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جامعه هدایت می  کند ) ۱۱۳۸ : ۲۰۱۰ (. در این آیین  نامه، هدف از آشنایی این 
افراد با جامعه، افزایش اطالعات و دانش آنها در زمینه  های زیر بیان شده  است:

 حقوق بشر و ارزش  های بنیادین دموکراتیک.	 

دیگر حقوق و وظایف فردی.	 

جامعه چگونه سازمان یافته است.	 

زندگی روزانه در عمل.	 

این آیین  نامه محتوای آشنایی با جامعه را نیز تعیین می  کند. کتاب »آشنایی با 
سوئد« نیز بر پایه  ی این آیین نامه تدوین شده  است.
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استانداری یوتالند غربی و شورای شهر یوتبوری، اصالحات و تغییرات آتی در این 
کتاب را انجام می دهند. اصالحات انجام شده در نسخه امسال که پنجمین نسخه 

از سال ۲۰۱۰ به این سوست توسط  Anneli Assmundson Bjerde  )انلی 
اسموندسُون بیرده( و  Maria Nobel )ماریا نُوبل( از استانداری یوتالند غربی و  
 Maria ،)یاکوب سندال( Jakob Sandahl  ،)کامیال نسلوند( Camilla Näslund

Ottosson )ماریا اوتوسُون(  و  Steve Mahoney  )استیو ماهونی( از شورای شهر 
یوتبوری انجام شده  است. برای اطمینان از کیفیت و درستی مواد ارائه شده نیز 

کارشناسانی از Dialoga مرکزبررسی اعمال خشونت از سوی نزدیکان و اداره کل 
اموراجتماعی در استان یوتالند غربی آن را بررسی کرده اند.

)Michael Ivarson(  میکائل ایوارسُون
مدیر امور اداری

اداره منابع اجتماعی 
شورای شهر یوتبوری  

مارس ۲۰۱۵ 

 )Talieh Ashjari( طلیعه اشجری
مدیر امور چندجانبگی 

واحد امور اجتماعی
در استانداری یوتالند غربی 

مارس ۲۰۱۵



Copyright:شورای شهر یوتبوری و استانداری استان  یوتالند غربی 

 Maria Nobel  و Mediakompetens  ،)بیانکا روسنر( Bianca Rösner :صفحه  آرایی
)ماریا نوبل(  از استانداری استان یوتالند غربی

عکس روی جلد: Johan Ljungberg )یوهان یونگ  بری( 

۲۰۱۵ Majornas Grafiska, Göteborg :چاپ

۸-474۵-6۳7-9۱-97۸ ISBN
ل(  وب ا ن اری س: Maria Nobel )م ک ع



3 © شـورای شـهر یوتبوری و اسـتانداری اسـتان  یوتالند غربی  | درباره سوئد 

ب طال ـت م رس ه ف
7 ـوئد  ه س دن ب آم  .1

۸ مهاجرت به سـوئد 

۱۱ همپیوسـتگی در سـوئد 

۱4 تاریخ سـوئد - از عصر یخبندان تا عصر جدید 

۲۰ سـوئد در قرن بیسـتم 

۲۳ آیا چیزی که معرف سـوئد باشـد وجود دارد؟ 

۲7 آداب و رسـوم و  جشـن ها در سـوئد 

۳6 پرسـش هایی برای بحث، بخش ۱ 

37 ـوئد  ی در س زندگ  .۲

 جغرافیا، اقتصاد و 
۳۸ سـاختارهای زیربنایی 

44 جمعیـت 

46  مسـکن و محل زندگی 

۵۵ محیط زیسـت، طبیعت و پایداری اکولوژیک 

6۳ کمون شـما این چنین اداره می شـود 

69  امـور مالـی خـود را اداره کنیـد 

7۱ ایمنـی 

7۳ پرسـش هایی برای بحث، بخش ۲ 
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75 ـوئد  ت در س ـرف ش ی ی و پ ذران زندگ گ  .3

76 بازار کار در سـوئد 

۸۵ در اسـتخدام بودن 

۸۸ یافتـن کار 

9۲ تاسـیس شـرکت خصوصی 

9۳ بیمـه بیـکاری 

9۵ پرداخـت مالیـات 

9۸ ثبـت احـوال 

۱۰۰ بیمـه هـای اجتماعـی 

۱۰۳ آموزش برای بزرگسـاالن 

۱۱۱ اوقـات فراغـت و فعالیـت هـای انجمنـی 

۱۱۸ پرسـش هایی برای بحث، بخش ۳ 

119 ـف  ای ـوق و وظ ق ـت ح ردی ف  .۴

۱۲۰ مسـاوات و حقوق بشـر 

۱۲۱ محافظـت در برابـر تبعیـض 

۱۲7  خانـواده و فـرد 

۱۲۸ حقـوق کـودکان 

 خشـونت مردان علیه زنان و 
۱۳۰ خشـونت در روابط نزدیک 

۱۳۵ پرسـش هابرای بحث. بخش 4 



5 © شـورای شـهر یوتبوری و اسـتانداری اسـتان  یوتالند غربی  | درباره سوئد 

ی  ـواده و زندگ ان ل خ ی ـک ش ت  .5 

137 د  ـوئ رزندان در س ا ف ب

۱۳۸ شـیوه های مختلف زندگی مشـترک 

۱4۲ نگهـداری از کـودکان و نوجوانـان 

۱47  Barnomsorg نهـاد کودکیـاری

۱49 مدرسـه ابتدائی و راهنمائی 

۱۵۲ دبیرسـتان 

۱۵۳ مدرسـه و دموکراسـی 

۱۵۵ کمـک مالـی بـه خانـواده هـا 

۱۵۸ پرسـش هایی برای بحث، بخش ۵ 

159 د  ـوئ ـذاری در س ـر گ ی اث ت  .6

۱6۰ دموکراسـی چیسـت؟ 

۱6۲ توسـعه دموکراسـی 

۱64 پیشـرفت دموکراسـی در سـوئد 

۱66 نظام دموکراتیک در سـوئد 

۱7۵ چهار قانون اساسـی سـوئد 

۱76 عقاید سیاسـی و احزاب 

۱7۸ نظام انتخابات سـوئد 

۱۸۰ دموکراسـی میان انتخابات و  زندگی روزمره 

۱۸۲ پرسـش هایی برای بحث، بخش 6 
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183 د  ـوئ ی در س ـت درس ن ظ ت ف ح  .7

۱۸4 تندرسـتی چیسـت؟ 

۱۸9 مواد مخدر، مشـروبات الکلی و دخانیات 

۱9۱ خدمات بهداشـتی و درمانی در سـوئد 

۱9۲ تماس با مراکز بهداشـتی و درمانی 

۱9۳ بـا کجـا بایـد تمـاس بگیریـد؟ 

۲۰۱ زندگی با داشـتن معلولیت جسـمی 

۲۰۲ خدمات دندانپزشـکی 

۲۰4 پرسـش هایی برای بحث، بخش 7 

۲05 د   ـوئ ـدن در س ر ش ی پ  .8

۲۰6 سـالخورده شـدن 

۲۰9 فعالیت ها و مزایا برای سـالمندان 

۲۱۰ حقوق بازنشسـتگی 

۲۱4  Äldreomsorg مراقبت و نگهداری از سـالمندان

۲۱۵ در صـورت وقـوع مـرگ 

۲۱۸ قانـون ارث 

۲۲۰ پرسـش هایی برای بحث، بخش ۸   

۲۲1 ات  غ ـت ل رس ه ف
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آمدن به سـوئد  .1
مطالب فهرسـت 

ـوئد س ه  ب رت  اج ه م

ـوئد ی در س گ ـت وس ی پ هم

دید ر ج ص ـا ع دان ت ن ب خ ـر ی ص د - از ع ـوئ ـخ س اری ت

م ـت س ی رن ب د در ق ـوئ س

ود دارد؟ اب وج ص و ن ال ـوئدی خ ـا س آی

د وئ ا در س ـن ه ش ـوم و  ج آداب و رس

Colourbox :س ک ع
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ـوئد ه س رت ب اج ه م
درحال حاضر حدود 9 و نیم میلیون نفر در سوئد زندگی می کنند. حدود 
دو میلیون نفر از آنها در سه شهر بزرگ کشور زندگی می کنند: استکهلم، 

یوتبوری و مالمو . حدود ۱۵ درصد از جمعیت سوئد، متولد خارج از کشور 
هستند.

در قرن بیستم شمار زیادی به سوئد مهاجرت کردند. از زمان جنگ دوم 
جهانی تاکنون، سوئد نزدیک به یک میلیون و 4۵۰ هزار  مهاجر و پناهنده 

پذیرفته است.

در دهه های ۱9۵۰ و 6۰ سوئد به نیروی کار نیاز داشت. مردمانی 
از کشورهای همجوار سوئد برای کار به اینجا آمدند. بسیاری حتا از 

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

در دهه ۱9۸۰ کسانی از آمریکای جنوبی، ایران، عراق، لبنان، سوریه، ترکیه 
و اریتره  از سوئد درخواست پناهندگی کردند. چندی پس از آن مردم از 

سومالی و اروپای شرقی نیز به سوئد آمدند.

درسال ۱999 شورای اروپا تصمیم گرفت که اتحادیه اروپا ) EU ( باید 
یک سیاست مشترک مهاجرتی و پناهنده پذیری تدوین کند. این سیاست 

مشترک  همکاری ِشنِگن نامیده می شود. سوئد در سال ۲۰۰۱ به همکاری 
شنگن پیوست. معنای این پیوستن این است که تمام کسانی که به صورت 

قانونی در منطقه شنگن به سرمی برند، می توانند آزادانه و بدون نشان 
دادن گذرنامه از مرزهای این کشورها بگذرند. قرارداد همکاری شنگن 

باعث افزایش پناهندگی در آغاز سال های ۲۰۰۰ شد.

در سوئد، مهاجرت بر مبنای  قانون اتباع بیگانه تنظیم شده  است که 
مقررات مربوط به درخواست پناهندگی، اجازه اقامت و پیوند خانوادگی را 

دربرمی گیرد.

Colourbox :س ک ع
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در سال ۲۰۱۳ سوئد بیش از ۱۱6۰۰۰ پناهنده و مهاجر را از ۲۰۰ کشور 
مختلف پذیرفت. از این ۱۱6۰۰۰، ۱7 درصد  سوئدی هایی بودند که به کشور 

باز می گشتند.  بسیاری نیز از سوریه، سومالی و لهستان به سوئد آمدند.

در تابلو زیر، آمار SCB، مرکز آمارسوئد از میزان مهاجرت به سوئد در سال 
۲۰۱۳ با توجه به کشور محل تابعیت مهاجران نشان داده شده است.

 سهمجمع کلمردانزنانکشور محل تابعیت
مهاجرت

17,7 99431۰541۲۰484سوئد

499۰6759117491۰,1سوریه

57575۲۰91۰9669,5سومالی

۲139۲47۲46114لهستان

1696۲46941653,6افغانستان

153917993338۲,9اریتره

1۰6۲1433۲495۲,۲دانمارک

96۲1414۲376۲,1هند

133497۲۲3۰6۲فنالند

11461156۲3۰۲۲عراق

۲4851۲6۲۰۲51۰5344,1کشورهای دیگر

914556۲4۰6548511۰۰1جمع کل
SCB د وئ ار س ز آم رک ع: م ب ن م

ی دگ ن اه ن پ ـت  واس درخ
عهدنامه )کنوانسیون( پناهندگی سازمان ملل، دستور العملی بین المللی 

برای رفتار با پناهجویان توسط کشورهای عضو این سازمان است. یک  
پناهجو بر پایه این عهدنامه، کسی ست که به دلیل نژاد، ملیت، گرایش 

جنسیتی، مذهب یا اندیشه های سیاسی، جنسیت یا تعلق به برخی گروه 
های اجتماعی با خطر تعقیب و آزار روبرو باشد. دراین عهدنامه آمده 

است که هر پناهجویی باید  درخواست پناهندگی  اش بدون توجه به این 
که از چه کشوری درخواست می کند، پذیرفته شود.

حتا کسی که بر پایه عهدنامه پناهندگی سازمان ملل، پناهنده محسوب 
نمی شود نیز  می تواند از حق دریافت اجازه اقامت به عنوان نیازمند به 
محافظت، برخوردار شود. دو طبقه بندی برای نیاز به محافظت در قانون 

اتباع بیگانه وجود دارد:

 نیاز به محافظت جایگزین )برپایه مقررات مشترک  •
اتحادیه اروپا(

نیاز به محافظت های دیگر )برپایه قوانین سوئد( •
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اتحادیه اروپا مقررات مشترکی برای کشورهای عضو دارد تا بر پایه آن 
بتوانند تشخیص دهند که چه کسی پناهجو محسوب می شود. در روند 

رسیدگی به درخواست های پناهندگی، این کشورها باید به عوامل مختلفی 
در پیشینه و شرایط زندگی متقاضی توجه کنند، مانند چگونگی تحت 

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

شما اگر خواستار پناهندگی درسوئد هستید باید با  اداره کل امورمهاجرت 
تماس بگیرید. اداره کل امور مهاجرت، یک نهاد دولتی ست که به 

درخواست های مردم برای دیدار از سوئد، زندگی در سوئد، تقاضای 
محافظت و یا شهروندی سوئد رسیدگی می کند.

برپایه توافق دوبلین )Dublinförordningen(، درخواست پناهندگی 
شما در اولین کشور اروپایی که به آن وارد می شوید، مورد رسیدگی قرار 

خواهد گرفت. اداره کل امور مهاجرت از تمام متقاضیان پناهندگی که 
بیشتر از ۱4 سال سن دارند، انگشت نگاری می کند تا مشخص شود که 

سوئد اولین کشور است.

ـاوندان ش وی رای خ ت ب ام ـازه اق اج
بیشتر مهاجران به این دلیل که خانواده آنها درسوئد هستند، اجازه اقامت 

دریافت می کنند. چنانچه بخواهید به سوئد بیایید و نزد یکی از اعضای 
نزدیک خانواده خود زندگی کنید باید اجازه اقامت دائم )PUT( داشته 

باشد. شما می توانید درصورت داشتن پیوند خانوادگی، اجازه اقامت دائم 
)PUT( دریافت کنید. اجازه اقامت دائم به این معنی ست که شما می 

توانید تا هر زمان که بخواهید در سوئد زندگی کنید.

شما حق دریافت اجازه اقامت دائم دارید اگر با کسی که در سوئد زندگی 
می کند ازدواج کرده، تشکیل زوج داده و آن را ثبت کرده باشید یا  همزی 

)سامبو( هستید و با یک دیگر زندگی می کنید.

اگر قصد ازدواج و یا همزی شدن با کسی را دارید که در سوئد زندگی می 
کند، می توانید اجازه اقامت دائم دریافت کنید. اگرشما زیر ۱۸ سال سن 

دارید، حق دارید که به پدر و مادر خود بپیوندید.

برای درخواست  اجازه اقامت در سوئد، باید با سفارت یا کنسولگری سوئد 
در کشور خود یا کشوری که در آن زندگی می کنید تماس بگیرید. فرد 

متقاضی باید درخواست خود را شخصا تحویل دهد.

ـوئدی س ت  ی ع اب ت
اگر می خواهید به تابعیت سوئد درآیید باید درخواست خود را به اداره 
کل امور مهاجرت تسلیم کنید. شما  که می خواهید شهروند سوئد شوید 
باید  ۱۸ سال تمام داشته باشید، دارای اجازه اقامت دائم باشید و حدود 

Colourbox :س ک ع
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پنج سال نیز در سوئد زندگی کرده باشید. کودکان زیر ۱۸ سال می توانند 
به همراه پدر و یا مادر خارجی خود، به تابعیت سوئد درآیند. زمان 

انتظار برای دریافت پاسخ درخواست تابعیت متفاوت است. برای دریافت 
اطالعات به روزشده به پایگاه اینترنتی اداره کل امورمهاجرت مراجعه کنید.

