناخته شد و بر آن پیگرد قانونی وضع گردید.

 به این معنی که اگر کسی در خانواده از خشونت استفاده میکند هرکسی 
میتواند موضوع را به پولیس راپور بدهد. در گذشته فقط قربانی خشونت 

میتوانست جرم را گزارش بدهد.  

در سال 1998 قانون مخصوصی راجع به خشونت به تصویب رسید که 
آنرا قانون خشونت علیه زنان میگویند. این قانون بیان میدارد که خشونت 

علیه زن در خانه جرم بوده و جزای آن حبس است.

قانون تساوی فرصت ها در سال 1980به تصویب رسید. این قانون در 
درجۀ اول به روی مساوات در محیط کار و معاش تمرکز داشت. از سال 

2009 به اینطرف قانون تساوی فرصت ها مردم را در مقابل تبعیض 
بر اساس جنسیت، هویت یا ظاهر جنسیتی، نژاد، دین یا سایر عقاید، 

معلولیت، گرایش جنسی یا سن و سال محافظت میکند.  .

اتحادیۀ رسیدگی به مساوات )DO( وجود دارد که وظیفۀ دیده بانی از 
اجرای قانون را بعهده دارد. 

ـی  س ن ش ج رای ت و گ ـی س ن ای ج ـورم ه ن
تمام جوامع راجع به چگونگی زندگی مردم نورم های خاصی دارند. نورم 
ها نظریات و مقرارتی اند که صحیح بودن و غلط بودن امور و چگونگی 
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برخورد مردم را تعیین میکند. اینکه مردم باید به جنس مخالف عالقه 
داشته باشند یا همجنس گرا نباشند یک نورم بسیار قوی است. در بسیاری 

از جوامع نورم های محکمی وجود دارد که مردان و زنان باید متفاوت 
باشند و اینکه باید رول های مختلفی داشته باشند. 

در سویدن همه حق دارند بدون در نظر داشت جنسیت با هر گونه 
شریک زندگی که میخواهند زندگی کنند. جنسیت را که شما دارید هویت 
جنسیتی میگویند. هویت جنسیتی به ظاهر جسم شما ارتباط ندارد بلکه 

به جنسیتی ارتباط دارد که شما خود را متعلق به آن میدانید. همه حق 
دارند تا هویت جنسیتی خود را به شیوۀ که میخواهند اظهار کنند. وقتی با 
شخصی به علت اینکه او همجنسگرا، دوجنس گرا است یا به شیوۀ خود را 
ابراز میکند که مخالف نورم های اینکه مرد و زن چگونه باید باشند است، 

بد رفتاری صورت بگیرد این امر تبعیض پنداشته میشود.   

ن ـاب دی خ ت آزادی ان
آزادی دینی در سویدن از 1951 به اینطرف برقرار بوده است. آزادی دینی 

به این معنی که شخص حق دارد هر دینی را که میخواهد از آن پیروی 
کند، انتخاب کند. آزادی دینی یکی از مهمترین حقوق در قانون اساسی 

سویدن بشمار میرود. معلومات راجع به آزادی دینی در چندین معاهده 
های بین المللی از قبیل اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق 
اطفال ملل متحد وضع گردیده است. دولت باید به آزادی دینی احترام 

قائل بوده، از آن محافظت نموده و در این راستا کار کند.    

همه انسانها حق دارند دین و مذهب انتخاب کنند، تغییر دهند یا دین  •
خود را ترک کنند.

همه حق دارند تا از دین خود عمالً پیروی کنند. به این معنی که بطور  •
مثال حق دارند تا انجمن دینی تأسیس کنند. 
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همه حق نوشتن یا انتشار اخبار و معلومات را دارند. •

همه حق دارند تا مسایل دینی را تدریس نموده و مراسم دینی را  •
تجلیل کنند. 

هیچ کس نباید از انجام فرایض دینی یا اعتقادی اش منع شود. •

هیچ کس نباید بخاطر عقیده اش مورد تبعیض قرار گیرد. •

والدین حق دارند تا اطفال خود را مطابق با مذهب خود مذهبی  •
تربیت کنند.

استخدام کننده باید از خود آزادی نشان دهد تا کارمندان بتوانند فرایض  •
دینی خود را در محیط کار انجام دهند. 

ژاد ن
مـردم که در سـویدن زندگی میکنند از نقـاط مختلف جهان آمده اند. 

نـژاد بـه این معنی که هر شـخص در یک یـا چندین فرهنگ و گروه 
نژادی ریشـه دارد. تمام انسـانها دارای یک یا چندین سـابقۀ نژادی 

هسـتند. رفتار بد بر اسـاس نژاد تبعیض بوده و نقض حقوق بشـر شـمرده 
میشود. 

ـی رس ت ـت و دس ی ول عل م
بسـیاری از افراد دارای یک یا چندین معلولیت هسـتند. بطور مثال 

معلولیت شـامل دید، شـنیداری، فهم، حرکت ضعیف یا بی حرکتی میتواند 
باشـد. اجتماع باید در دسـترس همه قرار داشـته باشد. نباید برای افراد 
دارای معلولیـت بخاطر اشـتراک در زندگی اجتماعی کدام مانع وجود 

داشـته باشـد. یکی از نمونه های کار برای اجتماع قابل دسـترس این است 
که باید سـاختمان های سـاخته شـود که افرادایکه در بلند شدن راه زینه 
ها مشـکل دارند بتوانند وارد سـاختمان شـوند و بدون ممانعت در مکان 

ها حرکت کنند.   

ال س و  ن  س
برخورد بد بر اسـاس اینکه شـخص زیاد پیر یا جوان اسـت تبعیض 

شـمرده میشـود. قوانین و قواعد وجود دارد که در بعضی از حاالت با 
بزرگسـاالن و خوردسـاالن برخورد متفاوتی باید صورت بگیرد. بطور مثال 
حد معین سـن و سـال برای گرفتن جواز درایوری یا نوشـیدن الکول معین 

گردیده است.  
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رد ـل و ف ی ام ف
فامیل چیست؟ جواب این سوال در فرهنگ ها و جوامع مختلف فرق 

میکند. در بعضی از نقاط دنیا فامیل به خویشاوندان یا گروه که شخص 
به آن متعلق است گفته میشود. در سویدن اکثراً فقط والدین، خواهران یا 

برادران و اطفال فامیل نامیده میشوند. همچنان تعریف فرد در فرهنگ 
ها و جوامع مختلف، متفاوت است. دو دیدگاه مختلف راجع به فرد وجود 

دارد که یکی فردگرایانه و دیگر جمع گرایانه است.   

انه رای ردگ ف اه  ـدگ دی
دیدگاه فردگرایانه به این معنی که فرد مهمتر از گروه از افراد است. هر 
فرد ترغیب میشود تا نظریات و عقاید خود را داشته باشد. فرد خود را 
منحیث شخص آزادی که مسئولیت زندگی، خوشی و آینده اش بدوش 

خودش است می بیند. فرد اول یک فرد آزاد و مستقل است و بعداً جز از 
گروه های مختلف.    

انه رای ـع گ م اه ج ـدگ دی
دیدگاه جمع گرایانه به این معنی که منافع گروه مهمتر از فرد است. 

آنچه شما منحیث یک فرد انجام میدهید باالی تمام گروه تأثیر میگذارد. 
در جامعۀ جمع گرا اکثراً یک حس مشارکت قوی وجود دارد. مسئولیت 

ها در میان مردم در یک گروه تقسیم میشود. دیدگاه جمع گرایانه به این 
مفهوم که بسیاری از مردم اکثراً جز از فامیل حساب میشوند. اکثر اوقات 

خویشاوندان جز از فامیل بشمار میروند.

ی اع م ت ـف اج ل ت خ ـای م م ه ـت س ی س
سیستم های مختلف اجتماعی یعنی اینکه مردم دارای نظریات مختلف 

باشند. سویدن از بسیاری جهات یک جامعۀ فردگرا است. کار های که یک 
فرد انجام میدهد بیشتر بر خود او اثر میگذارد نه بر فامیل و اقارب وی. 

در سویدن دولت مسئولیت مصونیت مردم را بعهده دارد. بنابراین مردم 
برای زندگی مصون وابسته به اقارب خود نیستند. در جوامع که دولت 

مسئولیت رعیت خود را بدوش نمیگیرد مردم برای مصونیت به اقارب خود 
تکیه میکنند.  

اگر شخصی جرمی در سویدن مرتکب شود فقط شخصی که جرم را مرتکب 
شده جزا میبیند نه فامیل و اقارب او.
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ال  اطف وق  ق ح
تقریباً در تمام کشور ها برای حفاظت از اطفال و نوجوانان قوانین و 

مقررات وجود دارد. در سویدن اطفال و نوجوانان از طریق قوانین ملی 
و بین المللی محافظت میشوند. سویدن تهدید ها و خشونت های را 

که متوجه حقوق و محافظت اطفال هستند بسیار جدی میگیرد. دولت 
و مقامات محلی همواره کار میکنند تا اطفال و نوجوانان تربیت بهتر 

دریافت کنند.    

ال ف ـوق اط ق ون ح ـی س وان ن ک
سویدن کنوانسیون حقوق اطفال ملل متحد را امضاء نموده است. 

کنوانسیون به مجموعۀ قوانین گفته میشود که چندین مملکت با آن 
موافقت کرده اند. در کنوانسیون حقوق اطفال قوانینی برای محافظت از 

حقوق انسانی اطفال وضع گردیده است.
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اطفال باید از تبعیض 
محافظت شوند.
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از آنجا که سویدن کنوانسیون را امضاء نموده لذا تعهد سپرده که تمام 
قوانین باالی اطفال و نوجوانان کشور اجرا خواهد شد. در این کنوانسیون 

مقرارت مختلفی درج گردیده که آنرا ماده میگویند. کنوانسیون حقوق 
اطفال دارای 54 ماده است. 

مهمترین حقوق اطفال قرار ذیل اند:

طفل باید در مقابل تبعیض حفاظت شود. به این معنی که نباید با او  •
نسبت به دیگران بد رفتاری صورت گیرد.

در تمام تصامیم سیاستمداران، مقامات و محاکم در در جۀ اول منافع  •
طفل در نظر گرفته شود. 

والدین باید طفل را مطابق با سن و سال و میزان رشد او تربیت کنند. •

طفل حق زندگی و رشد دارد. به این معنی که دولت باید طفل را در  •
مقابل مرگ های ناشی از جنگ و مریضی حفاظت کند. حق رشد به 

این مفهوم که طفل حق دارد تا از دوران طفولیت خوب برخوردار 
باشد. 

طفل حق اظهار نظر داشته و باید حرف او شنیده شود. مقامات و  •
محاکم باید نظر طفل را سوال کنند.

طفل حق زندگی خصوصی دارد. به این معنی که بطور مثال والدین  •
نباید کتابچۀ خاطرات و خط های او را بخوانند. 

طفل حق دارد تا در مقابل خشونت خانوادگی حفاظت شود. طفل باید  •
در برابر والدین و سایر اشخاصی که از خشونت استفاده میکنند یا به 

طریقه مطلوب از طفل مراقبت نمیکنند محافظت شود.

مکاتب سویدن با اساس قرار دادن مقررات کنوانسیون در راستای حقوق 
www. ،اطفال کار میکنند. میتوانید راجع به حقوق اطفال در ویب سایت

barnkonventionen.se  بیشتر بخوانید. 

BRIS عه -  ام ـال در ج ف ـوق اط ق ح
BRIS  )حقوق اطفال در جامعه( مؤسسه است که اطفال و نوجوانان را 
که نگرانی و مشکالت دارند کمک میکند. تماس تلیفونی با BRIS رایگان 
میباشد، شمارۀ تلیفون این مؤسسه   116111 است. هر طفل زیر سن 18 
سال میتواند باBRIS  تماس تلیفونی برقرار کند و با شخصی راجع به هر 

چه که بخواهد حرف بزند. تماس تلیفونی با شمارۀ مذکور رایگان است.     

شمارۀ تلیفون کننده بهBRIS  قابل مشاهده نمی باشد. همچنان شمارۀ
BRIS  در بل تلیفون درج نمیگردد تا نشان دهد که با BRIS  تماس گرفته 

شده است.
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همچنانBRIS  میتواند بزرگساالن را که نسبت به اطفال خود نگران اند 
کمک کند. بزرگساالن میتوانند به شمارۀ          077-1505050 خط کمکی

BRIS  تماس بگیرند. معلومات بیشتر در سایت، www.bris.se موجود 
است.   

ه زن و  ی ـرد عل ت م ـون ش خ
ان ک زدی ن ا  ب ت  ـون ش خ

خشونت با نزدیکان زمانی بوقوع می پیوندد که شخص بخواهد قدرت 
خود را توسط کنترول کردن، ضرب و شتم یا تهدید نمودن شخصی دیگر 
اعمال کند. در سویدن خشونت علیه دیگران ممنوع است. این کار نقض 

حقوق بشری سایر افراد است و جرم شمرده میشود.  

همچنان استفاده از خشونت در خانواده ممنوع است. خشونت خانوادگی 
شامل تمام انواع خشونت های میشود که در میان طرفین واقع میگردد. 

طرفین شامل دگرجنس گرا و روابط همجنس گرایی همچنان خواهر یا برادر 
و سایر اعضای فامیل و رابطۀ خویشاوندی میگردد. به این معنی که لت و 

کوب طفل ، شوهر، زن یا شریک زندگی ممنوع است. باوجود این خشونت 
خانوداگی وجود دارد.  اکثراً زنان قربانی لت و کوب و بد رفتاری میشوند. 

خشونت خانوادگی میتواند فزیکی، روانی، مالی، مادی یا جنسی باشد.

قرار دادن اطفال در معرض دید اینکه پدر یا مادر شان مورد خشونت قرار 
میگیرد یک خشونت روانی است. این معمول است که ارتکاب خشونت توسط 

شخصی که لت و کوب شده و شخصی که این کار را انجام داده کوچک 
شمرده شود یا انکار گردد. اما اطفال میبینند، میشنوند و احساس میکنند. 

همچنان معمول است که طفل را نیز مورد لت و کوب قرار میدهند. فشار 
دایمی ترس از خشونت میتواند پیامد های صحی، جسمی و روانی ناگواری 

داشته باشد. خطر بیش از حد مشکل داشتن در مکتب نیز وجود دارد.

خشونت جسمی میتواند لت و کوب، تیله کردن یا کش کردن مو های 
شخص باشد. خشونت روانی میتواند تهدید، ترساندن یا تحقیر کردن 

شخص باشد یا وقتی کسی به شخص دیگر حرف های بد بزند. مانع شدن 
شخص از دیدن دوستانش نیز میتواند خشونت باشد. خشونت مالی وقتی 

صورت میگیرد که یکی از طرفین در یک رابطه کنترول تمام پول ها را 
بدست داشته باشد و طرف دیگر پول کافی برای زندگی کردن نداشته 

باشد. همچنان خشونت میتواند مادی باشد مثالً وقتی شخصی اشیای شما 
را خراب کند. خشونت جنسی وقتی صورت میگیرد که شخصی سعی کند 

بدون رضایت طرف با او رابطۀ جنسی برقرار کند.
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ی وس ام ن ت  ـون ش خ
ناموس به صداقت، اخالق نیک یا داشتن آبرو گفته میشود. ناموس داری 
یعنی داشتن احترام به شخص و عدم شرمندگی. حرمت فامیل ها و گروه 

ها با نگهداری و حفظ سنت ها و معیار های فامیل محفوظ نگهداشته 
میشود. خشونت خانوادگی و خشونت علیه زنان در هر کشور و فرهنگ 

وجود دارد. خشونت ناموسی خشونت در مقابل کسی است که سنت های 
فامیل یا گروه از افراد را شکسته باشد.     

مهمترین اصل مرتبط به ناموس به جنسیت زنان و دختران و باکره بودن 
دختر در هنگام ازدواج ارتباط دارد. مثال های از جرایم ناموسی میتواند 

مانع شدن کس از پوشیدن لباسی که دوست دارد یا کنترول کردن کس 
بخاطر دوستان که دارد باشد. جرایم ناموسی میتواند شامل مواردی مثل 

قادر نبودن به تصمیم گیری ازدواج با شخص مورد نظر، تهدید های وخیم 
خشونت جسمی و در حاالت شدید خشونت مرگبار نیز گردد. 

در اکثر موارد دختران و زنان جوان قربانی خشونت های ناموسی میگردند 
اما مرد ها نیز میتوانند قربانی شوند. همجسن گرایان نیز گروه آسیب 

پذیر اند. خشونت ناموسی بیشتر در جوامع جمع گرا یا جوامع که مرد ها 
نسبت به زنان قدرت زیاد دارند رایج است. مرد و زن هر دو میتوانند علیه 

شخصی که معیار ها و سنت های فامیل را شکستانده مرتکب خشونت 
گردند. تصمیم اعمال خشونت مشترکاً گرفته میشود.   

)Ida Edgren( رن دگ دا ای س از: ای ک ع
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سویدن از اعالمیۀ جهانی حقوق بشر پیروی میکند. این حقوق راجع به 
تمام اشخاصیکه باالی سن 18 قرار دارند و قادر به تصمیم گیری در رابطه 
به زندگی و آیندۀ خود هستند میباشد. به این معنی که همه حق دارند تا 

در رابطه به بدن، جنسیت و انتخاب شریک زندگی خود تصمیم بگیرند. 

وید گ ی ـه م ـون چ ان ق
هر کسی که در رابطه به اقارب خود از خشونت کار میگیرد و خشونت 

توسط مرد باالی زن اعمال شده باشد، بطور چشمگیر صداقت زن را نقض 
نموده است.

شخصیکه در رابطه به سایر نسبت های نزدیک مرتکب خشونت گردیده 
میتواند به نقض شدید صداقت نزدیکان محکوم گردد. همچنان شخصیکه 

نسبت به نزدیکان خود مرتکب خشونت شده ممکن است به تهدید و 
تجاوز محکوم شود.    

ت رس اس ـت ک در دس م ک
ادارۀ خدمات اجتماعی مسئولیت فراهم نمودن کمک و همکاری برای 

اطفال، زنان ومردان که با خشونت خانوادگی روبرو هستند را بعهده دارد. 
شهرداری نیز مسئولیت دارد که برای زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و 
اطفال آنها بطور مثال از طریق پناه گاه ها در مقابل خشونت های بیشتر 

محافظت فراهم کند.  

در بسیاری از شهر ها برای زنان و اطفال مراکز بحران وجود دارد که 
به قربانی های خشونت کمک میکنند. همچنان مراکز بحران مخصوص 
وجود دارد که مردان را در عدم اعمال خشونت کمک میکنند. اگر شما 

مرد هستید و مورد خشونت قرار گرفته اید به شما نیز کمک و محافظت 
فراهم میگردد.    

اگر شما زن هستید و مورد تهدید و خشونت قرار گرفته اید، میتوانید 
 Kvinnofridslinjen، ،به خط کمکی خشونت علیه زنان زنگ بزنید

Kvinnofridslinjen همیشه باز اند. تماس تلیفونی به این خط رایگان 
است. هنگام تماس تلیفونی الزم نیست خود را معرفی کنید. معلومات 

به زبان های مختلف در ویب سایت Kvinnofridslinjen موجود است، 
www.kvinnofridslinjen.se. شمارۀ تلیفون: ۰۲۰5۰5۰5۰   

 Terrafem تلیفون کنند. کارمندان Terrafem همچنان زنان میتوانند به
به 50 زبان دنیا صحبت میکنند. شما میتوانید در روز های هفته از 8 الی 
17 به آنها زنگ بزنید. تماس تلیفونی به این مرکز رایگان است. همچنان 

میتوانید اسم و شمارۀ تلیفون خود را بگذارید و Terrafem دوباره به شما 
زنگ خواهد زد. شمارۀ تلیفون: 020521010  
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مرکز بحران برای زنان، سازمانی است که به زنان و اطفال که در روابط 
نزدیک خود قربانی خشونت گردیده اند کمک و محافظت فراهم میکند. 

بسیاری از مراکز بحران زنان  به کمک مؤسسه ها و دواطلبان اداره 
میشوند. در سرتاسر سویدن مراکز بحران زنان و حتی مراکز بحران دختران 

www. وجود دارد. میتوانید در مورد موجودیت مراکز در ویب سایت
kvinnojouren.se بیشتر بخوانید.    

ـی س ن د ج اص ق رای م ـان ب س ـارت ان ج ی و ت ـگ ش اح  ف
دولت سویدن میگوید که فاحشگی و تجارت انسان برای مقاصد جنسی 

خشونت علیه زنان است. بنابراین قانون وضع گردیده که شخصیکه 
مورد فاحشگی و تجارت انسان برای مقاصد جنسی قرار میگیرد محکوم 

نمیگردد. بلکه آنانیکه رابطۀ جنسی را خریداری نموده یا دیگران را مجبور 
به فروش رابطۀ جنسی می نمایند مرتکب جرم شده و جزا داده میشوند.

ان ـۀ زن ن ت خ
در بسیاری از کشور ها دختران ختنه میشوند. ختنۀ زنان به این معنی که 

قسمت های کوچک از آلت تناسلی زنان بریده میشود. همچنان به این مفهوم 
که تمام قسمت ها بریده شوند و بعداً این قسمت ها بهم دوخته شوند.

ی ح ص رات  ط خ
زنان و دختران مشکالت زیادی را بعد از ختنه شدن متحمل شوند. بسیاری 

در هنگام ادرار کردن مشکل دارند زیرا در اثر ختنه شدن مجرای ادرار 
آسیب میبیند. بسیاری از زنان تا آخر زندگی در آلت تناسلی خود درد 

احساس میکنند و تأثیر منفی روی رابطۀ جنسی آنها میگذارد. ممکن آنها 
به مشکالت جدی در دوران قاعدگی و عفونت دچار شوند. همچنان در 

هنگام حاملگی و بدنیا آوردن طفل دچار مشکل خواهند شد.  

ـویدن ان در س ۀ زن ن ت ه خ ی ل ـارزه ع ب م
ختنۀ زنان در سویدن ممنوع است. طبق قانون، ختنۀ زنان حتی اگر به 
رضایت آنها باشد نباید صورت بگیرد. کسیکه ختنۀ زنان را انجام بدهد 

ممکن است به حبس محکوم شود. حتی اگر ختنه در کشور دیگری صورت 
گرفته باشد شخص انجام دهندۀ ختنه در سویدن محکوم میگردد. همچنان 

بطور مثال دوختن رحم زنان بعد از والدت خالف قانون است.   

تمام افرادیکه با اطفال و نوجوانان در سویدن فعالیت دارند در صورتیکه 
فکر میکنند دختری ختنه شده یا ختنه خواهد شد باید به ادارۀ خدمات 

اجتماعی راپور بدهند. 

در سویدن، انجمن های متعددی از قبیل انجمن ملی توقف ختنۀ زنان 
)RISK( و انجمن آموزش مسایل جنسی )RFSU( وجود دارد که علیه 
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ختنۀ زنان فعالیت دارند. هر دو انجمن به زبان های مختلف راجع به 
ختنۀ زنان معلومات فراهم میکنند.  

ـده اند ه ش ن ت ه خ ان ک رای زن ـک ب م ـت و ک ب راق م
اگر شما سوالی دارید یا به مراقبت و کمک ضرورت دارید میتوانید با نرس 
مکتب خویش، مرکز مشاورۀ جوانان، کلینیک نسائی والدی یا شفاخانۀ زنان 
تماس بگیرید. بسیاری از زنان که کمک دریافت کرده اند بعد از تداوی به 

وضعیت عادی برگشته اند.
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4 ل  ص ث، ف ورد بح ـواالت م س
فامیل از نظر شما چه اهمیت دارد؟ 

کلمۀ »حقوق بشر« از نظر شما چه معنی میدهد؟

مردان و زنان چگونه میتوانند از مساوات گسترده مستفید شوند؟ 

تبعیض از نظر شما چه معنی میدهد؟ 

چه فکر میکنید کدام گروه ها میتوانند در جامعه مورد تبعیض 
قرار گیرند؟

تجربۀ شما از آزادی دینی در سویدن چیست؟

کنوانسیون حقوق اطفال ملل متحد میگوید که منافع اطفال 
همیشه در اولویت قرار دارد. همگی چنین فکر نمیکنند. شما چه 

فکر میکنید؟

کلمۀ »ناموس« از نظر شما چی معنی میدهد؟

وقتی بحث آزار ناموسی مطرح میشود تفاوت بین پسران و دختران 
چیست؟

چگونه میتوانید شخصی را که در معرض خشونت از جانب 
نزدیکانش قرار گرفته است کمک کنید؟
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داشـتن فامیـل و زندگی   .۵
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ال  ف اط ـت  ب راق م

اری  ب اج ـب  ت ک م

ـه  س ی ل و  ه  ـط وس ت م ب  ت ک م

ـی  راس وک دم و  ب  ت ک م

ا ل ه ی ام ـرای ف ی ب ال ـای م ـت ه ای م ح
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ا هم ی ب ـف زندگ ل ت خ ـواع م ان
در سویدن، این معمول است برای یک جفت که قبل از عروسی باهم 

زندگی نمایند و طفل داشته باشند. بسیاری ازدواج نمیکنند. آنها با هم به 
مثل شریک زندگی یا به زبان سویدنی سامبو »Sambo زنگی میکنند. 

ازدواج 
در سویدن، زمانیکه به سن 18 سالگی برسید میتوانید ازدواج کنید. این 

قانون است. این قوانین برای تمامی اتباع سویدن و حتی غیر سویدنی ها 
قابل اجرا میباشد. ممکن است در سایر ممالک قوانین دیگری وجود داشته 

باشد، اما مقامات سویدن تنها ازدواج های خارجی را تصدیق مینماید که 
در مطابقت به قوانین سویدن باشد.  

قبل از ازدواج، شما باید استعالمی راجع به موانع احتمالی ازدواج تسلیم 
نمایید. به این مفهوم که راجع به ممنوعیت ازدواج بررسی صورت خواهد 
گرفت. بررسی ممنوعیت ازدواج توسط ادارۀ مالیه سویدن در شهرداری که 

راجستر شده اید صورت میگیرد.اگر هیچگونه ممنوعیت وجود نداشته باشد، 
برای شما تصدیق نامۀ که به مدت چهار ماه اعتبار دارد ارائه خواهد شد.

شما باید این سند را به دفتر ازدواج تسلیم نمایید. اگر شما و یا کسی که با 
او ازدواج مینمایید در سویدن ثبت نشده باشید، این بررسی در کشور که 

شما ثبت شده اید صورت میگیرد.

طبق قوانین سویدن،  موارد ذیل موانع ازدواج میباشد: 

اگر شما و یا شریک زندگی تان زیر سن 18 سال باشید •

اگر شما محرم کسی باشید که میخواهید با او ازدواج کنید •
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اگر شما و یا شریک زندگی تان قباًل ازدواج نموده و یا هم  قبالً منحیث  •
شریک زندگی کسی ثبت شده باشید

قوانین سویدن ازدواج های اجباری را جایز نمیداند. به این معنی که هیچ 
کسی نمی تواند با کس دیگر به اجبار ازداوج نماید. هر شخص باید خودش 

تصمیم بگیرد که با کی ازدواج کند. 

 شما همیشه حق دارید که از ازدواج کردن انکار نمایید.

مقامات در سویدن میتوانند ازدواج های خارجی را لغو نمایند در صورتیکه 
شخص به اجبار ازدواج کرده باشد.عروسی مراسمی است که دو شخص 

در آن با هم ازدواج مینمایند. شما میتوانید در کلیسا ازدواج کنید یا هم 
عروسی شخصی داشته باشید. عقد شما در صورتی مدار اعتباراست که 
توسط یکی از مقامات ثبت شده و مورد تصدیق خوانده شود. به گونه 

مثال: این شخص میتواند یک کشیش، یک امام و یا هم یک شخص رسمی 
مسئول عروسی های شخصی باشد. شخص مذکور از سوی هیئت اجرایی 

ایالت به عنوان مسئول ازدواج در محکمه و یا ازدواج شخصی تعیین 
میشود. ازدواج های شخصی، ازدواج های اند که به کدام دین ارتباط ندارند. 
اگر عروسی در مراسم مذهبی توسط شخصی صورت گیرد که از طرف قانون 

اجازه این کار را ندارد ازدواج فاقد اعتبار میباشد. برای چنین ازدواج که به 
رسمیت شناخته شود، باید مراسم عروسی شخصی برگزار گردد. 

در سویدن، ازدواج یک موضوع عاری از جنسیت است. به این معنی که دو 
شخص از یک جنس میتوانند با هم مانند مرد و زن ازدواج نمایند. مسئول 

اجرای ازدواج های شخصی نباید از اجرای این ازدواج ها انکار نماید. اگر چه، 
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یک مسئول ازدواج مذهبی میتواند این مسئله را انکار نماید، مانند یک کشیش 
کلیسا در سویدن. اگر کشیش از انجام دادن همچون ازدواج ها خود دارای 

نماید در اینصورت این دو شخص میتوانند به کشیش دیگر مراجع نمایند.