ا ـه اروپ ادی ح ـت ات ی ع اب ت
اگر تابعیت سویس یا یکی از کشورهای منطقه همکاری اقتصادی اروپا 

 EU ،را دارید می توانید آزادانه به کشورهای اتحادیه اروپا )EU-/EES(
سفر کنید. درحال حاضر ۲6 کشور از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در 

قرارداد شنگن عضویت دارند. مفهوم این امر این است که هر شهروند 
اتحادیه می تواند آزادانه از مرزهای این کشورها عبور کند. اگر شهروند 

کشوری خارج از اتحادیه اروپا هستید، که شهروند کشور سوم نامیده می 
شود، شما نیز می توانید آزادانه مابین کشورهایی که عضو شنگن هستند 
سفرکنید. اما شما می توانید حداکثر تا سه ماه در این کشورها سفر کنید.

ار ـوز ک ج  م
مجوز کار تصمیمی ست که توسط  اداره کل امور مهاجرت گرفته می شود 
و به یک شهروند خارجی حق می دهد که در سوئد کارکند. مسئله عمده 

این است که درخواست شما برای مجوز کار و دریافت آن باید پیش از 
سفر شما به سوئد، انجام شده باشد. شهروندان کشورهای شمالی، اعضای 

کشورهای منطقه همکاری اقتصادی اروپا، سویس و نیز اعضای خانواده 
های آنها نیازی به درخواست مجوز کار در سوئد ندارند. کسانی نیز که 

بیش از پنج سال دریک کشور دیگر اتحادیه اروپا سکونت داشته اند، 
نیازی به درخواست مجوز کار ندارند.

یـک صاحـب  شـرکت، نیاز به مجوز کار ندارد، امـا باید  اجازه اقامت 
باشد. داشته 

ـوئد ی در س گ ـت وس ی پ هم
vدر سوئد  دولت مسئولیت تعیین خط مشی سیاست همپیوستگی کشور 

را به عهده دارد. دولت مایل است که همه بتوانند عضوی از جامعه 
محسوب شوند بی آن که به محل تولد و پیشینه قومی آنها توجه شود. به 
همین خاطر دولت کمک های فوق  العاده ای دراختیار مهاجران تازه وارد 
در سال اول ورود آنها به سوئد  قرارمی دهد. هدف از این کار این است 

که آنها بتوانند شروع خوبی در سوئد داشته باشند و از امکانات الزم برای 
یک زندگی مستقل برخوردار شوند.
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ازه وارد ت ان  ـدگ ن اه ن پ رار  ق ـت اس
در سوئد حقوق ویژه ای برای شما که ۲۰ سال تمام دارید )اما هنوز 6۵ 

ساله نشده اید( و از اجازه اقامت به عنوان پناهنده، پناهنده سهمیه ای، 
نیازمند محافظت یا خویشاوند یکی از چنین پناهندگانی برخوردارید، 

وجود دارد. دراین صورت شما مثال حق دارید که از برنامه استقرار و کمک 
هزینه استقرار بهره مند شوید. اگر شما ۱۸ سال تمام دارید )اما هنوز ۲۰ 
ساله نشده اید( و پدر و مادرتان در سوئد نیستند، از حق دریافت کمک 
برخوردار می شوید. یک شخص تازه وارد، یک پناهنده یا مهاجر است که 

جدیدا به سوئد آمده  است.

رار ق ـت اس ه  ام رن ب
اداره کاریابی یکی از نهادهایی ست که به پناهندگان و مهاجران تازه وارد 
برای ورود به جامعه کمک می کند. اگر به گروهی تعلق دارید که از حق 

دریافت برنامه استقرار برخوردار است می توانید با یک مشاور استقرار در 
اداره کاریابی درمورد شرایط مورد نیاز برای یافتن کار، گفتگو کنید. شما 
به همراه این مشاور، یک برنامه استقرار تنظیم می کنید. برنامه استقرار 

یک برگه کاغذ است که شما افکار و نقشه های خود را برای آینده تان در 
سوئد روی آن می نویسید. در برنامه استقرار برای مثال شما می توانید 

آموختن زبان سوئدی برای مهاجران )  sfi(،  آشنایی با جامعه، ارزشیابی 
مدرک تحصیلی و تجربیات شغلی و کارآموزی را به عنوان اهداف خود 
ذکر کنید. فعالیت هائی را که در برنامه استقرار خود می نویسید باید 

برای تمام روزها )تمام وقت( و برای مدت حداکثر دو سال باشد. امکان 
طوالنی تر کردن این زمان نیز وجود دارد،  برای نمونه اگر شما از مرخصی 

نگهداری فرزند استفاده کنید. هدف از برنامه استقرار آن است که شما 
بتوانید هرچه سریع تر زبان سوئدی یاد بگیرید و کاری پیدا کنید تا بتوانید 

زندگی خود را اداره کنید.

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

خود را حفظ کنند. در 
جامعه سوئد همه حق 
دارند که متفاوت باشند.

Colourbox :س ک ع
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رار ق ـت ه اس ن زی ـک ه م ک
کمک هزینه استقرار پولی ست که شما درصورت پی گرفتن  برنامه استقرار 
خود دریافت می کنید. اگر صاحب فرزند هستید، کمک هزینه فوق العاده 

استقرار نیز دریافت می کنید. کمک هزینه استقرار برای همه یکسان 
است، بدون توجه به این که در کجا زندگی می کنید. برای دریافت کمک 
هزینه کامل، باید فعالیت های نوشته شده در برنامه استقرار را به صورت 

تمام وقت اجرا کنید. شما که از حق کمک هزینه استقرار برخوردارید 
همچنین می توانید اگر تنها زندگی می کنید، کمک هزینه مسکن نیز 

دریافت نمایید.

دید ـوری ج ش ه ک دن ب ن و آم ـرک وط ت
ترک وطن و آمدن به کشوری جدید می تواند دربردارنده دشواری ها و 

چالش هایی باشد. ممکن است شما حوادث شوک آوری را از سر گذرانده 
باشید و خانه، دارایی، دوستان نزدیک و بستگانتان را در کشور خود از 

دست داده باشید. آموحتن یک زبان جدید، یک نظام اجتماعی جدید و 
یک  فرهنگ جدید، کار آسانی نیست. این یک امر عادی ست که فرار 

موجب بحرانی شخصی شود. بعضی ها ممکن است هنگام دریافت اجازه 
اقامت احساس خوبی نداشته باشند.

اگر احساس خوبی ندارید می توانید کمک های حرفه ای دریافت کنید. 
برای کسب اطالعات بیشتر به یک درمانگاه مراجعه کنید. اگر یک برنامه 

استقرار دارید می توانید با مشاور استقرار خود در  اداره کاریابی برای 
اطالعات بیشتر درمورد این که برای دریافت کمک باید به کجا مراجعه 

نمایید، گفتگو کنید.

دراداره کاریابی به شما 
ا کار خود  کمک می شود ت

را به دست بیاورید.

Colourbox :س ک ع
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ر  ص د - از ع ـوئ اریخ س ت
د دی ر ج ص ـا ع ـدان ت ن ب یخ

ان( ـت اس اریخ )دوران ب ـل ت ب اق دوران م
دوران باستان، زمانی در گذشته های خیلی دوردست که دوران پیش از 

تاریخ نیز خوانده می شود. در ۱۵۰۰۰ سال پیش، سوئد کامال پوشیده از 
یخ بود. این دوران عصر یخبندان نامیده می شود. ۳۰۰۰ سال پس از آن، 

یخ ها از جنوب سوئد ناپدید و گیاهان، جانوران و انسان ها پدیدار شدند. 
آدم ها از راه شکار، ماهیگیری و گردآوردن گیاهان خوراکی، روزگار می 

گذراندند.

حدود 6۰۰۰ سال پیش، مردم در سوئد آغاز به کشت گیاهان و پرورش 
حیوانات کردند. آنها در آن زمان استفاده از ابزار سنگی و چوبی را آغاز 

کردند. این دوران عصر سنگ نامیده می شود.

حدود ۱۵۰۰ سال پیش از تاریخ کنونی، مردم در سوئد آغاز به تولید ابزاری 
از فلزات و برنز کردند. این دوران عصر برنز نامیده می شود. در این 

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

Colourbox :س ک ع

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

باشد. الفبای رونی بیش از 
1۰۰۰ سال  قدمت دارد.
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دراین عکس، قایقی دیده 
می شود که شبیه به قایق 

های دوران وایکینگ ها 
ساخته شده است.

حدود ۵۰۰ سال پیش از عصر ما، مردم ساکن سوئد آغاز به استفاده از 
ادوات آهنی کردند. این دوران عصر آهن نامیده می شود.

ا ـگ ه ن ی ک دوران وای
از قرن نهم تا اواسط قرن یازدهم، دوران وایکینگ ها نامیده می شود. 

وایکینگ ها در ساختن قایق مهارت داشتند و به دریانوردی نیز خو 
گرفته بودند. آنها با بسیاری از کشورهای دیگر در جنگ و تجارت بودند. 

وایکینگ ها در کشورهای زیادی در شمال اروپا به قدرت رسیدند.

انه ی ـرون م ق
در تاریخ سوئد، قرون میانه از حدود سال ۱۰۰۰ تا ۱۵۲۰ میالدی محاسبه 

می شود.

پیش از ورود مسیحیت به سوئد، مردم به خدایان متعددی باور داشتند. 
معروف ترین این خدایان اوِدن، تور و فریا هستند. این آیین، مذهب آسا 

نامیده می شود.

با ورود مسحیت به سوئد، جامعه دچار تغییراتی شد. سوئد در حدود 
سال ۱۰۰۰ میالدی دارای نخستین پادشاه مسیحی، اولوف شوت کونونگ 

شد. در قرن سیزدهم اتفاقات زیادی روی داد. کشاورزی و تجارت هر چه 
بیشتر سازمان یافته شدند. شهرهای جدید احداث شدند. سوئد به مناطق 

مختلف تقسیم شد. هر منطقه، قوانین خود را داشت. در آغاز، قوانین 
شفاهی بودند و به صورت نوشته درنیامده بودند. نخستین قوانین نوشته 

شده در قرن سیزدهم به وجود آمدند.

Colourbox :س ک ع
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در قرون میانه پارلمان سوئد که وضع کننده قوانین کشور است توسعه 
یافت. پارلمان به چهار بخش تقسیم می شد: اشراف، کشیش ها، پیشه 

وران و کشاورزان. اشراف، گروهی در جامعه بودند که بطور موروثی از 
قدرت و حقوق اجتماعی برخورداربودند.

کشیش ها از قدرت زیادی بر مردم برخورداربودند و بیست درصد از 
بهترین زمین های کشور را در مالکیت خود داشتند. پیشه وران، امور 

صنعت و تجارت را در شهرها در اختیار داشتند. کشاورزان بزرگ، زندگی 
در روستاها را اداره می کردند. کشاورزان در روستاها زندگی می کردند و 

به کار کشت زمین و پرورش حیوانات می پرداختند.

اوی ن دی ان ـک اس ای  ـوره ش ک ه  ادی ح ات
در اواخر قرون میانه کشورهای دانمارک، نروژ و سوئد برای کسب قدرت 
در اسکاندیناوی مبارزه می کردند. در سال ۱۳97 کشورهای اسکاندیناوی 

قراردادی را امضا کردند که اتحادیه کالمار نامیده می شود. با قرارداد 
کالمار تمام این کشورها به یک کشور واحد تبدیل شدند.

ی درت ـر ق دوران اب
در قرن شانزدهم اتفاقات بسیار مهمی در جهان روی داد. کلمبوس به آمریکا 
سفر کرد. گوتمبرگ فن چاپ کتاب را اختراع کرد. پاپ که کلیسای کاتولیک را 

از رم اداره می کرد، کنترل بخش مهمی از کلیساهای خود را از دست داد. 

بسیاری از مردم از چگونگی اداره اتحادیه که توسط پادشاه دانمارک انجام 
می شد، ناراضی بودند. حمام خون استکهلم از رویدادهای معروف است 

که پادشاه دانمارک ۱۰۰ تن از اشراف را در استکهلم  گردن زد. پس از 
حمام خون استکهلم، مردم سوئد دست به شورش زدند. این گوستاو واسا 

Colourbox :س ک ع

خانه های تاریخی
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بود که یک ارتش سوئدی تشکیل داد و قدرت را از پادشاه دانمارک گرفت. 
پس از آن گوستاو واسا در 6 ژوئن ۱۵۲۳ به پادشاهی رسید. در سوئد صلح 

برقرارشد و پادشاه توانست در کشور اتحاد ایجاد کند. روز  6 ژوئن  روز 
ملی سوئد نیز هست.

هنگام پادشاهی گوستاو واسا، تغییراتی در کلیسا به وجود آمد. کشیش 
آلمانی، مارتین لوتر بر کلیسای سوئد تاثیر زیادی گذاشت. مارتین لوتر، 
نظرات زیادی درمورد این که کلیسا باید چگونه باشد، داشت. کلیسای 

سوئد که تا آن زمان کاتولیک بود، پروتستان شد. کلیسا بسیاری از زمین 
های خود را واگذار کرد و مجبور به پرداخت مالیات به دولت نیز شد. 

همزمان پارلمان نیز از قدرت بیشتری برخوردارشد.

از اواسط قرن شانزدهم تا آغاز قرن هجدهم سوئد در چندین جنگ در 
اطراف دریای بالتیک شرکت داشت. دریای بالتیک از مهم ترین دریاهای 

جهان برای تجارت بود. جنگ دراین منطقه نیز بر سر  کنترل این دریا بود. 
سوئد به یک جنگ مذهبی سی ساله نیز کشانده شد که از سال ۱6۱۸ تا 
۱64۸ ادامه داشت. سوئد با دانمارک، روسیه، لهستان و آلمان جنگید و 
توانست کنترل بخش های زیادی از دریای بالتیک را به دست آورد.  در 
اواسط قرن هفدهم سوئد موفق شد بخش های زیادی از شمال آلمان و 

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

عالوه بر قلمرو کنونی ، فنالند، استونی، لتونی و بخش هایی از روسیه و 
آلمان به سوئد تعلق داشتند. مدتی بعد پادشاه سوئد کارل دوازدهم به 
دلیل شکست در چند جنگ، مجبور به پس دادن مناطق خارج از قلمرو 

کنونی سوئد شد. در سال ۱7۲۱ در سوئد صلح برقرارشد و ابرقدرتی سوئد 
در دریای بالتیک به پایان رسید.

د ون ل اگ ارت ه ن س: ل ک ع

آشپزخانه بزرگ سلطنتی 
 در

 قصر Läckö این آشپزخانه 
متعلق به قرن هفدهم 

است.
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ا ـاب ه ق ری و ان گ ـن دوران آزادی، روش
پس از پایان ابرقدرتی و مرگ پادشاه، شکل حکومتی جدیدی در سوئد به 

وجودآمد. قدرت در جامعه تقسیم شد و این آغازی شد برای یک دوره 
آزادی های بیشتر که بعدها دوران آزادی نام گرفت. بیشترین قدرت 

توسط چهار بخش پارلمان اعمال می شد: اشراف، کشیش ها، پیشه وران و 
کشاورزان. هر بخش دارای یک رای در اموری مانند قوانین جدید و مالیات 

ها بود. این پارلمان جدید سوئد منتخب دموکراتیک مردم نبود، اما با این 
حال برای زمان خود یک نمونه کمیاب محسوب می شد.

سوئد در دوران آزادی، برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به سرمایه گذاری 
در تحقیقات در زمینه علوم طبیعی پرداخت.  از طریق کسب دانش درمورد 

منابع طبیعی، سوئد می توانست خودکفا شده و از واردات بی نیاز شود. 
درنتیجه درسال ۱74۰ یک آکادمی علوم در سوئد تاسیس شد.

در قرن هجدهم نیز دوره ای که عصر روشنگری نامیده می شود آغازشد. 
بسیاری از کشورها در اروپا در این دوره از وضعیت اقتصادی بهتری 

برخوردارشدند. در طول قرن هجدهم اتفاقات بزرگ زیادی در اروپا روی داد، 
ازجمله با باسوادشدن بیشتر مردم، قدرت اشراف و کلیسا در جامعه به زیر 

سؤال برده شد. بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، همراه با افکار روشنگرانه 
به اصالحات و انقالب هایی در جامعه قدیم اروپا و  آمریکا منجر شد. 

مشهورترین انقالب در آن زمان، انقالب فرانسه در سال ۱7۸9 است.

در سال ۱77۱ گوستاو سوم به پادشاهی سوئد رسید. هنگامی که احزاب 
مختلف به مبارزه با یکدیگر مشغول بودند، او در سال ۱77۲ دست به 
کودتا زد.  او تالش کرد تا قدرت بیشتری به دست آورد و به تنهایی بر 

کشور حکومت کند. و این پایان دوران آزادی بود. این وضعیت انتقادهای 
زیادی را برانگیخت و گوستاو سوم در یک بالماسکه در سال ۱79۲ مورد 

اصابت گلوله قرارگرفت و کشته شد.

رن نوزدهم د در ق ـوئ س
گوستاو آدولف چهارم از سال ۱796 تا ۱۸۰9 پادشاه سوئد بود. در دوره 
حکومت او سوئد با روسیه در جنگ بود. گوستاو آدولف چهارم در این 
جنگ شکست خورد و فنالند را به روسیه واگذار کرد. از سال ۱۸۱۵ در 

سوئد صلح برقرار بوده است. نارضایتی از حکومت گوستاو آدولف چهارم 
و شکست سیاست نظامی او باعث شد که او در سال ۱۸۰9 به اجبار از 

پادشاهی کناره بگیرد و تخت سلطنت را به عموی خود کارل سیزدهم 
واگذارکند. همزمان پارلمان نیز قانون اساسی را که دارای چهار اصل 

ازجمله نظام حکومتی بود به تصویب رساند که باعث تضعیف قدرت 
پادشاه شد. چهار اصل قانون اساسی در سال  ۱۸۰9 عبارت بودند از:
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نظام حکومتی با مقرراتی درمورد سازمان دهی دولت سوئد. •

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

اصل آزادی انتشارات که از آزادی بیان در شکل مکتوب آن محافظت  •
می کند.

اصل پارلمان که تعیین کرد پارلمان باید از چهار بخش اشراف، کشیش  •
ها، پیشه وران و کشاورزان تشکیل شود.

کارل سیزدهم دارای فرزندی نشد که بتواند وارث سلطنت شود. درنتیجه 
پادشاه،ژان باپتیست برنادوت فرانسوی را به فرزندی پذیرفت تا او بتواند 

پادشاه سوئد شود. ژان باپتیست برنادوت، اتحادی را بین سوئد و نروژ 
ایجاد کرد که نزدیک به ۱۰۰ سال برقرار بود. درسال ۱۸6۵ چهار بخش 
پارلمان )اشراف، کشیش ها، پیشه وران و کشاورزان( ازمیان رفت. در 

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

جمعیت سوئد در قرن نوزدهم افزایش یافت. در آغاز قرن نوزدهم 
جمعیت کشور دو میلیون و  4۰۰ هزار نفر بود، اما در سال ۱9۰۰ به ۵ 

میلیون و صدهزار نفر رسید. این افزایش باعث شد که شمار زیادی از 
مردم به جستجوی کار در مناطقی غیر از محل زندگی خود برآیند. بسیاری 

از مردم از روستاها به شهرها نقل مکان کردند و بسیاری نیز به آمریکا 
مهاجرت نمودند. از سال ۱۸6۵ تا ۱9۱4 بیش از یک میلیون نفر از سوئدی 

ها به آمریکا مهاجرت کردند.

ـدن ش ی  ت ع ن ص
رسیدن صنایع به اسکاندیناوی دیرتر از بسیاری از کشورهای دیگر اروپا بود. 

در اواسط قرن نوزدهم هنوز مردم از راه کشاورزی امرار معاش می کردند.  در 
دهه ۱۸6۰ سوئد آغاز به احداث راه آهن کرد. به برکت راه آهن، سوئدی ها 
توانستند چوب و آهن به کشورهای دیگر بفروشند. صنایع بزرگی در کشور 

ایجادشد و با ماشین آالت جدید کارها سرعت بیشتری پیداکرد. 

Colourbox :س ک ع

معدن مس فالو، یک 
میراث فرهنگی جهانی.
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م ت س رن بی د در ق ـوئ س
ـی راس وک دم اد  ج ای

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

از مردم خواستار حق رای در انتخابات شدند.  در سال ۱9۰7 تمام مردان 
باالی ۲4 سال از حق رای دادن برخوردار شدند. در اواخر قرن نوزدهم، 

کارگران با یکدیگر سازمان های صنفی بزرگی را تشکیل دادند. این سازمان 
ها خواستار بهبود شرایط کاری و افزایش حقوق کارگران بودند که گاهی 
موفق نیز می شدند. برای اعتراض به ناعادالنه بودن شرایط کار، کارگران 

گاهی دست از کار می کشیدند و اعتصاب می کردند. در سال ۱9۰9 
اعتصاب بزرگی انجام شد که ۳۰۰۰۰۰  کارگر در آن شرکت داشت. این 

حادثه مهمی بود برای گسترش حقوق کارگران و دموکراسی.

گ ن ـان دو ج ی ـی و دوره م ان ه ـگ اول ج ن ج
در جنگ اول جهانی در آغاز سال ۱9۱4 کشورهای اسکاندیناوی با امضای 

پیمانی، اعالم بی طرفی و عدم دخالت در جنگ کردند. در سال ۱9۳۱ 
رکود اقتصادی به سوئد هم رسید. این رکود در سال ۱9۲9 با بحرانی در 

بازار سهام نیویورک آغازشد و سپس به تمام جهان گسترش یافت. این 
بحران باعث بیکاری، اعتصابات و تظاهرات شد. دراین دوره سوئد از 

بیمه بیکاری بهتر و حق داشتن مرخصی برخوردارشد. بازنشستگان حقوق 
بازنشستگی بهتری دراین دوره به دست آوردند.

در دهه ۱9۳۰ زندگی برای زنانی که فرزند داشتند بهتر شد. زنانی که 
دارای فرزند بودند از بهداشت و درمان و پول بیشتری برخوردارشدند.  

دلیل این امر خواست دولت سوئد برای زاد و ولد بیشتر بود.  زنان، دیگر 
نیازی به پرداخت هزینه زایمان دربیمارستان نداشتند. دولت حتا مراکز 

درمانی برای کودکان و خانه های مناسب تری برای خانواده های بچه دار 
احداث کرد. کارفرمایان دیگر نمی توانستند زنان باردار را اخراج کند.

ار ازار ک ن ب ی رف ـان ط ی ـر م ی ظ ـی ن ـادی ب ح ات
تغییرات بزرگی نیز در بازار کار روی داد. از آغاز قرن بیستم تا دهه  ۱9۳۰ 
معمول بود که کارفرما و کارکنان درمورد دستمزد، ساعات کار و  چگونگی 

محل کار با یکدیگر مشاجره کنند. اما در سال LO ۱9۳۸ )اتحادیه سراسری 
کارگران( و SAF )اتحادیه سراسری کارفرمایان( توافق کردند که چگونه 

همکاری کنند و چگونه در آینده با هم به توافق برسند. آنها قراردادی به 
نام قرارداد سالتخوباد )Saltsjöbadsavtalet( امضا کردند. همکاری میان 

کارفرمایان و کارکنان برای رشد اقتصادی سوئد بسیار مهم بوده است.
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ی ان ه ـگ دوم ج ن ج
جنگ دوم جهانی در سال ۱9۳9 آغاز شد. دراین جنگ هیتلر و نازی ها بیش 

از پنج میلیون یهودی و صدها هزار کولی، کمونیست، همچنسگرا و افراد 
کم توان را کشتند. هنگامی که جنگ دوم جهانی آغاز شد، سوئد با نوشتن 

قراردادی اعالم بی طرفی و عدم دخالت در جنگ را کرد. سوئد به پناهجویانی 
از دانمارک، نروژ و کشورهای بالکان کمک کرد. سوئد 7۵۰۰ یهودی دانمارکی 

را پذیرفت که در غیر این صورت به آلمان فرستاده می شدند.

سوئد بعد از جنگ، مورد انتقاد قرارگرفت که بی طرفی خود را حفظ نکرده و 
ازجمله به نازی ها اجازه نقل و انتقال سرباز و سالح از خاک خود داده است.

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

ی ان ه ـگ دوم ج ن س ازج ـا پ اروپ
پس از جنگ دوم جهانی، اروپا به دو بخش  اروپای شرقی و  اروپای 

غربی تقسیم شد. اروپای شرقی زیر نفوذ کمونیست ها قرارگرفت و اتحاد 
جماهیر شوروی بیشترین قدرت تصمیم گیری را داشت.

س: Colourboxدیوار برلین ک ع
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اروپای غربی و آمریکا ناتو را بنیان گذاشتند که یک سازمان نظامی و برای 
دفاع از اروپای غربی در برابر کمونیسم بود. اختالف و تهدید هایی که 

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

سال ۱96۱ دیوار برلین در آلمان ساخته شد تا از فرار مردم آلمان شرقی که در 
دوره جنگ سرد یک دیکتاتوری کمونیستی بود و مردم مجاز به ترک کشور 
نبودند، جلوگیری شود.  پیش از ایجاد دیوار برلین بسیاری از مردم از برلین 
شرقی به برلین غربی گریختند.  برای متوقف کردن فرار مردم، دولت آلمان 
شرقی در ماه اوت سال ۱96۱ این دیوار را ساخت. دیوار برلین نمادی برای 

تقسیم اروپا در دوره جنگ سرد است. این تقسیم بندی تا سال ۱9۸9 که دیوار 
برلین فروریخت، ادامه داشت. این اتفاق، سقوط دیوار برلین نام گرفت.

۲000 ال  ا س 1960 ت ـال  د از س ـوئ س
سوئد در دهه  ۱96۰ از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار بود. نگهداری 

از کودکان، نظام درمانی و نگاهداری از سالمندان توسعه یافت. کارمندان و 
کارگران از حق چهار هفته مرخصی برخوردار شدند. سوئد به کشور مدرنی 
تبدیل شد که می توانست به شهروندان خود زندگی خوبی بدهد. امنیت و 

امکانات به دست آوردن عذا، مسکن و کار وجود داشت. این امنیت معموال 
رفاه سوئدی )svenska välfärden( نامیده می شود.  در سال ۱974 قانون 
جدیدی به تصویب رسید که تاکید می کرد تمام قدرت دولتی باید نشئت 

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

کارل گوستاو شانزدهم، نخستین پادشاه سوئد پس از تصویب این قانون 
جدید شد. درسال ۱9۸۰ تغییراتی در این قانون داده شد تا یک زن نیز 

بتواند وارث سلطنت شود. به این ترتیب شاهزاده ویکتوریا به جای برادر 
کوچک ترش کارل فیلیپ به ولیعهدی رسید.

در سال ۱979 بهای نفت افزایش یافت کشورهای عضو اوپک )سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت( چنین تصمیمی را گرفته بودند. با افزایش بهای 

نفت، کشورهای غربی با بحران اقتصادی روبرو شدند.

در سال ۱9۸6 نخست وزیر سوئد، اولوف پالمه به قتل رسید. قاتل او هنوز 
شناخنه نشده است.

آغاز دهه ۱99۰ دوره ی نگران کننده ای در اروپا بود. سوئد دچار بحران 
بانکی و پولی شد. بسیاری از مردم بیکار شدند. شرکت های زیادی تعطیل 

شد. وضعیت اقتصادی کشور بدتر شد.

در سال ۱994 مردم سوئد در یک همه پرسی به عضویت در اتحادیه اروپا  
EU رای مثبت دادند.

وزیر امورخارجه، آنا لیند در سال ۲۰۱۳ به قتل رسید. قاتل او زندانی ست.
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در قرن بیست و یکم چند بحران اقتصادی رخ داده که تاثیرات زیادی بر 
اقتصاد جهانی شده گذاشته است.

حدود سال ۲۰۰۰  دنیای فن آوری اطالعات با حادثه ای روبرو شد که به 
ورشکستگی شرکت های زیادی که دراین زمینه فعالیت می کردند انجامید. 

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

حدود سال ۲۰۰۸ یک بحران مالی به دلیل ورشکستگی در بازار مسکن آمریکا 
پیش آمد.  این بحران باعث شد که بسیاری از کشورها )ایسلند، یونان، اسپانیا( 
تا مرز ورشکستگی پیش بروند، بحرانی که تاثیرات آن هنوز باقی ست )۲۰۱4(.

سال ۲۰۱۰ بحرانی مالی در اروپا پیش آمد که هنوز ادامه دارد )۲۰۱4(.         
این امر باعث شد تا مخارج بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از 

درآمدهایشان بیشتر شود و بحران از کشورهای یونان، اسپانیا و پرتغال به 
قبرس، ایتالیا و ایرلند نیز انتقال پیدا کند.

د  ـوئ عرف س ه م زی ک ی ـا چ آی
دارد؟ ود  وج د  اش ب

بیان آنچه که فرهنگ سوئدی را نشان می دهد و یا آنچه که معرف سوئد 
است، آسان نیست. تمام گروه های مردم در جهان دارای معیارهایی 

فرهنگی هستند که میان آنها ایجاد تعلق می کند. برخی ویژگی ها می 
توانند بین فرهنگ های مختلف مشترک باشند اما الزم نیست که تمام 
اعضای یک گروه آن را داشته باشند. . آنچه که برای یک شخص معرف 

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

قومیت آغازین سوئدی ها از قوم ژرمن است. امروزه سوئدی ها دارای 
اصل و ریشه های متفاوتی هستند. آنچه که بیش از همه درمیان سوئدی 
ها مشترک است، زبان سوئدی ست. این یک زبان هندو اروپایی و ژرمن 
است که توسط حدود ده میلیون نفر ، بیشتر در سوئد، اما بخشی نیز در 
فنالند تکلم می شود. زبان سوئدی شبیه به زبان های نروژی و دانمارکی 

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

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

سوئد صنعتی شدن، شکوفایی رفاه اجتماعی، جدایی دین از دولت و 
گسترش فردیت است. اینها و عوامل بسیار دیگر بر چگونگی برخورد با 

جهان پیرامون، آمیزش با دیگران و درک جامعه تاثیرگذاشته اند.
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چیزهای بسیار کمی هستند که به مانند یک فرهنگ، پیچیده و ناهمگون 
باشند. برای توضیح آنچه که برای برخی از مردم معرف سوئد است، به 

ساده سازی هایی نیاز است. دراینجا چند عامل که بسیاری آن را معرف 
سوئد و نشانه ای برای فرهنگ سوئد می دانند، توضیح داده می شود. این 
به این معنا نیست که همه مردم در سوئد باید با آن موافق باشند یا خود 

را در این توضیح ها به جا بیاورند.

ـوئد ه ادارات در س اد ب م ت ی و اع ت درت دول ـه ق اه ب ـگ ن
در سوئد اعتمادی نسبتا قوی نسبت به دولت و نهادهای آن وجود دارد. 