 برای کسانیکه ازدواج کرده اند قانون وجود که بنام قانون ازدواج یاد 
میشود. قانون ازدواج شامل ، به عنوان مثال، قانون میراث، که طبق این 
قانون کسی که پس از عروسی زنده میماند، همراه  با طفلش، اگر طفل 

وجود داشته باشد، تمام دارایی را به ارث میبرد. 

در مورد میراث در فصل هشتم بیشتر بخوانید. 

ی زندگ ان  ک ـری ش
شریکان زندگی دو شخص اند که بدون ازدواج با هم به عنوان یک جفت 

زندگی مینمایند. در سویدن و دیگر ممالک شمالی، این معمول است که به 
حیث شریک زندگی، زندگی نمایید. داشتن طفل قبل از ازدواج نیز معمول 
است. در ارتباط به شریک زندگی بودن قوانین وجود دارد، قانون شریکان 

زندگی. این قانون دربارۀ خانه که دو شخص در آن زندگی میکنند و وسایل 
که صاحب آن هستند میباشد. اگر یکی از آنها بمیرد، شریک زندگی دیگر حق 

دارد که در خانۀ مشترک که آنها زندگی مینمودند زندگی نماید.

 همچنان او میتواند به عنوان میراث لوزام مشترک را که آنها با هم 
استفاده مینمودند تصاحب نماید. برای به ارث بردن دارایی های دیگر 

عنوان مثال پول در بانک، باید وصیت نامه وجود داشته باشد. 

ق ال ط
در سویدن، شما میتوانید خانم و یا شوهرتان را حتی که خواست مشترک 
تان نباشد طالق دهید. اگرطالق میگیرید باید به محکمۀ ابتدائیه در شهر 

که شما ثبت شده اید مراجعه نمایید.

 شما و همسرتان میتوانید عریضه طالق را با هم بنویسید. اگربا هم موافق 
نیستید، میتوانید درخواست طالق را به تنهایی بدهید. 

اگر شما با هم درخواست طالق بدهید و دارای طفل نباشید، محکمۀ ابتدائیه 
میتواند در کمترین وقت در مورد شما قضاوت نماید. اگر شما طفل داشته 
باشید، و اگر یکی از شما نمی خواهد طالق بگیرد برای فکر کردن به شما 
وقت داده میشود. این بدان معنی است که به شما وقت برای دوباره فکر 
کردن درمورد که آیا شما واقعاً میخواهید طالق بگیرید داده میشود. وقت 

دوباره فکر کردن حد اقل شش ماه و حد اکثر یکسال میباشد. 

اگر شما بعد از سپری نمودن شش ماه میخواهید از هم طالق بگیرد، باید با 
محکمه ابتدائیه تماس بگیرید. این به معنای تکمیل نمودن طالق تان است. 
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اگر شما مکتوب را بعد از شش ماه برای تکمیل نمودن طالق تان ارسال نکنید 
محکمه ابتدائیه فیصله شما را لغو نموده و طالق صورت نخواهد گرفت. اگر 
محکمۀ دریابد که شما اجباراً به عقد ازداوج در آمدید )ازدواج اجباری( حکم 

طالق فوراً بدون در نظر داشت وقت برای فکر کردن میتواند صادر شود.

ل  ف ط ی  ـت رس رپ س
سرپرستی طفل به این مفهوم است که سرپرستان، معموالً والدین، 

مسئولیت قانونی طفل را بعهده دارند. این بدان معنی است که شما حق و 
مسوولیت دارید که از طفل مراقبت نمایید. طبق قانون، اطفال باید تا سن 

18 سالگی دارای سرپرست باشند.

حضانت مشترک، یا سرپرستی مشترک، به این مفهوم است که هر دو 
والدین مسئولیت قانونی اطفال شان را بعهده دارند. آنها باید مشترکاً در 
موضوعات مربوط به طفل شان تصمیم بگیرند.هر یک از والدین وظایف 
یکسان دارند. حتا اگر آنها با هم زندگی نکنند. همچنان اگرسرپرست طفل 

هستید،حق دارید در مورد طفل تان معلومات دریافت نمایید.این بدان 
معنی است که شما میتوانید معلومات در مورد طفل تان را از کودکستان، 
مکتب، مراکز خدمات صحی، نهاد های خدمات اجتماعی، پولیس و دیگر 

مقامات دریافت نمایید. 

حضانت یا سرپرستی تک نفری به این معنی است که یکی از والدین 
سرپرستی طفل را به  تنهایی عهده دار بوده و تمام تصامیم مربوط به طفل 

را اتخاذ مینماید. اگر ازدواج کرده اید، شما به گونه خودکار در سرپرستی 
طفل سهیم میباشید. اگر ازدواج نکرده اید، باید در اداره رفاه اجتماعی 
)شعبۀ قانون خانواده( یک فورم را در مورد اینکه پدر طفل کی هست 

تکمیل نمایید. سپس شما در سرپرستی مشترک طفل شریک خواهید بود. 

اگر شما خواهان اخذ طالق هستید و به توافق نرسیده اید که چی کس 
باید سرپرستی طفل را عهده دار شود، میتوانید با شعبۀ قانون خانواده 

در شهرداری های مربوطۀ تان تماس بگیرید. آنها میتوانند به شما کمک 
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نمایند. اگر شما به توافق نرسید این مسئله جنبه قانونی گرفته و به 
محکمه ابتدائیه راجع میشود. قبل از این که محکمه حکم صادر نماید که 
چی کس باید سرپرستی طفل را عهده دار شود و طفل در کجا باید زندگی 

نماید از شعبۀ قانون خانواده میخواهد تا موضوع را بررسی کند.

ان  ـال و نوجوان ـت اطف ب راق م
والدین و سرپرستان در مقابل اطفال مسئولیت دارند، اما کمک از سوی 

اجتماع نیز برای آنها وجود دارد. تمام اطفال و نوجوانان در سویدن 
مستحق مراقبت صحی میباشند. دولت، مناطق و شهرداری ها امکانات 

متفاوتی را در اختیار والدین قرار میدهد تا بتوانند از اطفال و نوجوانان 
شان مراقبت نمایند. بسیاری از والدین در سویدن در هنگام رشد و نموی 
اطفال با ادارۀ خدمات صحی اطفال ارتباط نزدیک دارند. بطور مثال داکتر 
ها، نرس ها و قابله ها تعلیم دیده زیادی در این مراکز وجود دارد.  ادارۀ 

خدمات صحی اطفال، طفل شما را میبیند که آیا صحت و رشد و نموی 
او به گونه نورمال پیش میرود یا خیر. همچنان میتوانید در بارۀ نگهداری 

اطفال خود به بهترین طریقه آن مشاوره های صحی دریافت کنید. 

 )MVC ان ) م ـایی و والدی و زای س ـای ن ـک ه ی ن ی ل ک
کلینیک های نسایی و والدی و زایمان )MVC( برای خانم های حامله 

است. شما در تمام دوران حاملگی برای معاینه صحت خود و طفل خود 
به این کلینیک ها میروید. 

مراجعه به کلینیک زایمان رایگان میباشد.

 کلینیک زایمان همچنان مالقات های را ترتیب میدهد که میتوانید در 
آنجا درمورد حاملگی ، تولد طفل و شیوه دادن شیر به طفل تان معلومات 
دریافت کنید. این برای پدران اطفال معمول است که در جریان این وعده 
های مالقاتی مادران حامله را همراهی کنند. همچنان در سویدن این برای 

مردان معمول که در جریان تولد طفل حضور داشته باشند. 

ال ف اط ی  ح ص ـز  راک م
مراکز صحی اطفال )BVC( به والدین کمک نموده و حالت صحی اطفال 

را معاینه میکنند. در این مراکز، شما میتوانید در مورد رشد طفل تان ، 
شیوه شیردادن ، غذا دادن و برخی بیماری ها راهنمایی دریافت نمایید. 

وقتی پس از زایمان طفل به خانه آمدید شما خودتان میتوانید به این 
مراکز در تماس شوید و وقت مالقات دریافت نمایید. برخی از این مالقات 
ها بعضاً در خانه ها انجام میشود. نرس معلومات بیشتر را در اختیار شما 

قرار خواهد داد و صحت طفل را معاینه میکند. طفل از سوی داکتر نیز 
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معاینه میشود. اولین وعده مالقات با داکتر در این مراکز زمانی صورت 
میگیرد که طفل حداقل شش الی هشت هفته باشد، این معاینه تا زمانیکه 
طفل شامل مکتب میشود چندین مرتبه در یک سال صورت خواهد گرفت.

 این مراکز به تمامی والدین پیشنهاد میکند تا اطفال شان را واکسین نمایند. 
در سویدن، برای نه گونه امراض مختلف دوره های واکسینی وجود دارد که 

این امراض شامل: پولیو، سیاه سرفه، دیفتری، تیتانوس، سرخکان، گوش دردی 
و سرخکانچه است. این واکسین ها به منظور مراقبت اطفال در برابر امراض 

و نیز جلوگیری از گسترش امراض میباشد. والدین اطفال تنها کسانی اند که 
این تصمیم را اخذ مینمایند که آیا اطفال شان واکسین شود یا نه. 

ب ات ک ـی در م ح ـات ص دم خ
وقتی اطفال وارد مکتب میشوند، آنها بخاطر مراقبت های وقایوی به بخش 
خدمات صحی مکتب میروند. این خدمات در دسترس تمامی شاگردان که 

در کودکستان، مکاتب اجباری و مکتب متوسط و لیسه شامل میشوند قرار 
دارد.شاگردان در جریان مکاتب اجباری سه مرتبه و یک مرتبه در جریان 

دوره متوسطه و لیسه تحت این مراقبت های صحی قرار میگیرند. این 
مالقات های صحی شامل گفتگو ها راجع به صحت، کنترول قد، وزن، قوۀ 
دید وپشت شاگردان میباشد. در مکاتب، همچنان کارکنان وجود دارد که 

راستای ترویج خدمات صحی با شاگردان کار میکنند. آنها ممکن مشاورین، 
نرس های مکتب، استادان مخصوص یا هم معلمین باشند. 

دید ـور ج ش ک ک ـدن در ی ن ش دی وال
آمدن به یک کشور جدید همواره برای بزرگساالن و اطفال تغییرات بزرگی 

است. بعضاً اطفال نسبت به بزرگساالن زودتر به محیط آشنا میشوند. 
سپس بزرگساالن بخاطر تماس گرفتن  با جامعه به اطفال وابسته میشوند. 

این کار سبب تغییر نقش درفامیل میشود.

لذا برای والدین ضروری است که درمورد اجتماع که جدیداً وارد آن شده 
اند آشنایی حاصل نمایند. این امر باعث خواهد شد تا والدین بر مبنای 

این بنیاد ها مستحکم و پر اطمینان شده و برای اطفال شان محیط مصون 
ایجاد نمایند. اگر تمامی اعضای فامیل با ارزش ها و نورم های جدید 

اجتماعی آشنایی پیدا کنند و تفاوت ها 
و مشابهت های آنرا با هویت و فرهنگ 
خود بدانند در اینصورت اطفال خواهند 

توانست تااز زندگی با ثباتی برخودار 
شوند. در سنین نوجوانی، بسیاری از 
نوجوانان برای جدا شدن از والدین 

آماده میشوند. آنها دوست دارند از خود 
مراقبت نمایند وبرای جوان شدن آماده 

 عکس از: جیسپر سیونسن 
)Jesper Svensson(
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شوند. والدین مسئولیت دارند تا نوجوان هایشان را برای گذر از دوره 
نوجوانی حمایت نمایند. حفظ تعادل در تعیین حد برای اطفال حائز 

اهمیت است. در عین حال، طفل باید توانایی آن را داشته باشد تا در یک 
کشور جدید را رشد کند. 

ط رواب ن  ـت داش و  ت  ب ح م
دیدگاه نسبت به محبت و داشتن روابط میتواند در فرهنگ های مختلف 

و جوامع مختلف متفاوت باشد. این به اهلیت شما مربوط است که 
میخواهید چگونه شخص باشید. برای بسیاری از افراد در سویدن، داشتن 

طفل و زندگی با کسی دیگر بدون ازدواج یک امر معمولی میباشد. 
همچنان محبت، داشتن روابط و مسایل جنسی جوانان برای همه قابل 

قبول است. بسیاری از والدین در سویدن قبول دارند که نوجوان های شان 
در عین که بزرگ میشوند دوست دختر و یا دوست پسر داشته باشند. 

ال  ف اط ه  ی ل ع ت  ـون ش ـع خ ن م
در قانون سویدن، بخشی وجود دارد که بنام قانون والدین یاد میشود. 

طبق این قانون، اطفال باید از نگاه صحی، امنیت و تربیت سالم درست 
نگهداری شوند. یک  بخش از این قانون بنام قانون ضد خشونت 

های فزیکی یا بدنی )anti-agalagen( میباشد. و این قانون از سال 
1979 میالدی بدینسو در سویدن قابل اجرا میباشد. ای گا )Aga( یک 

کلمه قدیمی در زبان سویدنی است و به این معنی که اطفال را صرفاً 
بخاطراهداف تعلیمی باید زد. قانون ضد خشونت فزیکی بیان میدارد که 

استفاده از هرنوع خشونت فزیکی و روانی در تربیت اطفال ممنوع است. 
خشونت های فزیکی به معنی تمام انواع خشونت در برابر بدن است. 
همچنان خشونت فزیکی شامل آهسته تیله کردن ، کشیدن موی سر و 

خفه کردن میگردد. 

 Colourbox :س ک ع
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به هر حال شما یقیناً میتوانید طفل را از چیزی خطرناک مثل بخاری داغ، کلکین 
باز یا هر چیز دیگری که میتواند به طفل صدمه وارد کند دور کش کنید.

خشونت روانی شامل هر نوع تهدید، ترساندن، فشار آوردن یا قفل کردن 
طفل در اتاق است. خشونت روانی به اندازۀ خشونت فزیکی میتواند به 

عزت نفس طفل و رشد و نموی وی صدمه بزند.

ـویدن  ال در س ف ت اط ی رب ـه ت ت ب ـب س اه ن ـده گ دی
برای بسیاری از والدین، دوست داشتن اطفال شان با اهمیت تر از همه 

چیز است. تمام اطفال به والدین و بزرگساالن نیاز دارند. بزرگساالن 
باید آنها را راهنمایی و تشویق نموده و دوست داشته باشند. همچنان 

بزرگساالن باید برای آنها برخی محدویت های را ایجاد نمایند. چگونگی 
پرورش طفل میتواند نقش مهمی در خود باوری و خود کفایی طفل داشته 

باشد. اطفال که تربیت سالم دیده باشند میتوانند به سادگی از عهدۀ دوران 
مکتب و دوران بزرگی  برآیند.  

در سویدن، دیدگاه نسبت به تربیت اطفال در صد سال اخیر تغییرات 
چشمگیری نموده است. در آغاز قرن بیستم، بسیاری از والدین بسیار قید 
گیر بودند و اینکه اطفال از امر والدین سر پیچی نکنند یک امر مهم بود. 
خشونت های فزیکی، بطور مثال، بسیاری از مردم خشونت جسمی، مثالً 

تنبیه بدنی را یک امر طبیعی بخش از سرپرستی خود می دیدند. 

در بین سال های 1950 و 1960 میالدی، مردم شیوه های سرپرستی 
سختگیرانه و خشن را مورد سوال قرار دادند. بسیاری از مردم دیده گاه 
شان را در مورد تربیت اطفال تغییر دادند. آنها بیشتر در مورد پرورش 

احترام آمیز اطفال صحبت مینمودند. اما هنوز هم معمول بود که اطفال 
به شکل جزا مورد لت و کوب قرار بگیرند. 

 Colourbox :س ک ع
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در سال 1970 میالدی، دیدگاه بسیار دموکراتیک درمورد تربیت اطفال 
ایجاد شد. هدف از این دیگاه آن بود تا اطفال خود بیاموزند و در مورد 

خودشان فکر نمایند، مسئولیت پذیر شوند و در مورد خودشان مستقالنه 
تصمیم اتخاذ نمایند.  

ی  اع م ت اج ـات  دم خ
یکی از وظایف مهم خدمات اجتماعی تضمین پرورش مصون اطفال و 

نوجوانان است. اگر شما با مشکالت فامیلی دچار هستید، میتوانید برای 
دریافت کمک با مراکز خدمات صحی و یا مراکز مشاوره فامیلی در 

شهرداری های تان تماس بگیرید. اگر اطفال شما به مکتب میروند، برای 
دریافت کمک میتوانید با تیم صحی اطفال در مکتب صحبت نمایید. در 
مراکز خدمات اجتماعی میتوانید کمک های متعددی را دریافت نماید، 

بطور مثال دوره های آموزش  سرپرستی طفل، گفتگو ها، شخص ارتباطی 
برای نوجوانان و فامیل ارتباطی برای اطفال. 

اگر مسئولین در مکتب و یا خدمات صحی دریابند که طفل مورد آزار 
روانی و فزیکی قرار گرفته در این صورت باید موضوع  را به مراکز خدمات 

اجتماعی گزارش بدهند. این را مسئولیت گزارش دهی میگویند. تمام 
افرادیکه با اطفال و نوجوانان کار میکنند  مسئولیت گزارش دهی را بعهده 

دارند. 

ام دهد؟  ج د ان ن وان ت ی ار م ـی ک ی چ اع م ت ـات اج دم ـز خ راک م
طبق قانون، در صورتیکه مراکز خدمات اجتماعی گزارش مبنی بر مورد 

تهدید قرار گرفتن طفل دریافت کنند باید موضوع را بررسی و پیگیری کند. 
در صورتیکه طفل مورد خشونت قرار گرفته باشد تمام مقامات و نهاد های 
عامه باید موضوع را گزارش دهند. تمام مردم مسئولیت چنین گزارش دهی 

را ندارند. اما در صورتیکه میبینید طفل مورد خشونت قرار گرفته خوب 
است که آنرا گزراش بدهید. اگر شما بطور شخصی و فردی گزارش دهید 

در اینصورت هویت شما ناشناخته باقی خواهد ماند. به این معنی که الزم 
نیست اسم تان را ذکر نمایید. مراکز خدمات اجتماعی باید همواره سعی 
کنند تا مشکالت را همراه با خانواده حل کند. طفل باید در درجۀ اول با 
والدین خود زندگی نماید. جدا کردن طفل از والدین برای مراکز خدمات 

اجتماعی یک امر غیرعادی است.

ال  ـت اطف ب راق م
مراقبت اطفال یک نام معمول برای فعالیت های تحصیلی اطفال بزرگتر 

است. مراقبت اطفال بطور مثال شامل کودکستان، نرسری های روزانه برای 
فامیل ها و مراکز تفریحی بعد از مکتب میباشد. در آنجا اطفال میتوانند 
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در زمانیکه والدین شان کار یا تحصیل میکنند وقت خود را سپری نمایند.

 در تمام شهرداری ها مراقبت اطفال وابسته به شهرداری وجود دارد. 
همچنان مراکز مستقل و شخصی متعددی برای مراقبت اطفال وجود دارد 
که توسط شرکت ها و سازمان ها پیش برده میشوند. اطفال که بین سنین 

یک تا پنج سال میباشند میتوانند به کودکستان  یا نرسری های روزانه 
بروند. اگر شما در جستجوی وظیفه هستید یا در خانه با برادر و یا خواهر 
تان زندگی مینمایید طفل بزرگتر میتواند در این مراکز صحی به مدت سه 

ساعت در روز و یا 15 ساعت در هفته نگهداری شود. 

ه( ـت روزان ب راق ان ) م ـت س ودک ک
کودکستان را مراقبت روزانه نیز میگویند. کودکستان جایی است که اطفال 

بین سال های یک الی پنج سال قبل از اینکه به نرسری/ دورۀ آمادگی و 
یا صنف اول مکتب شامل شوند بطور روزانه به آنجا میروند. بسیاری از 

کودکستان ها میتود های درسی مخصوص برای آموزش اطفال دارند. همچنان 
این مکاتب نصاب تعلمیی دارند که در آن آنچه را که اطفال باید یاد بگیرند 

ذکر گردیده است. تمام این مکاتب طبق نصاب تعلیمی سویدن کار مینمایند. 

ان آزاد ـت س ودک ک
کودکستان آزاد جایی است که والدین همراه با اطفال شان در زمان رخصی 

والدینی به آنجا میروند. در این کودکستان ها کارمندان ماهر وجود دارد 
و آنجا محل خوبی برای آشنایی با دیگر والدین و اطفال است. کودکستان 

های آزاد متعددی در شهر های سویدن وجود دارد.
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ـری/ رس ه )ن ـال ـش س ال ش ف رای اط ی ب ادگ دورۀ آم
ی(  ادگ آم دورۀ 

تمام اطفال وقتی به سن شش سالگی میرسند شامل دورۀ آمادگی یا نرسری 
میگردند. صنوف آمادگی صنوفی اند که  در آنجا اطفال شمولیت در صنف 

اول مکاتب جبری را تمرین مینمایند.  

ب  ت ک ـس از م ـی پ ح ری ف ـز ت راک م
اطفال بین سنین 6 و 12 سال حق دارند تا قبل از مکتب و یا بعد از 

مکتب به این مراکز مراجعه نمایند. اطفالی میتوانند در مراکز تفریحی 
بعد از مکتب شامل شوند که والدین شان وظیفه داشته یا تحصیل کنند. 

این مراکز اکثراً در همان محل که مکتب وجود دارد موجود میباشد. اطفال 
بین سنین10 و 12 سال میتوانند در مراکز فعالیت های آزاد تفریحی که به 

مکاتب نزدیک تر اند شرکت کنند.  

ی  م ی عل ـت ت ب راق ـل / م ی ام ـرای ف ه ب ـت روزان ب راق م
بعضی از انواع مراقبت های اطفال را مراقبت تعلیمی یا مراقبت روزانه 

برای فامیل میگویند. در این برنامه متخصص تعلیمی شامل است که اطفال 
را در خانه هایشان میبیند،از آنها مراقبت نموده و فعالیت های تعلیمی 

دورۀ کودکستان را تنظیم میکند. اطفال که به مکتب میروند میتوانند بعد 
از مکتب شامل مراقبت روزانه شوند. در این حالت، این مرکز به حیث یک 

مرکز تفریحی عمل میکند. 

ن  دی وال ا  ب اری  ـک هم
والدین برای مراقبت از اطفال شان مهم اند. والدین اطفال شان را خوب 
درک مینمایند. وقتی طفل کودکستان یا نرسری روزانه برای فامیل را آغاز 

مینماید، پدر یا مادر اطفال شان را همراهی مینمایند تا طفل احساس 
امنیت کند. این  را سازش با محیط مینامند که معموالً دو تا چهار هفته را 

دربر میگیرد. در کودکستان و مراکز تفریحی، کارمندان این اداره همواره 
والدین اطفال را به گفتگوهای پیشرفت تحصیلی دعوت مینمایند. در آنجا، 

آنها در مورد پیشرفت اطفال صحبت مینمایند. والدین همچنان میتوانند 
در مورد پیشرفت اطفال شان در کودکستان نظر بدهند. 

ه  ـت روزان ب راق ت در م ی ول ـم ـت ش واس در خ
برای شمولیت طفل در کودکستان و مرکز تفریحی ،باید ازقبل درخواست 

نمایید. میتواند با مراجعه به شهرداری تان این کار را انجام دهید. در 
شهرداری های متفاوت شرایط مختلفی وجود دارد اما اکثراً باید چندین 

ماه قبل برای شمولیت درخواست بدهید. طفل شما باید حداقل یک ساله 
باشد تا در کودکستان شامل شود. 
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اری  ب ـب اج ات ک م
تمامی اطفال در سویدن به مکاتب اجباری تا صنف نهم میروند. این 

موضوع در قانون تعلیم و تربیه سویدن تصریح شده است و آنرا شمولیت 
در مکاتب اجباری میگویند. هر مکتب یک دوره بهاری و یک دوره خزانی 

دارد. حاضری مکاتب اجباری از آغاز خزان سال که اطفال به سن هفت 
سالگی میرسند یا زمانیکه سال اول مکتب را آغاز میکنند شروع میشود 
و تا ختم بهار سال نهم ادامه دارد. تمام مکاتب اجباری نصاب تعلیمی 

یا کریکولم درسی را تعقیب میکنند. کریکولم متنی است که بیان میدارد 
اطفال باید چی چیز را یاد بگیرند و مکتب برایشان چی کار را باید انجام 
دهد. تدریس و کتاب های درسی در مکاتب اجباری برای اطفال رایگان 

است.همچنان آنها نان چاشت را بطور رایگان دریافت مینمایند. 

به عنوان والدین، شما حق دارید تا برای اطفال تان مکتب انتخاب نمایید. 
طفل همیشه حق دارد در مکتبی برود که در محل سکونت شما موقعیت 
دارد. اگر شما میخواهید مکتب دیگری را انتخاب کنید با سرمعلم مکتب 

دلخواه تان تماس گرفته و درخواست نمایید. در صورت گنجایش طفل شما 
پذیرفته میشود

برای اطفالی که نمی توانند شامل مکتب اجباری شوند مکاتب خاص 
و مکاتبی افراد دارای معلولیت ذهنی وجود دارد.. مکاتب خاص برای 

اطفالی است که بطور مثال ناشنوا یا مشکالت شنوایی دارند. مکاتب افراد 

 Colourbox :س ک ع
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دارای معلولیت ذهنی برای اطفالی است که دارای معلولیت ذهنی از 
قبیل صدمه روحی یا اوتیسم میباشند. در این مکاتب، شاگردان از حمایت 

و راهنمایی بیشتری برخوردار اند.

اری  ب ـب اج ات ک ـن در م ی ام ض م
مضمون موضوعی است که درآن شخص آموزش می بیند، بطور مثال 

ریاضی و یا سویدنی. هریک از مضامین مکتب دارای مواد درسی دروره 
یی بوده که مشخص مینماید که هر شاگرد در کدام بخش مهارت داشته و 

چی زمان مکتب را به پایان برساند.

ط وزش رواب ی و آم س ن ل ج ـائ س م
در مکاتب سویدن، آموزش مسائل جنسی و روابط یک بخش از برنامه 
درسی میباشد. بسیاری از مضامین در مورد محبت و زندگی با حرمت، 

برابری و روابط محبت آمیز با سایر انسان ها است. آموزش مسائل جنسی 
و روابط برای بیش از 50 سال در سویدن رایج است. 

رات  م ن
اطفال در سال ششم نمرات را اخذ مینمایند. اطفال بعد از هر دوره، 
نمرات دریافت مینمایند. اطفال سند فراغت و نتایج نهایی خود را از 

مکتب اجباری در آخرین دورۀ تعلیمی سال نهم دریافت مینمایند. 

اطفال در این مکاتب درجات ای، بی، سی، دی، ای و اف را دریافت 
مینمایند. درجه اف بدین مفهوم است که شاگرد در یک مضمون کامیاب 

نشده است و بلندترین درجه   Aمیباشد. 

ادارۀ تعلیم و تربیه راجع به قوانین چگونگی نمره دهی تصمیم میگیرد. 
ادارۀ تعلیم و تربیه مقامی است که فراهم نمودن تعلیم و تربیۀ با کیفیت 

در محیط مصون را برای اطفال و متعلمین تضمین میکند.

ان  زب وزش  آم
اگر زبان مادری والدین چی یکی یا هر دو سویدنی نباشد برای طفل به 

زبان خودش آموزش داده خواهد شد)آموزش به زبان مادری(. برای اشتراک 
نمودن  در این بخش، طفل باید دانش اولیه آن زبان را داشته باشد و 

روزانه در خانه آن را مورد استفاده قرار دهد.

همچنان اطفال که زبان مادری شان متفاوت است میتوانند به زبان 
سویدنی به عنوان زبان دوم تحصیل نمایند. سویدنی به عنوان زبان دوم 

برای هردو شخص ابتدایی و کسیکه کمی سویدنی یاد داشته باشد تدریس 
میشود. سطح مضامین سویدنی به عنوان زبان دوم با سطح مضامین 

سویدنی یکسان است.
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ی  اده گ ـف آم ن ص
برای اطفال که تازه به سویدن رسیده اند، چیزی بنام صنف های آماده گی 
وجود دارد. در این صنف ها، آنها به زبان سویدنی آموزش دیده و مضامین 

مختلف رامیاموزند. به متعلمین آموزش داده میشود تا هر چه زودتر به 
مکتب اجباری انتقال کنند. این آموزش ها میتواند نظر به سن، زبان مادری 

و دانش قبلی برای هر طفل  متفاوت باشد. در بسیاری از شهرداری های 
سویدن صنف های آماده گی وجود دارد. 