در یک جامعه فردگرا، نیاز به طرفی قوی وجوددارد تا بتواند مانند امنیتی 
که برای نمونه، خانواده در یک جامعه جمع گرا ایجاد می کند، عمل کند. 

در سوئد، این دولت است که چنین نقشی را دارد. مردم سوئد به میزان 
نسبتا زیادی به تصمیمات دولت، دستگاه قضایی و به کارمندان اعتماد 

دارند. این را تاحدی می توان با ساختار دولت که دموکراتیک بوده، توضیح 
داد. این روند به صورت عمده ای با جنبش های مردمی آغازشد، مانند 
جنبش کارگران، جنبش زنان و جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی که 

تمام مردم را در سوئد عالقمندکرد.

ی م ی ل اق ـرات  ی اث ت
وضعیت هوا به نظر می رسد که به شکل های مختلفی بر فرهنگ سوئد 

تاثیر گذاشته است. زمستان طوالنی و تاریک باعث شده تا مردم در 
بیرون از خانه ها چندان با یکدیگر دیدار نکنند. بسیاری از مردم درعوض 

در خانه هایشان برای نمونه برای شام یا قهوه نوشی )قهوه یا چای با 
ساندویچ یا شیرینی( با هم دیدار می کنند. اما برای بسیاری از مردم دوره 

زمستان به این معنی ست که دوستانشان را کمتر از تابستان مالقات می 

Colourbox :س ک ع

بسیاری فکرمی کنند 
که کلبه های سرخ رنگ 

کوچک، نمونه هایی کامال 
سوئدی هستند.
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کنند. با آمدن تابستان، تغییرات زیادی روی می دهد. مردم بیشتر در 
بیرون از خانه ها به سر می برند و با دوستانشان نیز خیلی بیشتر از دوره 

زمستان دیدار می کنند.

ت ع ی ب ط
آنچه که بسیاری از مردم در آن اشتراک دارند، عالقه و نزدیکی به طبیعت 

است. حق همگانی استفاده از طبیعت، قانونی ست که امکان می دهد مردم 
آزادانه از طبیعت سوئد استفاده کنند، صرف نظر از این که در مالکیت چه 

کسی ست. طبیعت و حق همگانی استفاده از آن به درستی نشانه های 
مهمی از هویت سوئدی هستند. سوئد از نقش مهم و  چشمگیری نیز در 

سطح بین المللی در  مسائل زیست محیطی برخوردار است.

ری ی از درگ ـز  ی ره پ
بدیهی ست که مردم سوئد برای اجماع تالش می کنند، یعنی برای این که 

دچار اختالف و درگیری نشوند می خواهند به راه حلی برسند که همه 
از آن راضی باشند.  بسیاری از سوئدی ها هنگامی که در چنین وضعیتی 

قرار می گیرند، دچار ناراحتی می شوند و به درستی نمی دانند که چگونه 
از آن رهایی پیداکنند. اجتناب از درگیری و حفظ آرامش در همزیستی با 

دیگران به نظر بسیاری از مردم نشانه ی پختگی و احترام  است.

ـوئد ن در س دی
مسیحیت مدت زیادی در سوئد قوی بود و جامعه سوئد بر معیارهای 

مسیحی لوتری  بنا شده است. یک معیار، درک این امر است که چه چیزی 
در زندگی درست و صحیح است. بسیاری از مراسم و  اعیاد سوئد از دین 

سرچشمه می گیرند مانند تسجیل، غسل تعمید، ازدواج و خاکسپاری. 
سوئد امروزه یکی از سکوالرترین )جدایی دین از دولت( کشورهای جهان 
است. معرف یک جامعه ی سکوالر بیش از هر چیز این است که کشور، 
قوانین خود را بر پایه مذهب و باورهای عقیدتی تنظیم نمی کند، بلکه 

در مسائل عقیدتی بی طرف است. سکوالریسم به این معناست که جامعه 
باید بر ارزش های انسان دوستانه  استوار بوده و  باورهای مذهبی تنها 

یک مسئله ی شخصی باشد.

حدود 7۰ درصد مردم سـوئد به کلیسـای مسـیحی سوئد تعلق دارند.  
اما تقریبا تعداد کمی از آنها در مراسـم نیایش کلیسـا شـرکت می کنند.  
6۰ درصد از کودکانی که در سـوئد متولد می شـوند، در کلیسـای سوئد 
غسـل تعمید داده می شـوند.  بیش از نیمی از مردم سـوئد در خارج از 

کلیسـای سـوئد ازدواج می کنند. حدود ۸۰ درصد خاک سـپاری ها در 
کلیسـا انجام می شود.  



© شـورای شـهر یوتبوری و اسـتانداری اسـتان  یوتالند غربی درباره سوئد  |  ۲6

در سوئد اعتقادات مذهبی زیادی بجز مسیحیت پروتستانی وجود دارد 
- ازجمله اسالم، هندو، یهودی، بودایی، بهایی، آسا، شمنی و  بنیادهای 

کاتولیک و ارتودوکس.

آتئیسم )خداناباوری( اندیشه ای ست که برپایه این نظریه ساخته شده 
که قدرت های فوق طبیعی مانند خدا وجود ندارند. اگنوستیسیسم )ندانم 
گرایی- الادری گری(  اندیشه ای ست که ادعا می کند که نمی توان فهمید 

آیا خدایی وجود دارد یا نه.  بسیاری از خداناباورها و ندانم گراها نظر 
مثبتی نسبت به سکوالریسم دارند. 

ی ل ک ال ات  ـروب ش م
سوئد دارای فرهنگی طوالنی در نوشیدن مشروبات الکلی ست.  از عصر 

سنگ، مردم در سوئد نوشیدنی های دارای الکل تولید کرده اند و بیش از 
همه مشروبات سنگین الکلی. هوای سوئد بسیار سرد است و برای کشت 

انگور مناسب نیست، اما درعوض برای کشت سیب زمینی و غالت، که 
از مواد عادی در مشروب و عرق هستند، مناسب است. در اواسط قرن 

نوزدهم، هر یک نفر در سوئد درسال ۵۰ لیتر مشروب سنگین مصرف می 

Colourbox :س ک ع
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کرد. در این دوره در واکنش به چنین میزان باالیی از مصرف مشروبات 
الکلی، جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی تشکیل شد. بسیاری از مردم 

با مشاهده آسیب هایی که الکل وارد می کرد، سازمانی را ایجادکردند 
تا بتوانند دیگران را به نوشیدن کمتر الکل ترغیب کنند. این فعالیت به 

جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی معروف شد. از آن زمان، مشروبات 
الکلی یک مسئله سیاسی مهم در سوئد بوده است.

ان ت و زم اره وق ـا در ب ـوئدی ه ـر س ط ن
در سوئد سر وقت حاضر شدن، مهم است. اگر شما قرار گذاشته اید که کسی را 
در ساعت  ۱4 مالقات کنید، او حساب می کند که شما در ساعت  ۱4 خواهید 

آمد. از نظر بسیاری از مردم دیر آمدن نوعی بی احترامی به دیگران است.

ن ها در  ش ـوم و  ج آداب و رس
سوئد

یک رسم، چیزی ست که مردم عادت دارند انجام دهند و  بطور مرتب نیز 
تکرار می شود. یک عید، واقعه ویژه و مهمی ست که اغلب جشن گرفته می 

شود، برای نمونه عید پاک. بسیاری از آداب و رسوم و  اعیادی که در سوئد 
جشن گرفته می شوند، ریشه در دین دارند. برخی از آداب و رسوم، پیشینه 
مسیحی دارند. برخی نیز از دوره ای باقی مانده اند که مردم سوئد خدایان 

متعددی داشتند. امروزه، آداب و رسوم و اعیاد مذهبی بیشتر تعطیالتی 
هستند که طی آن خانواده ها و دوستان دور هم جمع می شوند.

م ه ـوم م ـی از آداب و رس رخ ب
ه وی ژان

روز اول سال، اول ژانویه، یک روز تعطیل است. بیشتر مردم در این روز 
در تعطیلی و مرخصی از کار خود هستند. شب قبل از آن، شب سال نو 

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

ه وری ف
در ماه فوریه، مدارس سوئد تعطیالت ماه فوریه یا تعطیالت ورزشی 

)sportlov( دارند. آن وقت دانش آموزان به مدت یک هفته از مدرسه 
تعطیل می شوند. در ماه فوریه یا مارس، مردم در سوئد به مقدار زیادی 
نان خامه ای )semla( می خورند. semla نوعی شیرینی ست که با خمیر 

بادام و خامه درست می شود. این رسمی از دوره های گذشته است 
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هنگامی که مردم در سوئد روزه می گرفتند. پیش از شروع روزه، مردم 
غذاهای پرچربی می خوردند. کسی که روزه می گیرد، مثال به دالیل 

مذهبی، در یک زمان معینی هیچ چیز نمی خورد.

ل ارس و آوری م
عید پاک )Påsk( در ماه مارس یا آوریل جشن گرفته می شود. عید پاک، 

مهم ترین عید مسیحیان است. این عید برای بزرگداشت مرگ و  رستاخیز 
مسیح است. عید پاک امروزه در سوئد عیدی ست که اغلب مردم  آن را 

به همراه خانواده و دوستانشان می گذرانند. در قدیم معمول بود که 4۰ 
روز پیش از عید پاک روزه بگیرند. با آمدن عیدپاک، مردم پایان روزه داری 
را جشن می گرفتند. در آن زمان مردم معموال تخم مرغ  می خوردند. به 

این دلیل هنوز هم سوئدی ها در ایام عیدپاک، تخم مرغ زیاد می خورند. 
در روزهای عیدپاک، دانش آموزان یک هفته از مدرسه تعطیل می شوند 

و نام این تعطیالت  تعطیالت عیدپاک )påsklov( است. پیش از عید پاک، 
بسیاری از کودکان خود را به شکل پیرزن های عیدپاک درمی آورند. آنها 

درخانه های مردم  را می زنند و عیدپاک را تبریک می گویند.

در روزهای عیدپاک، بسیاری از مردم تزییناتی با جوجه های زردرنگ، تخم 
مرغ و شاخه های عیدپاک درست می کنند. شاحه های عیدپاک اغلب از 

درخت غوشه است  که پرهایی به رنگ های مختلف به آن می آویزند. 
روز ۳۰ آوریل، شب جشن والبوری )valborgsmässoafton( است  که 

مردم، از بهار استقبال می کنند. در محل های زیادی مردم آتش های 
انبوهی می افروزند و ترانه هایی درباره بهار می خوانند.

نوروز
نوروز، جشن سال نو ازجمله برای ایرانی ها، کردها و افغان هاست. در 
سوئد نوروز را اغلب سال نو ایرانی ها یا کردها می نامند. نوروز خوش 

آمد گویی به بهار است و  در روز اعتدالین بهاری اتفاق می افتد که  ۲۰، 

در ایام عید پاک، مردم 
شاخه های عیدپاک می 

گذارند.
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۲۱ و یا ۲۲ ماه مارس است. هنگام وقوع اعتدالین بهاری، بلندی روز و 
شب برابر  می شود. که معموال در اواخر ماه مارس روی می دهد. نوروز 
به مدت ۱۳ روز با جشن و صرف عذاها و شیرینی های مخصوص ادامه 

می یابد. مردم بوته های کوچکی را نیز در آخرین سه شنبه سال آتش می 
زنند و از روی آنها می پرند که به آن چهارشنبه سوری می گویند.

ه م اه  م
اول ماه مه، روز مهمی برای کارگران است. این روز از قرن نوزدهم در خیلی 

از کشورها جشن گرفته شده است. اول ماه مه یک روز تعطیل است. بسیاری 
از مردمی که شاغل هستند و همچنین مدارس تعطیل می شوند. بسیاری از 

مردم در روز اول ماه مه برای حقوق کارگران تظاهرات می کنند.

معراج مسیح  ۳9 روز پس از عید پاک است. این روز به یاد این که مسیح 
پس از مرگ، به آسمان عروج کرد جشن گرفته می شود. روز معراج مسیح 
یک روز تعطیل است. خیلی از مردم به سر کار نمی روند و فروشگاه های 

زیادی نیز تعطیل می شوند. ده روز پس از معراج مسیح، عید پنجاهه یا 
عید گلریزان )pingsten( فرامی رسد. این یک عید مسیحی ست.

ن ژوئ
روز 6 ژوئن  روز ملی سوئد و یک روز تعطیل است. در روز ملی سوئد 

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

در اوایل ماه ژوئن نعطیالت تابستانی مدارس شروع می شود. در مدارس 
مراسم پایان سال تحصیلی برگزار می شود. جشنی نیز برای پایان سال تحصیلی 
و  آغاز تعطیالت تابستانی گرفته می شود. وقتی که کودکان خردسال هستند، 

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

Colourbox :س ک ع

آتش والبوری، آتش ماه مه 
هم نامیده می شود. 
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جشن نیمه تابستان )midsommarafton( یک تعطیلی محبوب مردم 
است. نیمه تابستان در جمعه ای که میان ۱9 و ۲۵  ژوئن قرارمی گیرد، 
جشن گرفته می شود.  سوئدی ها نیمه تابستان را سال ها پیش از این 

که سوئد مسیحی شود، جشن می گرفته اند. در شب نیمه تابستان مردم 
 )midsommarstång( معموال به دور یک دکل که دکل نیمه تابستان

نام دارد، می رقصند. این دکلی ست که  با برگ و شاخه و گل، پوشیده و 
تزئین می شود. خیلی از بزرگساالن و نیز کودکان تاج هایی از گل به سر 
می گذارند. در مراسم نیمه تابستان معموالً شاه ماهی، ماهی آزاد، سیب 

زمینی تازه و توت فرهنگی خورده می شود.

ه و اوت ی ژوئ
در سوئد خیلی از مردم در ماه های ژوئیه و اوت در مرخصی هستند. 

حدود ۲۰ اوت، مدارس دوباره باز می شوند. در اواخر ماه اوت معموال 
جشن خرچنگ خوری )kräftskiva( برگزار می شود.  در این جشن 

خرچنگ های پخته آب شیرین خورده می شود. معموال یک لیوان مشروب 
 snaps یا ) nubb( الکلی نیز با آن نوشیده می شود که به آن یک پیک

می گویند. همزمان ترانه هایی نیز خوانده می شود که به آنها ترانه های 
nubbe یا ترانه های snaps گفته می شود.

ر ب ت ر و اک ب ام ت ـپ س
در ماه سپنامیر هیچ عید و جشن مهمی وجود ندارد. در اواخر ماه اکتبر 
یا اوایل نوامبر، مدرسه ها بسته شده و دانش آموزان به مدت یک هفته 

.Nääs رنیمه تابستان در ن ا روس ک ان ی س: ب ک ع
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تعطیل می شوند. نام این تعطیالت، تعطیالت پاییزی )höstlov( است. ۳۱ 
اکتبر، هالووین یا روز مردگان است. بچه ها معموال لباس های عجیب و 

بالماسکه ای می پوشند و در خانه ها را می زنند تا شکالت بگیرند. خیلی 
از مردم کدو تنبل می خرند و در آن شمع می گذارند. هالووین یک جشن 

نسبتا جدید در سوئد است.

این یک رسم ایرلندی بوده که پس از مهاجرت ایرلندی ها به آمریکا، به آن 
کشور منتقل شده و در آنجا گسترش پبداکرده است.

ر ب وام ن
روز تمام قدیسین )Alla helgons dag( در یک روز شنبه بین ۳۱ اکتبر 
تا 6 نوامبر برگزار می شود. روز تمام قدیسین یک عید مسیحی و برای 

بزرگداشت مردگان است. بسیاری از سوئدی ها به گورستان ها می روند و 
بر مزار بستگان و دوستان خود شمع روشن می کنند.

ر ب ام دس
دسامبر ماه کریسمس است. کریسمس یک عید مسیحی ست که تولد 

مسیح در آن جشن گرفته می شود.

Colourbox :س ک ع

جشن لوسیا در 13 دسامبر.
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۱۳ دسامبر روز لوسیا )Luciadagen( است. در سوئد روز لوسیا جشن 
گرفته می شود تا روشنایی بتواند پس از زمستان بازگردد. کودکان در 
کودکستان ها و مدارس لباس های بلند سفید می پوشند و  آوازهای 

مخصوص لوسیا و کریسمس می خوانند.

چند روز پیش از کریسمس، مدارس تعطیل می شوند. این تعطیالت، 
تعطیالت کریسمس )jullov ( نام دارد و دانش آموزان تا شروع ماه ژانویه 
در تعطیالت هستند. ۲4 دسامبر، شب کریسمس است. برای اغلب مردم 

در سوئد، کریسمس عیدی ست که مرخصی دارند و با خانواده هایشان آن 
را جشن می گیرند. مردم، غذاهای مخصوص کریسمس می خورند مانند 

شاه ماهی، ماهی آزاد دودی، سیب زمینی، ژامبون، گوشت قلقلی، سوسیس 
و شیربرنج. مردم به یکدیگر هدایایی می دهند که هدایای کریسمس 

)julklapp ( نام دارند. بسیاری از خانواده ها درخت کاج کریسمس دارند، 
که بر شاخه های آن چراغ، حباب های رنگی و نوارهای پر زرق و برق آویزان 

می کنند. هدایای کریسمس را زیر این درخت می گذارند.

رور 6 ژانویه روز سیزدهم و یک تعطیل رسمی ست. روز ۱۳ ژانویه پایان 
کریسمس است و مردم تمام لوازم کریسمس را جمع می کنند و کاج 

کریسمس را نیز به دور می اندازند.

ابانوئل و نان شیرینی زنجبیلی خانه ای بهکریسمس تعلق دارند. س: Colourboxب ک ع
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ان ض رم اه  م
رمضان، ایام روزه داری مسلمانان است که یک ماه طول می کشد. 

مسلمانان بزرگسالی که روزه می گیرند اجازه ندارند از طلوع تا غروب 
آفتاب چیزی بخورند و بنوشند، و یا دخانیات مصرف کنند و نزدیکی 

جنسی داشته باشند. ماه رمضان با جشن بزرگی که عید فطر نام دارد به 
پایان می رسد. زنانی که باردار هستند یا به فرزند خود شیر می دهند، الزم 

نیست روزه بگیرند. روزه گرفتن برای مادران و فرزندانشان خوب نیست. 
افراد سالمند و بیمار نیز مجبور به روزه گرفتن نیستند. رمضان، ماه نهم در 
تقویم اسالمی ست. این ماه می تواند در زمان های مختلف سال قراربگیرد 

چون که سال اسالمی براساس حرکت ماه محاسبه می شود.

ی  زار م رگ ـس ب ر ک ر ه م ـول ع ـه در ط ـی ک ای ده ی ع
ود ش

د ی عم ـل ت س غ
6۰ درصد کودکان در سوئد، در کلیسای سوئد غسل تعمید داده می شوند. این 

نیز معمول است که پدر و مادرها جشنی برگزار می کنند و در آن جشن به 
فرزند خود نامی می دهند. این جشنمراسم نامگذاری نامیده می شود. اغلب 
مردم برای مراسم غسل تعمید و نامگذاری، جشنی با بستگان و دوستان خود 

در خانه برپا می کنند. مهمانان نیز هدایایی به کودک می دهند.

)Konfirmation( ت ی ب ث د و ت ی ای ـم ت راس م
تایید و تثبیت یک باور مسیحی ست. این، مراسمی ست که در کلیسا 

برای نوجوانان و برای تایید غسل تعمید آنها برگزار می شود. بیشتر مردم 
در سن ۱4 سالگی تایید و تثبیت می شوند. در گذشته نسبت به امروز، 

معمول تر بود که نوجوانان تایید و تثبیت شوند. بیشتر خانواده ها پس از 
برگزاری مراسم در کلیسا، جشنی نیز برای بستگان و دوستان برپا می کنند. 

کسی که تایید و تثبیت شده است نیز هدایایی دریافت می کند.
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ازدواج
بسیاری از کسانی که ازدواج می کنند، برای بستگان و دوستان خود جشن 
می گیرند. مهمانان معموال در مراسم عقد نیز حضور دارند. پس از مراسم 
عقد، صرف شام  و سپس جشن و پایکوبی برگزار می شود. عروس و داماد 

معموال هدایایی نیز از مهمانان دریافت می کنند.

د تول روز 
بسیاری از مردم در سوئد، روز تولد خود را جشن می گیرند. کودکان در 

جشن تولد خود دوستانشان را دعوت می کنند. دراین جشن، کودکان 
بازی می کنند، کیک می خورند و کودکی که تولد اوست، هدیه می گیرد. 

خانواده روز تولد را جشن 
می گیرد.

Colourbox :س ک ع

س: Colourboxازدواج ک ع
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بزرگساالن نیز جشن تولد می گیرند. بستگان و دوستان معموال به کسی 
که تولد اوست هدیه می دهند. خیلی از مردم وقتی سنشان به یک عدد  

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

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

مراسم خاک سپاری حضور دارند.
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ث،  رای بح ی ب ـش های پرس
1 ش  بخ

به نظر شما چه کسی مسئول امر همپیوستگی در سوئد است؟

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

بزرگ ترین چالش ها هنگام ورود به یک کشور جدید کدام 
هاست؟

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

از قبل، چه اندازه درباره تاریخ سوئد می دانستید؟

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

درمورد سکوالر بودن کشور سوئد چه نظری دارید؟

چه شباهت ها و تفاوت هایی میان آداب و رسوم و اعیاد سوئد با 
کشورهای دیگر وجود دارد؟



37 © شـورای شـهر یوتبوری و اسـتانداری اسـتان  یوتالند غربی  | درباره سوئد 

زندگی در سـوئد  .۲
مطالب فهرسـت 

ـی ای ن رب ای زی اره ت ـاخ ـاد و س ص ت ـا، اق ی راف غ ج

ت ی ع م ج

ت ون ـک ی و س ون ـک س ای م ـه ه ان خ

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

ـود ی ش ن اداره م ی ن ن چ ا ای ـم ر ش ـه ش

د ی ن ـود را اداره ک ی خ ال ـور م  ام

ی ن م ی ا

س: Colourboxمجتمع مسکونی ک ع



© شـورای شـهر یوتبوری و اسـتانداری اسـتان  یوتالند غربی درباره سوئد  |  38

نقشه سوئد و کشورهای همسایه آن

و  اد  ص ت اق ـا،  ی غراف  ج
ایی ن رب زی ارهای  ت ـاخ س

سوئد در شمال اروپا، در بخش شرقی شبه جزیره اسکاندیناوی قراردارد. 
منطقه ای که سوئد، دانمارک، نروژ، فنالند و ایسلند در آن واقع شده 
اندنوردیک یا اسکاندیناوی نام دارد. سوئد یک کشور پهناور و طویل 

است. فاصله  از شمال تا جنوب ۱6۰۰ کیلومتر و از شرق به غرب ۵۰۰ 
کیلومتر است. مساحت کل آن نیز 4۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع است. سوئد 

به سه قسمت تقسیم می شود: یوتالند )Götaland( در جنوب، سوِآلند 
)Svealand( در مرکز و نُورلند )Norrland( در بخش شمالی کشور. سوئد 

همچنین به ۲۵  ناحیه، ۲۱  استان و ۲9۰  کمون نیز تقسیم می شود. 

Norge

Ryssland

Estland

Lettland

Litauen

Ryssland

Polen

Belgien

Tyskland

Storbritannien

Finland

Danmark

Sverige

London

Amsterdam Berlin

Warsawa

Vilnius

Riga

Tallin

Köpenhamn

Helsingfors

Stockholm

Malmö

Kalmar

Jönköping

Göteborg

Karlstad

Falun
Gävle

Östersund

Umeå

Luleå
Arvidsjaur

Kiruna

Oslo

Bryssel

Colourbox :س ک ع
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ا ه ون  م ک
بزرگ ترین کمون های سوئد استکهلم، یوتبوری و مالمو  هستند.  کمون 
های زیادی نیز با بیش از  ۰۰۰ ۱۰۰  نفر جمعیت وجود دارد.  کمون ها، 

شهر نیز نامیده می شوند. 

ـت و آب و هوا ع ی ب ط
طبیعت سوئد در شمال و جنوب بسیار متفاوت است. در بخش های 

شمالی کشور، کوه ها، جنگل ها و دریاچه ها قرار دارند. از چند رودخانه 
در منطقه نورلند با استفاده از نیروگاه های آبی، برق تولید می شود. 

در منطقه مرکزی سوئد، جنگل های زیادی وجوددارد. سه دریاچه بزرگ 
نیز دراین منطقه است: ِونِرن )Vänern(، وترن )Vättern( و ِمالِرن 

)Mälaren(. در جنوب سوئد، زمین های کشاورزی و دشت های وسیع 
وجود دارد. در سواحل غربی و شرقی کشور ، جزیره ها و جاده های 

ساحلی فراوانی هست. بزرگ ترین جزیره های سوئد اولند )Öland( و 
گُوتلند )Gotland( هستند که در سواحل شرقی در جنوب استکهلم قرار 
دارند. بلندترین کوه سوئد در شمال کشور قراردارد. این کوه، کِبنه کایسه 

)Kebnekaise( نام دارد و ارتفاع آن ۲۱۰۲ متر است.

سوئد دارای چهار فصل است: بهار، تابستان، پاییز و زمستان و هوایی با 
درجات کامال متفاوت دارد. آب و هوای سوئد تحت تاثیر جریان گلف 

استریم در اقیانوس اطلس قرار دارد. به همین دلیل، هوای سوئد از 
بسیاری مناطق دیگر شمالی با همین عرض جغرافیایی، گرمتر است.

Colourbox :س ک ع

طبیعت کوهستانی
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ـده ت ش اظ ف ـق ح اط ن م
مناطق حفاظت شده به زمین های وسیعی گفته می شود که توسط مراکز 

دولتی به دلیل داشتن طبیعت، گیاهان و حیوانات حساس، نادر و یا زیبا 
، محافظت می شوند. در سوئد حدود ۳۱۰۰ منطقه حفاظت شده وجود 
دارد، که می توانند جنگل های قدیمی، کوه های بلند، زمین های زراعی 

و یا جزیره هایی در مجمع الجزایر )skärgården( باشند. همیشه در یک 
منطقه حفاظت شده، تابلویی نصب شده است که روی آن نوشته شده 
شما مجاز به انجام چه کارهایی در آنجا هستید و یا نیستید. در مناطق 

حفاظت شده مختلف می تواند مقررات مختلفی وجود داشته باشد.

ت  ع ی ب اده از ط ف ـت ـی اس ان گ ـق هم ح
)Allemansrätten (

در سوئد قانونی وجود دارد که به آن حق همگانی استفاده از طبیعت 
می گویند. این قانون به همه حق می دهد که آزادانه از طبیعت حتا اگر 

متعلق به شخص دیگری باشد، استفاده کنند. حق همگانی، همزمان به 
معنای این نیز هست که ما باید در استفاده از طبیعت محتاط باشیم و به 
آن احترام بگذاریم. حق همگانی در قوانین اساسی چهارگانه سوئد نوشته 

شده  و مشخص شده است که دراین مورد چه کارهایی را می توان یا نمی 
www. توان انجام داد. در پایگاه اینترنتی اداره کل محافظت از طبیعت
naturvardsverket.se  اطالعات در مورد حق همگانی به زبان های 

محتلف وجود دارد. 

ی  ا را م اره ن ک ـت ای ع ی ب ا در ط ـم انون، ش ن ق ـق ای ب ط
د: ی ام ده ج ـد ان ی وان ت

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

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

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

شما می توانید برای یک شب، چادر بزنید. اگر می خواهید طوالنی تر  •
چادر بزنید باید از صاحب زمین اجازه بگیرید.

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

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

شما می توانید با قالب و چوب ماهیگیری در امتداد سواحل و در پنج  •
دریاچه بزرگ سوئد، ماهیگیری کنید.
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شما می توانید با حفظ احتیاط، آتش کوچکی روشن کنید. برای روشن  •
کردن آتش بهتراست از محل های مخصوصی که برای این منظور درست 

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

ی  م ا را ن اره ـن ک ت ای ع ی ب ا در ط ـم ی، ش ان گ ـق هم ـه ح ای رپ ب
د: ی ام ده ج ـد ان ی وان ت

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

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

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

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

شما مجاز نیستید مستقیما روی یک تخته سنگ صیقلی، آتش روشن  •
کنید چون می تواند خراب شود. در تابستان معموال روشن کردن آتش 

ممنوع است.

شما نمی توانید به درختان و بوته ها آسیب برسانید یا آنها را با خود به  •
خانه ببرید.

ا ل( مناطق حفاظت شده در کوهستان ِهِرست وب ا ن اری س:  Maria Nobel )م ک ع
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شما حق برداشتن و چیدن میوه، میوه حبه دار، سبزیجات یا هرچه را  •
که در باغ ها، نهالستان ها و مزارع کاشته می شوند، ندارید.

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

شما حق شکار و اذیت یا آسیب رساندن به حیوانات را ندارید. شما حق  •
برداشتن تخم پرندگان یا دست زدن به النه و جوجه های آنها را ندارید.

شما نمی توانید بدون اجازه در دریاچه ها یا آب های جاری،  •
ماهیگیری کنید.

 شما حق ندارید از اول ماه مارس تا ۲۰ اوت، سگ خود را رها کنید،  •
چون که این زمان فصل زاد و ولد حیوانات در جنگل است. یک سگ 

بدون قالده می تواند باعث وحشت یا آسیب حیوانات شود. بهتراست 
که سگ ها همیشه قالده داشته باشند.

شما حق چیدن گل هایی را که تحت حفاظت هستند ندارید. •

ـات وان ی ـت از ح ظ اف ح م
برای حفاظت از حیوانات قانونی در سوئد وجود دارد. دراین قانون، 

چگونگی نگهداری از حیوانات اهلی تعریف شده است. حیوانات اهلی، 
حیواناتی هستند که به آدم ها تعلق دارند. برای محافطت از حیوانات، 

مقرراتی نیز وجود دارد که دولت تعیین کرده است. این مقررات هم برای 
حیوانات اهلی و هم حیوانات وحشی ست. محافظت از حیوانات یعنی 

این که ما باید رفتار درستی با آنها داشته باشیم و دربرابر درد و بیماری از 
آنها محافظت کنیم.

ی ع ی ب ط ـع  اب ن م
سوئد دارای منابع طبیعی زیادی ست که بیشترین آنها به صورت جنگل، 

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

بیش از نیمی از خاک سوئد پوشیده از جنگل و به ویژه درختان کاج و کاج 
سوزنی ست. انرژی، یعنی برق و گرما از طریق نیروگاه های آبی، نیروگاه 

های هسته ای و نفت وارداتی تامین می شود. از نیروگاه های بادی نیز تا 
اندازه ای استفاده می شود.