ـه  س ی ـطه و ل وس ت ب م ات ک م
زمانیکه شاگردان در سال اخیر مکتب اجباری میباشند، آنها میتوانند برای 

ورد به مکتب متوسطه و لیسه ثبت نام نمایند. شما خود تان تصمیم 
میگیرید که آیا به تحصیل در مکتب متوسطه و لیسه ادامه بدهید یا خیر. 
آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه رایگان میباشد. نوجوانان بین سنین16 

 Colourbox :س ک ع

 تمام اطفال برای 9 
سال مکتب اجباری را 

میخوانند.
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تا 20 سال میتوانند درصورتیکه مکتب اجباری را با کامیابی تکمیل نموده 
باشند وارد مکتب متوسطه و لیسه شوند. تقریباً تمام نوجوانان ادامۀ 

تحصیل در مکتب متوسطه و لیسه را انتخاب میکنند. 

مکتب متوسطه و لیسه همانند مکتب اجباری دارای کریکولم و نصاب 
تعلیمی بوده که از سوی اداره ملی تعلیم و تربیه ترتیب شده است. 

نصاب تعلیمی بیان میدارد که شاگرد توانایی چی کاری پیدا خواهد نمود و 
چی وقت میتواند دوره آموزشی را به پایان برساند. درجه بندی در مکاتب 

متوسطه و لیسه عین مکاتب اجباری میباشد.

 شاگردان مکتب متوسطه و لیسه رشتۀ را که دوست دارند انتخاب میکنند. 
در ورقه درخواستی، شاگردان باید چندین مکتب ورشته را انتخاب نمایند. 

این معلوم نیست که آیا در مکتبی که آنرا منحیث انتخاب اول انتخاب 
کرده اند جای وجود دارد یا خیر. در هنگام درخواست دهی برای مکتب 

متوسطه و لیسه رشته های مختلف زیادی برای انتخاب وجود دارد.در 
مکتب اجباری، معموالً مشاور راهنمای تعلیم و تریه وجود دارد که شما را 

در انتخاب کمک مینماید.

 در مکتب متوسطه و لیسه، شاگردان چیزهای را یاد میگیرند که برای 
تحصیالت آیندۀ شان مانند پوهنتون ضروری میباشد. رشته های تحصیلی 

مختلفی در مکاتب متوسطه و لیسه وجود دارد.

برای شمولیت در رشته های عمومی در مکتب متوسطه و لیسه، شاگردان 
باید در زبان سویدنی یا زبان سویدنی به عنوان زبان دوم، ریاضی و 

انگلیسی در مکتب اجباری نمرۀ کامیابی داشته باشند.

همچنان برای ورود به رشته های تحصیلی مسلکی، شاگردان باید حد  •
اقل در پنج مضمون دیگر نمرۀ کامیابی داشته باشند.

برای ورود به رشتۀ آمادگی برای کالج شاگردان باید حداقل در نه  •
مضمون دیگر نیزنمرۀ کامیابی داشته باشند. 

)Mikael Jönsson( عکس از: مایکیل جنسن
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شاگردان که در این مضامین نمرۀ کامیابی ندارند میتوانند در برنامه 
معرفی اشتراک نمایند. برنامه معرفی باید آنها را در رفتن به برنامه های 

دیگر کمک کند. پنج برنامه مختلف معرفی وجود دارد. یکی از این برنامه 
ها برنامۀ معرفی زبان است که برای جوانان تازه وارد تحصیالت فراهم 

میکند . در این برنامه، افراد جوان در کنار زبان سویدنی مضامین دیگر را 
نیز یاد میگیرند. برای دیدن فرصت های موجود در این زمینه با شهرداری 

شهر تان تماس بگیرید. 

راجع به رشته های مکتب متوسطه و لیسه و ثبت نام در سایت 
www.utbildningsinfo.se بیشتر بخوانید.

ـی  راس وک ب و دم کت م
در مکاتب سویدن، مردم در مورد دموکراسی بیشتر حرف میزنند. یکی از 

اهداف مکتب این است که شاگردان به مانند بزرگساالن که در جامعه 
مشارکت دارند و مسئولیت پذیر هستند بزرگ  شوند.

 آن ها باید زندگی کردن با دموکراسی را یاد بگیرند و از حقوق و وجایب 
خود آگاه شوند. لذا مواد درسی شامل تمرین ها و کار های میباشد که 

شاگردان در آن  راجع به دموکراسی آموزش می بینند. 

ه ـت ذش ای گ ـال ه ب در س ت ک م
 از نیمه قرن بیستم مکاتب در سویدن بسیار تغییر کرده اند. مکاتب در 

آن زمان قواعد سختگیرانه داشتند.  استادان حق داشتند شاگردان را لت و 
کوب کنند که پس از سال 1958 این موضوع ممنوع قرار داده شد.

 شاگردان از کلمه مشهور » دو » به زبان سویدنی در آن زمان استفاده 
نمی کردند ونه هم استادان را با نام اول شان صدا میزدند. در عوض، آنها 

از اصطالحات » خانم«  و یا هم » آقا«  استفاده میکردند. در قدیم در 
اولین سال مکتب، به شاگرادن بنابر چگونگی کارکرد شان نمره داده میشد. 

شاگردی  که در دو و یا سه مضمون نمرۀ کامیابی نمیداشت ناچار بود تا 
همان صنف را در سال دیگر از سر بخواند. 

روزی  ـب ام ت ک م
امروزه، ما مکتب دموکراتیک داریم جاییکه شاگردان یاد میگیرند آزادانه 
فکر کنند و در مورد موضوعات که به تحصیل آنها بستگی دارد تصمیم 

بگیرند. معلم رهبر گروه  است، اما رابطه میان شاگردان و استادان بسیار 
در تعادل است.
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 مکاتب در سویدن یک سلسله ارزش های بنیادین را بر اساس اعالمیۀ 
جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد وضع نموده است . این ارزش های 

بنیادی راجع به چگونگی رفتار ما منحیث طفل، جوان و بزرگسال است. به 
این معنی که هیچ کس نمیتواند  در مکاتب سویدن مورد بد رفتاری قرار 

گیرد. بچه ها و دخترها باید برای انتخاب و پیشرفت فرصت یکسان داشته 
باشند. شاگردان میتوانند با شمولیت در جلسات و شورای صنفی باالی 

تحصیالت خود تأثیر گذار باشند.

ل  ی ام ف و  ـب  ت ک م
درسویدن، توقع میرود که والدین در کارصنفی اطفال شان سهیم باشند. 
والدین، معلمین و شاگردان با هم کار میکنند تا اطفال تا جای که امکان 
دارد در مکتب خوب باشند. کارمندان مکتب از والدین میخواهند که در 
زندگی اطفال شان فعاالنه دخیل باشند و از آنچه  اطفال شان در مکتب 

انجام میدهند آگاه باشند و آنرا درک کنند. 

Colourbox :عکس از



)Västra Götaland( گتلند  ا  وس�ت ایالت  اداری  هیئت  و   )Gothenburg( گاتن�بگ  فرمانداری   © ۱۵۳  | دربارۀ سویدن 

در هر دوره تحصیلی، مسئولین مکتب گفتگو های انکشافی با شاگردان و 
والدین شان برگزار مینمایند. درجریان این صحبت های انکشافی، والدین 

میتوانند با معلمین در یک فضایی صلح آمیز و آرام مالقات نمایند. این 
کار فرصت صحبت کردن راجع به نوع کمک که  که طفل به آن ضرروت 

دارد و چگونگی پیشرفت و یادگیری طفل را مساعد میسازد. در جریان 
این صحبت های انکشافی، معلم پالن های انکشافی انفرادی )IUP( را 

طرح مینماید. اگر زبان مادری شما  سویدنی نیست، شما حق دارید که در 
جریان گفتگو ها ترجمان داشته باشید.  

همچنان مکتب جلساتی برای والدین برگزار میکند که در آنجا والدین 
میتوانند روی آنچه در مکتب اتفاق میافتد تأثیر بگذارند.

 به عنوان  پدر یا مادر، از شما استقبال میشود تا همراه با طفل خود 
به مکتب بیایید و ببینید که کار ها چگونه پیش میروند. همچنان شما 

میتوانید برای پرسیدن سواالت یا صحبت کردن راجع به طفل خود با معلم  
یا سرمعلم تماس بگیرید. 

ل ها ی ام ـرای ف ی ب ال ـت م ای م ح
فامیل های دارای طفل میتوانند از ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن کمک های 

چون کرایۀ خانه، کمک مالی برای والدین، حمایت حفظ و نگهداری و 
کمک های مراقبت صحی  دریافت نمایند. در سویدن تمام فامیل هایکه 

دارای طفل هستند کمک های مخارج طفل را دریافت میکنند. کمک های 
کرایۀ خانه به کسانی داده میشوند که درآمد کم داشته و کرایه زیادی 
پرداخت مینمایند. کمک مراقبت به کسانی پرداخت میشود که طفل 

دارای معلولیت دارند. اگر شما طالق گرفته اید و طفل همراه  شما زندگی 
میکند، پدر یا مادر طفل باید مصارف حمایت از طفل را به شما پرداخت 

نماید. این مبلغ در بدل مخارج پرداخت میگردد که شما برای طفل متحمل 
شده اید. اگر آن شخص پول پرداخت نکند، یا درآمد اندک داشته باشد، در 
عوض میتوانید از ادارۀ بیمه اجتماعی کمک درخواست کنید. این کمک را 
کمک های حفظ و نگهداری میگویند. میتوانید معلومات بیشتر را از ویب 

 www.forsakringskassan.se ،سایت ادارۀ بیمه اجتماعی حاصل نمایید

ن  دی ه وال ـی ب ال ـک م م ک
کمک مالی به والدین بدین مفهوم است که والدین میتوانند برای مراقبت 

از طفل رخصتی بگیرند. مخارج والدین کمک مالی است که والدین در 
اولین سال های تولد طفل برای ماندن با طفل در خانه دریافت میکنند. 
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شما میتوانید این کمک های مالی را به مدت 480 روز دریافت کنید. در 
390 روز نخست، شما 80 درصد از معاش تان را دریافت میکنید. در 90  
روز باقی مانده، مبلغ 180 کرون سویدنی در روز دریافت خواهید کرد. 

والدین که معاش کمتر و یا هم اصاًل معاش ندارند برای مدت 480 روز 
225 کرون سویدنی دریافت میکنند. پدر  یا مادر طفل نوزاد حق دارند از 
کار رخصتی گرفته درخانه بمانند و برای ده روز در رابطه به تولد طفل از 

ادارۀ بیمه اجتماعی پول دریافت نمایند.

 والدین که این کمک مالی را بطور مساویانه با هم تقسیم مینمایند و در 
اوقات مساویانه با طفل در خانه میباشند یک مقدار پول اضافی به عنوان 

معاش امتیازی دریافت میکنند. 

اگر شما کار میکنید، در صورتیکه طفل شما مریض است و باید در خانه 
بماند و به کودکستان یا مکتب نرود میتوانید حمایت مالی والدین را نیز 

دریافت نمایید.  این کمک ها را حمایت های مالی موقتی برای والدین یا 
دودح تروص نآ رد .دنیوگیم )vård av barn – VAB( یندیوس نابز هب 

80 در صد معاش خود را دریافت مینمایید. شما میتوانید حد اکثر 120 
روز درسال را برای هر طفل تان داشته باشید.

اه وت اری ک ک ات  ـاع س
کسانیکه سن اطفال شان از هشت سال کمتر باشد و تا بحال صنف اول 
مکتب را تکمیل نکرده باشد حق دارند ساعات کاری کوتاه داشته باشند. 
به این معنی  که میتوانید به جای هشت ساعت ک در روز شش ساعت 

کار کنید. 

ی  ـغل ش ت  ی ن ام
اگر استخدام کننده برای یک خانم حامله در تالش وظیفه، نسبت به 

دیگران چانس کمتربدهد این امر خالف قانون است. این امر همچنان در 
مغایرت با قانون بوده که شخص  را بخاطر بارداری از وظیفه برکنار نمایند. 

ی  ل ی ص ح ـای ت ک ه م ـل و ک ف ه ط ـی ب ال ـک م م ک
ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن برای تمامی اطفال کمک مالی پرداخت 

مینماید. اولین کمک مالی به طفل پس از یک ماه که طفل به دنیا میاید 
یا پس از یک ماه که طفل به سویدن نقل مکان میکند پرداخت میگردد. 

این کمک مالی تا زمانیکه طفل به سن 16 سالگی میرسد پرداخت میشود. 
کمک های مالی اضافی به کسانی  پرداخت میشود که برای  دو یا بیشتر 

از دو طفل کمک دریافت میکنند. مقدار کمک مالی اضافی به تعداد 
اطفال شما بستگی دارد. کمک مالی برای اطفال در تاریخ 20 هر ماه 
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پرداخت میشود. شما هیچگونه مالیه در رابطه به کمک مالی برای طفل یا 
هم کمک های اضافی به طفل پرداخت نمیکنید.

شما این کمک ها را تا زمان که طفل شما 16 ساله میشود دریافت 
مینمایید. نو جوانان بین سنین 16 الی 20 سال که در مکاتب متوسطه و 

لیسه درس میخوانند کمک های تحصیلی دریافت مینمایند. کمک تحصیلی 
نوجوانان بین سنین 16 الی 18سال به والدین شان پرداخت میشود. وقتی 

جوانان 18 ساله میشوند دیگر به بزرگسال مبدل شده و میتوانند مستقیماً  
پول دریافت نمایند. 

کمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی )CSN(مسئول پرداخت کمک های 
تحصیلی به شاگردان میباشد.

 شهروندان خارجی که قرار است در مکتب متوسطه و لیسه درس بخوانند  
جهت دریافت کمک های تحصیلی باید برای حقوق بنیادی درخواست 

بدهند. در ویب سایت www.csn.se بیشتر بخوانید.

ل دارای  ی ام ـه ف ه ب ان ۀ خ رای ـی ک ال ـای م ـک ه م ک
ل ف ط

اگر طفل دارید، شما مستحق کمک های مالی کرایۀ خانه هستید. برای 
دریافت کمک مالی کرایۀ خانه باید در سویدن زندگی کنید و راجستر شده 

باشید.

مقدار کمک مالی برای کرایۀ خانه را که شما دریافت میکنید به مستحق 
بودن و تعداد اعضای فامیل شما بستگی دارد. همچنان بستگی به این 
دارد که شما چی مقدار کرایه میدهید و درآمد فامیل شما چقدر است.

در صورتیکه عایدات شما تغییر کند الزمی است تا موضوع را به ادارۀ بیمه 
اجتماعی اطالع دهید. در غیر آن  باید پول را دوباره پرداخت نمایید.
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5 ل  ص ث، ف ورد بح ـواالت م س
ازدواج در سویدن یک موضوع عاری از جنسیت است نظر شما در 

این مورد چیست؟ 

نظر شما در مورد  زندگی با هم، به عنوان مثال زندگی مشترک 
بدون ازدواج چیست؟ 

چگونه میتوانید شخص دیگری را بدون تهدید، رشوه دادن و 
توهین کردن از کاری منع کنید؟

آیا نکات مشترک و تفاوت ها بین دیدگاه شما نسبت به روش تربیت 
در سویدن و روش تربیت شما وجود دارد؟ 

آیا بزرگ شدن در فرهنگ های متعدد  به اطفال زیان دارد؟ یا سود 
دارد؟ 

چی وقت  میتوانید  برای کمک و مشاوره به ادارۀ خدمات اجتماعی 
مراجعه کنید؟

درکدام حاالت این مسئله کمک میکند که ادارۀ خدمات اجتماعی 
مداخله کند و سرپرستی طفل را به عهده بگیرد؟ 

دیدگاه تان درمورد این حقیقت که بسیاری از اطفال در سویدن، 
قبل از آغاز مکاتب ابتدایی به کودکستان میروند چیست؟

نظر تان در مورد ارزش های مکاتب سویدن چیست؟

چگونه شما منحیث والدین میتوانید در یادگیری به طفل خود کمک 
کنید؟
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)Riksdag( پارلمان سویدن)Melker Dahlstrand( د ران ت س ر دال ک ل س از: م ک ع

داشـتن نفوذ در سویدن  .6
 فهرسـت مطالب

ت؟  س ی چ ـی  راس وک دم

ی؟  راس وک دم ۀ  ق ـاب س

ویدن  در س ی  راس وک دم ـد  رش

ـویدن  ک  در س ی رات وک ـام دم ظ ن

ـویدن ـی س اس انون اس ار ق ه چ

ـویدن زاب در س ـی و اح اس ی اه س ده گ دی

ـویدن  در س ات  اب خ ت ان م  ـت س ی س

ره.  ای روزم ـت ه ی ال ع ـات وف اب خ ت ـه الی ان ـی در ال ب راس وک دم
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ت؟  س ی ـی چ راس وک دم
کلمه دموکراسی یک کلمه یونانی بوده که به مفهوم »حکومت مردم« 

میباشد. مفکوره دموکراسی برای هزاران سال مورد بحث بوده است، اما 
هیچ نوع تعریف مشخص از برداشت دموکراسی در میان مردم جهان  

وجود ندارد که همه با آن موافق باشند. درمیان سایر چیزها، دموکراسی 
موضوع است که همیشه در حال تغییر و تکامل یافتن است. اگرچه، 

چیزهای وجود دارد که بسیاری معتقد اند به دموکراسی مرتبط میباشد، 
مانند برابری انسان ها در مرتبت و حقوق، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات 

و آزادی بیان و برگزاری انتخابات آزاد که تمام اینها نزد قانون برابر است.

 دریک جامعه دموکراتیک که انتخابات عمومی و آزاد برگزار میشود، مردم 
میتوانند به سیاستمداران و احزاب که از آنها در ساختن پالیسی به سطح 

کشور، منطقه و محل نمایندگی میکنند رأی بدهند.سیاستمداران و احزاب 
که زیادترین  آراء را بدست بیاورند کسانی خواهند بود که بیشتر در 

تصمیم گیری سهیم هستند. 

سیاستمداران انتخاب شده از رأی دهندگان نمایندگی میکنند. این بنام 
حکومت دموکراتیک  یاد میشود. حکومت دموکراتیک  امروزه یکی از 

معمول ترین حکومت ها در جهان است، و این سیستمی است که ما در 
سویدن داریم. 

اگر چه این اکثریت است که حکومت دموکراتیک تصمیم میگیرند، اما 
اقلیت این حق را دارند که اکثریت نمی توانند به ساده گی از آن بگذرند. 

اصل بنیادی در جامعۀ دموکراتیک این است که قدرت با در نظر گرفتن 
احترام به حقوق انسان اعمال میگردد. به این معنی که کسانیکه تصمیم 

گیرنده نباید افراد و گروه های مخالف را سرکوب کنند. تمامی افراد 
جامعه حق اظهار نظر دارند. 

انتخابات عمومی یگانه راه اعمال نفوذ برای باشندگان میباشد که در 
مورد چگونه گی حکومت تصمیم بگیرند. برای اینکه دموکراسی در یک 

کشور نتیجه بخش باشد، باشندگان کشور باید در دموکراسی سهیم باشند. 
دموکراسی زمانی میتواند مستحکم باشد که حداکثر مردم در انتخابات 

سرتاسری رأی بدهند، همچنان بطور داوطلبانه به نهاد ها ملحق شوند یا 
در گفتگو های سیاسی با دوستان و همکاران خود اشتراک نمایند. یا زمانی 

که آنها با سیاستمداران به طریقه های مختلف تماس گرفته و دیدگاه 
و فکر خود را با آنها شریک سازند. اگر بسیاری از شهروندان کشور رأی 

بدهند، به سادگی میتوان مطمئن بود که پالیسی هاییکه تطبیق میشوند 
همانا آنچه اند که مردم میخواهند. 

اما برای دموکراتیک بودن جامعه ، تنها اشتراک اتباع کشور در انتخابات 
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سرتاسری کافی نمیباشد. چیزیکه در ال به الی انتخابات اتفاق میافتد نیز 
برای دموکراسی مهم است. 

دموکراسی نیاز به گفتگوی محترمانه دارد. این در برگیرنده شنیدن نظرات 
و دیدگاه های دیگران ابراز نظر و دیدگاه خود است. برای یک دموکراسی 

کاربردی ضرروی است که اتباع یک کشور فکر نمایند که آنها نیز بخشی از 
جامعه هستند. آنها باید قادر به تاثیر گذاری در انتخابات عمومی باشند، 
از سوی دیگر همچنان باید احساس کنند که  میتوانند در زندگی روزمره 

شان ، در مکتب، در کار،  چهار اطراف و فامیل خود تغییرایجاد کنند. 

گفتگو با دیگران در مورد اینکه چه چیزی دموکراتیک است و چی چیزی 
دموکراتیک نیست خود برای جامعه دموکراتیک حائز اهمیت است. اگر 

گفتگو ها متوقف شوند، این شاید مبین آن باشد که بسیاری از مردم فکر 
میکنند دموکراسی دیگر حائز اهمیت  نیست، که این مسئله نشانگر آن 

است که دموکراسی دیگر ضعیف شده است. 

اینکه دموکراسی خوب است یا بد از  ابتدای ظهور این اندیشه مورد بحث 
بوده است. برخی استدالل میکنند که نظام دموکراتیک همانند نظام 

دکتاتوری که در آن شخص تصمیم گیرنده میتواند تصامیم را زود عملی 
کند آنچنان که باید سریع و موثر نیست . در دموکراسی، صدای هر فرد 

باید شنیده شود. مردم باید برای رسیدن به توافق با هم سازش کنند و رأی 
بدهند.  لذا در موارد حاد ، حتی در حکومت های دموکراتیک، دموکراسی 

باید بخاطر مؤثر بودن و سریع بودن تصامیم نادیده گرفته شود. در حاالت  
اضطراری، الزم است تا رهبران برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع سریعتر 

تصمیم بگیرند. 

خیلی از مثال های دولت های غیر دموکراتیک وجود دارد که باعث 
سرکوبی و وحشت افراد جامعه شده است. در رژیم دیکتاتوری، اشخاص 

را بخاطر دیدگاه های شان یا بخاطر اینکه به یک گروه خاصی تعلق دارند 
زندانی میکنند یا در قرارگاه های تحت نظارت نگهداری میکنند. تاریخ 

نشان میدهد که نظام دموکراتیک میتواند از آزادی های فردی و حقوق 
بشر به بهترین وجه حمایت نماید. و اینکه دموکراسی و صلح در صورتیکه 

مردم ممالک مختلف باهم ارتباط و تجارت داشته باشند اکثراً موفق 
میشود. 



)Västra Götaland( گتلند  ا  وس�ت ایالت  اداری  هیئت  و   )Gothenburg( گاتن�بگ  فرمانداری   © دربارۀ سویدن  |  ۱6۰

ی راس وک ۀ دم ق ـاب س
کلمۀ دموکراسی از کلمۀ یونانی دموس که به مفهوم مردم و کراتین که 
به معنی قانون میباشد گرفته شده است. اولین نظام دموکراتیک حدود 

500 سال قبل از میالد در یونان قدیم مطرح شده بود. شهر آتن از نظام 
دیکتاتوری به یک  نوع دموکراسی مبدل شد. اما هنوز هم تنها افراد آزاد 
حق داشتند که در تصمیم گیری سهیم باشند. زنان، غالمان و بیگانگان در 

تصمیم گیری نقش نداشتند. بنابرین امروزه ما نمی توانیم آتن قدیم را 
مظهر دموکراسی بدانیم. 

از تاریخ باستان تا به حال، تاریخ اروپا از دموکراسی که امروز در سویدن 
میبینیم دور بوده است. دموکراسی به طریقه های مختلف توسط مقاومت 

مردم در برابر تقسیم غیر عادالنه قدرت در جامعه رشد نموده است.

به عنوان مثال ، در زمان بعد از تاریخ باستان کلیسا برای صد ها سال 
بیشترین قدرت را در جامعه داشت. پادشاهان مستبد و امپراطور های 

آن زمان ادعا میکردند که قدرت آنها از نزد خدا میاید نه از مردم. اما در 
قرن 16 میالدی، قدرت کلیسا ضعیف شد، زیرا بسیاری از افراد خواهان آن 
بودند که کلیسا باید تغییر کند. آنها به این باور شدند که کلیسا کاتولیک 
از این به بعد نمیتواند مورد عقیده مسیحیان باشد، زیرا هدف بیشتر آنها 

پول و قدرت بود. این تغییر بنام اصالح یاد میشد. این تغییر سبب تضعیف 
و تجزیه شدن قدرت کلیسا شد. در قرن 16سویدن کلیسای کاتولیک را رها 

نموده و به پروستانت پیوست. 

در اواسط قرن 18، جنبشی در اروپا بوجود آمد که بنام روشنگری یاد 
میشود. مردم از پیشرفت ها در عرصۀ علوم الهام گرفته و انتقاد های 

شان را نسبت به کلیسا و کسانیکه معتقد بودند که قدرت آنها از نزد خدا 
آمده است آغاز نمودند. یکی از فالسفه آن زمان به نام فرینچمن چارلس 
لویس دیمونتیسکو نظریه های قابل  مالحظه را برای رهبری سیاسی یک  
کشور در آن زمان مطرح نمود. او به این اعتقاد بود که تقسیم قدرت به 

بخش های مختلف تعادل خوب ایجاد میکند. این سه بخش عبارت از قوه 
اجرائیه، قوه مقننه و قوه قضائیه بود.

یکی از مهمترین رویداد ها برای رشد دموکراسی در اروپا انقالب سال 
1789 فرانسه بود. در جریان انقالب فرانسه، مردم فرانسه در مقابل 

پادشاه شورش نمودند. بعد از  انقالب، فرانسه قانونی را تصویب نمود که  
از نظریه های روشنگری الهام گرفته شده بود، و بیان مینمود که قدرت 
باید از مردم نشأت بگیرد و این که هیچ فردی نسبت به دیگری برتری 

ندارد. اما تنها مردان حق داشتند به سیاستمداران رأی بدهند. 
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سوسیالیسم در قرن 19 آغاز شد، و مهمترین شخصیت در این دیدگاه کارل 
مارکس بود. به عقیدۀ سوسیالیسم، عدالت و مساوات باید در میان تمام 
مردم حاکم شود. این نظریات به شکل وسیع جریان پیدا کرد، که سبب 

ایجاد اتحادیه های تجارتی، نهاد ها و احزاب سوسیالیستی در سرتاسر اروپا 
شد. در اواخر قرن 19، صدا های بلند شد که عدالت و مساوات برای خانم 

ها نیز مد نظر گرفته شود. 

راه پیمایی برای حق رأی 
دهی زنان در سال ۱9۱۸ در 

سویدن

ک وردی م ن وزی د )Anna Backlund(، © م ن ل ک ا ب س از ان ک ع
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ی در سویدن .  راس وک ـد دم رش
رویداد های مختلفی باالی رشد دموکراسی در سویدن و چنان که امروز 

جامعه سویدن به نظر میاید تأثیر گذاشت. برخی از رویداد ها در قرن 19 
و در اوایل قرن 20 فوق العاده مهم بودند. این رویداد ها اساس سویدن 

مدرن و دموکراتیک راتشکیل دادند.

1809 ـال  ت در س ـی دول اس انون اس ق
سویدن نوشتن قوانین را از قرن 14 آغاز نمود. قانونی را که نقطۀ آغاز 

دموکراسی در سویدن بود قانون اساسی می گفتند. قانون اساسی دولت 
در سال 1809 برای رشد دموکراسی درسویدن بسیار مهم بود. این قانون 
تصریح مینمود که شاه تنها کسی نیست که تمام قدرت را صاحب باشد، 

ودر عوض قدرت  به چهار بخش تقسیم شده بود. 

قدرت اجرائیه در دست پادشاه بود. •

قدرت مالیه دردست پارلمان بود.  •

قدرت تصویب قوانین در میان شاه و پارلمان تقسیم شده بود.  •

قدرت قضاوت به محاکم سپرده شد. •

باوجودیکه طبق قانون جدید قدرت تقسیم شده بود، دموکراسی در 
سویدن هنوز رشد نکرده بود. قانون جدید زمینه رشد دوامدار دموکراسی 

در جامعه را فراهم نمود. 

ـات  وع ب ط ـان و آزادی م ی ـده، آزادی ب ی ق آزادی ع
همچنان قانون اساسی دولت درسال 1809 یک سلسله حقوق مدنی و 

آزادی ها را استحکام بخشید. در میان سایر چیزها، سویدن قانون آزادی 
مطبوعات و آزدای بیان را قبالً در سال 1766 تصویب نموده بود، که بیان 

میداشت هرکسی میتواند دیده گاه، عقیده و احساسات خود را بروی 
صفحه کاغذ و یا هم ازادانه بیان نماید. همچنان قانون اساسی دولت در 
سال 1809 بیان میداشت که تمام اتباع جامعه حق دارند که هر دینی را 

که  میخواهند دنبال نمایند.