حدود  ۵, 7 درصد خاک سوئد برای کشاورزی استفاده می شود. کمتر از 
پنج درصد جمعیت سوئد به کار کشاورزی اشتغال دارند. امروزه بیش از 

همه غالت، خوراک دام، سیب زمینی، گیاهان روغنی و چغندر قند در 
سوئد کشت می شود. بخش مهمی از کشاورزی سوئد را تولید شیر تشکیل 

می دهد.
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ت ع ن ـی و ص ان ازرگ ـش ب خ ب
برای سوئد، معامالت تجاری با دیگر کشورهای اروپایی همواره مهم بوده 

است. برای نمونه، سوئد تنها کشور صادرکننده سنگ آهن در اتحادیه 
اروپاست. هنگامی که سوئد در آغاز قرن بیستم صاحب صنایع بزرگ شد، 

فروش به سایر کشورها نیز افزایش یافت. سوئد، به میزان زیادی چوب، 
کاغذ، فوالد و آهن به فروش رساند. کمی پس از آن در قرن بیستم، سوئد 
شروع به فروش کاالهای تولیدی مانند خودرو، تلفن، کامیون، بلبرینگ و 

ماشین آالت مختلف کرد. امروزه در سوئد، به میزان سابق کاال تولید نمی 
شود. کاالهایی مانند مبلمان و لباس، بیشتر در کشورهای دیگر تولید می 

شوند، اما توسط شرکت های سوئدی به فروش می رسند. یکی از رشته 
های مهم دیگر که شرکت های سوئدی در آن فعال هستند، ارتباطات 

الکترونیکی و فن آوری اطالعات است.

ـی ای ن رب ای زی اره ت ـاخ س
سوئد دارای راه های زیادی برای عبور و مرور خودروها و راه آهن برای 
عبور قطارهاست که بیشتر در مناطق پرجمعیت قراردارند. خطوط آهن 
بیشتر در اطراف استکهلم، یوتبوری و جنوب سوئد وجود دارد. در شمال 

سوئد بیشتر سفر با اتوبوس و خودروهای شخصی معمول است. برای سفر 
به نقاط دور کشور می توان از هواپیما استفاده کرد. در بیشتر شهرهای 

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

دانمارک استفاده می کنند.

Colourbox :س ک ع
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ت عی م ج
درحال حاضر حدود 9 میلیون و  6۰۰ هزار نفر در سوئد زندگی می کنند. 

در دهه های اخیر، جمعیت سوئد افزایش یافته است. علت آن، افزایش 
شمار مهاجران و نیز باال رفتن میزان طول عمر است. متوسط عمر زنان 

۸4 سال و برای مردان ۸۰ سال است.  بزرگ ترین بخش جمعیت سوئد در 
شهرها زندگی می کنند.  ۳,۵ میلیون نفر در نواحی استکهلم، یوتبوری و 

مالمو زندگی می  کنند. 

ـوئد ت در س ی ل ای اق ان ه ـی و زب ل ـای م ـت ه ی ل اق
در سوئد قانونی برای حمایت از اقلیت های ملی وجود دارد.  پنج اقلیت 
ملی که در سوئد به رسمیت شناخته شده اند عبارتند از یهودیان، روم ها، 

سامی ها، فنالندی های سوئد و تورنه دال ها. زبان های اقلیت قدیمی 
سوئد عبارتند از جیدیش، رومانی چیب، سامی، فنالندی و مینکیه لی. 

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

وجه مشرک گروه های اقلیت، زندگی طوالنی مدت آنها در سوئد و 
همچنین انسجام درون گروهی گسترده آنهاست. این گروه ها دارای 
تعلقات دینی، زبانی و فرهنگی خاص خود هستند و می خواهند که 

هویت فرهنگی و زبانی خود را حفظ کنند. سامی ها تنها قوم بومی به 

)Maria Göransson( ن ُس وران ا ی اری ن: م دوی ت
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رسمیت شناخته شده سوئد هستند. آنها در سوئد، نروژ، فنالند و روسیه 
زندگی می کنند. در سوئد حدود ۰۰۰ ۲۰ سامی زندگی می کند. سامی 

ها بطور سنتی در زمینه شکار، ماهیگیری، کارهای دستی و پرورش گوزن 
قطبی اشتغال داشته اند. گوزن قطبی نوعی گوزن است که برای سامی ها، 

حیوان اهلی محسوب می شود.

حدود 6۰۰ سال، سوئد و فنالند یک کشور واحد بودند و فنالندی های 
سوئد از قرون میانه در سوئد زندگی کرده اند. امروزه بین ۰۰۰ 4۵۰ تا ۰۰۰ 

6۰۰ فنالندی سوئدی در سوئد زندگی می کنند. تورنه دال که زبان مردم 
آن مینکیه لی ست در سال ۱۸۰9 به دو بخش تقسیم شد. بخش شرقی به 
سوئد تعلق گرفت و بخش غربی آن ضمیمه فنالند شد. در بخش سوئدی، 

امروزه گروه اقلیتی که تورنه دال ها نام دارند، زندگی می کنند.

یهودی ها از قرن هفدهم در سوئد زندگی کرده اند. حدود ۰۰۰ ۲۰ یهودی 
در سوئد زندگی می کنند.   حدود ۳۰۰۰  نفر از آنها به زبان جیدیش 

صحبت می کنند. 

روم ها )کولی ها( از قرن شانزدهم در سوئد زندگی کرده اند. امروزه 
بین ۰۰۰ ۵۰ تا ۰۰۰ ۱۰۰ روم در سوئد زندگی می کنند. روم ها یک گروه 
مختلط از انواع ادیان، زبان ها و فرهنگ ها هستند. زبان روم ها، رومانی 

چیب است.

ا ی ه ام ن س ی رزم ی_ س پ م س

سامی ها در چهار کشور 
روسیه، فنالند، نروژ و 

سوئد زندگی می کنند.  
این منطقه جغرافیایی 

سمپی نامیده می شود و 
از ایدِر در داالرنا در جنوب 

تا دریای یخ در نروژ در 
شمال و شرق شبه جزیره 

کوال در روسیه امتداد دارد.   

 Anders Suneson - samer.se  ن ُس وِن درش س ر: ان رگ وی ص ت
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ی ـل زندگ ح ن و م ـک س  م
در برخی از کمون ها، یافتن آپارتمان آسان و در برخی دیگر دشوار است. 
در کمون های زیادی نیاز بیشتری به مسکن و بخصوص به آپارتمان های 

اجاره ای وجود دارد.

زرگ ای ب ره ـه راف ش ـل و اط ن در داخ ـک س ـن م ت اف ی
در داخل و اطراف شهرهای بزرگ، یافتن آپارتمان های اجاره ای خیلی 
دشوار است. زندگی در برخی از محله های شهر  به شدت مورد توجه 

است و به این دلیل یافتن آپارتمان در این محله ها اغلب بسیار دشوار 
است. بسیاری از مهاجران تازه وارد، ترجیح می دهند که در شهرهای بزرگ 
زندگی کنند. دراین شهرها، افراد زیاد دیگری نیز هستند که به مسکن نیاز 

دارند، درنتیجه رقابت شدیدی برای یافتن مسکن ایجاد می شود.  زندگی 
به صورت همخانه )اجاره اتاق در یک خانه( یا اجاره آپارتمان به صورت 

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

اتوبوس و قطار وجود دارد.

ت ون ـک ف س ل ت خ ای م ل ه ـک ش
شما می توانید آپارتمانی را از یک صاحب خانه اجاره کنید. دراین صورت 

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

که به آن مسکن تعاونی یا سرقفلی دار )Bostadsrätt( گفته می شود. 
اگر شما یک ملک را بخرید  به آن خانه ملکی )äganderätt( می گویند. 

شما می توانید در آپارتمان دست دوم هم زندگی کنید. به این صورت 
که برای مدتی معین، آپارتمانی را از شخصی که آن را اجاره می دهد یا 
خود صاحب آن است، اجاره می کنید. می توان یک اتاق هم از شخصی 

که اجاره دهنده یا صاحب آپارتمان یا خانه است، اجاره کرد. به این گونه 
اسکان همخانه شدن می گویند.

اره ای ـان اج م ارت آپ
اگر در آپارتمان اجاره ای زندگی کنید، آن را از یک موجر اجاره کرده اید. 

موجر که مالک ساختمان )ملک( است، معموال یک شرکت است. این 
شرکت می تواند متعلق به اشخاص یا یک کمون باشد. اگر شما یا مهمان 
شما باعث وارد شدن صدمه ای به آپارتمان شوید، باید هزینه تعمیر آن 
را بپردازید. اما اگر خسارت یا آسیب وارده به آپارتمان به دلیل استهالک 

عادی آن باشد، صاحب خانه آن را تعمیر یا تعویض می کند. استهالک 
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عادی به مواردی گفته می شود  مانند این که مثال اجاق خوراک پزی به 
دلیل کهنگی از کار بیفتد.

اگر شما دارای قرارداد اجاره دست اول یک آپارتمان هستید، می توانید 
تا هر وقت که بخواهید و تا زمانی که به وظایف خود عمل کنید در آن 

زندگی کنید. این به این معنی است که مثال اجاره خود را هر ماه به موقع 
بپردازید و مزاحم همسایگانتان نشوید. چنانچه بخواهید نقل مکان کنید، 

بطور معمول باید تا سه ماه اجاره را بپردازید. که به آن مدت فسخ قرارداد 
گفته می شود. اگر شما دارای یک قرارداد اجاره دست اول هستید، می توانید 
آپارتمان خود را با یک آپارتمان دیگر عوض کنید. این تعویض باید مورد تایید 

موجر قرار گرفته باشد. تصمیم گیری درمورد تعمیر آپارتمان یا خانه )ملک( 
به عهده صاحب خانه است. درنتیجه اگر شما بخواهید تعمیراتی در آپارتمان 

خود انجام دهید، صاحب خانه باید آن را تایید کرده باشد.

اره اج ور  ام ـه  ت ی م ک
کمیته امور اجاره نوعی دادگاه است که می تواند به رفع اختالف میان 
مستاجر و صاحب خانه، کمک کند. در سوئد هشت کمیته امور اجاره 
وجود دارد. این کمیته ها در شهرهای استکهلم، وستروس، لینشوپینگ، 

یونشوپینگ، مالمو، یوتبوری، سوندسوال و اومئو قرار دارند. کمیته امور 
اجاره در مواردی که توافقی وجود ندارد، تصمیم گیری می کند، مثال این 
که آیا مستاجری حق اجاره دادن آپارتمان به صورت دست دوم را دارد یا 
نه. چنانچه شما به کمک نیاز داشته باشید کمیته امور اجاره می تواند به 

پرسش های شما درمورد قوانین و مقررات جاری نیز پاسخ دهد. دراین 
www. :مورد می توانید در وب سایت کمیته امور اجاره بیشتر بخوانید

hyresnamnden.se

Colourbox :س ک ع

مجتمع مسکونی

خانه های اجاره ای یا 
تعاونی )سرقفلی دار( نام 
مشترکی دارند که مجتمع 

مسکونی ست. 
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دار( ی  ل ف ـرق )س ی  اون ع ت ن  ـک س م
برای زندگی در یک مسکن تعاونی شما باید مبلغی به عنوان سهم 

)insats( بپردازید. یعنی شما سهمی را در یک انجمن که مالک ساختمان 
)ملک( است، خریداری می کنید. به یک چنین انجمنی، انجمن مسکن 
تعاونی )bostadsrättsförening( می گویند. شما عضو این انجمن می 

شوید و از آپارتمان استفاده می کنید.

بخشی از انجمن های مسکن تعاونی متعلق به سازمان های بزرگ مسکن 
در سراسر سوئد هستند، مانند HSB یا Riksbyggen. انجمن های دیگر 

کوچک هستند. هر انجمن، امور مالی خود را خود اداره می کند. هنگامی 
که شما در یک مسکن تعاونی زندگی می کنید باید هر ماه، هزینه ای به 

انجمن بپردازید. اگر پول آپارتمان را از بانک وام گرفته اید، بایستی هم 
بهره و هم اصل بدهی را به بانک نیز بپردازید. در یک مسکن تعاونی، 

شما خودتان برای رنگ آمیزی، تعمیرات و تجهیزات آن تصمیم می گیرید. 
اعضای انجمن بطور مشترک درمورد این که چگونه از ساختمان مراقبت 

کنند و همچنین برای تعمیرات اساسی آن، تصمیم گیری می کنند.

ی ک ل م ـه  ان خ
تعداد آپارتمان های ملکی در سوئد چندان زیاد نیست.  اغلب آپارتمان 
ها، تعاونی یا اجاره ای هستند. خانه های ملکی معموال به صورت خانه 

های ویالیی و یا خانه های ردیفی )Radhus( هستند. دراین صورت شما 
صاحب آن خانه هستید و مسئولیت آن نیز با شماست. در یک محله با 
خانه های ردیفی، معموال یک انجمن تشکیل می شود. انجمن می تواند 

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

هزینه ها را می پردازند.

Colourbox :س ک ع
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ان ارتم آپ ـه  ی ه ت
 )bostadsförmedling( در بسیاری از کمون ها یک مرکز مسکن یابی
وجود دارد. مراکز مسکن یابی معموال وب سایتی در اینترنت دارند و 

شما می توانید در آنجا ثبت نام  کرده و برای یافتن آپارتمان های خالی، 
جستجو کنید.

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

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

وقتی که آخرین مهلت ثبت نام برای درخواست یک آپارتمان به پایان می 
رسد، صاحبخانه نام افرادی را که می توانند برای دیدن آپارتمان بیایند 

اعالم می کند. شما پس از این که از آپارتمانی دیدن کردید، باید به صاحب 
خانه پاسخ مثبت یا منفی خود را اعالم کنید. درصورتی که شما انتخاب 

شوید، صاحب خانه برای نوشتن قرارداد اجاره دست اول آپارتمان، با شما 
تماس می گیرد.

اگر عده زیادی درخواست اجاره آن آپارتمان را کرده باشند، صاحب خانه 
حق دارد که یکی از آنها را انتخاب کند. همیشه کسی که مالک آپارتمان 

یا ساختمان )ملک( است، تصمیم می گیرد که قرارداد اجاره دست اول 
آپارتمان به چه کسی واگذار شود. مرکز مسکن یابی نمی تواند دراین مورد 

تصمیمی بگیرد. در کمون های بزرگ سوئد زمان زیادی طول می کشد تا 
آپارتمانی به کسی معرفی شود چون که کمبود شدید مسکن وجود دارد.

وی  ج ـت س ه در ج ا ک ـم رای ش ـی ب ای ـی ه ای م ن راه
د ی ـت س ه ان  م ارت آپ

معموال کافی نیست که تنها نزد یک مرکز مسکن یابی، درخواست آپارتمان 
کنید. خوب است که مستقیما با یک مالک نیز تماس بگیرید. اغلب مالکان 
بزرگ آپارتمان های اجاره ای دارای وب سایت هستند و در آنجا می توانید 

تمایل خود را برای یافتن آپارتمان اعالم کنید. برای کسب اطالع از وجود 
آپارتمان های خالی از آشنایان، بستگان و دوستان خود نیز استفاده کنید.

یکی دیگر از راه های یافتن آپارتمان، نصب آگهی در تابلو اعالنات 
فروشگاه ها، کتابخانه ها، ورودی های ایستگاه های قطار و محل های 

دیگر است.

شما می توانید آگهی آپارتمان های خالی را در روزنامه ها و سایت های 
مختلف اینترنتی نیز پیدا کنید. در این جاها می توانید آپارتمان هایی را 

پیداکنید که می توان به صورت دست دوم و نه مستقیما از صاحب خانه، 
بلکه از یک مستاجر دیگر اجاره کرد.
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اگر یافتن آپارتمان در کمونی خیلی دشوار است، شاید با انتقال به یک 
کمون دیگر، امکانات بهتری دراین زمینه به دست بیاورید.

ان ک ل م ق ن ـام  اع
هنگام نقل مکان، شما موظف هستید که بر اساس قانون، نشانی جدید 
خود را به اداره مالیات اطالع دهید. به این ترتیب، این اداره، اطالعات 

درمورد نشانی جدید شما را به دست می آورد. اعالم آدرس جدید نزد اداره 
مالیات، رایگان است. اگر خواسته باشید که تمام مراسالت شما به نشانی 

جدیدتان )ارسال انتقالی( فرستاده شود، یک هزینه اضافی می پردازید.

اعالم انتقال و درخواست ارسال انتقالی مراسالت پستی را می توانید در 
سایت اینرنتی تغییر آدرس،  www.adressandring.seانجام دهید.

انه خ ن هم ـت ـت دوم و داش اره دادن دس اج
اجاره دادن دست دوم به این معناست که شخصی که دارای قرارداد 

اجاره  دست اول آپارتمان است، یعنی قراردادی مستقیم با صاحب خانه 
دارد، آپارتمان خود را به شخص دیگری اجاره می دهد. صاحب خانه 

باید تاییدکند که این مسکن به صورت دست دوم اجاره داده شود. اگر 
صاحب خانه با اجاره دادن دست دوم شما موافق نباشد، شما می توانید 
از کمیته امور اجاره درخواست مجوز کنید. اگر شما بدون مجوز صاحب 

خانه، آپارتمان خود را اجاره دهید، ممکن است مجبور شوید که آپارتمان 
را تخلیه کنید. شما همچنین می توانید یک یا چند اتاق را در آپارتمان 
خود اجاره دهید، همزمان که خودتان نیز در آنجا زندگی می کنید. به 

این وضعیت، همخانه داشتن می گویند. شما می توانید بدون درخواست 
مجوز از صاحب خانه، همخانه داشته باشید، اما عده زیادی حق ندارند 

ل(  وب ا ن اری س:  Maria Nobel )م ک ع



51 © شـورای شـهر یوتبوری و اسـتانداری اسـتان  یوتالند غربی  | درباره سوئد 

در آپارتمان شما زندگی کنند. داشتن همخانه درصورتی مجاز است که شما 
قرارداد اجاره دست اول آپارتمان را داشته باشید.

اگر شما دارای قرارداد اجاره دست اول برای یک آپارتمان اجاره ای هستید 
و می خواهید آن را اجاره بدهید، باید دلیل موجهی داشته باشید.  این دلیل 

موجه می تواند این باشد که شما می خواهید در شهر دیگری کار کنید یا می 
خواهید بطور آزمایشی به صورت همزی زندگی کنید. صاحبخانه معموال با 

اجاره دادن شما به صورت سال به سال موافقت می کند.

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

ـت دوم ردن دس اره ک اج
اگر می خواهید آپارتمانی را به صورت دست دوم اجاره کنید، دقت کنید 

که مجوز صاحبخانه را داشته باشد. هنگام اجاره کردن دست دوم یک 
آپارتمان، حتما قرارداد بنویسید. این قرارداد توسط شخصی که قرارداد 

اجاره دست اول آپارتمان را دارد و شما که می خواهید آن را به صورت 
دست دوم اجاره کنید، امضا می شود. اگر چنین قراردادی را ننویسید، 
ممکن است کسی که قرارداد دست اول را دارد، شما را مجبور کند که 

آپارتمان را تخلیه کنید. اگر صاحبخانه اجاره دست دوم آپارتمان را تایید 
نکرده باشد کسی که قرارداد اجاره دست اول آپارتمان را دارد نیز با خطر 

ازدست دادن آپارتمان روبرو می شود .

ـت اری س ک اج ل ـا دارنده م ت ب ی ول ـئ س م
شما که دارای قرارداد اجاره دست اول آپارتمان هستید، دارنده ملک 

اجاری )hyresrättsinnehavare(  و یا مستاجر نامیده می شوید. شما به 
عنوان مستاجر ، مسئول پرداخت اجاره بها توسط کسی که آپارتمان شما را 

به صورت دست دوم اجاره کرده هستید. اگر شخصی که آپارتمان شما را 
دست دوم اجاره کرده، از عهده آن برنیاید و برای نمونه اجاره را به موقع 

نپردازد، و یا این که مزاحم همسایه ها شود، ممکن است شما قرارداد 
اجاره دست اول خود را از دست بدهید.

اره  رای اج د ب ی وان ـی ت ا م ه ـاره ب ـزان اج ی ـه م چ
رید؟ ی گ ب ـت دوم  دس

اگر شما دارای قرارداد اجاره دست اول یا مسکن تعاونی هستید و می 
خواهید آپارتمان خود رابه صورت دست دوم اجاره بدهید، مقرراتی برای 
میزان اجاره ای که می توانید درخواست کنید وجود دارد. شما حق دارید 

با این اجاره بها، هزینه هایی که آن مسکن در بر دارد تامین کنید. اگر 
آپارتمان را مبله اجاره می دهید، می توانید ۱۰ تا ۱۵ درصد به مبلغ اجاره 

اضافه کنید. اگر شما خودتان یک آپارتمان به صورت دست دوم اجاره 
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کرده اید و بیش از اجاره بهای عادی آن پرداخت می کنید، می توانید به 
کمیته امور اجاره مراجعه کنید. کمیته امور اجاره می تواند برای پس گرفن 
پول هایی که پرداخته اید، به شما کمک کند. کمیته امور اجاره هر موردی 

را جداگانه مورد رسیدگی قرارمی دهد.

ان ارتم آپ ـض  عوی ت
اگر دارای قرارداد اجاره دست اول آپارتمان هستید، حق دارید درصورت 

وجود دالیل قابل قبول، آپارتمان خود را عوض کنید. دالیل قابل قبول 
می تواند نیاز شما به آپارتمانی بزرگ تر، آپارتمانی با اجاره بهای کمتر یا 
آپارتمانی نزذیک تر به محل کارتان باشد. اگر شما می خواهید آپارتمان 
خود را عوض کنید، صاحب خانه باید آن را تایید کند. اگر شما آپارتمان 
خود را بدون تایید صاحب خانه عوض کنید، ممکن است قرارداد دست 

اول خود را از دست بدهید. اگر شما مستاجر هستید حق دارید به مجرد 
دریافت قرارداد اجاره دست اول، آپارتمان خود را عوض کنید.

اه ی س رارداد  ق
قرارداد سیاه به قراردادهای دست اول آپارتمان های اجاره ای گفته می 
شود که با پرداخت پول، خرید و فروش می شوند. فروش قرارداد اجاره 

دست اول، غیرقانونی ست. کسی که این قرارداد را بفروشد، می تواند به 
دو سال زندان محکوم شود. خریدن قرارداد اجاره دست اول غیرقانونی 
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نیست، اما اگر آن را انجام دهید با خطر بزرگی روبرو می شوید. اگر 
آپارتمانی به صورت سیاه اجاره داده شود، صاحبخانه حق دارد قرارداد 

دست اول اجاره را فسخ کند.

ان ارتم آپ از  ـی  ازرس ب
پیش از نقل مکان به یک آپارتمان، شما می توانید از صاحب خانه 

بخواهید که آپارتمان مورد بازرسی قرارگیرد. با این کار صاحبخانه کنترل 
می کند که آیا آسیبی به آپارتمان وارد شده است یا نه.  اگر آپارتمان 

آسیب هایی از مستأجر قبلی دیده باشد، شما مجبور به پرداخت هزینه 
های آن نیستید.

اره رارداد اج ـخ ق س ف
اگر می خواهید از یک آپارتمان نقل مکان کنید، همیشه یک مدت فسخ 
قرارداد وجود دارد. مدت فسخ قرارداد از تاریخی شروع می شود که شما 

به صاحب خانه اطالع می دهید که قصد نقل مکان دارید. مدت فسخ 
قرارداد برای یک آپارتمان اجاره ای معموال سه ماه است. یعنی این که شما 
باید اجاره بهای این سه ماه را بپردازید، حتا اگر بخواهید زودتر نقل مکان 

کنید.

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

مناسب نیست.

ان ارتم ـی در آپ ام زندگ ـگ ن ـی ه ل م ل ع ـائ س م
تمام ساختمان ها در سوئد به گونه ای تجهیز شده اند که در زمستان ها 
گرم باشند. ساختمان ها در برابر رطوبت حساس هستند. اگر از آپارتمان 

ها به درستی مراقبت نشود، راحت آسیب می بینند. هنگامی که کف 
آپارتمان را نظافت می کنید، باید از مقدار کمی آب استفاده کنید. باید 

مواظب باشید که کف و سطح های دیگر خشک باشند. اگر متوجه نشت 
آب یا چکه کردن در شیر آب و لوله ها شدید، به صاحبخانه اطالع بدهید.  
آپارتمان ها دارای هواکش هایی برای کم کردن رطوبت هوا هستند. به این 

دلیل مهم است که هواکش ها در تمام طول سال، باز باشند.

رک ـت ش م ای  ه ل  ح م
تمام مستاجران یک ساختمان اجاره ای، مسئولیت مشترکی درمورد محل 

هایی دارند که همه از آنها استفاده می کنند، مانند راه پله ها، لباسشوخانه 
و  اطراف ساختمان. شما با پرداخت اجاره بها، هزینه نظافت مثال راه پله 
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ها، زیرزمین و  اتاق زیر شیروانی را نیز می پردازید. اما شما مسئولیت 
نظافت آپارتمان، پس از ترک آن را نیز دارید. نباید وسایلی را در راه پله ها 

بگذارید چون باید راهی برای فرار مردم درصورت بروز آتش سوزی یا هر 
اتفاق دیگری در ساختمان، وجود داشته باشد. شما باید مقررات گرفتن وقت 

لباسشویی و نظافت لباسشوخانه را پس از استفاده آن، رعایت کنید.

ن ـک س م ه  م ی ب
داشتن بیمه مسکن مهم است چون که به شما یک امنیت اولیه را می 

دهد. شرکت های مختلف زیادی وجود دارد که بیمه مسکن می فروشند. 
هنگام خرید بیمه مسکن، این خود شما هستید که باید آن ها را با هم 

مقایسه کرده و شرکتی را که برای شما مناسب تر است انتخاب کنید. بیمه 
مسکن برای وسایلی که به سرقت رفته یا احتماال در یک آبگرفتگی یا 

آتش سوزی آسیب دیده اند، غرامت پرداخت می کند. بیمه مسکن تمام  
وسایلی را که در خانه دارید، تحت حفاظت قرار می دهد. این حفاظت، 

شامل تمام کسانی که نامشان در بیمه نامه آمده و در همان خانه زندگی 
می کنند نیز می شود. اگر مسکن به خود شما تعلق دارد، می توانید بیمه 

آن را با بیمه خانه های تعاونی یا خانه های ویالیی، تکمیل کنید.

بیمه مسکن، بخش های مختلفی دارد:

  بیمه اموال - به شما برای وسایلی که خراب می شوند یا به سرقت می  •
روند، غرامت می پردازد.

بیمه حقوقی - اگر با کسی اختالف پیدا کردید، می توانید برای پرداخت  •
هزینه های وکیل کمک دریافت کنید.

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

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

بیمه مسافرت برای 4۵ روز سفر به یک کشور دیگر. •

انواع بیمه های دیگر نیز وجود دارد که به شما این محافظت ها را می 
دهند:

بیمه خطر - محافظت بیشتر از وسایل شما. این بیمه شامل حوادثی  •
می شود که ناگهانی و پیش بینی نشده هستند، مثال این که تلفن شما 

در دریاچه بیفتد.

بیمه بیماری و حوادث- هزینه درمان شما را درصورتی که در حادثه ای  •
آسیب ببینید، پرداخت می کند. اگر شما دچار فلجی و معلولیت شوید، 

می توانید مبلغ بیشتری را یک جا دریافت کنید.
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ت و  ع ی ـت، طب ـط زیس ی ح م
ک ـداری اکولوژی ای پ

پایداری اکولوژیک یا توسعه پایدار به معنای آن است که توسعه اجتماعی 
در همنوایی با طبیعت باشد و مردم و شرکت ها به گونه ای رفتار کنند 

که به محیط زیست، آسیبی وارد نشود. پارلمان سوئد، اهدافی را برای کار 
در زمینه توسعه پایدار برای سراسر کشور تصویب کرده است.  از محیط 
زیست باید محافظت شود، بطوری که تولید گازهای گلخانه ای به مردم 

آسیب نرساند و تنوع بیولوژیکی نیز حفظ شود. استفاده از انرژی و منابع 
طبیعی باید محدود و کارآ شود تا خطر تغییرات اقلیمی کاهش پیدا کند.

کمون ها مسئولیت کارهای زیست محیطی در سطح محلی را دارند. این 
کار ها می توانند برای نمونه چگونگی دفع زباله توسط کمون یا چگونگی 

استفاده از انرژی به شیوه ای مناسب باشد. هر شهروند سوئد مسئولیت 
دارد که به شیوه ای مناسب برای محیط زیست زندگی کند.

ت اف ازی ب و  ـه  ال زب ع  دف
در سوئد هرساله زباله های زیادی ایجاد می شود.  هرساله از هر خانه 
سوئدی  ۳۵۰ کیلو آشغال و زباله خارج می شود. دفع زباله ها هزینه 

زیادی در بر دارد. مهم است که دفع زباله به صورتی مناسب برای محیط 
زیست انجام شود.

بسیاری از چیزهایی که ما به دور می اندازیم می توانند بازیابی شده و 
مجددا مورد استفاده قرار گیرند. به این وسیله می توان منابع طبیعی را 

ذخیره کرد. براساس قانونی که در سوئد وجود دارد، همه باید زباله های 
خود را تفکیک کنند. سیستمی نیز برای بازیابی مواد و انرژی موجود در 

آنها وجود دارد.

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

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

بسیاری از صاحبخانه ها به مستأجران خود کیسه های مخصوصی برای 
پسمانده های مواد غذایی می دهند. پسمانده های مواد غذایی در 

کمپوست ریخته شده و به خاک تبدیل می شود.
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محل های دیگری نیز برای انداختن زباله وجود دارد:

 ایستگاه بازیابی مواد •
دراین محل بسته بندی ها، روزنامه ها و باتری ها انداخته می شوند.

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

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

های خطرناک مانند مواد شیمیائی و وسائل الکرونیکی را بیاندازید.

ذایی واد غ ـای م انده ه ـم س ـک پ ی ک ف ت
پسمانده مواد غذایی که شما تفکیک می کنید، کمپوست و سپس به خاک 

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

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

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

و گیاهان و خاک.

ری  ات ا و ب ـه ه ام ا، روزن ـدی ه ن ه ب ـت س ـک ب ی ک ف ت
ا ه

در تمام کمون ها، ایستگاه های بازیابی مواد وجود دارد که می توانید ازجمله 
بسته بندی ها، روزنامه ها و باتری ها را تحویل دهید. بسته بندی هایی که به 

ایستگاه های بازیابی مواد تحویل داده می شوند باید تمیز و خشک باشند.

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

روزنامه ها •

بسته بندی های کاغذی •

وری ب وت ر ی ه ورای ش ت، ش س ط زی ی ح س: اداره م ک ع )Hanna Sjöstedt( ت ِت وس ا خ ان س: ه ک ع

 ایستگاه محیط زیست و 
مرکز بازیابی.
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بسته بندی های پالستیکی •

بسته بندی های فلزی •

بسته بندی و ظرف ها ی شیشه ای بی رنگ •

بسته بندی و ظرف ها ی شیشه ای رنگی •

باتری ها •

ا ه ه  ام روزن
هنگام بازیابی روزنامه ها، مقدار زیادی انرژی برای چاپ روزنامه های 

جدید صرفه جوئی خواهد شد، زیرا از روزنامه های قدیمی برای این کار 
استفاده می شود.

ذی اغ ای ک دی ه ن ه ب ـت س ب
از بسته بندی های کاغذی مانند کارتن های خالی می توان برای تولید 

بسته بندی های جدید استفاده کرد.