ی  وم م ع ـه  ی دائ ت اب ـب  ت ک م
در سال 1842 مکتب ابتدائیه در سویدن معرفی شد. به این معنی بود که 
تمام  اطفال باید درمکتب شامل شوند. بسیاری از مردم نوشتن و خواندن 
را یاد گرفتند. این امر یکی از شرط های مهم رشد دموکراسی در سویدن 

بود. 
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ا  اد ه ه ـی و آزادی ن ردم ـای م ـت ه ض ه ن
جریانات اجتماعی چون نهضت میانه روی در صرف الکول، نهضت آزاد 

کلیسا، نهضت زنان، نهضت کارگران و احزاب سیاسی در اوخر قرن 19 در 
سویدن نمایان شدند. این جریانات برای دموکراسی مهم بود. با تنظیم 

نمودن گروه ها مردم به  سادگی توانستند تغییرات دلخواه خود در جامعه 
بوجود آورند. نهضت های مشهور  چگونگی سازمان دهی، برگزاری نشست 
ها و اینکه چه چیز برای ایجاد تغییر الزم است را به مردم یاد داد. سازمان 

های مختلفی روی مسائل متفاوت کار میکردند. به عنوان مثال، نهضت 
کارگران معرفی شرایط خوبتر برای کار و حق رأی دهی بدون در نظر 

داشت جنسیت و درآمد را در بر داشت. 

در سال 1909،  به اکثریت مردان  در سویدن حق رأی دادن داده شد. 
درسال سال 1919، به زنان نیز اجازه داده شد تا در انتخابات شهرداری 

رای بدهند. از سال 1921، تمام جوانان ، مردان و زنان حق رأی دهی در 
انتخابات عمومی در سویدن را داشتند.

ساختمان غربی پارلمان در 
استرومن )Strömmen(، از 

نمای غربی آن.

)Melker Dahlstrandt( د ران ت س ر داهل ک ل س از: م ک ع
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ـویدن  ک در س راتی وک نظـام دم
سویدن یک دموکراسی پارلمانی است که حکومت آن بر پایه ساختار های 
دموکراتیک در سطوح مختلف جامعه بنا شده است. سویدن نظام شاهی 
نیز است. به این معنی که ما ملکه یا شاه داریم که رأس دولت کشورقرار 

دارد.  به هر حال رئیس دولت هیچ گونه قدرت سیاسی ندارد، اما تنها 
وظایف تشریفاتی دارد. سیاستمداران که بصورت دموکراتیک انتخاب شده 

اند کشور را رهبری میکنند. 

قانون اساسی ، همان قانونی است که چگونگی رهبری سویدن را تعیین 
میکند، با این جمله شروع میشود » تمام قدرت دولت در سویدن از مردم 

نشأت میگیرد«. به این معنی که تمام تصامیم که در سطوح مختلف 
جامعه گرفته میشود باید بر مبنای دیدگاه ها و منافع اتباع سویدن باشد. 

در سویدن، تصامیم در سه سطح سیاسی گرفته میشود. این تصامیم در 
سطح شهرداری ها، در سطح شورای ناحیه یی یا منطقه یی و در سطح 

دولت گرفته میشود. به علت این واقعیت که سویدن عضو اتحادیه اروپا 
میباشد، تصمیم گیری های باالتر از سطح دولت نیز وجود دارد. اتحادیۀ 

اروپا شامل 28 کشور میباشد. در تمامی سطوح، سیاستمداران وجود دارند 
که مردم برای آنها در انتخابات سرتاسری رأی داده اند. این سیاستمداران 

را اعضای کمیسیون نیز میگویند. این سیاستمداران در کرسی های تصمیم 
گیرندۀ می نشینند که برای آن انتخاب شده اند، به عنوان مثال شورای 
شهری، شورای ناحیه یی یا منطقه یی ، پارلمان )Riksdag( و پارلمان 

اتحادیه اروپا. 
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در نظام دموکراسی، الزمی است تا برای جلوگیری از فساد و سوء استفاده 
از قدرت تفتیش داخلی وجود داشته باشد. یک راه حل میتواند تقسیم 

قدرت میان عاملین مختلف قدرت باشد. که بتوانند یکدیگر را به طریقه 
های مختلف کنترول نمایند. مثال های متعددی از این کار وجود دارد. 

یک مثال این است که دولت های محلی مستقل اند، که این راهی است 
برای مقابله با مرکزی شدن قدرت در سویدن و اینکه تصمیم گیرنده فقط 
ایالت خواهد بود. مثال دیگر این است که قدرت ایالت در میان پارلمان 

که ایجاد کننده قوانین بوده و دولت تطبیق کننده قانون میباشد و محاکم 
که بر مبنای آن قوانین قضاوت میکنند تقسیم گردیده است. همچنان 

پارلمان وظیفه دارد که دولت را نظارت و بررسی کند. اگر دولت درست 
عمل نکند، پارلمان حق دارد تا دولت را وادار به کناره گیری نماید. قوانین 

اساسی سویدن فرصت های را برای شهروندان و رسانه ها ایجاد مینماید 
تا در مورد چگونگی رهبری کشور آگاهی حاصل کنند. تمام این موارد به 

سویدن کمک میکند تا از فساد و سوء استفاده از صالحیت و قدرت که در 
بسیاری از کشور ها یک امر عادی است جلوگیری نماید. 

ت  دول
دولت شامل پارلمان )Riksdag(، خود دولت، و در حدود 400 نهاد 

دولتی، سازمان ها، هیئت ها و مقامات) مقامات دولتی( میباشد. پارلمان 
)Riksdag( تصمیم میگرید که چی کار در جامعه صورت گیرد، و دولت 
این تصامیم را با همکاری دفاتر و مقامات دولتی اجرا و تطبیق میکند. 

)Riksdag ـویدن ) ان س م ارل پ
رایکسدگ )Riksdag( پارلمان سویدن است که قوانین را تصویب میکند. 
پارلمان سویدن متشکل از نماینده گان سیاسی میباشد که از سوی مردم 

در انتخابات ملی انتخاب شده اند. قدرت سیاسی بیشتر به احزاب سیاسی 
وابسته است، از چون اعضای پارلمان به حیث نماینده احزاب سیاسی 

انتخاب میشوند. پارلمان شامل 349 عضو میباشد که هر چهار سال بعد 
انتخاب میشوند. مهمترین وظایف پارلمان عبارت اند از: 

تصویب قوانین جدید و لغو قوانین کهنه  •

تصویب بودجه دولت ، به عنوان مثال تصویب عواید ساالنه ) مالیه و  •
فیس ها( و مصارف 

بررسی کارکرد دولت و مقامات دولتی •

تقرر نخست وزیر کسیکه در دولت سهیم میباشد  •
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ویدن  س ت  دول
 دولت قدرت اجرایی دارد. به این معنی که ادارۀ امور روزمره دولتی را 

بعهده دارد. این شامل، به عنوان مثال، ارائه  پیشنهادات مربوط به بودجه 
دولت و ارائه  رهنمود ها مربوط به چگونه گی مصرف بودجه، رهبری قوای 
نظامی و بعهده گیری مسئولیت سیاست خارجی همراه  با پارلمان  میباشد. 

کارمندان بی شماری که در دفاتر دولتی کار میکنند حکومت را  یاری میکنند. 

معمواًل این بزرگترین حزب یا چندین حزب همکار در پارلمان است که 
دولت را ایجاد مینمایند. نخست وزیر انتخاب شده از سوی پارلمان وزرا را 
انتخاب نموده که مسئول سیاست گذاری و پالیسی های مختلف میباشند. 

هر وزیر دولت در وزارت فعالیت مینماید. وزارت ها ادارات مختلفی 
هستند که مسئولیت عرصه های مختلف را بهعده دارند. به عنوان مثال، 

وزارت معارف با مکاتب وتعلیم و تربیه سر وکار دارد و وزارت فرهنگ در 
عرصۀ فرهنگ کار میکند.

ی  ت دول ـات  ام ق م
مقامات دولتی، مقامات دولت، محاکم و اداری هستند. مثال مقامات 

دولتی شامل خدمات عامه کاریابی، ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن و اداره 
ترانسپورت سویدن میشود. دولت نباید چگونگی اجرای قوانین و اقدامات 

مقامات در مسائل مربوط به کار شان را کنترول کند. مقامات دولتی 
مستقل هستند، اما باید طبق قوانین، پالیسی ها و مقرراتی که توسط 
دولت وضع گردیده کار کنند. در بسیاری از کشور های دیگر داشتن 

قدرت مداخله در امور مقامات با صدور احکام برای سیاستمداران که وزیر 
هستند یک امر عادی است. در سویدن، این نوع فرصت ها وجود ندارد. 

قوانین وجود دارد که از آنچه که بنام حکمروایی وزرا یاد میشود جلوگیری 
مینماید. 

ه ی ائ ض ق ـوۀ  ق
قوۀ قضائیه معموالً شامل مقاماتی میشود که مسئول قطعیت و مصونیت 

قانون هستند. محاکم بنیاد قوۀ قضائیه راتشکیل میدهند. مقامات 
جلوگیری کننده از جرم و تحقیق کننده مثل پولیس و مقامات جبران 

خساره و حمایت از قربانیان جرم نیز شامل قوۀ قضائیه میگردند . 

محاکم سویدن شامل 80 ادارات و هیئت های مختلف میباشد. درسویدن، 
سه نوع محاکم وجود دارد: محکمه عمومی، محکمه اداری و محاکم 

مخصوص. محاکم میتوانند جریمه وضع کنند یا دعاوی را حل کنند. محاکم 
عمومی شامل محاکم ابتدائیه ، محکمه استیناف و محکمه عالی. محکمه 

عمومی  امور جنایی، موضوعات فامیلی و مسائل بین شرکت ها و اشخاص 
را بررسی میکند. محاکم اداری شامل، محاکم اداری، محاکم استیناف اداری 
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و محاکم عالی اداری میشود. محاکم اداری عمدتاً دعاوی میان افراد و 
مقامات دولتی را حل مینماید. این میتواند شامل مسائل مربوط به مالیه، 
اتباع خارجی و تابعیت )محاکم مهاجرت( همچنان دعاوی با  ادارۀ بیمه 

اجتماعی و شهرداری گردد. 

محاکم مخصوص دعاوی عرصه های مخصوصی مثل قانون کار و مسائل 
مربوط به مصرف کنندگان  را حل میکند 

معلومات بیشتر در مورد عرصه های  که محاکم مختلف مسئولیت 
آن را بعهده دارند در ویب سایت محاکم سویدن وجود دارد، 

.www.domstol.se

رسیدگی به دوسیه افراد توسط محکمۀ بیطرف و مستقل حق همه  
ساکنین سویدن میباشد. طبق قانون اساسی سویدن، فعالیت محاکم توسط 
قانون پی گیری میشود، اما از جهات دیگر آنها مستقل هستند. نه اعضای 

پارلمان و نه هم وزرا حق دارند تا در امور محاکم مداخله نمایند.

قطعیت قانون به این معنی است که همه افراد نزد قانون دارای حقوق 
مساوی هستند. تا محکمه کسی را محکوم نکرده باشد شخص بی گناه 
است. قطعیت قانون یک بخش عمدۀ دموکراسی بوده و این عبارت از 

روابط قانونی میان افراد و دولت میباشد. هدف این است که همه باید از 
تهدید سایر شهروندان، مقامات دولتی در جامعه در امان باشند، و این که 
آزادی و حقوق همه باید تضمین شود.  قانون باید واضح باشد: اینکه چه 
چیزی مشروع و چه چیزی غیر مشروع است باید واضح باشد. شخص که 

مرتکب جرم میشود باید بداند که چی عواقب برای او وجود دارد. 

محاکم عمومی محاکم اداری

محکمۀ عالی

محکمۀ 
استیناف

محکمۀ ابتدایی

محکمۀ 
عالی اداری

محکمۀ 
استیناف اداری

محکمۀ اداری
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هر آن کس که فکر میکند مقامات، مانند ادارۀ بیمه اجتماعی  یا شهرداری 
ها، تصمیم نادرست را اتخاذ نموده است میتواند طلب استیناف کند. مقام 
که تصمیم اتخاذ نموده باید راجع به دادن استیناف راهنمایی فراهم کند. 
معلومات راجع به استیناف دهی معموالً در ختم مکتوب که در آن حکم 

اعالن میگردد فراهم میگردد.

جستیتیا )Justitia(، خدای 
عدالت رومی ها

پله های ترازو نشانگر 
عدالت است و شمشیر 

بیانگر قدرت. چشم های 
بسته نشان میدهد که 

هیچ نسبتی با اشخاص 
وجود ندارد، که نماد 

برابری همه در مقابل 
قانون است

Colourbox :س از ک ع
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ا  ه رداری  ه ش
تمامی شهروندان سویدن در شهرداری ها سکونت دارند. سویدن دارای 

290 شهرداری که هریک با حکومت مشخص محلی خودش اداره میشود. 
شهرداری ها مستقل هستند. شهرداری ها توسط شورای انتخاب شده شهر 

و هیئت ها و کمیته های که توسط شورای شهری انتخاب میشوند اداره 
میشود. وظایف و مسوولیت های شورای ناحیه یی/منطقه یی و شهرداری 

ها در قانون دولت محلی تعیین گردیده است. 

شهرداری ها مسئولیت مراقبت از مکاتب، کودکستان ها، کتاب خانه ها 
را بدوش داشده و برای بزرگساالن مراقبت های خانگی و برای کسانی به 

حمایت پولی ضرورت دارند پول فراهم میکند. همچنان باید خدمات آتش 
نشانی و خدمات پاک کاری شهر را عهده دار باشند. آن ها باید در رابطه 
به سرک ها، خانه ها، آب و برق پالن گذاری کنند. شهرداری ها باید برای 

اجرای کارهای شان پول داشته باشند. شهرداری ها درآمد خود را از مالیات 
دولتی، فیس ها و کمک های حکومت مرکزی تأمین میکنند. کسانیکه 
عایدات دارند به شهرداری که در آن راجستر شده اند مالیه پرداخت 

میکنند. مقدار پرداخت مالیه بستگی دارد به شهری که ساکنین در آن 
زندگی میکنند و نوع عایدات که دارند.

ی ـه یی و نواح ق ط ن ـی، م ه ی ی اح ـای ن ـورا ه ش
در سویدن حدود 21 ناحیه وجود دارد. درهر ناحیه چندین شهرداری 

وجود دارد. هر ناحیه دارای هئیت اداری ناحیه یی میباشد. دولت در رأس 
هیئت های اداری ناحیه والی مقرر میکند. هیئت اداری ناحیه یی نماینده 
دولت در این مناطق میباشد. وظایف اصلی آن همزمان با در نظر داشت 

وضعیت خود ایالت بدست آوردن اهدافی میباشد که توسط پارلمان و 
دولت  وضع گردیده است. 

)Klas Eriksson( ن س ک ری الس ای س از: ک ک ع

موتر پولیس
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درسویدن شورا های ناحیه یی وجود دارد ) که برخی از این شورا ها بنام 
شورا های منطقه یی نیز یاد میشود(. شورای ناحیه یی یک نهاد سیاسی 
بوده که در برگیرنده تمام مساحت ناحیه میباشد. شورا های ناحیه یی 

حق دارند تا مالیه طلب کنند و مسئولیت وظایف مشخص اجتماعی مثل 
خدمات اولیه صحی را بعهده دارند. همچنان آنها مسئول امور فرهنگی، 

ترافیک محلی و پالن گذاری منطقه یی میباشند. در حال حاضر در سویدن 
20 شورای ناحیه یی و منطقه یی وجود دارد. این شورا های منطقه یی 

و ناحیه یی توسط مجلس نمایندگان انتخاب شده، اعضای شورای منطقه 
یی و شورا های ناحیه یی رهبری میشوند. به عنوان مثال میتوان گفت که 

منطقه واسترا گتالند بطور رسمی شورای ناحیه یی واسترا گتالند است.

ا  ـۀ اروپ ادی ح ات
اتحادیه اروپا یک همکاری اقتصادی و سیاسی میان چندین کشور اروپایی 

میباشد. اتحادیه اروپا پس از جنگ جهانی دوم به صفت یک همکاری 
اقتصادی و سیاسی میان کشور های فرانسه، بلجیم، ایتالیا، لوگسامبورگ، 
هالند و آلمان غربی آن زمان بوجود آمد. هدف از این اتحادیه همکاری 
اقتصادی و سیاسی برای جلوگیری از جنگ جهانی دیگر، برقراری صلح و 

توسعه تجارت در محدودۀ اروپا بود. یکی از مفکوره های عمده این بود 
که کشور های که با هم تجارت دارند بتوانند از لحاظ اقتصادی به یکدیگر 
وابسته شده و بدین ترتیب از وقوع جنگ جلوگیری شود. میتوان گفت که 
هر یک از دولت های عضو  برای تأثیر گذاری مشترک روی جهان بخشی 

از قدرت خود را به اتحادیۀ اروپا محول نموده اند. 

سویدن عضویت اتحادیه اروپا را در سال 1995 بدست آورد. امروزه، 
اتحادیه اورپا 28 کشور را در بر میگیرد که آن ها با هم در بخش های 

حمل و نقل رایگان  اجناس، خدمات، پایتخت و مردم، حفاظت از محیط 
زیست، امنیت و دفاع همکاری دارند. بسیاری از کشور های عضو دارای 

پول یکسان بنام یورو بوده که سویدن در این جمع شامل نمی باشد. 

پارلمان اروپا در بروکسل 
)Brussels(

www.europaparlamentet.se :س از ک ع
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اتحادیه اروپا سه نهاد اصلی دارد که مشترکاً قوانین را تصویب مینمایند: 
کمیسون اروپا، پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا. همه آن ها در 

بروکسل ، پایتخت بلجیم، در شهر فرنچ استراسبورگ موقعیت دارند. و 
درکشور لوکزامبورگ. این 28 کشور در سه بخش مختلف با هم همکار 

هستند:

 سطح فرا ملیتی  •
تصامیم که تمام اعضا باید از آن اطاعت کنند. این شامل قوانین  میشود 

که اتحادیه اروپا آن را باید تصویب کند. قانون اتحادیۀ اروپا باالتر از 
قانون هر کشور عضو است. بسیاری از قوانین برای ساده سازی تجارت، 

سفر و کار در اتحادیۀ اروپا تصویب میشوند . محمکۀ  برای تصویب 
قانون اتحادیه اورپا وجود دارد. که این محکمه بنام محکمۀ اروپا یاد 

شده و در لوکزامبورگ موقعیت دارد. 

 سطح بین المللی  •
همکاری داوطلبانه میان 28 اعضای این اتحادیه، بدون تصویب قانون. 

زمانیکه اتحادیه اورپا درمورد مسائل مربوط به  سیاست خارجی یا 
بخش همکاری نظامی تصمیم میگیرد، این کار در سطح بین المللی 

صورت میگیرد. 

 سطح ملی  •
هریک از کشورهای عضو حق دارند تا در امور داخلی خودشان تصمیم 
بگیرند. به هر حال تمام قوانین را که این کشور ها تصویب میکنند باید 

با قوانین در سطح فرا ملیتی مطابقت داشته باشد. 

ه  ن هم ی ـدرت در ب م ق ـی س ق ت
باوجودیکه قدرت سیاسی رسمی در سطوح مختلف تقسیم میشود: 

شهرداری ها، ناحیه ها و سطوح منطقه یی، در سطح دولت های اتحادیه 
اروپا، بسیاری از قدرت های مرکزی در داخل اجتماع وجود دارند که باالی 
نظام دموکراتیک تأثیر میگذارند.  مارکیت بزرگ رسانه ها و جامعه مدنی 

هر دو عاملین و عرصه های مهم جامعۀ دموکراتیک هستند. 

شمار زیادی از رسانه ها )اخبار، رادیو، تلویزیون و انترنت( نسبت به 
قدرت دولت بی طرف هستند. به این معنی که آنها میتوانند آزادانه به 
مردم اطالع دهی کنند و سیاستمداران و سایر قدرتمندان در جامعه را 
نظارت کنند. همچنان رسانه ها رول عمدۀ را در گفتگو های درخشان 

راجع به مسائل اجتماعی بازی میکنند.   

رادیوی سویدن )RS( و تلویزیون سویدن )STV( در ملکیت بنیاد های 
قرار دارد که مستقل هستند. فعالیت های آنها توسط مالکان خانه که 
فیس تلویزیون و رادیو را پرداخت میکنند تمویل میشود که بنام جواز 

فعالیت تلویزیون یاد میشود. لذا شبکه های مذکور از طریق اعالنات یا 
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دولت تمویل نمیگردند بلکه منحیث خدمات عامه ارائه میگردند. هدف 
آنها کار بی طرفانه و کار بر مبنای دموکراسی است. همچنان بسیاری از 
چینل های تلویزیونی و رادیویی وجود دارد که از طریق اعالنات تمویل 

   .TV4 گردیده و توسط پالیسی سازان پیش برده میشوند مثل شبکۀ

بازار کار شامل شرکت های شخصی و مصرف کنندگان میگردد که مشترکاً 
باالی اقتصاد کشور و بازار کار تأثیر دارند. پیشرفت اقتصادی یک سکتور 

تجارتی باالی عایدات مالیاتی دولت تأثیر دارد.

اصطالح جامعه مدنی به بخشی از جامعه گفته میشود که در آنجا مردم 
بدون دخالت مستقیم دولت به یکدیگر کمک میکنند. بر خالف شرکت 
ها قوۀ متحرک جامعه مدنی پول نیست. همچنان جامعۀ مدنی را اکثراً 

سکتور غیر انتفاعی، سکتور داوطلب یا سکتور مدنی میگویند. مثال های 
از فعالین جامعه مدنی شامل موسسه های خیریه، کلب های ورزشی و 
احزاب سیاسی که مستقیماً توسط دولت حمایه نمیگردند یا برای کسب 

پول وجود دارند میباشد. 

نهضت های مشهور در سویدن مثل نهضت بازار کار، نهضت محیط زیست 
و نهضت میانه روی در صرف الکول مثال های هستند که نشان میدهد 
که جامعۀ مدنی به چی اندازه میتواند در جامعه قدرت داشته باشد که 

نه دولت و نه بازار کار هیچ یک چنین نیرو را ندارند. جامعۀ مدنی بخش 
مهمی از جامعۀ دموکراتیک است که در آن مردم میتوانند به طریقه های 

مختلف باالی جامعه تأثیر گذاشته و در جامعه مشارکت داشته باشند. 

در محدودۀ حقوق دموکراتیک به شمول آزادی مطبوعات، آزادی بیان 
و آزادی انجمن ها، فراخوانی دیگری برای مردم وجود دارد تا در زندگی 
سیاسی سهیم باشند. مردم میتوانند به طریقه های متفاوت برای تعقیب 
مسائل مختلف در سیاست دخیل باشند بطور مثال دخیل بودن در حزب 

سیاسی، سازمان یا انجمن. مردم میتوانند با رسانه های مختلف تماس 
بگیرند و آنچه از نظر شان مهم است را به رسانه برسانند. همچنان مردم 

میتوانند با سیاستمداران در شهرهای که زندگی میکنند تماس گرفته و 
پیشنهادات و نظریات خود را راجع به تصامیم گرفته شده به آنها بگویند.   
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ـویدن ـی س اس انون اس ار ق ه چ
برای کارکرد صحیح دموکراسی به قوانین و مقررات ضرورت است. 

مهمترین قوانین در سویدن قوانین اساسی هستند. قوانین اساسی اساس 
بوده که سایر قوانین بر پایۀ آن ساخته میشود و برای چگونگی رهبری 

سویدن چهارچوب کاری وضع میکند. این قوانین پشتیبان دموکراسی بوده 
و باالتر از همه قوانین اند. به این معنی که محتوای سایر قوانین کشور 

نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

برای تضمین رعایت چهارچوب، تا کس نتواند بعد از انتخابات "کودتا" 
کند، قوانین را نمیتوان بدون طرزالعمل های صحیح تغییر داد. برای تغییر 

قانون اساسی معمواًل پارلمان )Riksdag( باید عین تصمیم را دو بار بگیرد.  
همچنان بین آن دو تصمیم، باید رأی گیری عمومی برگزار گردد. همچنان 

قانون وجود دارد که دولت را از تصمیم گیری عجوالنه مانع میشود. وقت 
اضافی برای فکر کردن برای همه فرصت در نظر داشت دقیق اصالح در 
قانون اساسی را فراهم میکند. قانون اساسی از دموکراسی ما محافظت 

میکند. چهار قانون اساسی در سویدن وجود دارد:  

قانون اساسی دولت )RF( که در بارۀ چگونگی رهبری سویدن است.  •
قانون اساسی امروزی دولت از سال 1974 به این طرف قابل اجرا است. 

این قانون دارای مقراراتی بوده که بیان میدارد که دولت چگونه باید کار 
کند و چگونه انتخابات های پارلمانی برگزار گردد. همچنان قانون اساسی 
دولت شامل قوانین حقوق ابتدایی و آزادی ها میشود. بطور مثال قانون 

اساسی دولت میگوید که همه حق تجمع و آزادی عقیده دارند.  

قانون جانشینی )SO( راجع به این است که کی باید پادشاه یا ملکۀ  •
سویدن شود.

قانون آزادی مطبوعات )TF ( که راجع به آنچه که باید در کتاب ها  •
و نشریات به نشر برسد میباشد. در سویدن، شخص میتواند هر چی 

بخواهد بنویسید بشرطیکه متن جنایتکارانه نباشد.

قانون آزادی بیان )YGL( که راجع به آنچه در رادیو، فلم و اینترنت  •
گفته میشود است. در سویدن، شخص میتواند هر چه بخواهد بگوید 

اما بعضی استثنائات وجود دارد. بطور مثال شخص نمیتواند چیزی 
بگوید که اهانت آمیز باشد. این میتواند تمام آنچه را که شخص در 

مورد فرد یا گروه از افراد میگوید دربر داشته باشد. 
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ـی اس ی زاب س ار و اح ک اف
وقتی رأی میدهید حزب سیاسی را انتخاب میکنید که میخواهید از آن 
حمایت کنید. حزب سیاسی به گروه از افرادی گفته میشود که دارای 

افکار مشابه بوده و میخواهند در کشور نفوذ داشته باشند. هر حزب باید 
برنامه سیاسی داشته باشد که نشان دهد که حزب دارای چی افکاری بوده 

و جامعه چگونه باید پیشرفت کند. احزاب سیاسی امروزه بطور وسیع به 
اساس افکاری که در قرن نزدهم رشد کرد پیش میروند. 

ـم س ی ل را ب ی ل
کلمۀ التینی لیبر به معنی آزادی است. اولین آزادی خواهان )در قرن 

هژدهم( میخواستند از حقوق بشر و آزادی دفاع کنند. آنها میخواستند 
از آزادی بیان و آزادی مطبوعات محافظت کنند تا همه بتوانند افکار و 

احساسات خود را بطور شفاهی و کتبی مطرح کنند.

همچنان آزادی خواهان میخواستند بعضی از قیمت ها را در هنگام خرید 
و فروخت محصوالت از بین ببرند. فکر میکردند برای اقتصاد خوب بوده و 

خطر جنگ را کاهش میدهد.  

اری  ک ـه  ظ اف ح م
کلمۀ از conservative کلمۀ  conservareالتین گرفته شده که به معنی 

حفظ کردن و نگهداشتن است. اولین محافظه کاران )در قرن هژدهم( 
میخواستند تاریخ کشور، سنت ها و عقاید خود را حفظ کنند. آنها 

میخواستند تا پادشاه، کلیسا و اشراف در جامعه قدرت را بدست داشته 
باشند. بعضی از افکار مهم محافظه کاران  شامل مقابله با تغییرات سریع 
در جامعه و حفظ سنت ها به اساس تجمع های فامیلی و دینی میگردد.    

ـم س ی ل ا ی وس س
کلمۀ سوسیالیسم از کلمۀ التین سوسیاس گرفته شده که به معنی رفیق 

است. اولین سوسیالیست ها )در قرن نزدهم( میخواستند از حقوق طبقه 
کارگر دفاع کنند. آنها نمیخواستند که کارخانه ها و سایر سازمان ها 

شخصی باشد. در عوض میخواستند مردم مشترکاً مالک اشیا باشند. یکی از 
افکار عمدۀ سوسیالیسم این است که باید تا حد که امکان دارد بین افراد 

و گروه های مختلف جامعه برابری وجود داشته باشد. 

ـی اس ی ای س وژی ه ایدئول ر  ـای س
بعضی از ایدئولوژی های جدید در قرن بیستم ظهور کردند. افکار آنها به 

طریقه های مختلف جهانیان را متأثر کرده است.
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فیمینیسم از زمان های قدیم وجود داشته اما در قرن بیستم قویتر شد. 
فیمینیست ها به این عقیده هستند که مرد ها نباید نسبت به زنان قدرت 
زیادی در جامعه داشته باشند. آنها باالی تحکیم حقوق سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی زنان تمرکز میکنند. 

محیط زیست گرایی شامل افکار میشود راجع به اینکه انسان بخشی از 
طبیعت است. محیط زیست گرایی سیاسی راجع به رضایت به کار بخاطر 

داشتن محیط زیست خوب و پیشرفت پایدار ایکولوژیکی است.  

ملی گرایی یا ناسیونالیسم شامل افکار مثل وحدت و یکپارچگی ملی 
میباشد. ملی گرایان میخواهند ملیت، فرهنگ و تاریخ خود را حفظ کنند. 

نسیونالیست ها باالی اختالط فرهنگی انتقاد دارند.   .

فاشیسم و نازیسم از اوایل قرن بیستم تا به حال وجود دارد و میگویند 
که باید نخبگان قوی جامعه را کنترول کنند نه سیاستمداران که بطور 

دموکراتیک انتخاب میشوند. فاشیسم و نازیسم هر دو افکار ناسیونالیستی 
بوده که معتقد هستند که فرهنگ آنها نسبت به سایر فرهنگ ها پر ارزش 

تر است. نازیسم در دهه 1930 در جرمنی زمانیکه ادولف هتلر رهبری 
کشور را بعهده داشت قوی بود. نازی ها جنگ دوم جهانی را آغاز کردند 
و میلیون ها یهودی، روما ها و سایر افراد را که ضد پالیسی های نازی ها 

بودند به قتل رساندند. 

ـی اس ی زاب س اح
احزابی که در جریان نمایندگی 2014-2018 در پارلمان حضور دارند 

عبارتند از احزاب مرکزی، لیبرال، دموکرات های مسیحی، حزب سبز، حزب 
میانه رو، حزب سوسیال دموکرات، حزب دموکرات های سویدن و حزب 

چپ. بعد از انتخابات سپتمبر 2014 حکومت متشکل است از حزب 
 Stephen( سوسیال دموکرات و حزب سبز. نخست وزیر استیفن لوفن

Löfven ( یک سوسیال دموکرات است.

بعضی از احزاب گروه سیاسی را تشکیل داده اند که بنام ائتالف یاد 
میشود. احزاب که شامل این ائتالف میشوند عبارتند از: حزب میانه رو، 
حزب مرکز، حزب لیبرال و دموکرات های مسیحی. این چهار حزب در 

جریان 2006-2014 حکومت را تشکیل میدادند. نخست وزیر آن دوره 
فریدریک رینفیلد )Fredrik Reinfeldt( از حزب میانه رو بود.  
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ـویدن ی س ات اب خ ت م ان ـت س ی س
اساس جامعۀ دموکراتیک این است که ما بتوانیم اشخاصی را در جریان 

انتخابات سراسری انتخاب کنیم که از ما نمایندگی کنند. انتخابات بسیار 
مهم است زیرا ساکنین کشور بطور عمده از طریق انتخابات میتوانند باالی 

پالیسی ها تأثیر بگذارند.

ان دگ ن ـداد رأی ده ع ـات و ت اب خ ت ان
زمانیکه مردم در انتخابات رأی میدهند، این امر بیانگر این است که 

بسیاری از مردم باالی سیاستمداران و سیستم دموکراتیک اعتماد دارند. 
برای اینکه پارلمان )Riksdag (، شورا های ناحیه یی و شهری بتوانند 

بطور مجموع از مردم نمایندگی کنند باید تعداد کافی رأی دهندگان واجد 
شرایط در انتخابات شرکت کنند. در سویدن تقریباً 86 فیصد نفوس در 
انتخابات پارلمانی 2014 رأی دادند. فیصدی کمی از رأی دهندگان در 

انتخابات شورا های ناحیه یی/منطقه یی و شهری رأی دادند. زمانیکه شما 
رأی میدهید، این رأی دهی فرصت برنده شدن شخصی را که مثل شما فکر 

میکند و در جامعه تصمیم گیری خواهد نمود افزایش میدهد.  

تفاوت های عمدۀ در میان تعداد رأی دهندگان در گروه های مختلف 
مردم وجود دارد. افراد که دارای عایدات و تحصیالت پایین هستند نسبت 
کسانیکه دارای عایدات و تحصیالت باال هستند کمتر رأی میدهند. تعداد 
جوانان رأی دهنده نسبت به بزرگساالن کمتر است. همچنان تعداد رأی 
دهندگان در میان افرادیکه در خارج از کشور تولد شده اند کمتر است. 

مدت زمان سکونت در سویدن اکثراً عالقه به رأی دهی را افزایش میدهد.  

ـری راس س ات  اب خ ت ان
چهار نوع انتخابات سراسری وجود دارد:

• )Riksdag( انتخابات پارلمانی

انتخابات مجلس شورای ناحیه یی/ ایالتی •

انتخابات شورای شهری •

انتخابات پارلمانی اروپا •

رأی دهندگان به حزب رأی داده و همچنان میتوانند به شخص )کاندید( 
که نامش در ورقۀ رأی گیری وجود دارد )رأی دهی انفرادی( بدهند. یقیناً 

میتوانید در انتخابات مختلف به احزاب مختلف رأی بدهید.  

سیستم انتخاباتی سویدن نسبی است. به این معنی که از احزاب سیاسی 
نسبت به تعداد رأی که دریافت نموده اند در مجلس انتخاب شده 

نمایندگی صورت میگیرد.
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انتخابات سراسری پارلمانی، شورای ناحیه یی/ایالتی و شهری هر چهار 
سال بعد برگزار میگردد. این انتخابات در یک روز برگزار میگردد. انتخابات 

پارلمانی اروپا هر پنج سال بعد برگزار میگردد. 

ا ـی ه رس پ ه  هم
همه پرسی به سیاستمداران فرصت میدهد تا دریابند که ساکنین کشور 

راجع به مسائل سیاسی در سطح ملی، منطقه یی و محلی چه فکر میکنند. 
در سویدن دو نوع همه پرسی وجود دارد که در سرتاسر کشور قابل اجرا 
است: همه پرسی مشورتی و همه پرسی راجع به مسائل وابسته به قانون 
اساسی. همه پرسی مشورتی الزم االجرا نمی باشد. سیاستمداران میتوانند 
تصامیمی را اتخاذ کنند که خالف نتایج رأی دهی باشد. همه پرسی راجع 
به مسائل وابسته به قانون اساسی طبق انتخابات سراسری برگزار میگردد 
و همیشه الزم الجرا میباشد. به هر صورت این نوع همه پرسی هرگز در 

سویدن برگزار نگردیده است. 

آخرین همه پرسی در سویدن در سال 2003 برگزار گردید. همه پرسی 
مذکور راجع به این بود که آیا سویدن باید کرون سویدنی را به یورو تبدیل 
کنید یا خیر. نتیجۀ رأی دهی نخیر بود. همه پرسی در سطح محل در اصل 

هرساله در یک یا چندین شهر برگزار میگردد. 

ی ده رأی  ق  ح
اگر تبعه سویدن هستید و دارای سن 18 یا باالتر از آن هستید حق دارید 

تا در انتخابات پارلمانی رأی بدهید.

اگر تبعه یکی از کشور های اتحادیۀ اروپا هستید و سن شما 18 یا باالتر از 
آن است حق دارید تا در انتخابات پارلمانی اروپا رأی بدهید. 

)Claes Grundsten/Scanpix Bildhuset( ت دوس ل ی س ب ک ی پ ان ک ن/ س ت دس رن س گ ی ل س از: ک ک ع

عکس از مراکز رأی دهی 
جای که مردم رأی میدهند
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اگر سن شما 18 یا باالتر از آن است و برای سه سال پی در پی قبل از 
انتخابات در سویدن راجستر بوده اید حق دارید در انتخابات ناحیه یی/

ایالتی و شهری رأی بدهید. داشتن تابعیت سویدن برای رأی دهی در 
انتخابات شورای شهری و انتخابات ناحیه یی/ایالتی الزمی نمیباشد.

قبل از انتخابات، مقامات مسئول انتخابات برای تمامی رأی دهندگان واجد 
شرایط کارت رأی دهی صادر میکند. کارت رأی دهی به آدرس راجستر 

شدۀ شما فرستاده میشود. برای اینکه بتوانید رأی بدهید باید اسناد هویتی 
خود را بیاورید.

اگر شما حق رأی دهی داشته باشید میتوانید در مقام سیاسی انتخاب 
شوید. به این معنی که میتوانید منحیث عضو پارلمان، شورای ناحیه یی/

ایالتی یا منطقه یی و شورای شهری انتخاب شوید. 

زمانیکه رأی میدهید، حزبی را انتخاب میکنید که میخواهید از آن حمایت 
کنید. همچنان میتوانید در پهلوی نام شخصیکه میخواهید از او حمایت 
کنید عالمۀ X بگذارید. این را رأی دهی به کاندید خاص میگویند یا به 

.“ personrösta " زبان سویدنی

ک  وچ زاب ک ـرای اح ط ورود ب ـرای ش
برای اینکه یک حزب بتواند در پارلمان وارد شود باید حد اقل 4 فیصد رأی، 

رأی دهندگان را کسب کند. برای اینکه یک حزب بتواند در شورای ناحیه یی/
ایالتی یا منطقه یی وارد شود باید حداقل 3 فیصد رأی کسب کند. شرایط 
ورود برای پارلمان یا کسب 4 فیصد رأی برای انتخابات پارلمانی اروپا نیز 

صدق میکند. برای انتخابات شورای شهری چنین قوانین وجود ندارد.  

در سویدن بسیاری از احزاب وجود دارد که هیچ کرسی در پارلمان ندارند 
اما در شهرداری ها و شورا های ناحیه یی/ایالتی یا منطقه یی اعضای 

مجلس و اعضای شورا دارند.

ه الی  ی در ال ب راس وک دم
ت های  ی عال ات و ف اب خ ت ان

ره روزم
این مهم است که هرکس بتواند صدای خود را به غیر از اشتراک در 
انتخابات از راه های مختلف به گوش ها برساند. ساکنین کشور باید 

شرایط خوبی در رابطه به داشتن دیدگاه، مشارکت و تأثیر گذاری در 
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پروسه های تصمیم گیری سیاسی حتی در جریان انتخابات، آنچنانکه آنها 
میخواهند داشته باشند. به عنوان مثال، این کار را میتوان با ارتباط گیری با 

سیاستمدار، امضاء عریضه یا اشتراک در تظاهرات انجام داد. 

همچنان مهم است تا در تصامیم که شما و  زندگی روزمرۀ شما را تحت 
تاثیر قرار میدهد بتوانید سهیم باشید. در دهه های اخیر، بسیاری از مردم 

در سویدن کوشش نمودند تا همکاری و اشتراک شان را در محیط کار، 
مکاتب، فامیل، انجمن ها و در مناطق رهایشی  افزایش دهند. 

فرصت های رو به افزایش برای تأثیر گذاری باالی زندگی کاری به این 
معنی است که شرکت ها و سازمان ها سعی میکنند تا تمام کارمندان بطور 
فعاالنه در کار اشتراک کنند. باید به هر کس فرصت تأثیر گذاری روی کار 
وی داده شود. به هر حال این مدیر است که همه تصامیم را اتخاذ میکند.

مشارکت های رو به افزایش در مکتب بدین مفهوم است که اطفال باید 
طوری تربیه شوند که انتقادی فکر کنند ومسئولیت پذیر باشند. معلم در 
مورد همه چیز تصمیم نمیگیرد. شادگران میتوانند در پالن گذاری تعلیمی 

خود سهیم باشند. 

دموکراسی رو به افزایش در فامیل ها بدین مفهوم است که شخص 
میخواهد طفل را مستقل و مصون ببار بیاورد. بسیاری از والدین طفل 

 Colourbox :س ک ع
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شانرا در پالن گذاری سهم میدهند و اجازه میدهند تا در تصمیم گیری 
فامیلی نیز سهیم باشند. 

بسیاری از نهاد ها در سویدن از قدیم نظام دموکراتیک داشتند. به عنوان 
مثال، آنها  راجع به چگونگی برگزاری جلسات و انتخابات قوانین دارند. 

این مهم است که تمامی اعضا حق رأی دهی داشته باشند. رأی همه اعضا 
ارزش یکسان دارد. 

اشتراک و مشارکت در محل زندگی بدین مفهوم است که کسانیکه در 
منطقه زندگی میکنند بتوانند در تصمیم گیری راجع به مسائل سهیم 

باشند. آن ها میتواند در مورد چیزهای که مشترکاً در خانه استفاده میشود 
تصمیم اتخاذ نمایند. 
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ل 6  ص ث ، ف ـورد بح ـواالت م س
دموکراسی برای شما چی اهمیت دارد؟ 

آیا شما در زندگی تان به دموکراسی توجه دارید؟ 

 در یک جامعۀ دموکراتیک چطور میتوان با فساد مبارزه کرد؟ 

آزادی بیان برای جامعه چی اهمیت دارد؟ 

آزادی بیان چطور میتواند مورد سوء استفاده  قرار گیرد؟ 

چرا مهم است که گفته های شما در راستای دموکراسی باشد؟ 

به عقیده شما کدام مفکوره های سیاسی باید جامعه را رهبری 
کند؟ 

چگونه تعداد رأی دهندگان میتواند مسئله دموکراسی باشد؟

چرا رأی دادن در انتخابات سرتاسری مهم است؟ 

چطور میتوانید از حق دموکراتیک تان در زندگی روزمره استفاده 
نمایید؟ 

چی چیز سبب میشود که شما میخواهید تا جامعه تغییر کند؟

به کدام لحاظ سویدن یک کشور دموکراتیک است؟
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توجـه به صحت   .7
سویدن در 

مطالب فهرسـت 
ـت؟ س ی چ ت  ح ص

و اک ب ن ـول و ت ک در، ال خ ـواد م م

ـویدن ی در س ب ی و ط ح ـات ص دم  خ

ی   ح ات ص دم ـا خ ـات ب اط ب ارت

د؟  ی ن ـه ک ع راج د م ای ـا ب ج ـه ک ب

ت ی ول عل ـا م ـی ب زندگ

دان  ـت دن ب راق م

Colourbox :س ک ع
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ـت؟ س ی ت چ ح ص
صحت خوب به معنی سالم بودن و خوب بودن است. بطور مثال صحت 
شما از خوردن، استرس، خواب، استفاده از دخانیات، الکول و مواد مخدر 

متأثر میگردد. همچنان صحت شما با آب و هوای که با آن احساس خوب 
دارید، ارتباطات با مردم چهار اطراف و اینکه احساس کنید زندگی دارای 

معنی است ارتباط دارد.  

اجتماع چهار اطراف شما برای صحت شما بسیار مهم است. بطور مثال 
چگونگی زندگی، وظیفه و اینکه خود را جز از جامعه احساس کنید نیز بر 

روی صحت شما تأثیر میگذارد.

ه ام ـت ع ح ص
صحت عامه صحتمندی تمام مردم مملکت است. حق صحتمندی یک حق 

بشری است. دولت مکلف است تا برای تمام مردم جامعه مراقبت های 
را که ضرورت دارند فراهم کند. در سویدن دولت و مقامات مختلف در 

راستای صحتمندی مردم کار میکنند.  

 Dahlgren & Whitehead عوامل تعیین کنندۀ صحت، عاری از

اقتصاد ملی

طبیعت

محیط 
زیست

سیاست

دین

وضعیت زندگی و کار

عادت های شیوۀ 
زندگی

جنسیت

وراثت

سن و 
سال

فرهنگ

محیط کاری

تعلیم و 
تربیه

ترافیک

کار

بیکاری

امنیت 
اجتماعی

تهیۀ مسکن

زراعت و 
مواد غذا

محیط فزیکی

اوقات فراغت 
و فرهنگ

خدمات 
اجتماعی

حمایت 
اجتماعی

مراقبت صحی

مقاربت 
جنسی 
و زندگی 
مشترک

مواد خواب
غذایی

الکول

تنباکو

مواد 
مخدر

شبکه های 
اجتماعی

نفوذ و 
تأثیرگذاری

آشنایان بزرگسال 
اطفال

روابط

ورزش
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ادارۀ صحت عامۀ سویدن یکه نهاد دولتی است که مسئولیت سرتاسری 
امور صحت عامه را بعهده دارد. این اداره برای تندرستی تمام مردم در 

سویدن کار میکند. ادارۀ صحت عامه سویدن مشخصاً در یازده عرصۀ 
مختلف کار میکند. این یازده عرصه عبارتند از: 

مشارکت و نفوذ در جامعه  •

وضعیت اقتصادی و اجتماعی •

وضع صحی در طفولیت و نوجوانی •

صحت در زندگی کاری  •

محیط زیست و محصوالت •

خدمات صحی برای ارتقای صحتمندی  •

حفاظت در مقابل امراض ساری •

تمایالت جنسی سالم و تولید مثل  •

فعالیت های جسمی •

عادات غذایی و غذا •

الکول، مواد مخدر، تخدیر، تنباکو و قمار بازی  •

باوجود این واقعیت که مقامات سویدن برای بهبود صحت عامه کار 
میکنند سطح تندرستی گروه های مختلف جامعه یکسان نیست. افراد 
دارای تحصیالت و درآمد پایین نسبت به افراد دارای تحصیالت عالی و 

درآمد باال از سالمتی پایین برخوردار اند.

Colourbox :س ک ع
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وب ذایی خ ـادات غ ع
خوردن و نوشیدن برای صحت و سالمتی شما بسیار مهم است. تغذیۀ 
خوب و ورزش، خطر مبتال شدن به بسیاری از امراض مثل مرض قلبی، 

مرض شکر، سرطان و مشکالت روانی را متیواند کاهش دهد.

بدن به مواد مختلف ضرورت دارد. برای اطمینان از استفادۀ مواد مورد 
ضرورت بدن، خوردن غذا های مختلف مهم است.  اگر چای صبح، نان 
چاشت و شب را در اوقات منظم صرف کنید به آسانی میتوانید مقدار 

مناسب مواد را دریافت کنید.  

ذا ه غ ع ب ه راج ت ک ـچ ن ن پ
سازمان مواد غذایی مقام دولتی است که در امور مرتبط به غذا کار میکند. 

سازمان مواد غذایی پنج مشوره راجع به غذا دارد که برای صحتمندی 
خوب است: 

میوه جات و سبزیجات زیاد بخورید، تقریباً 500 گرام در روز. •

برای صرف نان، غله جات، حبوبات، مکرونی و برنج محصوالتی را  •
انتخاب کنید که دارای گندم باشند.

غذای را انتخاب کنید که عکس »سوراخ کلید« داشته باشد. •

اکثر اوقات ماهی بخورید، دو الی سه بار در هفته. •

برای پختن غذا از روغن های نباتی استفاده کنید.  •

Colourbox :س ک ع
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د ی ل ک وراخ  س
غذا های در خوراکه فروشی ها وجود 

دارد که دارای تصویر »سوارخ کلید« 
هستند. این غذا ها سالم بوده، چربی، 

شیرنی و نمک آنها کم است و نسبت به 
غذا های که عالمت سوراخ کلید ندارند 

فایبر زیاد دارد. 

ـاالن  س زرگ رای ب ا ب ایی ه م ن راه
اگر بسیاری از بزرگساالن چربی های اشباع شده کمتر بخورند صحت شان 
خوب خواهد بود. چربی اشباع شده از محصوالت حیوانی مثل شیر چرب 
و ترش، مسکه، پنیر، گوشت چرب، قیماق، آیسکریم و کاکو بدست میاید. 

همچنان چربی اشباع شده در روغن  های نباتی از قبیل روغن ناریال و 
زیتون پیدا میشود. چربی اشباع شده میتواند خطر ابتال به مرض قلبی و 

عروقی را افزایش دهد.   

چربی اشباع نشده برای بدن مفید است. چربی اشباع نشده خطر ابتال به 
مرض قلبی و عروقی را کاهش میدهد. چربی اشباع نشده در بسیاری از 

روغن های نباتی، روغن های نرم و مایع برای پخت و پز، ماهی، جلغوزه و 
بادام وجود دارد.

در میوه جات و سبزیجات عناصر زیادی مثل ویتامین ها، منرال ها و فایبر 
وجود دارد که بدن به آنها ضرورت دارد. سبزیجات مثل زردک، گلپی، لوبیا و کلم 

دارای فایبر هستند. مصرف میوه جات و سبزیجات بطور روزانه مفید است. 

در گوشت ماهی و حلزون صدف دار تعداد زیادی ویتامین ها وجود دارد. 
همچنان ماهی دارای چربی اومیگا-3 است که برای قلب، فشار خون و 

خون مفید است.  

اگر میخواهید وزن کم کنید باید غذا های را که دارای شیرینی و چربی 
هستند کم بخورید. باید ترجیحاً از خوردن شیرینی، غذای بریان شده، 

کلچه و کاکو پزهیز کنید.   

ال ف رای اط ا ب ـی ه ای م ن راه
اطفال در اوقات منظم به غذا های مغذی ضرورت دارند. این امر باعث 

رشد و نموی صحیح آنها میگردد. 

برای نوزادان  شیر مادر یا خوراک شیرخوار بهترین غذا است. در مرکز 
صحی اطفال )BVC( میتوانید معلومات بیشتر در مورد غذا های صحی 

برای اطفال دریافت نمایید. 

میتوانید در ویب سایت سازمان مواد غذایی دربارۀ بهترین غذا برای 
  .www.slv.se ،شیرخوران بیشتر بخوانید
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ی و ورزش ـت درس ن ت
انسان ها برای رشد و نمو به ورزش ضرورت دارند. ورزش خطر ابتال به 

بسیاری از امراض مثل مرض قلبی و عروقی و انواع مشخص سرطان ها را 
کاهش میدهد. همچنان ورزش باعث خوشحالی بیشتر شما میگردد. خواب 

شما بهتر میشود، استرس را بهتر میتوانید تحمل کنید و وزن تان برقرار 
میماند. بزرگساالن باید حد اقل 30 دقیقه در روز ورزش کنند. الزم نیست 

برای صحتمندی شدیداً ورزش کنید. قدم زدن کفایت میکند.   

اطفال نسبت به بزرگساالن بیشتر به ورزش ضرورت دارند. اطفال باید 
بخاطر صحتمندی احد اقل 60 دقیقه در روز ورزش کنند.

رس ت س ا
بسیاری از مردم احساس میکنند که دچار استرس هستند. استرس لزوماً 
خطرناک نیست. استرس انرژی بیشتر برای کنترول وضعیت های دشوار 

ایجاد میکند. به هر صورت استرس زیاد میتواند به صحت مضر باشد. اگر 
به استرس دچار هستید خوب است که علت آنرا پیدا کنید. در آن صورت 

میتوانید وضعیت خود را تغییر بدهید.  

یکی از عالئم استرس بد خوابیدن و احساس غمگینی است. همچنان 
ممکن است تمرکز فکری نداشته باشید، حافظۀ ضعیف و مشکالت معده، 

سردردی و درد جسمی داشته باشید. 

اگر ورزش کنید، خوب بخورید و بقدر کافی بخوابید به بدن خود کمک 
خواهید کرد تا استرس را کنترول کند.

واب خ
خواب خوب برای صحتمندی مهم است. یک بزرگسال معموالً بین شش 

الی نه ساعت خواب در روز ضرورت دارد. اطفال و جوانان به خواب 
بیشتر ضرورت دارند. 

مشکالت خواب عادی است. این مشکالت میتواند علت های مختلفی 
داشته باشد از قبیل تنباکو، الکول،  ُخر زدن در خواب، مریضی، نگرانی و 

استرس یا دیر غذا خوردن در شب.  

اگر اتاق خواب تان تاریک، آرام و سرد باشد ممکن بتوانید وضعیت خواب 
خود را بهبود ببخشید. همچنان اگر از خوردن غذا، درست قبل از خواب 

بپرهیزید خواب کردن آسان خواهد بود. اگر خواب کنید و هر روز در عین 
وقت بیدار شوید میتوانید به سادگی خوب بخوابید.  

اگر مشکالت خواب ادامه داشته باشد، بهتر است که به داکتر مراجعه 
کنید.
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و اک ب ن ـول و ت ک در، ال خ ـواد م م
در سویدن استفاده از هر نوع مواد مخدر ممنوع است. فروش و خرید 

مواد مخدر غیرقانونی است. داشتن مواد مخدر برای استفادۀ شخصی نیز 
غیر قانونی است. جرایم مرتبط به مواد مخدر )جرم مواد مخدر( دارای 

جزا های شدیدی، اکثراً حبس است. 

اگر مواد مخدر استفاده میکنید اکثراً ترک آن به تنهایی مشکل است. بسیاری 
از افراد معتاد برای ترک اعتیاد به کمک افراد مسلکی صحی ضرورت دارند.

عادی ترین مواد مخدر در سویدن عبارتند از تخم بنگ )حشیش، ماری 
جوانا(، امفتامین، کوکایین و هرویین. یکنوع مواد مخدر که در سویدن 

رواج پیدا کرده است خط )Khat( است. خرید و فروش خط میتواند به 
حکم حبس طوالنی و جریمه های سنگین بیانجامد.    

ول ک ل ا
کسی که در سویدن میخواهد الکول بخرد باید 20 ساله یا باالتر از آن 

باشد. الکول در پرچون فروشی های انحصاری، شرکت دولتی فروش الکول 
)Systembolaget( که در ملکیت دولت سویدن قرار دارند فروخته میشود. 

همچنان نوشابه های مثل بیر و آب سیب که دارای مقدار کمی الکول 
هستند در خوراکه فروشی ها فروخته میشوند. برای خرید الکول از چنین 

فروشگاه ها باید حد اقل سن شما 18سال باشد. به همین صورت برای 
فرمایش الکول در رستورانت باید 18 ساله یا باالتر از آن باشید.   

نوشیدن الکول برای زمان طوالنی میتواند به افسردگی، اضطراب و 
مشکالت خواب منجر شود. اگر مقدار زیاد الکول بنوشید خطر اعتیاد به 

آن وجود دارد. همچمان خطر ابتال به امراض ساری و جراحت وجود دارد.    

)Systembolaget( ول ک روش ال ی ف ت ت دول رک س: ش ک ع
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و ک ا ب ن ت
سیگرت کشیدن میتواند باعث بسیاری از امراض و مرگ زودهنگام افراد 
گردد. سرطان، مرض شش، مرض قلبی و عروقی و زخم معده بعضی از 

امراضی اند که در اثر استعمال سیگرت بوجود میایند. وقتی در یک اتاق 
با شخص که سیگرت میکشد باشید شما هم دود سیگرت را استنشاق می 

نمایید. به این سیگرت کشیدن منفعلی گفته میشود و به این معنی که 
میتوانید به همان امراض که آن شخص مبتال شده، دچار شوید. بخاطریکه 
سیگرت کشیدن به صحت مضر است باید برای خریدن سیگرت یا تنباکو 

سن شما 18 یا باالتر از آن باشد. 

م ل چ
کشیدن چلم رطوبت زیادی ایجاد میکند. به این معنی که دودش نسبت به 

دود هنگام سیگرت کشیدن بیشتر است. در یک ساعت چلم کشیدن شما 
100 الی 200 مرتبه بیشتر از کشیدن یک دانه سیگرت دود مضر را جذب 
میکنید. یک مرتبه چلم کشیدن برابر است با 100 سیگرت بخاطریکه چلم 

کشیدن نسبت به کشیدن سیگرت وقت زیادی را دربر میگیرد. ذغال که در 
هنگام کشیدن چلم استفاده میشود کاربن مونو اکساید، فلزات و ماده های 

سرطان زا تولید میکند که در سرتاسر بدن پخش میشود.  

وار ص ن
نصوار یکنوع تنباکو بوده که در زیر لب گذاشته میشود. نصوار باعث 

جراحت ها و امراض دهن میگردد و میتواند به سرطان منجر شود.

ی رق ای ب رت ه گ ـی س
سیگرت برقی یک سیگرت الکترونیکی بوده که دارای دهنه، یک بطری، 

یک تبخیر کننده و دود مایع است. این شیوۀ جدید استنشاق تنباکو است. 
سیگرت الکترونیکی دارای مواد متعددی مثل نیکوتین، پروپایلین گالیکول 

و گلیسرین است که میتواند به صحت شما مضر باشد.  

Colourbox :س ک ع
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ویدن ی در س ی و طب ح ات ص دم خ
خدمات صحی و طبی خدماتی است که تمام افراد جامعه مستحق آن 

بوده و میتوانند از آن مستفید شوند. در سویدن مکلف نیستید برای 
مالقات با داکتر، عملیات جراحی یا بستری شدن در شفاخانه پول زیادی 
پرداخت کنید. دانستن اینکه فعالیت خدمات چگونه است و در هنگام 

ضرورت به کجا مراجعه کنید ضروری میباشد.  

شهرداری و شورای ایالتی یا منطقه یی مسئول خدمات صحی هستند.

ی ان ود درم ـود – خ ـت از خ ب راق م
شما به تنهایی خود میتوانید از بسیاری امراض و جراحت ها مراقبت 

کنید. این امراض و جراحت ها میتواند ریزش، تب، التهاب معده یا 
زخم های کوچک باشد. میتوانید راجع به این موضوع در کتابی به اسم 
Egenvårdsguiden )راهنمای مراقبت از خود( به زبان سویدنی بیشتر 

بخوانید. این کتاب رایگان است و در مراکز خدمات صحی موجود است.  

همچنان برای گرفتن راهنمایی میتوانید به خط عاجل خدمات صحی 
)Sjukvårdsrådgivningen ( تلیفون کنید. نرس های راجستر شده در 

این خط کار میکنند. آنها میتوانند به سواالت مثل در صورت ضرورت به 
خدمات به کجا مراجعه کنید جواب بدهند.

Colourbox :س ک ع
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خط عاجل خدمات صحی 24 ساعت فعال است. شمارۀ آن 1177 است. 
 se.1177.www همچنان خدمات مذکور روی اینترنت در ویب سایت

وجود دارد. معلومات به زبان های مختلف در آنجا موجود است. 

ادویه
ادویه در دواخانه فروخته میشود. برای بعضی از دوا ها نسخۀ داکتر الزم 
است. به این معنی که داکتر باید توصیه کند کند که شما به آن ضرورت 

دارید. در صورتیکه توسط باکتریا های مثل گلو دردی میکروبی یا سینه و 
بغل مبتال شده باشید این موضوع به انتی بیوتیک های که به آن ضرورت 
دارید صدق میکند. در آن صورت داکتر نسخه می نویسد و شما میتوانید 

دوا را از دواخانه بخرید. 

افرادیکه در دواخانه ها کار میکنند معلومات زیادی دربارۀ امراض و دوا های 
گوناگون دارند. آنها میتواند به بسیاری از سوال های شما جواب بدهند. همچنان 

معلومات و بروشور ها دربارۀ امراض مختلف در دواخانه ها موجود است.

اگر سن شما باالی 18 سال است میتوانید ادویه تجویز نشده مثل مسکن 
ها را از خوراکه فروشی ها نیز بخرید.

ی ح ات ص دم ـا خ اطـات ب ب ارت
هنگام گفتگو با افراد در مرکز خدمات صحی مثل داکتر ها یا نرس ها باید خود 

شما بگویید که به چه ضرورت دارید. شما مشکل خود را خوبتر می فهمید.

تمام افرادیکه در ادارۀ خدمات صحی کار میکنند  در رازداری متعهد 
هستند. به این معنی که آنها اجازه ندارند تا در مورد شما و مشکالت 

صحی شما به دیگران چیزی بگویند. 

Colourbox :س ک ع
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اگر زبان مادری شما غیر از زبان سویدنی است، شما حق دارید تا در ادارۀ 
خدمات صحی ترجمان داشته باشید. در هنگام گرفتن قرار مالقات به آنها 
بگویید که به ترجمان ضرورت دارید. ترجمان نیز به رازداری متعهد است. 

د؟ ی عـه کن راج د م ای ـا ب ج ه ک ب
اگر طفل شما مریض میشود باید ابتدا به مرکز خدمات صحی محل خود 

بروید. مراکز خدمات صحی محلی در هنگام شب و آخر هفته ها مسدود 
میباشند. اگر به مراقبت عاجل ضرورت دارید باید به کلینیک عاجل 

 )akutmottagning( یا بخش عاجل شفاخانه ها )jourmottagning(
بروید. از مرکز خدمات صحی محل خود بپرسید که کدام کلینیک عاجل 
نزدیکتر به شما است یا در ویب سایت مرکز خدمات صحی محلی روی 

اینترنت بخوانید.   

ه ی اول ی  ح ص ـات  دم خ
خدمات صحی اولیه خدماتی است که شما در بیرون از شفاخانه دریافت 

میکنید از قبیل مرکز خدمات صحی محلی. خدمات صحی اولیه شامل مراکز 
خدمات صحی محلی، خدمات نسایی و والدی، رفاه اطفال، فزیوتراپی، کار 
درمانی، روانشناسی، معالجه روانی و مراکز مشاوره برای جوانان میگردد.   

اگر مریض شوید باید ابتدا با مرکز خدمات صحی محل خود تماس بگیرید.

همچنان اگر شخص تازه وارد هستید برای معاینات صحی به مرکز خدمات 
صحی محلی بروید. در معاینات صحی از شما مصاحبه گرفته میشود و 

از شما خواسته میشود که به سواالت راجع به صحت خود جواب بدهید. 
پرسونل خدمات صحی، معاینات مختلفی انجام میدهد. 

ی ل ح ـی م ح ات ص دم ـز خ رک ـاب م خ ت ان
اگر شما 16 سال یا باالتر از آن عمر دارید میتوانید مرکز خدمات صحی را 
که میخواهید به آن بروید انتخاب کنید. والدین )یا سرپرست( برای اطفال 

زیر سن 16 سال مرکز خدمات صحی را انتخاب میکنند.

بسیاری از مردم مرکز خدمات صحی را انتخاب میکنند که به خانه شان 
نزدیک باشد. شما نیز میتوانید بین مراکز خدمات صحی دولتی و خصوصی 

یکی را انتخاب کنید. زمانیکه برای اولین بار به مرکز خدمات صحی 
میروید، برای راجستر شدن کمک دریافت خواهید کرد.

اگر نمی خواهید که خود مرکز خدمات صحی را انتخاب کنید در مرکز 
خدمات صحی راجستر خواهید شد که به خانه شما نزدیک باشد. 
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مثالً اگر نقل مکان کنید میتوانید مرکز خدمات صحی را در هر زمانی 
تغییر بدهید. اگر میخواهید مرکز خدمات صحی را تغییر بدهید به مرکز 

خدمات صحی مراجعه نموده و تبدیلی را با آنها مطرح کنید.  

ی ح ـات ص دم ـدان خ ن ارم ک
کارمندان متفاوتی در خدمات صحی وجود دارد. در اینجا میتوانید دربارۀ 

عادی ترین وظایف در عرصۀ خدمات صحی در سویدن بخوانید:  

ی وم م ع ران  ت داک
 )GPs( اکثراً داکتران در مراکز خدمات صحی محلی داکتران عمومی

هستند. به این معنی که آنها مریض های را که به امراض عمومی مبتال 
شده اند معالجه میکنند.

داکتران عمومی کار وقایوی انجام میدهند. به این معنی که از امراض 
جلوگیری میکنند. این کار میتواند کمک به مردم برای ترک سیگرت، باختن 

وزن یا کم نوشیدن الکول باشد.

همچنان داکتر عمومی تشخیص میدهد که آیا در مریضی مشخصی به 
معالجۀ متخصص مثل داکتر چشم و قلب ضرورت دارید یا خیر. در این 
صورت داکتر یک خط مخصوص )مکتوب مراجعه( به کلینیک متخصص 

ارسال میکند.     

ا  ه رس  ن
نرس ها در تمام مراکز خدمات صحی کار میکنند. همچنان بسیاری از نرس 

ها تحصیالت اضافی در مضمون مشخص مثل روانشناسی دارند.

رس ن ت  ان ت س اس
اسستانت نرس به همراه داکتر ها و نرس ها کار میکند. آنها بطور مثال 

تست خون میگیرند و زخم ها را پانسمان میکنند.  

ا ر ه گ ان ار درم ـا و ک ـت ه س ی راپ وت زی ف
فزیوتراپیست افرادی را که در حرکت دادن بدن مشکل دارند مثل کمر 

دردی کمک میکند.

کار درمانگر به افرادی که مریض هستند یا جراحت برداشته اند کمک 
میکند تا زندگی روزمره بهتری داشته باشند. 

ن ـاوری ش ی و م ت روان ح ران ص ت ـان، داک اس ن روان ش
روان شناس، داکتر صحت روانی یا مشاور به افرادی که در اثر مشکالت 

مانند افسردگی و استرس حالت روانی خوب ندارند کمک میکند.
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ان اس ن ش رژیم 
رژیم شناس به اشخاص در انتخاب اینکه چه باید بخورند و بنوشند تا 

صحتمند شوند کمک میکند. 

ا ت ه راح ـا ج ده ی ـن ش راض ک ام
اگر به مریضی شدید یا جراحت کشنده مبتال هستید باید به بخش عاجل 

شفاخانه بروید. اگر نمیتوانید توسط موتر یا تکسی به شفاخانه بروید 
میتوانید به امبوالنس زنگ بزنید. در آن صورت به مرکز امداد رسانی 

)SOS( از طریق شماره تلیفون 112 زنگ بزنید.  

اگر طفل شما بسیار مریض است یا جراحت برداشته است باید به بخش 
عاجل اطفال شفاخانه بروید. بخش عاجل اطفال معموالً اطفال نوزاد و 16 

سالۀ مریض را بستری میکند. 

Colourbox :س ک ع
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ـی ص ص خ ت ـک  ی ن ی ل ک
کلینیک های تخصصی در شفاخانه وجود دارد. در آنجا، داکترانی کار 

میکنند که راجع به امراض مشخص مثل امراض معده بیشتر میدانند. اکثر 
اوقات داکتر مرکز خدمات صحی محلی شما را به کلینیک تخصصی راجع 

میکند. برای رفتن به کلینیک تخصصی به راجع نمودن داکتر مرکز خدمات 
صحی ضرورت ندارید اما اگر داکتر خدمات صحی شما را راجع کند از 
ضیاع وقت جلوگیری میشود. همچنان اگر از طرف داکتر مرکز خدمات 

صحی راجع شوید مصارف آن کمتر است.    

ان وان ج ـاورۀ  ش م ز  رک م
مراکز مشاورۀ جوانان برای جوانانی است که راجع به مسایل جنسی، 

صحت و روابط سواالتی دارند. مراکز مشاورۀ جوانان معموالً برای جوانان 
بین سنین 13 و 25 ساله باز اند. حد سن و سال در هر شهر متفاوت است. 
رفتن به مرکز مشاورۀ جوانان رایگان است. در مرکز مشاورۀ جوانان معموالً 

قابله ها، مشاورین، روانشناسان، اسستانت نرس، متخصص امراض زنانه و 
داکتران وجود دارند.   

ا ه ه  ان اخ ـف ش
شفاخانه دارای کلینیک ها و بخش های مختلف است. کلینیک های 

تخصصی و بخش های عاجل در شفاخانه وجود دارد. بسیاری از شفاخانه 
ها دارای بخش های نسایی و والدی میباشند. برای به دنیا آوردن طفل به 

آنجا مراجعه کنید.

)Klara Stenström( رام ت ن اس ی ت الرا اس س از: ک ک ع

معمواًل رفتن به مرکز 
مشاورۀ جوانان رایگان 

است اما بعضی اوقات 
باید به اندازۀ مرکز 
خدمات صحی پول 

پرداخت کنید. کارمندان 
مرکز مشاورۀ جوانان به 

رازداری بطور مسلکی 
متعهد هستند.
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بعضی از مثال های بخش های مختلف شفاخانه: 

بخش جراحی اورتوپیدیک: برای مشکالت استخوانی یا اعضای حرکی  •
مثل شکستگی استخوان. 

بخش داخله: برای امراض داخلی مثل مشکالت معده و روده. •

بخش جراحی: برای امراضی که به جراحی ضرورت دارند. •

بخش امراض زنانه: برای امراض زنانه مثل امراض دوران حاملگی. •

بخش چشم: برای امراض مختلف چشم. •

بینی، گوش و گلو: برای مشکالت گوش، بینی و گلو. •

بخش صحت روانی: برای مشکالت روانی. •

ل اج ـش ع خ ب
بخش عاجل 24 ساعت در روز باز است. اگر زخمی شده اید یا مریضی 

حاد دارید یا مرکز خدمات صحی همیشگی تان بسته است، باید به 
بخش عاجل بروید. وقتی به بخش عاجل شفاخانه مراجعه کنید انتظار 

برای مدت زمان زیاد یک امر عادی است. علت آن این است که شفاخانه 
نمیتواند بفهمد که در یک وقت چی تعداد مریض خواهد آمد. در بخش 
عاجل، شخصیکه دارای مریضی حاد است اولتر از همه معالجه میشود. 

مگر اینکه شما شدیداً مریض یا زخمی باشید لذا مهم است که در چنین 
شرایطی به مرکز خدمات صحی یا کلینیک عاجل بروید. در آنجا میتوانید 

قرار مالقات یا نمره بگیرید. نمره گرفتن به این معنی که تکت میگیرید و 
منتظر نوبت خود میمانید.    

ان وان ـال و نوج ف اط
در شهرهای بزرگ شفاخانه های مخصوص برای اطفال و نوجوانان وجود 

دارد. در شهرهای کوچک کلینیک های مخصوص برای نوجوانان و اطفال از 
نوزاد الی 16ساله وجود دارد. 

ی روان راض  ام
هرکسی میتواند مرض روانی داشته باشد. بعضی اوقات صحبت کردن راجع 

به مشکالت روانی مشکل است. مرض روانی اکثراً در بدن آشکار است. 
ممکن عضالت درد داشته باشد. یکی ممکن عرق کند، ممکن ضربات 

قلب سریع شود، یکی ممکن در خواب کردن مشکل داشته باشد یا دچار 
سردردی شود.    

اگر فکر میکنید که مشکل روانی دارید میتوانید با داکتر خود در مرکز 
خدمات صحی محلی صحبت کنید. او میتواند شما را در رفتن پیش مشاور 

یا روانشناس کمک کند.
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همچنان در شفاخانه بخش صحت روانی )خدمات صحت روانی برای 
اطفال و جوانان –BUP( برای اطفال و نوجوانان وجود دارد. بخش صحت 

روانی عاجل معمواًل مثل بخش عاجل همیشه باز است.  

تداوی ـن  ی م ض ت
در سویدن بعضی اوقات مردم باید به مدت طوالنی منتظر تداوی باشند. 
برای جلوگیری از انتظار طوالنی چیزی وجود دارد که آنرا تضمین تداوی 

میگویند. طبق قانون صحت و خدمات صحی تضمین تداوی باید به همه 
فراهم گردد و به این معنی که شما حق دارید در یک مدت معین تدوای 

شوید. 

خدمات صحی اولیه: اگر میخواهید با مرکز خدمات صحی خود تماس 
بگیرید باید در همان روز تماس بگیرید. تماس گرفتن به این معنی که 

در مرکز خدمات صحی قرارمالقات میگیرید یا میتوانید با کسی از طریق 
تلیفون صحبت کنید. اگر کارمندان خدمات صحی اولیه مثل نرس تشخیص 
بدهد که به داکتر ضرورت دارید نباید بیش از هفت روز برای قرارمالقات 

با داکتر منتظر بمانید.    

کلینیک تخصصی – اگر به متخصص راجع شوید نباید برای دیدن 
متخصص بیش از 9۰ روز منتظر بمانید. در صورتیکه بدون راجع شدن، به 

داکتر متخصص مراجعه کرده باشید همان قانون قابل اجرا میباشد.  

Colourbox :س ک ع
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تداوی: هرگاه داکتر شما تصمیم بگیرد که باید تداوی شوید مثل عملیات 
جراحی، نباید بیش از 9۰ روز منتظر تداوی بمانید.

تضمین تداوی شامل تداوی عاجل نمیشود. شخص که مریضی حاد دارد 
باید هر چه زودتر تداوی شود.

اال ارف ب ص ـری از م ی وگ ل ـون ج ان ق
قانون جلوگیری از مصارف باال، محافظت در مقابل مصارف باالی خدمات 

صحی و تداوی است. 

قانون جلوگیری از مصارف باال در خدمات صحی به این معنی که شما 
منحیث مریض باید برای خدمات صحی ساالنه 1۰۰,1 کرون سویدنی 

پرداخت کنید. یکبار که 1۰۰,1 کرون سویدنی پرداخت نمودید در 
جریان سال خدمات صحی رایگان دریافت میکنید. به شما کارت رایگان 
)frikort( داده میشود. کارت رایگان بعد از اولین مالقات شما با داکتر 

برای 1۲ ماه مدار اعتبار است. 

قانون جلوگیری از مصارف باال برای ادویه به این معنی که شما ساالنه 
فقط ۲۰۰,۲ کرون سویدنی برای دوای تجویز شده پرداخت میکنید. یکبار 

که ۲۰۰,۲ کرون سویدنی پرداخت نمودید در جریان سال ادویه تجویز 
شده رایگان دریافت میکنید. تاریخ آن از زمانیکه اولین بار دوا خریداری 

میکنید حساب میشود.  

تمام اطفال در فامیل شامل قانون جلوگیری از مصارف باال میشوند. این مورد 
به قانون جلوگیری از مصارف باال در خدمات صحی و ادویه صدق میکند.  

ـاری راض س انون ام ق
در سویدن قانونی وجود دارد که به آن قانون امراض ساری میگویند. این 

قانون بخاطر جلوگیری از سرایت امراض ساری وخیم وجود دارد. 

در قانون امراض ساری لیست 50 مرض وجود دارد. در صورت آشکار شدن 
این امراض باید به مقامات راپور داده شود. 

به این معنی که اگر فکر میکنید به چنین مرضی مبتال شده اید باید با 
خدمات صحی تماس بگیرید )خودتان راپور بدهید(. همچنان باید اسم 
)اسامی( شخص )اشخاص( را که این مریضی ها از آنها به شما سرایت 

کرده ذکر کنید. بعضی از امراض درج شده در قانون امراض ساری توسط 
ارتباط جنسی سرایت میکنند. 

مثال های چنین امراض ایدز، سوزاک و سیفلیس هستند. اگر به چنین 
مرضی مبتال هستید تمام معاینات و تداوی شما رایگان صورت میگیرد. 

همچنان در تماس گیری با اشخاصیکه این امراض از شما به آنها سرایت 
کرده کمک دریافت میکنید.  
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ادارۀ صحت عامه سویدن مقامی است که دربارۀ قانون امراض ساری و 
امراض معلومات فراهم میکند. میتوانید دربارۀ قانون امراض ساری در 

ویب سایت www.folkhalsomyndigheten.se بیشتر بخوانید. 

و  ض ع اهدای 
در سویدن ساالنه تقریباً 700 نفر که مریضی حاد دارند یک یا چندین 

عضو بدن مثل گرده ها یا قلب دریافت میکنند و این اعضا توسط عملیات 
پیوند عضو از اهدا کننده جابجا میگردند.  

در عین حال این اهدا ها در سویدن کفایت نمیکند. ساالنه مردم در 
انتظار پیوند عضو جان خود را از دست میدهند چون اعضای کافی برای 

پیوند دهی وجود ندارد. 

شما حق دارید که در هنگام مرگ تصمیم بگیرید که با اعضای بدن شما 
چی صورت بگیرد:

حق دارید اعضای بدن خود را اهدا نکنید •

حق دارید اعضای بدن خود را برای پیوند عضو یا برای پیوند عضو و  •
مقاصد طبی اهدا کنید.

شما میتوانید درخواست ثبت نام خود را برای اهدای عضو در ویب 
www.socialstyrelsen.se/ :سایت دفتر ملی صحت و رفاه تسلیم کنید

  donationsregistret

اگر نزدیکان خود را از اهدای عضو بدن بعد از مرگ خبر نکرده اید، آنها 
خود میتوانند تصمیم بگیرند. 

ت ی ول عل م ـا  ب ی  زندگ
شخص دارای معلولیت، شخصی است که دارای مریضی یا جراحت بوده و 

به کمک بیشتر ضرورت دارد.

شخص دارای معلولیت باید مانند سایر مردم از امکانات مشابه  برای 
مشارکت در جامعه برخوردار باشد. اطفال دارای معلولیت بطور مثال باید 

مانند سایر اطفال از خدمات صحی و تعلیمی یکسان برخوردار باشند. 

قانون اِل اِس اِس )LSS( در ارتباط به حمایت و خدمات برای افراد دارای 
اختالالت کارکردی وجود دارد که به این افراد حق برخورداری از حمایت 

را میدهد. حمایت میتواند شخص باشد که شما را در زندگی روزمره کمک 
کند. همچنان در صورتیکه معلولیت شما مصارف زیاد به بار بیاورد مثالً 

اگر بخاطر کار یا تحصیل به کمک ضرورت داشته باشید میتوانید پول 
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)مخارج معلولیت( دریافت کنید. میتوانید 
برای مخارج معلولیت در ادارۀ بیمه اجتماعی 

درخواست کنید.  

 LLS شخص واجد شرایط حمایت از طریق
ممکن  بطور مثال دارای اختالل عصبی، 

در خود ماندگی یا سایر آسیب های دایمی 
جسمی و روانی باشد. هر شخصی که پدر 
یا مادر طفل دارای معلولیت باشد میتواند 
مخارج خدمات صحی را دریافت کند. اگر 
دربارۀ معلولیت سوال دارید باید با ادارۀ 

خدمات اجتماعی در شهرداری صحبت کنید.  

رای  ی ب ورت ـپ س ران ـات ت دم خ
ـن ی ول عل م

اگر به تنهایی خود در رفت و آمد یا با ترانسپورت عامه )ملی بس ها، 
ریل ها، موتر های برقی( مشکل دارید میتوانید خدمات ترانسپورتی برای 

معلولین )färdtjänst( دریافت کنید. در آن صورت میتوانید با تکسی یا 
ملی بس کوچک سفر کنید. شهرداری تصمیم میگیرد که آیا شما واجد 

شرایط خدمات ترانسپورتی هستید یا خیر. 

دندان ت  ب راق م
در سویدن کلینیک های دندان دولتی و شخصی وجود دارد. کلینیک های 

دولتی توسط شورا های ایالتی یا منطقه یی پیش برده میشوند. کلینیک 
های دندان دولتی را در زبان سویدنی »Folktandvården” میگویند. در 

سویدن داکتر های دندان شخصی زیادی وجود دارد. 

قوانین راجع به مقدار پول قابل پرداخت متفاوت است. مبلغ پرداخت 
وابسته به محل سکونت شما و انتخاب داکتر دندان است.

در سویدن همه اشخاص که زیر سن 20 سال قرار دارند خدمات مراقبت 
دندان را از داکتران دولتی )Folktandvården( یا شخصی بطور رایگان 

دریافت میکنند. در نقاط مختلف کشور برای دریافت خدمات دندان 
بصورت رایگان محدوده های سنی مختلف وجود دارد.

تمام اطفال و نوجوانان مرتباً برای معاینات، تداوی و مراقبت های وقایوی 
نزد داکتر دندان خواسته میشوند. بزرگساالن باید خودشان با داکتر دندان 

تماس بگیرند.

نشان بین الملی برای 
معلولیت.
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ت دندان ب راق ـرای م ـت ب ای م ح
تمام افراد که در سویدن زندگی میکنند از سال که به 20 سالگی میرسند 

مستحق حمایت برای مراقبت دندان هستند. حمایت برای مراقبت 
دندان بعضاً اهدا )پول( است که به داکتر دندان پرداخت میشود و بعضاً 

جلوگیری از مصارف باال است.  

پول کمکی مراقبت دندان برای اشخاص بین سنین 20 و 29 یا باالتر از 75 
سال 300 کرون سویدنی در سال است. برای اشخاص بین سنین 30 و 74 

پول کمکی 150 کرون سویدنی در سال است. میتوانید پول کمکی مراقبت 
دندان خود را برای استفاده در سال آینده ذخیره کنید.  

جلوگیری از مصارف باال به این معنی که شما فقط بخشی از مصارف را 
پرداخت میکنید. باقیمانده را ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن پرداخت میکند.

جلوگیری از مصارف باال برای 12 ماه مدار اعتبار است. این حمایت، 
درصورتیکه شما باید بیشتر از 000,3 کرون سویدنی پرداخت کنید برای 

شما تخفیف میدهد. در این صورت شما نیم مصارف را پرداخت میکنید. 

Colourbox :س ک ع
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اگر تداوی شما بیشتر از 000,15 کرون سویدنی تمام میشود شما فقط 15 
فیصد مصارف را پرداخت میکنید. این ارقام مربوط به سال 2014 میشود.  

دندان ایوی  وق ـت  ب راق م
 )Folktandvården( میتوانید ذریعۀ ادارۀ خدمات مراقبت دندان سویدن

به قیمت ثابت دندان خود را تداوی کنید. که این را مراقبت وقایوی دندان 
می گویند. شما ماهانه مبلغ ثابتی را پرداخت میکنید. در این صورت 

بطور رایگان نزد داکتر دندان میروید. برای دریافت مراقبت وقایوی دندان 
باید قرارداد امضا کنید. همچنان باید معاینات انجام دهید تا داکتر دندان 

بتواند مصارف مراقبت وقایوی دندان شما را تعیین کنید.

د ی ـت س ی ی ن ات راض دم ـر از خ اگ
اگر از مراقبت و خدمات دریافت شده راضی نیستید باید با مدیر بخش 

مراقبت تماس بگیرید. 

اگر هنوز هم راضی نیستید میتوانید با هیئت مشورتی مریضان تماس 
بگیرید. در هر شورای ایالتی و منطقه یی هئیت مشورتی مریضان وجود 

دارد. هیئت مذکور میتواند در حل مشکالت شما را کمک کند.  

همچنان میتوانید با ادارۀ تفتیش مراقبت صحی و اجتماعی )IVO( که به 
شکایت های خدمات صحی رسیدگی میکند تماس بگیرید. 
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7 ل  ص ث، ف ورد بح ـواالت م س
به چی طریقه های میتوانید باالی صحت خود تأثیر بگذارید؟

چرا این موضوع که دولت برای صحتمندی مردم کار کند مهم 
است؟

دالیل اینکه افراد دارای درآمد و تحصیالت پایین صحتمند نیستند 
چیست؟

آیا چیزی در رژیم غذایی شما وجود دارد که بخاطر صحتمندی تان 
باید آنرا تغییر دهید یا بتوانید تغییر دهید؟

چی شما را در معرض استرس قرار میدهد؟ چگونه استرس را 
کنترول میکنید؟

چگونه میتوانید خوب بخوابید؟

راجع به انحصار دولت در فروش مشروبات الکولی، شراب و بیر 
قوی چی فکر میکنید؟ 

تجربۀ شما از مراقبت صحی در سویدن چیست؟

چگونه میتوانید برای مالقات با ادارۀ خدمات صحی آمادگی بگیرید؟

برای داشتن صحت روانی بهتر چی میتوانید انجام دهید؟

چرا مراجعه به مراقبت های صحی در صورت مریضی جسمی مهم 
است؟ 

تجربۀ شما از مراقبت دندان در سویدن چیست؟

چرا مراجعۀ مرتب به داکتر دندان الزم است؟ 
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پیر شـدن در سویدن   .۸
مطالب فهرسـت 

ی ر ی پ

ـاالن  س زرگ رای ب ا ب زای ـا و م ـت ه ی ال ع ف

د ع ا ق ت

ـاالن س زرگ ب ت  ب راق م

ات وف ورت  ص در 

راث  ی م ق  ح

Colourbox :س ک ع



)Västra Götaland( گتلند  ا  وس�ت ایالت  اداری  هیئت  و   )Gothenburg( گاتن�بگ  فرمانداری   © دربارۀ سویدن  |  ۲۰6

ی ر ی پ
عمر مردم در سویدن طوالنی است. حد اوسط عمر پیش بینی شده برای 

تمام نفوس سویدن 82 سال است. برای زنان 83.7 سال و برای مردان 80.1 
سال است. 

افزایش حد اوسط عمر به این معنی که تناسب افراد پیر افزایش میابد. 
حد اوسط عمر تقریباً یک سال در یک دهه افزایش میابد. به فعالً هیچ 

نشانۀ وجود ندارد که نشان دهد افزایش حد اوسط عمر در سویدن رو به 
متوقف شدن است. از 9.7 میلیون ساکنین سویدن 18 فیصد آن فعالً باالتر 

از سن تقاعد 65 سال قرار دارند. در سال 2030، 30 فیصد نفوس سویدن 
باالتر از سن 65 قرار خواهند داشت.     

پیر شدن به موارد مختلفی ارتباط دارد. وراثت بیولوژیکی از والدین و 
اقارب باالی طول عمر شما تأثیر دارد. عوامل دیگر میتواند طریقۀ زندگی 

کردن و محیط زیست شما باشد. پیر شدن تغییرات جسمی، روانی و 
اجتماعی زیادی را بمیان میاورد. وراثت را نمیتوانید تغییر بدهید اما با 
طریقۀ زندگی میتوانید باالی چگونگی بزرگ شدن خود تأثیر بگذارید.  

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

فعالیت جسمی •

عادات تغذیه خوب  •

ارتباط اجتماعی •

کار هدفمند/ احساس ضروری بودن در اجتماع •

صحت در جوانی باالی صحت در دوران پیری تأثیر میگذارد. سیگرت 
کشیدن، رژیم غذایی نامناسب، استرس، عدم حرکت، مواد مخدر و الکول 

برای همۀ ما مضر است. خوردن غذای خوب و ورزش در طول زندگی 
میتواند در دوران پیری باعث صحتمندی شما گردد. این کار کمک میکند تا 

عمر طوالنی داشته باشید. 

 شیوۀ
زندگی

محیط

وراثت



)Västra Götaland( گتلند  ا  وس�ت ایالت  اداری  هیئت  و   )Gothenburg( گاتن�بگ  فرمانداری   © ۲۰7  | دربارۀ سویدن 

ی ـم س ج رات  ی ی غ ت
تغییرات جسمی، بدنی و سن و سال الی سن 40 سالگی چشمگیر نیست، 

این تغییرات بعداً افزایش میابد. مواد ژنتیکی در حجره ها )DNA( پروسۀ 
بیولوژیکی پیر شدن را که به سطوح مختلف در بدن صورت میگیرد 
کنترول میکند. پروسۀ پیر شدن، زمان و چگونگی پیر شدن در افراد 

مختلف متفاوت است. مو های بعضی از افراد زودتر خاکستری میشود و 
روی شان زودتر در زندگی چین بر میدارد در حالیکه در سایر افراد این 

تغییرات ناوقت تر صورت میگیرد.  

تغییرات جسمی در دوران پیری به این معنی که قد ما کوتاه میشود، الغر 
و در عین حال خشک میشویم. کاهش میتابولیزم باعث میگردد تا در 

معرض خطر کم شدن آب بدن قرار بگیریم. نوشیدن آب الزمی است.  

کاهش میتابولیزم و این واقعیت که بزرگساالن اکثراً کمتر حرکت میکنند به این 
معنی است که آنها به خوردن غذای زیاد ضرورت ندارند. لذا مهم است که 

کیفیت غذا خوب بوده و غذا دارای مواد مغذی، ویتامین ها و منرال ها باشد.  

اشخاص بزرگسال نسبت به جوانان به طور قابل مالحظۀ به روشنی زیاد 
ضرورت دارند. لذا مهم است که در خانه شما نور کافی وجود داشته باشد. 

همچنان با بلند رفتن سن و سال درک صدا های بلند و تشخیص صدا در 
محیط  های پر سر و صدا مشکل میشود.  

حفظ تعادل برای افراد مسن مشکل است و آنها نسبت به جوانان به 
آسانی میافتند. برای کاهش وقوع حادثه ها میتوان اقداماتی را در خانه در 

Colourbox :س ک ع
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پیش گرفت. بطور مثال میتوانید پای پاک ها و زیر پایی های را که باعث 
افتادن میگردند دور کنید. 

افراد مسن بنابر دالیل مختلفی نسبت به جوانان در مقابل دوا ها حساس 
اند. مایعات و چربی بدن افراد مسن کم است. به این معنی که دوا های 

قابل حل در چربی در بدن افراد مسن به مدت طوالنی باقی میماند. 

ی روان ـرات  ی ی غ ت
با افزایش سن و سال مغز هم تغییر میکند. تعداد حجرات مغز کم شده و 
مغز کوچک میگردد اما عملکرد آن عمدتاً تغییر نمیکند. بسیاری از کارکرد 

های حافظه بدون تغییر باقی مانده و لغات و معلومات عمومی اکثراً تا 
سنین باال بطور قابل مالحظه باقی میماند. 

با بلند رفتن سن و سال خطر زوال عقل افزایش میابد. اما خراب شدن 
حافظه همیشه با زوال عقل ارتباط ندارد. مثال فراموشی میتواند شامل 

فراموش کردن اینکه عینک ها و کلید ها را کجا گذاشته اید باشد. فراموش 
کردن داشتن عینک یا کلید یا گم شدن در محیط های آشنا، عالمات مرض 

فراموشی است.    

فعال بودن بطور جسمی و ذهنی خوب است. ذهن در طول زندگی از 
طریق لغات، تصاویر، آهنگ ها، موسیقی، نمایشنامه ها،  مزاح، حیوانات، 
طبیعت و ارتباطات اجتماعی برای آموزش آماده است. ذهن هیچگاه برای 

یادگیری چیز های جدید کهنه نمیشود اما در هنگام پیری یادگیری زمان 
بیشتری را دربر میگیرد.  

همچنان ذهن در مقابل بسیاری از انواع دوا ها مخصوصاً دوا های که 
اعصاب را متأثر میکنند از قبیل مسکن ها و دوای خواب، همچنان مواد 

مورفین دار که در مسکن ها وجود دارد حساس میشود.  

ـی اع م ت ـرات اج ی ی غ ت
بعد از تقاعد زمانی است که شخص میتواند بصورت کامل در مورد وقت 
خود تصمیم گیری کند. بسیاری از افراد مسن حتی بعد از سن تقاعد 65 

سال به کار کردن ادامه میدهند و بسیاری بصورت داوطلبانه بدون معاش 
نیز کار میکنند.  

کیفیت زندگی و زندگی خوب در پیری وابسته به تجربه و کنترول وضعیت 
زندگی شما است تا زندگی قابل درک، قابل کنترول و هدفمند باشد. 

تحقیقات میگوید که ارتباطات اجتماعی، فعال بودن و احساس اینکه 
دیگران به شما ضرورت دارند و روابط نیک با هم سن وساالن برای کیفیت 

زندگی مهم است.  
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رای  ا ب زای ـت هـا و م ی عال ف
االن س زرگ ب

فعالیت ها و مزایای زیادی برای بزرگساالن وجود دارد.

نهاد های زیادی وجود دارد که برای متقاعدین فعالیت ها را ترتیب 
میدهد. یکی از این نهاد ها سازمان ملی متقاعدین سویدن، PRO است. 

در بسیاری از شهر های سویدن بزرگساالن میتوانند بطور رایگان یا در 
جریان اوقات مشخص روز با قیمت کم از ترانسپورت عامه استفاده کنند. 

اگر بزرگسال هستید و دارای معلولیتی هستید که رفت و آمد از طریق 
ترانسپورت عامه را برای شما مشکل نموده میتوانید از خدمات ترانسپورتی 

برای معلولین استفاده کنید. در این صورت میتوانید به جای ملی بس یا 
ملی بس های برقی با قیمت کم توسط تکسی رفت و آمد کنید. برای 

واجد شرایط بودن به خدمات ترانسپورتی باید در شهرداری که راجستر 
شده اید درخواست بدهید. همچنان باید تصدیق نامه خدمات تحرکی 

از طرف داکتر را ارسال کنید که در آن عدم توانایی شما از استفادۀ 
ترانسپورت عامه تصدیق گردیده باشد. 

برای رفت و آمد در محدودۀ شهر خود میتوانید اکثراً به اصطالح از 
خدمات دربست یا فلکس الین )Flex Lines( استفاده کنید. فلکس الین 

ها نسبت به سایر ترانسپورت های عامه به خانۀ شما نزدیکتر میایند. ملی 
بس ها تنها در جا های میروند که شخص قبالً سوار شدن و پیاده شدن 

خود را تعیین کرده باشد. لذا مسیر ها و اوقات رفت و آمد ملی بس ها از 
یک وقت به دیگر وقت متفاوت است. 

مراقبت های صحی خانگی

Colourbox :س ک ع



)Västra Götaland( گتلند  ا  وس�ت ایالت  اداری  هیئت  و   )Gothenburg( گاتن�بگ  فرمانداری   © دربارۀ سویدن  |  ۲ ۱ ۰

د ع ا ق ت
تقاعد پولی است که وقتی سن شما باال میرود و وظیفه را ترک میکنید به 
شما داده میشود. مقدار مبلغ تقاعدی متفاوت است. این مبلغ به معاش 

قبلی شما، مدت اجرای وظیفه و مقدار پول که برای خود ذخیره کرده اید 
ارتباط دارد.

تقاعدی شما میتواند از منابع مختلف پراخت گردد، بخش آن از ادارۀ 
تقاعد پرداخت میگردد و بخشی دیگر آنرا استخدام کنندۀ شما به شکل 

تقاعد کاری پرداخت میکند.

تصمیم گرفتن تقاعد بر ذمه خود شماست. هر چه ناوقت تر تقاعد بگیرید 
مبلغ تقاعدی شما بصورت ماهوار زیاد خواهد بود. وقتی به سن 61 

سالگی برسید میتوانید بخشی از تقاعد عمومی خود را دریافت کنید اما 
حق دارید تا سن 67 سالگی کار کنید. شما میتوانید با استخدام کنندۀ خود 

در مورد کار طوالنی توافق کنید.  

شما خود تصمیم میگیرید که چی مقدار پول تقاعد خود را بگیرید. 
میتوانید بین 25 و 100 فیصد مبلغ تقاعدی خود را ماهانه بگیرید. 

)Magnus Glans( س ن ل وس گ ن اگ س از: م ک ع



)Västra Götaland( گتلند  ا  وس�ت ایالت  اداری  هیئت  و   )Gothenburg( گاتن�بگ  فرمانداری   © ۲ ۱۱  | دربارۀ سویدن 

میتوانید بطور مثال نصف تقاعدی خود را بگیرید و نیمه وقت به کار 
ادامه بدهید.

ی وم م ع ـد  اع ق ت
تقاعد عمومی تقاعد است که تمام افرادیکه در سویدن زندگی و کار کرده 

باشند مستحق آن هستند. این تقاعد عمومی بوده و توسط ادارۀ تقاعد 
www. سویدن پرداخت میگردد. معلومات بیشتر را میتوان در ویب سایت

 pensionsmyndigheten.se دریافت. 
اگر میخواهید در مورد تقاعد عمومی بیشتر بدانید با ادارۀ تقاعد از طریق 
تلیفون یا در مرکز خدمات تماس گرفته و مالقات خصوصی ترتیب دهید.  

هر سال که کار یا تحصیل کنید یا در رخصتی والدینی باشید پول تقاعدی 
خود را دریافت میکنید. تقاعد عمومی بر اساس عایدات شما شامل تقاعد 

عایداتی و تقاعد پس انداز میگردد. اگر عایدات شما کم است یا هیچ عاید 
ندارید میتوانید تقاعد تضمینی دریافت کنید.

دن  وی د س اع ق ع: ادارۀ ت ب ن م

 پس انداز های احتمالی
تقاعد شخصی

تقاعد کاری

تقاعد عایداتی

تقاعد پس انداز

تقاعد عمومی
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 تقاعد بر اساس عاید •
مبلغ تقاعد بر اساس عایدات وابسته  به مقدار پول است که شما قبالً 
کسب کرده اید. هر ساله 16 فیصد عاید یا معاش خود را برای تقاعد 

بر اساس عاید پرداخت میکنید. محاسبه عایدات عالوه بر معاش کاری 
شامل مزایای بیکاری، مریضی یا غرامت فعالیت ها و درآمد والدینی نیز 

میگردد. 

 تقاعد پس انداز •
هر ساله، 2.5 فیصد عاید یا معاش شما برای سرمایه گذاری های 

مختلف پرداخت میگردد. این را تقاعد پس انداز میگویند. این سرمایه 
گذاری ها شامل بخش های امنیتی یا اسهام میگردد و شما خود تصمیم 

میگیرید پول شما در کدام سرمایه گذاری ها شامل شود. مقدار تقاعد 
پس انداز که دریافت میکنید به مقدار مبلغ که شما پرداخت نموده اید 

و اینکه سرمایه گذاری ها در عرصه های اسهام و امنیت چگونه پیش 
میروند بستگی دارد.  

 تقاعد تضمینی •
تقاعد تضمینی برای کسانی است که عایدات کم یا هیچ عاید کاری 

ندارند. برای دریافت تقاعد تضمینی کامل باید حد اقل برای 40 سال در 
سویدن زندگی کرده باشید. اگر شما کمتر از 40 سال در سویدن زندگی 
کرده باشید مبلغ تقاعد تضمینی کمتر است. همچنان در صورتیکه قبالً 

تقاعد دیگری داشته باشید مبلغ تقاعد تضمینی میتواند کمتر باشد.   

اری  ـد ک اع ق ت
تقاعد کاری بخشی از تقاعدی است که استخدام کنندۀ شما آنرا پرداخت 

میکند. بسیاری از افراد که وظیفه دارند مستحق تقاعد کاری هستند. 
مبلغ تقاعد کاری شما به تصمیم اتحادیه ها و استخدام کننده ارتباط دارد. 

کسیکه تحصیل میکند، بیکار است، در جای کار میکند که قرارداد جمعی 
وجود ندارد یا شغل آزاد دارد مستحق تقاعد کاری نمیباشد. 

اگر شرکت شخصی دارید به شما تقاعد کاری داده نمیشود. باید تقاعد 
خود را خود پرداخت کنید. که این را مساعدت های امنیت اجتماعی شغل 

آزاد میگویند. 

ی ص ـخ ش د  اع ق ت
شما میتوانید برای تقاعد خود پول پس انداز کنید. میتوانید آنرا در بانک 

یا در شعبۀ بیمه در شرکت بیمۀ تقاعد پس انداز کنید. مبلغ پس انداز 
ماهانه و زمان شروع پس انداز را خود تصمیم میگیرید. 
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ـاالن  س زرگ رای ب ی ب دات ای ـای ع ـت ه ای م ح
حمایت های عایداتی برای بزرگساالن در صورتی پرداخت میگردد که سایر 
مزایای تقاعدی کافی نباشد. اگر 65 سال عمر دارید و تمام مزایای تقاعدی 
را دریافت میکنید و هنوز هم زندگی معیاری مناسب ندراید شما مستحق 

حمایت های عایداتی برای بزرگساالن هستید. 

د اع ق ـا ت ان ب ک ـل م ق ن
تقاعد عایداتی، تقاعد پس انداز، تقاعد کاری و شخصی بصورت نا محدود 

از آن شماست فرق نمیکند به چه کشوری نقل مکان میکنید. به هر 
صورت دریافت تقاعد تضمینی قطعی نیست. این امر به کشور که شما 

نقل مکان میکنید و انواع مزایای که در آنجا دریافت میکنید ارتباط 
دارد. اگر تقاعد تضمینی دارید در صورتیکه به کشور دیگری در محدودۀ 

اتحادیه اروپا/منطقۀ اقتصادی اروپا، سویس و در بعضی حاالت کانادا نقل 
مکان کنید میتوانید به دریافت تقاعد تضمینی ادامه دهید. درصورتیکه به 
خارج از مملکت نقل مکان کنید دیگر حق دریافت حمایت های عایداتی 

برای بزرگساالن را نخواهید داشت.      

ـاالن  س زرگ ب ت  ب راق م
وقتی سن اشخاص باال میرود آنها اکثراً در کار های عملی زندگی روزمره به 
کمک ضرورت پیدا میکنند. در سویدن بزرگساالنی که به کمک و حمایت 

ضرورت دارند طبق قانون حق دارند تا این کمک ها و حمایت ها را از 
اجتماع دریافت کنند. در حالیکه در سایر کشور ها رایج است که فامیل 
و اقارب از بزرگساالن مراقبت کنند، در سویدن این حمایت ها را جامعه 

فراهم میکند. فامیل هنوز هم در زندگی بزرگساالن دخیل میباشد. مراقبت 
بزرگساالن توسط قانون خدمات اجتماعی و قانون خدمات صحی و طبی 

وضع میگردد.  

شهرداری یا شورای ایالتی مسئولیت مراقبت بزرگساالن را بشمول ارتباطات 
با داکتران و خدمات صحی عاجل بعهده  دارد. تنظیم این ارتباطات در نقاط 
مختلف سویدن متفاوت است. برای درخواست اقدامات مراقبت بزرگساالن 

از طریق شهرداری با شعبۀ مربوطه خدمات اجتماعی تماس بگیرید. یک 
مامور کمک کننده از ادارۀ خدمات اجتماعی تحقیق و بررسی نموده و 
دربارۀ واجد شرایط بودن شخص و وسعت کمک ها فیصله خواهد کرد. 

هدف از مراقبت بزرگساالن تضمین زندگی با کیفیت و مستقل در فضای 
مصون برای بزرگساالن است. همچنان بزرگساالن باید فرصت ادامه دادن 

فعالیت های هدفمند را با سایر افراد در جامعه داشته باشند. 
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ن ـک س م ه  ی ه ت
بسیاری از اشخاص بزرگسال میخواهند تا زمانیکه امکان دارد در خانه 

زندگی کنند و امروزه فرصت های زیادی برای ماندن در خانه با دریافت 
حمایت از اجتماع و انواع مختلف سازگاری با محل سکونت وجود دارد. 

شهرداری میتواند در عرصه های مراقبت و خدمات شما را کمک کند 
تا بتوانید در خانه به زندگی ادامه دهید. که این حمایت ها را خدمات 

مساعدتی- درخانه میگویند.   

کارمندان ادارۀ خدمات مساعدتی- در خانه میتوانند به شما در بخش های 
پاک کاری، خریداری غذا، آمادگی تخت خواب، حمام و اصالح ریش کمک 

کنند. همچنان میتوانید در هنگام عصر و شب کمک دریافت کنید. اگر 
شما مریض هستید یا زخم برداشته اید، نرس میتواند برای تبدیل بنداژ و 

راهنمایی گرفتن دوا به خانه بیاید.   

همچنان در بسیاری از شهرداری ها کارمندانی وجود دارد که میتوانند شما 
را در ترمیم وسایل کمک کنند. گاهی اوقات آنرا خدمات ترمیمی میگویند. 

کارمندان خدمات ترمیمی میتوانند منظره ها را نصب کنند یا پرده ها را 
تبدیل کنند. هدف از این خدمات بطور مثال جلوگیری از افتادن و جراحت 

برداشتن بزرگساالن است.  

اگر شما در خانه احساس خطر میکنید انتخاب های رهایشی دیگری برای 
بزرگساالن وجود دارد.

خانۀ سالمندان و پناهگاه بطور مثال با دروازه های پایین و لفت های 
فراخ امکاناتی هستند که برای اشخاص بزرگسال مناسب است. مالکین 
خانه اکثراً برای خانۀ سالمندان اشخاصی را میخواهند که 55 سال عمر 

داشته و برای پناهنگاه ها  کمی بزرگتر باشند. برای زندگی در خانۀ 
سالمندان یا پناهگاه ها گرفتن اجازه از شهرداری الزم نمیباشد. شما از پول 

خود خانه را کرایه میکنید یا میخرید.   

خانۀ سالمندان یکنوع مسکنی مخصوص بوده که در ملکیت شهرداری 
قراردارد و بزرگساالن میتوانند در آنجا آپارتمان کرایه کنند. قبل از اینکه 
شخص به خانۀ سالمندان نقل مکان کند ضروریات شخص مذکور بررسی 

میگردد. در خانۀ سالمندان بزرگساالن میتوانند برای دریافت کمک در پاک 
کاری، پخت و پز و هر آنچه دوست دارند پول پرداخت کنند.   

خانۀ مخصوص، که آنرا خانه های گروهی نیز گویند، یکنوع محل بود و 
باش است در محدودۀ مراقبت صحی برای بزرگساالن که به مراقبت های 
وسیع ضرورت دارند. برای بستری شدن در خانۀ مخصوص باید ضروریات 

صحی و اجتماعی شخص فراوان باشد و به مراقبت های شبانه روزی 
ضرورت داشته باشد.   
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ات ورت وف در ص
وفات را به زبان سویدنی "avlida" نیز گویند. وقتی یک بزرگسال در خانه 

وفات میکند باید با کارمندان مسلکی ادارۀ مراقبت صحی تماس گرفته 
شود. بعضی اوقات آنها جنازه را به شفاخانه انتقال میدهند که در آنجا 

داکتر مرگ وی را تصدیق میکند. اگر شما تقاضای خاصی دارید بطور مثال 
طرزالعمل های مذهبی باید آنرا با کارمندان صحی مطرح کنید. 

اقارب وی بعداً میتوانند با کشیش، خاخام، امام یا سایر نمایندگان مذهبی 
تماس بگیرند. اقارب میتوانند همراه با نمایندۀ محل ترتیبات مراسم جنازه 
را بر اساس ترجیحات دینی خود پالن کنند. همچنان صحبت کردن با ادارۀ 
قبرستان و مرده شوی خانه که میتواند شما را در ارتباط گیری و کار های 

عملی کمک کنند مفید خواهد بود.     

ازه ن ع ج ی ـی ش ـم ت راس م
وقتی کسی در سویدن فوت کند و باید دفن شود، معموالً اقارب و دوستان 

نزدیک وی در مراسم تشییع جنازه شرکت میکنند. این معمول است که 
مراسم تشییع جنازه را طبق وصیت مرحوم یا مرحومه تنظیم کنند. این 

وصیت ها ممکن در وصیت نامه ذکر گردیده باشد یا شخص متوفی قبالً 
در مورد چگونگی ترتیبات مراسم تشییع جنازه صحبت کرده باشد. 

با توجه به عقاید دینی، طریقه های مختلف برای مراسم تشییع جنازه 
وجود دارد.  

در سویدن مراسم تشییع جنازه اکثراً در کلیسا یا کلیسای کوچک برگزار 
میگردد. کلیسای سویدن مسئول اصلی تمام فعالیت های مراسم تشییع 

Colourbox :س ک ع
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جنازه در کشور است به استثنای شهر استکهلم و تراناس که در آنجا 
شهرداری این مسئولیت را بعهده دارد. این امر بدون در نظر داشت دین 

متوفی صادق است.   

اقارب متوفی میتوانند با نمایندۀ دولتی مراسم تشییع جنازه تماس بگیرند. 
نمایندگان مراسم تشییع جنازه اشخاصی اند که توسط هیئت اداری ایالت 

گماشته میشوند، آنها در راستای منافع متوفی کار میکنند، تقاضا های 
اقارب متوفی را مد نظر میگیرند. نمایندگان مراسم تشییع جنازه باید 

مراقب باشند که شخصیکه عضو کلیسای سویدن نیست میتواند به طریقۀ 
که برای وی مناسب باشد دفن گردد. برای تماس گرفتن با نمایندۀ مراسم 

تشییع جنازه، اقارب میتوانند با شهرداری، هیئت اداری ایالت یا اجتماع 
دینی خود تماس بگیرند.  

هیچگونه مقرراتی وجود ندارد که باید مردم مراسم تشییع جنازه برگزار کنند. 
اما مقرراتی وجود دارد که جنازه باید در کفن گذاشته شود. همچنان راجع 
به سوزاندن جسد و چگونگی جابجایی خاکستر آن در زمین مقرراتی وجود 
دارد. سوزندان جسد به این معنی که جسد در کوره جسد سوزی همراه با 

کفن گذاشته میشود. کفن و جسد هر دو سوزانده میشوند تا در آنجا به 
خاکستر تبدیل شوند و خاکستر آن را در ظرف گلی میریزند. معموالً این 

ظرف در قبرستان دفن میگردد. همچنان خاکستر میتواند در جای مخصوص 
در قبرستان، در جای گرامی داشت پخش شود. اگر کسی میخواهد بطور مثال 

خاکستر را در بحر بریزد باید از هیئت اداری ایالت اجازه بگیرد.     

در ویب سایت کلیسای سویدن میتوانید در مورد قبرستان ها و گورستان 
 های نزدیک به محل سکونت تان معلومات پیدا کنید:

www.svenskakyrkan.se

اگر تقاضای دفن جسد در خارج از کشور وجود داشته باشد مرده شوی خانه 
میتواند بطور رایگان در انتقال جسد به کشور های خارجی کمک کند. 

معموالً دفن جسد در سویدن یک الی دو هفته را دربر میگیرد. در 
صورتیکه اقارب متوفی بخواهند، جسد در زودترین فرصت ممکن میتواند 
دفن گردد. به هر صورت طبق قانون سویدن جسد باید در ظرف یک ماه 

بعد از وفات دفن گردد یا سوزانده شود.  

داشتن تابوت سر باز در سویدن نادر است اما هیچ مانع رسمی برای این 
کار وجود ندارد.

همه افراد در سویدن فیس مراسم تشییع جنازه را از طریق مالیات 
پرداخت میکنند. این فیس حق استفاده از مکان مثل کلیسای کوچک را 
برای مراسم تشییع جنازه فراهم میکند. فیس مذکور حق انتقال کفن از 

مکان مراسم تا قبرستان را نیز فراهم میکند.  
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در سویدن تقریباً 83 فیصد از متوفیان میخواهند مراسم در کلیسا برگزار 
گردد. به این معنی که یک کشیش یا خاخام خدمات مراسم تشییع جنازه 

را فراهم میکند. برای دریافت خدمات مراسم تشییع جنازه، شخص باید 
عضو کلیسای سویدن باشد. مراسم کلیسایی برای همه اشخاصیکه عضو 

کلیسای سویدن هستند رایگان است. همچنان مراسم کلیسایی میتواند در 
کلیسای آزاد، کلیسای کاتولیک یا اورتودوکس برگزار گردد.   

مراسم تشییع جنازه شهری مراسمی است که ارکان دینی در آن شامل 
نمیباشد. بنابراین مراسم تشییع جنازه شهری در کلیسا برگزار نمیگردد. این 

مراسم میتواند در کلیسای کوچک قبرستان، در باغ یا ممکن در طبیعت 
برگزار گردد. مراسم تشییع جنازه شهری توسط کشیش برگزار میگردد.    

راث ی م ق  ح
وقتی شخصی وفات میکند، قوانینی وجود 
دارد که تعیین میکند چی کسی باید پول 

و اشیای متوفی را به ارث ببرد. این قوانین 
تابع قوانینی سویدن بوده و آنرا حق 

میراث می نامند. 

اگر شخص متوفی متأهل باشد تمام اشیای 
او را خانمش به ارث میبرد. زمانیکه خانم 

متوفی وفات کند اطفال وی میراث را 
دریافت میکنند. در ضمن همسر وی 

میتواند هر کاری با جایداد میراثی انجام 
دهد.

اگر شخص متوفی از اشخاص مختلفی 
فرزند داشته باشد اطفال میتوانند فوراً 

حق میراث خود را دریافت کنند. همچنان 
میتوانند تا زمان مرگ همسر متوفی از 

حق میراث خود صرفنظر کنند. اگر شخص 
متوفی مجرد باشد فرزندان وی همه چیز 
را به ارث میبرند. اگر فرزند نداشته باشد 
والدین یا خواهر و برادر او ارث میبرند. 

گر شخص متوفی دارای فرزندان زیر سن 
18 است  برای فرزند وی سرپرست مقرر میگردد. سرپرست کسی است که 

از حقوق طفل مذکور دفاع میکند.

Colourbox :س ک ع



)Västra Götaland( گتلند  ا  وس�ت ایالت  اداری  هیئت  و   )Gothenburg( گاتن�بگ  فرمانداری   © دربارۀ سویدن  |  ۲ ۱۸

الک ام
امالک تمام پول و دارایی را میگویند که از متوفی باقی مانده است. اقاربی 

که از متوفی ارث میبرند مشترکاً صاحب امالک متوفی هستند.

راث  ی م م ـی س ق الک و ت ـت ام ب ـالک، ث م ام ـی س ق ت
اگر شخص متوفی متأهل باشد و با همسر خود چیزهای مشترک داشته، 

همه چیز باید بین او و همسرش تقسیم گردد. این را تقسیم امالک 
میگویند. وقتی تقسیم امالک پایان یافت، میتوان میراث را تقسیم کرد.  

ثبت امالک ثبت دارایی ها و قرضه های متوفی است. این کار باید سه ماه 
بعد از وفات متوفی تکمیل گردد و مبنای تقسیم امالک که تقسیم دارایی 

های متوفی است، قرار میگیرد.

ه  ام ـت ن ی وص
وصیت نامه یک سند قانونی است. شخصیکه وصیت نامه را مینویسد 

میتواند تصمیم بگیرد که کی از او میراث دریافت نموده و چه را به حیث 
میراث دریافت کند. اما استثنائات وجود دارد. وارثین دست اول )فرزندان، 
نواسه ها و کواسه ها( همیشه حق دارند تا میراث قانونی خود را مطالبه 

کنند.

وصیت نامه باید از قوانین مشخصی پیروی کند. بطور مثال باید بصورت 
کتبی باشد. دو شاهد باید آنرا امضا کند.

 لذا خوب است که قبل از نوشتن وصیت نامه با وکیل تماس گرفته شود.

کسانیکه بدون ازدواج با هم زندگی میکنند )شریک زندگی( خودبخود 
از یکدیگر ارث نمی برند. اگر زوجین که شریک زندگی یکدیگر هستند 

میخواهند از یکدیگر ارث ببرند باید وصیت نامه بنویسند.  
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8 ل  ص ث، ف ورد بح ـواالت م س
افزایش تناسب تعداد بزرگساالن نسبت به جوانان و سایر گروه ها 

به یک کشور چه اهمیت دارد؟

چی فکر میکنید چی چیز برای تضمین زندگی خوب در دوران پیری 
مهم است؟ 

آیا فکر میکنید برداشت از بزرگساالن در سویدن از آنچه شما می 
دانید متفاوت است؟ 

برای پالن گذاری دوران تقاعد به چی ضرورت دارید؟

چی تفاوت ها و مشابهت ها بین مراقبت بزرگساالن در سویدن و 
کشور خود شما وجود دارد؟

چی تفاوت ها و مشابهت ها بین مراسم تشییع جنازه در سویدن و 
کشور خود شما وجود دارد؟ 
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اساسنامه   ۱۱۰

استخدام   ۲۰, ۲۱, 7۳, 7۵, 79, ۸۱, ۸۲, ۸۳, ۸4, ۸۵, ۸6, ۸7, ۸۸, ۸9, 9۰, 9۳, 94, 9۵, 
۲۱۲ ,۲۱۰ ,۱۵4 ,۱۲4 ,۱۰۰ ,97 ,96

استخدام آزمایشی   ۸4
استخدام دایمی   ۸۳, ۸4

استخدام ساعتی   ۸4
استخدام کنندگان   ۲۰, ۲۱, 7۵, 79, ۸۲, ۸7, ۸۸, 9۰, 9۵

استخدام مؤقتی   ۸۳, ۸4
استرس   ۱۸4, ۱۸۸, ۱94, ۲۰4, ۲۰6

اسکاندیناوی   ۱۱, ۱6, ۱9, ۲۰, ۳۸
اشراف   ۱6, ۱۸, ۱9, ۱74

اضافه وقت   ۸۱
اظهارنامۀ مالیاتی   94, 9۵
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اقساط قابل پرداخت   4۸
الکول   6, ۲7, 6۵, ۱۱۲, ۱۲4, ۱6۳, ۱7۲, ۱۸۳, ۱۸4, ۱۸۵, ۱۸۸, ۱۸9, ۱94, ۲۰6

امالک   ۲۱۸
امور جنایی   ۱66

انتخابات   ۵, ۲۰, ۱۵7, ۱۵۸, ۱۵9, ۱6۳, ۱64, ۱6۵, ۱7۳, ۱7۵, ۱76, ۱77, ۱7۸, ۱79, ۱۸۰, ۱۸۱
انجمن   47, 4۸, 6۵, 79, ۸۰, 9۱, 9۲, ۱۰9, ۱۱۰, ۱۱۲, ۱۱۳, ۱۱4, ۱۱۵, ۱۲۳, ۱۳۱, ۱۳۲, ۱7۲, ۱79

انجمن تحصیلی   ۱۱۳
انجمن تعاونی بیکاران   ۸۰, 9۱, 9۲, ۱۱۵

انرژی   ۳9, 4۲, ۵4, ۵۵, ۵6, ۵7, 6۰, 6۱, 6۲, ۱۸۸
اولوف اسکتکونونگ   ۱۵

بازار کار   4, ۲۰, 7۳, 74, 77, 79, ۸۰, ۸6, ۸7, 9۰, ۱۰4, ۱7۲
بازیابی   ۵۵, ۵6, ۵7, ۵۸

بحران   ۱۳, ۲۰, ۲۲, ۲۳, ۱۳۰, ۱۳۱
بخش عاجل   ۱9۳, ۱9۵, ۱97, ۱9۸

برق   ۳9, 4۲, 6۱, 6۲, 7۵, 76, 9۵, ۱69
بعد از میالد   ۱۵

بلندترین کوه سویدن   ۳9
بودجه   ۱6۵, ۱66

بیکاری   4, ۲۰, 7۳, 9۱, 9۲, ۱۱۵, ۲۱۲
بیمۀ اجتماعی   4, 66, 67, 7۳, ۸7, 9۸

بیمۀ بیکاری   4, ۲۰, 7۳, 9۱
بیمۀ خانه   ۵۳, ۵4

بیوگرافی   ۸7
پادشاه   ۱6, ۱7, ۱۸, ۱9, ۲۲, ۱6۰, ۱6۲, ۱7۳, ۱74

پارلمان   ۱6, ۱7, ۱۸, ۱9, ۲۲, ۵4, ۱۲۱, ۱۵7, ۱6۲, ۱6۳, ۱64, ۱6۵, ۱66, ۱67, ۱69, ۱7۰, ۱7۱, 
۱7۸ ,۱76 ,۱7۵ ,۱7۳

پارلمان اروپا   ۱7۰, ۱7۱
پرداخت مستقیم اتوماتیک   6۸

پرورش طفل   ۱4۳
پالن استقرار   ۱۲, ۱۳

پالن تجارتی   9۱
پناهندگان   ۱۲, ۲۱, 6۸, 9۳, ۱۱۳

پناهندگان سهمیه یی   ۱۲
پناهندگی   ۸, 9, ۱۰

پناهنده   ۸, ۱۲
پولیس   7۱, 74, 97, ۱۲۲, ۱۳9, ۱66, ۱69

پوهنتون   ۱, 7۵, ۱۰۳, ۱۰4, ۱۰۵, ۱۰6, ۱۰7, ۱۰۸, ۱۵۰
تابعیت   ۸, 9, ۱۰, ۱67, ۱7۸

تاریخ باستان   ۱6۰
تبعیض   4, ۱۱7, ۱۱۸, ۱۱9, ۱۲۰, ۱۲۲, ۱۲۳, ۱۲4, ۱۲6, ۱۲7, ۱۳۳
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تحصیالت   ۱۳, 6۲, 6۵, 7۳, 7۵, 76, 77, ۸7, ۸۸, 9۰, ۱۰۲, ۱۰۳, ۱۰4, ۱۰۵, ۱۰6, ۱۰7, ۱۰۸, 
۲۰4 ,۱94 ,۱۸۵ ,۱76 ,۱۵۲ ,۱۵۱ ,۱۵۰ ,۱۱۵ ,۱۱۲

تداوی   ۱۳۲, ۱9۸, ۱99, ۲۰۱, ۲۰۳
ترجمان   67, ۱۰۸, ۱۵۳, ۱9۳

تصدیق   ۲۵, ۳۳, ۳4, 47, ۸6, 94, 96, 97, ۱۰۳, ۱۰7, ۱۳6, ۱۳7, ۲۰9, ۲۱۵
تصدیق کننده   97

تصفیه قرضه   7۰
تصویب قانون   ۱7۱

تضمین تداوی   ۱9۸, ۱99
تظاهرات   ۲۰, ۲9, ۱79

تغییر آدرس   49, ۵۰
تفتیش   76, ۱6۵, ۲۰۳

تقاعد   6, ۲۰, ۸۱, 94, 9۸, ۲۰۵, ۲۰6, ۲۰۸, ۲۱۰, ۲۱۱, ۲۱۲, ۲۱۳, ۲۱9
تقاعد پس انداز   ۲۱۱, ۲۱۲, ۲۱۳
تقاعد تضمینی   ۲۱۱, ۲۱۲, ۲۱۳

تقاعد عایداتی   ۲۱۱, ۲۱۳
تقاعد عمومی   ۲۱۰, ۲۱۱

تقاعد کاری   ۲۱۰, ۲۱۲, ۲۱۳
تقسیم امالک   ۲۱۸

تمایالت جنسی   ۱۸۵
تمرین   ۱۱4, ۱46, ۱۵۱

تنباکو   6, 9۵, ۱۸۳, ۱۸۵, ۱۸۸, ۱۸9, ۱9۰
تنبیه بدنی   ۱۲۲, ۱4۳

تهیۀ مسکن   ۳, ۳7, 4۵, 47, 4۸, 49
ثبت احوال نفوس   4, 7۳, 96, 97, ۱۰۳

ثبت امالک   ۲۱۸
جان باپتیست برنادوت   ۱9

جانشینی   ۱9, ۸4, ۱7۳
جرم   ۵۲, 7۱, ۱۲۲, ۱۲۵, ۱۲۸, ۱۳۱, ۱66, ۱67, ۱۸9

جزیرۀ اسکاندیناوی   ۳۸
جشن ها   ۳, 7, ۲۵, ۲7, ۲9, ۳6

جلوگیری از مصارف باال   ۱99, ۲۰۲
جنگ جهانی اول   ۲۰

جنگ جهانی دوم   ۸, ۲۱, ۲۲, ۱7۰
جنگ سرد   ۲۲

جواز کار   ۱۱
چارلز دوازدهم   ۱7

چارلز سیزدهم   ۱۸, ۱9
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حزب   ۱۸, ۱۱۲, ۱66, ۱7۲, ۱74, ۱7۵, ۱76, ۱7۸
حزب چپ   ۱7۵
حزب سبز   ۱7۵

حزب سوسیال دموکرات   ۱7۵
حزب میانه رو   ۱7۵

حساب بانکی   6۸, ۱۱۰
حق الزحمه استقرار   ۱۲

حق دسترسی عامه   ۲۵, 4۰, 4۱, 7۲
حق رأی دهی   ۱6۱, ۱6۳, ۱77, ۱7۸, ۱۸۰

حق کرایه نشینی-مالکیت   46, 47, 4۸, ۵۰, ۵۲
حق مالکیت   46

حقوق   ۱, 4, ۱۲, ۱6, ۲9, 44, 4۸, 66, 77, ۸۰, ۸۳, ۱۱۱, ۱۱۲, ۱۱7, ۱۱۸, ۱۱9, ۱۲۰, ۱۲۳, ۱۲4, 
 ,۱74 ,۱7۳ ,۱7۲ ,۱67 ,۱6۲ ,۱۵9 ,۱۵۸ ,۱۵۵ ,۱۵۲ ,۱۵۱ ,۱۳۳ ,۱۳۰ ,۱۲۸ ,۱۲7 ,۱۲6

۲۱7 ,۱7۵
حقوق اطفال در جامعه   ۱۲7

حقوق بشر   ۱, 4, ۱۱۲, ۱۱7, ۱۱۸, ۱۱9, ۱۲۳, ۱۲4, ۱۳۰, ۱۳۳, ۱۵۲, ۱۵9, ۱74
حکومت دموکراتیک   ۱۵۸
حلقه های تحصیلی   ۱۱۳
خانه های سالمندان   64

ختنۀ زنان   ۱۳۱, ۱۳۲
خدمات اجتماعی   6۲, 64, 6۵, 67, 9۳, ۱۰۱, ۱۳۰, ۱۳۱, ۱۳9, ۱44, ۱۵6, ۲۰۱, ۲۱۳

خدمات ترانسپورتی   ۲۰۱, ۲۰9
خدمات تهیۀ مسکن   4۸, 49
خدمات حمایتی در خانه   64

خدمات صحی مکتب   ۱4۱
خدمات کاریابی عامه سویدن   67, 69

خدمات مراسم تشییع جنازه   ۲۱7
خشونت خانوادگی   ۱۲۲, ۱۲7, ۱۲۸, ۱۲9, ۱۳۰

خشونت ناموسی   ۱۲9
خط عاجل خدمات صحی   ۱9۱, ۱9۲
خط کمکی خشونت علیه زنان   ۱۳۰

داکتران   7۵, 77, ۱94, ۱96, ۲۰۱, ۲۱۳
داکتران دندان   77

داکتران عمومی   ۱94
در خود ماندگی   ۲۰۱

دفتر ملی صحت و رفاه   ۲۰۰
دموکرات های سویدن   ۱7۵
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دموکرات های مسیحی   ۱7۵
دموکراسی   ۵, ۲۰, ۲۵, ۱۱۸, ۱۳۵, ۱۵۱, ۱۵7, ۱۵۸, ۱۵9, ۱6۰, ۱6۲, ۱6۳, ۱64, ۱6۵, ۱67, ۱7۲, 

۱۸۱ ,۱79 ,۱7۸ ,۱7۳
دهقانان   ۱6, ۱۸, ۱9, ۲۰

دواخانه   ۵۸, 6۰, 97, ۱9۲
دولت   ۱۲, ۱7, ۱۸, ۲۰, ۲۲, ۲4, ۲۵, ۲6, 44, 6۵, 77, 7۸, 9۳, 94, 9۵, 96, ۱۰7, ۱۱۸, ۱۱9, 
 ,۱7۱ ,۱7۰ ,۱69 ,۱67 ,۱66 ,۱6۵ ,۱64 ,۱6۲ ,۱۵9 ,۱4۰ ,۱۳۱ ,۱۲7 ,۱۲6 ,۱۲۵ ,۱۲۳ ,۱۲۱

۲۰4 ,۱۸9 ,۱۸4 ,۱7۳ ,۱7۲
دیدگاه جمع گرایانه   ۱۲۵

دیدگاه فردگرایانه   ۱۲۵
دین   9, ۱۵, ۲۵, ۲6, ۲7, 44, 4۵, ۱۱9, ۱۲۲, ۱۲۳, ۱۳7, ۲۱6

رأی   ۲۰, ۱۱۲, ۱۲۰, ۱۵۸, ۱۵9, ۱6۰, ۱6۱, ۱6۳, ۱64, ۱7۳, ۱74, ۱76, ۱77, ۱7۸, ۱۸۰, ۱۸۱
راهنمایی تحصیلی   ۱۰۱, ۱۰۲

رخصتی خزانی   ۳۱
رخصتی های ورزشی   ۲۸

رشته های تحصیلی   ۱۰4, ۱۰۵, ۱۰7, ۱۵۰
رمضان   ۳۳

روانشناسان   ۱96
روز انتظار   ۸6

روز لوسیا   ۳۱, ۳۲
روز ملی   ۱7, ۳۰

روشنگری   ۱۸, ۱6۰
زباله   4۲, ۵۵, ۵6, ۵7, ۵۸, ۵9, 6۰, 7۲, 74
زبان سویدنی برای مهاجرین   ۱۳, ۱۰۳, ۱۰4

زیربنا   ۳, ۳7, ۳۸, 4۳
سابقۀ عدم پرداخت   69

سازمان استخدام کنندگان دولتی سویدن   79
سازمان مواد غذایی   ۱۸6, ۱۸7
ساعات کاری   ۲۰, ۸۱, ۸۵, ۱۵4

سامی ها   44, 4۵
سرپرست   ۱۲, 97, ۱۳9, ۱9۳, ۲۱7

سرپرستی   ۱۳9, ۱4۰, ۱4۳, ۱44, ۱۵6
سرمایه   ۱6, ۱۸, 47, 79, 9۱, ۲۱۲

سفارت   ۱۰
سوابق کاری و تحصیالت   ۸7

سود   4۸, 6۸, 69, 9۱, ۱۵6
سوزاندن جسد   ۲۱6

سوسیالیسم   ۱6۱, ۱74
سویلند   ۳۸

سیاستمداران   ۱۲۱, ۱۲7, ۱۵۸, ۱6۰, ۱64, ۱66, ۱7۱, ۱7۲, ۱7۵, ۱76, ۱77
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سیستم رفاه سویدن   9۳
سیگرت کشیدن   ۱9۰, ۲۰6

شاخه های عید پاک   ۲۸, ۲9
شب کریسمس   ۳۱

شب نیمه تابستان   ۳۰
شب والپورگیس   ۲9

شخص ارتباطی   6۵, ۱44
شخص رسمی مسئول عروسی   ۱۳7

شرکت برق   6۱
شرکت بیمه   94

شرکت بیمۀ تقاعد   ۲۱۲
شرکت جمع آوری قرضه   69

شرکت دولتی فروش الکول   ۱۸9
شریک زندگی راجستر شده   ۱۰

شعبۀ بیمه   ۲۱۲
شعبۀ قانون خانواده   ۱۳9, ۱4۰

شفاخانه   ۲۰, 67, ۱9۱, ۱9۳, ۱9۵, ۱96, ۱97, ۱9۸, ۲۱۵
شمولیت در مکتب اجباری   6۳

شورای اروپا   ۸
شورای شهری   ۱64, ۱69, ۱76, ۱7۸

صحت عامه   ۱۸4, ۱۸۵, ۲۰۰, ۲۰6
صنف آمادگی   6۳

طبیعت   ۳, ۲۵, ۳7, ۳9, 4۰, 4۱, ۵4, ۵9, ۱۱۲, ۱7۵, ۲۰۸, ۲۱7
طالق   ۱۳۸, ۱۳9, ۱۵۳

عدالت   ۱6۱, ۱6۸
عصر آهن   ۱۵
عصر حجر   ۱4
عصر مفرغ   ۱4

عصر یخبندان   ۳, 7, ۱4
عضو   ۱۰, ۲۳, ۲6, 47, ۸۰, ۸۳, 9۱, 9۲, ۱۰9, ۱۱۰, ۱۱۵, ۱64, ۱6۵, ۱7۰, ۱7۱, ۱7۸, ۲۰۰, ۲۱6, 

۲۱7
عقاید نورس ها   ۲6

عقیده   ۳۳, ۱۱۸, ۱۲4, ۱۵۸, ۱6۰, ۱6۲, ۱7۳, ۱7۵, ۱۸۱
عید پاک   ۲7, ۲۸, ۲9

عید نزول روح القدوس   ۳۰
غرامت فعالیت   ۲۱۲

غرامت مخارج مریضی   ۱۰۰
غسل تعمید   ۲۵, ۲6, ۳۳

فاضالب   ۵9, 6۰, 74
فامیل ارتباطی   ۱44
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فرهنگ   ۱۱, ۱۳, ۲۳, ۲4, ۲۵, ۲7, 4۵, 6۲, 6۵, ۱۱۳, ۱۲4, ۱۲۵, ۱۲9, ۱4۱, ۱4۲, ۱۵6, ۱66, 
۱7۵

فعالیت های اوقات فراغت   6۲, ۸۸, ۱۰9, ۱۱۳
فیس مراسم تشییع جنازه   ۲۱6

قانون اتباع بیگانه   9
قانون ازدواج   ۱۳۸

قانون اساسی دولت   ۱6۲, ۱7۳
قانون امراض ساری   ۱99, ۲۰۰
قانون بنیادی آزادی بیان   ۱۱۸

قانون پارلمان   ۱9
قانون تعلیم و تربیه سویدن   ۱47

قانون جانشینی   ۱9, ۱7۳
قانون حفاظت از کارمندان   ۸۱, ۸4

قانون خدمات اجتماعی   ۲۱۳
قانون خشونت علیه زنان   ۱۲۲

قانون رخصتی ساالنه   ۸۵
قانون سقط جنین   ۱۲۲

قانون شریکان زندگی   ۱۳۸
قانون مشارکت در تصمیم گیری   ۸۰, ۸۱

قانون والدین   ۱4۲
قتل عام استکهلم   ۱6
قرارداد استخدام   ۸۵

قرارداد جمعی   ۸۱, ۸۳, ۲۱۲
قرارداد دست اول   47, 49, ۵۰, ۵۱, ۵۲, 96

قرضه   ۲۳, 4۸, 6۸, 69, 7۰, 9۱, ۱۰4, ۱۰7, ۱۰۸, ۱۰9, ۲۱۸
قرضه های تحصیلی   ۱۰4, ۱۰7

قرضۀ وسایل خانه   6۸, 69
قرون وسطی   ۱۵, ۱6, 4۵

قطعیت قانون   ۱67
قو   6۰

قوانین اساسی   4۰, ۱6۵, ۱7۳
قوۀ قضائیه   ۱66

کار بدون اظهار عایدات   96
کارت رأی دهی   ۱7۸

کارت رایگان   ۱99
کارت کتابخانه   66

کارت هویت   9۵, 97, 9۸, ۱۰۳, ۱۰۸
کارل گاستو شانزدهم   ۲۲

کارمندان   ۲۰, ۲۱, ۲4, ۲9, 6۲, 74, 7۵, 76, 77, 79, ۸۰, ۸۱, ۸۳, ۸4, ۸۵, 9۵, 96, ۱۲4, 
۲۱۵ ,۲۱4 ,۱9۸ ,۱96 ,۱94 ,۱79 ,۱66 ,۱۵۲ ,۱46 ,۱4۵ ,۱۳۰
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کارمندان دولتی   6۲
کاسبان   ۱6, ۱۸, ۱9, ۲۰

کالج دانشگاهی   7۵, ۱۰۳, ۱۰4, ۱۰۵, ۱۰6, ۱۰7, ۱۰۸
کتابخانه   49, 6۵, 66

کرایه نشین   46, 47, 49, ۵۰, ۵۱, ۵۲, ۵۳, ۵4
کریسمس   ۳۱, ۳۲, ۳۳

کریکولم   ۱۲۲, ۱47, ۱۵۰
کلیسای سویدن   ۱7, ۲6, ۲۱۵, ۲۱6, ۲۱7

کلینیک تخصصی   ۱96, ۱9۸
کلینیک عاجل   ۱9۳, ۱97
کمک در کارخانگی   66

کمک مالی   6۵, ۱۰۸, ۱۰9, ۱۵۳, ۱۵4, ۱۵۵
کمک های تحصیلی به شاگردان   ۱۵۵

کمیته   66, ۱۵۵, ۱69
کمیتۀ مرکزی بورسیه های تحصیلی   69, ۱۰4

کنوانسیون حقوق اطفال   ۱۲۳, ۱۲6, ۱۲7, ۱۳۳
کودکستان   ۳۱, 6۳, 74, 7۵, 76, ۱۲۰, ۱۳9, ۱4۱, ۱44, ۱4۵, ۱46, ۱۵4, ۱۵6, ۱69

گاستو ادولف چهارم   ۱۸
گاستو سوم   ۱۸
گاستو واسا   ۱7

گرایش جنسی   9, ۱۱9, ۱۲۲
لباس های سنتی   ۳۰

لیبرالیسم   ۱74
مالک خانه   ۵۲, ۵4

مالیات بر ارزش افزوده   9۵
مالیات بر عایدات   9۳, 94, 96

مالیات مخصوص   9۵
مالیه   ۱7, 96, ۱۳6, ۱۵۵, ۱6۲, ۱6۵, ۱67, ۱69, ۱7۰

مامور کمک کننده   ۲۱۳
مبلغ قانونی   6۵

مجلس   ۱9, ۱7۰, ۱76, ۱7۸
محافظت از حیوانات   4۲

محافظه کاری   ۱74
محاکم اداری   ۱66, ۱67

محاکم عمومی   ۱66
محاکم مخصوص   ۱66, ۱67

محفل عروسی   ۳4
محکمه   47, ۱۳7, ۱۳۸, ۱۳9, ۱4۰, ۱66, ۱67, ۱7۱

محکمۀ ابتدائیه   ۱۳۸
محکمۀ اروپا   ۱7۱
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محکمۀ امور اجاره   47, ۵۰, ۵۲
محکمۀ کار   ۸۳

محوطه های طبیعی   4۰
مدت اطالعیه   ۵۳

مدیر استقرار   ۱۲, 69
مراجع   ۸7, ۸۸, ۱۳۸

مراسم تشییع جنازه   ۲۱۵, ۲۱6, ۲۱7, ۲۱9
مراقبت از خود   ۱9۱

مراقبت اطفال   ۵, ۲۲, ۱۳۵, ۱4۰, ۱4۱, ۱44, ۱4۵
مراقبت بزرگساالن   6, ۲۲, 96, ۲۰۵, ۲۱۳, ۲۱9

مراقبت تعلیمی   ۱46
مراقبت روزانه   ۱4۵, ۱46

مراقبت صحی   ۲۲, 9۵, 96, ۱۰۸, ۱4۰, ۱۵۳, ۲۰۳, ۲۰4, ۲۱4, ۲۱۵
مراقبت وقایوی دندان   ۲۰۳

مراکز تفریحی بعد از مکتب   ۱۱۳, ۱44, ۱46
مراکز خدمات صحی   ۱۳9, ۱44, ۱9۱, ۱9۳, ۱94

مرکز بازیابی   ۵۵, ۵7, ۵۸
مرکز راهنمایی   ۱۰۲

مرکز مشاورۀ جوانان   ۱۳۲, ۱96
مزایای والدینی   96, ۱۰۰

مزایای والدینی مؤقتی   ۱۰۰
مسئولیت گزارش دهی   ۱44

مشاورین   ۱4۱, ۱94, ۱96
مصاحبۀ کاری   ۸9, 9۰

معاش   4, ۲۰, 7۳, 77, ۸۱, ۸۳, ۸4, ۸۵, ۸6, ۸7, 9۱, 9۲, 9۳, 94, 96, ۱۰۰, ۱۱۰, ۱۲۱, ۱۲۲, 
۲۱۲ ,۲۱۰ ,۲۰۸ ,۱۵4

معاش مریضی   94
معرفی زبان   ۱۵۱

معلولیت   6, 9۸, ۱۰۰, ۱۰4, ۱۱9, ۱۲۲, ۱۲4, ۱47, ۱4۸, ۱۵۳, ۱۸۳, ۲۰۰, ۲۰۱
مقامات اجرایی سویدن   69, 7۰

مکاتب افراد دارای معلولیت ذهنی   ۱47
مکاتب مستقل   6۳

مکتب اجباری   6۳, ۱۰۳, ۱۰4, ۱۳۵, ۱47, ۱4۸, ۱49, ۱۵۰
مکتب متوسطه و لیسه   ۱۳۵, ۱49, ۱۵۰, ۱۵۱, ۱۵۵

ملل متحد   9, ۲۱, ۱۲۳, ۱۲6, ۱۳۳, ۱۵۲
مناطق   ۱7, ۱9, ۳9, 4۳, 44, 4۸, ۱۱۰, ۱4۰, ۱69, ۱79

مهاجرین   9, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۳۱, 46, 6۸, ۱۰۳, ۱۰4, ۱۱۰, ۱۱۳
مواد سوخت بیولوژیکی   6۱

مواد مخدر   6, 6۵, ۱۸۳, ۱۸4, ۱۸۵, ۱۸9, ۲۰6
ناموس   ۱۲9, ۱۳۳
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نان کریم دار   ۲۸
نخست وزیر   ۲۲, ۱6۵, ۱66, ۱7۵

نرس ها   77, ۱4۰, ۱9۲, ۱94
نرس های مکتب   ۱4۱

نفوس   ۳, 4, ۸, ۱9, ۲6, ۳7, 4۲, 44, 7۳, 96, 97, ۱۰۳, ۱76, ۲۰6
نهضت آزاد کلیسا   ۱۱۲, ۱6۳

نهضت کارگران   ۱۱۲, ۱6۳
نهضت مشهور   ۱۱۲

نهضت میانه روی در صرف الکول   ۲7, ۱۱۲, ۱6۳, ۱7۲
نوجوانان   ۵, ۳4, 6۵, ۱۲6, ۱۲7, ۱۳۱, ۱۳۵, ۱4۰, ۱4۱, ۱44, ۱49, ۱۵۰, ۱۵۵, ۱97, ۱9۸, ۲۰۱

نورلند   ۳۸, ۳9
نوروز   ۲9

نیازمند به محافظت   ۱۲
هالووین   ۳۱

همه پُرسی   ۲۳
هویت جنسیتی   ۱۲۳

هیئت مشورتی مریضان   ۲۰۳
وارثین دست اول   ۲۱۸

وجایب   ۱, 4, ۸۰, ۸۳, ۱۱7, ۱۵۱
وزیر   ۲۲, ۲۳, ۱6۵, ۱66, ۱7۵
وصیت نامه   ۱۳۸, ۲۱۵, ۲۱۸

وقت برای فکر کردن   ۱۳9
ویب سایت   ۱۰, 4۰, 47, 4۸, 49, ۵۰, 6۱, 6۳, 66, 69, ۸6, 94, 9۵, 97, ۱۰7, ۱۰۸, ۱۱4, ۱۱9, 

۲۱6 ,۲۱۱ ,۲۰۰ ,۱9۳ ,۱9۲ ,۱۸7 ,۱67 ,۱۵۵ ,۱۵۳ ,۱۳۱ ,۱۳۰ ,۱۲7
یورو   ۱7۰, ۱77



ایـن کتـاب برای تازه واردان در 
سـویدن نوشـته شده است.

این کتاب برای تازه واردان در سویدن نوشته شده است.

این کتاب دربارۀ جامعه سویدن است.

در این کتاب، میتوانید راجع به ادارات و مقامات سویدن، 
قوانین و مقررات، کار و تحصیل، صحت و مراقبت صحی، 

مسایل مربوط به طفل و فامیل معلومات پیدا کنید.

فرمانداری 
اداری گاتنبرگ  هیئت 

ایالـت وسـترا گتلند
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