ی ک ی ـت اس ای پ دی ه ن ه ب ـت س ب
هردو پالستیک نرم و سخت را می توان بازیابی کرد. در محفظه نگهداری  

پالستیک می توان برای نمونه بسته بندی های پالستیکی و یونولیتی را 
انداخت. وسایل پالستیکی که جعبه و یا بسته بندی نیستند، مانند برس 

ظرفشوئی و اسباب بازی ها، زباله های عادی محسوب می شوند و نباید 
در اینجا ریخته شوند.

زی ل ای ف دی ه ن ه ب ـت س ب
فلزات، قابل چندین بار بازیابی هستند و باعث ذخیره انرژی زیادی می 

شوند.

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

 در این محفظه نباید بسته بندی های فلزی دارای رنگ یا چسب انداخته 
شود - این گونه زباله ها خطرناک هستند و باید به ایستگاه محیط زیست 

تحویل داده شوند.  قوطی های اسپری را نیز نباید در این محفظه ها 
انداخت - آنها نیز زباله های خطرناک محسوب می شوند.

ـه ای ش ی ای ش ری ه ط ا و ب رف ه دی ظ ن ه ب ـت س ب
شیشه را نیز می توان چندین بار بازیابی کرد. با بازیابی شیشه، می توان 
هم در مصرفانرژی و هم مواد خام صرفه جویی کرد. حدود 4۰ درصد از 

شیشه های بازیافت شده، برای تهیه اشیاء شیشه ای جدید، مانند بطری ها 
استفاده می شوند. هنگام تفکیک باید شیشه های رنگی و غیر رنگی را از 

هم جدا کنید.
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ا ه ه ال زب ر  ـای س
زباله هائی را که نمی توان تفکیک کرد باید در محفظه های عادی در 

اطاق زباله ریخت.  این زباله ها در تاسیسات بزرگ سوزاندن زباله، 
سوزانده می شوند.  از گرمایی که با سوزاندن سایر زباله ها به دست می 
آید استفاده می شود. از آن می توان بطور مثال برای گرم کردن خانه ها 

استفاده کرد.  این  نوع تامین گرما حرارت مرکزی نامیده می شود.

ی ریک ت ک ال ل  ـای وس
به تمام وسایل برقی که دور انداخته می شوند، زباله الکتریکی گفته می 
شود. تمام زباله های الکتریکی باید به مرکز بازیابی تحویل داده شوند. 

این زباله ها شامل  المپ ها، چراغ های مهتابی و تمام وسایل دارای 
سیم و باتری می شود. باتری ها باید از این وسایل خارج شده و جداگانه 

تفکیک شوند.

م ی ج ح ـای  ه ه  ال زب
زباله حجیم می تواند برای نمونه مبلمان قدیمی و دوچرخه های خراب 
باشد. اگر شما در یک ساختمان اجاره ای زندگی می کنید، می توانید از 

صاحب ملک برای دور انداختن زباله های حجیم خود کمک بگیرید. اگر 
نه آنها را به یک مرکز بازیابی تحویل می دهید.

اک رن ط خ ـای  ه ه  ال زب
زباله های خطرناک می توانند مواد سمی، منفجره، آتش زا یا سوزنده 

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

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

)Christer Ehrling( گ ن ی ر ِارل ِت س ری س: ک ک ع )Christer Ehrling( گ ن ی ر ِارل ِت س ری س: ک ک ع

زباله های خطرناک باید 
به ایستگاه محیط زیست 
یا خودروهای مخصوصی 
که زباله های خطرناک را 

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

داده شوند.

اک: رن ط ای خ ـه ه ال ـه ای از زب ون م ن
باتری اتومبیل، سوخت و  روغن ها، رنگ و بقایای چسب، کلُر،  المپ 
مهتابی، المپ های روشنائی و المپ های کم مصرف، حالل ها، نفت 
سفید، تیزر، ترپنتین، نفت چراغ، استون، نفت زغال، باتری های شارژ 

شونده و  برخی مواد ضدچربی و پاک کننده.  

ن  ت خ ری ال  ـغ آش
یک مشکل بزرگ، ریختن آشغال در بیرون خانه هاست باوجود این که این 
کار ممنوع شده است. تمیز کردن این آشغال ها هر ساله میلیون ها کرون 

هزینه دارد. 

اب اض ف و  آب 
در سوئد، آب به فراوانی وجود دارد.   آب شیرهای لوله کشی دارای 

کیفیت باالیی هستند. این آب در اغلب موارد از آبی که در بطری 
خریداری می شود بهتر است. تنها آب سرد شیرهای لوله کشی تمیز است.  
آب گرم می تواند به دلیل عبور از لوله ها، کثیف شده باشد. به این دلیل 

نباید از آب گرم لوله کشی برای آشامیدن یا آشپزی استفاده کنید. آب 
فاضالب هــا بــه یک کارخانه تصفیه فاضالب هدایت می شــود. در آنجا 

تقریبا تمام مردم در خانه هایشان زباله های خطرناک 
دارند. مثال اِسُتن، نفت زغال، الک ناخن و دستگاه اعالم 

خطر آتش سوزی. نمونه های دیگر باتری، روغن چراغ، 
رنگ، کلورین )ماده سفیدکننده(، چسپ و چراغ مهتابی 

هستند. 

رود  ِگ و ُک س: ب ک  ع
)Bo Kågerud(

 داروهای اضافی باید به داروحانه تحویل داده شوند. 
 در داروخانه، کیسه هایی برای داروهایی که باید دور 

انداخته شوند وجود دارد. 

گ  ن ی ر ِارل ِت س ری س: ک ک  ع
)Christer Ehrling(
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آب تصفیه شده و سپس به دریا ریخته می شود. همه مواد را نمی توان 
تصفیه کرد و جدا کردن مواد سمی از آنها دشوار است.  درنتیجه همه باید 

در ریخن مواد در فاضالب مراقب باشیم.

ت؟ خ اب ری اض ـوان در ف ی ت ـوادی را م ـه م چ
تنها چیزی که می توان در توالت ریخت، دستمال توالت و چیزهایی ست 
که از بدن خارج می شوند. کاغذ توالت از جنس مخصوصی ست که می 
تواند در آب حل شود.  سایر دستمال های کاغذی، مانند دستمال کاغذی 
آشپزخانه، دستمال کاغذی های نمناک و دستمال کاغذی های دیگر می 
توانند راه فاضالب را مسدود کنند. این ها می توانند در کارخانه تصفیه 

فاضالب نیز مشکل ایجاد کنند.

)Hanna Sjöstedt( د ِت و اس ا خ ان س: ه ک ع تنها آب سرد لوله، آب آشامیدنی است. 

قو )با برچسب سازگاری با محیط زیست(سازگار با محیط زیست
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برای رهائی از ورود سموم به فاضالب، می توانید فرآورده های سازگار 
با محیط زیست خریداری کنید. برای مثال موادی برای لباسشویی و 

ظرفشویی وجود دارد که روی آنها عالمت قو )Svanen ( یا گزینه مناسب 
محیط زیست )Bra miljöval(  وجود دارد. داروها را هرگز نباید در 

فاضالب یا سطل آشغال انداخت، باید آن ها را به داروخانه تحویل داد.  
در داروخانه ها کیسه های مخصوص دور ریخن دارو وجود دارد.

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

گذارد. انرژی به میزان بسیار زیادی در زمینه حمل و نقل، گرمایش 
ساختمان ها و صنایع مصرف می شود. انرژی در اغلب موارد از نفت، گاز 

و ذغال تأمین می شود و این برای محیط زیست، مناسب نیست.  برای 
کاهش تغییرات در آب و هوا الزم است که انرژی کم تری مصرف کرده 

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

برای کمک به کاهش مواد زائد در هوا، می توان از وسائل نقلیه همگانی 
استفاده کرد. یعنی این که به جای اتومبیل، با تراموا، مترو، قطار یا اتوبوس 
سفر کنیم. همچنین می توان به جای هواپیما با قطار سفر کرد. به این نیز 
خوب است توجه داشته باشید که چه کاالهایی را از فروشگاه ها خریداری 

می کنید. کاالهایی را بخرید که در نزدیکی محل زندگی تان تولید شده 
اند. شما همچنین می توانید مصرف گوشت خود را کاهش دهید، چون 

که برای تولید گوشت از انرژی زیادی استفاده می شود. شما همچنین می 
توانید در مصرف انرژی در خانه خود نیز صرفه جویی کنید.

ه   ان رژی در خ ـرف ان ص ـی در م وی ـه ج رف ص
شما می توانید برای صرفه جویی در مصرف انرژی در خانه، مثال مبل را 

جلوی رادیاتور شوفاژ نگذارید. به این ترتیب، گرما بهتر می تواند در اتاق 
پخش شود. دستگاه های الکریکی اغلب  روشن و در وضعیت انتظار 

)standby( هستند. با خاموش کردن این دستگاه ها، شما به میزان زیادی 
در مصرف انرژی صرفه جویی می کنید. شما همچنین با گذاشتن در 

قابلمه هنگام جوشاندن آب روی اجاق یا استفاده از کتری برقی، به میزان 
زیادی در مصرف انرژی صرفه جویی خواهید کرد.

بهتراست از المپ های کم مصرف استفاده کنید یا هنگام خروج از خانه، 
چراغ ها را خاموش کنید.

ـود؟ ی ش ن م ی ام ا  ت ج ا از ک ـم ـرق ش ب
برق و انرژی الکتریکی در سوئد بیشتر از نیروگاه های آبی و  هسته ای 

تامین می شود. نیروی آب، برقی ست که در نیروگاه های آبی در بسیاری 
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از رودخانه های سوئد تولید می شود. در سوئد سه مرکز  تولید نیروی 
هسته ای فعال وجود دارد که درمجموع از ده نیروگاه تشکیل شده اند. 

نیروگاه های هسته ای بیش از نیمی از برق مورد نیاز کشور را تامین می 
کنند. میزان کم تری از برق مصرفی کشور از زیست سوخت، نفت و گاز 
به دست می آید. زیست سوخت برای نمونه هیزم و چوب است. هفت 

درصد از میزان انرژی در سوئد از نیروگاه های بادی تامین می شود. 
نیروگاه آبی و بادی بهترین گزینه برای محیط زیست هستند چون که این 

انرژی ها پایان ناپذیر ند. 

رق ب ت  ـرک ش اب  خ ت ان
شما با عوض کردنشرکت برق، می توانید پول زیادی پس انداز کنید. اگر در 

آپارتمان زندگی می کنید می توانید ساالنه بین  4۰۰ تا ۱۰۰۰ کرون صرفه 
جویی کنید. اگر در ویال زندگی می کنید می توانید چند هزار کرون در 

سال صرفه جویی کنید.

ط ـرای ا و ش ت ه م ی ـه ق س ای ق رق - م ای ب ه ـرل ب ت ن ک
در صفحه اینترنتی Elpriskollen شما می توانید بهای برق و شرایط 

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

برای شما مناسب تر است.

عوض کردن شرکت برق آسان است. در بیشتر 
موارد، یک مکالمه تلفنی کافی ست. اما باید 

ببینید که چگونه قراردادی دارید، چون ممکن 
است تعویض شرکت در میانه مدت اعتبار یک 

قرارداد، گران تمام شود.

رق رارداد ب ف ق ل ت خ ـواع م ان

ـا بهای ثابت: برق ب
بهای برق برای یک مدت معین، ثابت است. 
چنین قراردادی می تواند مناسب باشد چون 

اگر بهای برق افزایش یابد شما در امان خواهید 
بود. اما اگر بهای برق کاهش پیداکند، شما برق 

ارزان تری به دست نمی آورید.

ا بهای شـناور: برق ب
بهای برق باتوجه به وضع بازار، تغییر می کند. با 

کاهش بهای برق، شما برق ارزان تری به دست 
می آورید. بهای برق در طول مدت قرارداد شما 

می تواند کاهش یا افزایش پیداکند.

س: Colourboxنیروگاه برق بادی ک ع
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بهای بـرق تا اطالع بعدی:
اگر خودتان انتخابی نداشته باشید، بهای برق برای شما به صورت خودکار 
)اتوماتیک( تعیین می شود.  این بهای برق، متغیر است و تقریبن سه بار 

در سال تغییر می کند. این شیوه پرداخت بهای برق معموال از شیوه ثابت 
و شناور، گران تر است.

برق سـازگار با محیط زیسـت )برق سـبز(:
برق سازگار با محیط زیست  برقی است که از منابع سازگار با محیط 

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

ن اداره  ی ن ـن چ ا ای ـم ون ش م ک
ود ش ی  م

تمام کسانی که در سوئد زندگی می کنند، ساکن یک کمون هستند. ۲9۰ 
کمون در کشور وجود دارد. در سوئد کمون ها خود درمورد میزان مالیاتی 

که ساکنان باید پرداخت کنند و  همچنین نحوه مصرف آنها تصمیم 
می گیرند. این امر خودمختاری کمون ها نامیده می شود. یک کمیته 

)nämnd( از گروهی از سیاستمداران تشکیل می شود که در زمینه های 
بخصوصی در کمون تصمیم می گیرند، برای نمونه درمورد مدارس. نمونه 

ای از زمینه های دیگر کودکیاری، مراقبت از سالمندان، خدمات اجتماعی، 
ترافیک، محیط زیست، اوقات فراغت و فرهنگ است. سیاستمداران عضو 

کمیته ها معموال سیاستمداران اوقات آزاد هستند. منظور این است که  
کار آنها در کمیته به موازات اشتغال یا تحصیل آنها انجام می شود. هر 

تمام کودکان در سوئد حق 
دارند وقتی که 6 سالگی را 

تمام می کنند به کالس 
آمادگی بروند.

Colourbox :س ک ع
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کمیته دارای بودجه متفاوتی ست. میزان این بودجه باتوجه به زمینه ای 
که در آن تصمیم گیری می کنند، تعیین می شود. هر کمیته دارای یک 

بخش اداری ست.  در این ادارات، کارمندانی برای برنامه ریزی و اجرای 
تصمیمات سیاستمداران کار می کنند.

کمون ها، معمولن پاسخگوی مسائل جاری و روزمره ی زندگی ساکنان 
خود هستند.

در زیر می توانید برخی از زمینه هایی را که کمون ها مسئولیت آنها را 
دارند، بخوانید: 

اری ی ودک  ک
کودک یاری، نام مشترکی برای فعالیت های آموزشی برای کودکان خردسال 

است. محدوده کودکیاری، برای نمونه مهدکودک ها، مهدکودک های 
خانوادگی و خانه های اوقات فراغت را دربر می گیرد.

 شما که کار یا تحصیل می کنید یا جویای کار هستید حق دارید که 
فرزندتان را در منطقه زندگی تان به مهدکودک بفرستید. مهدکودک برای 

کودکان یک تا پنج ساله است.

دایی ت ـدارس اب م
در تمام کمون ها، مدارس ابتدایی کمونی برای کودکان شش تا شانزده 

ساله وجود دارد. مدارس مستقل و مدارس کامالً خصوصی نیز می تواند 
وجود داشته باشد. کسی که به مدرسه خصوصی می رود باید شهریه 

بپردازد. مخارج مدارس دولتی و مستقل از پول مالیات مردم پرداخت می 
شود. هر کودکی با رسیدن به سن شش سال تمام، می تواند جایی در کالس 
آمادگی به دست بیاورد. شما می توانید انتخاب کنید که فرزندتان به کالس 

آمادگی برود یا نه. اغلب کودکان در سوئد به کالس آمادگی می روند. 
سالی که کودکان به سن هفت سالگی تمام می رسند باید به مدرسه بروند  

که به آن تحصیل اجباری گفته می شود. دوره ابتدایی، چه در مدارس 
دولتی و چه مدارس آزاد، رایگان است. مدارسی را که در کمون شما قرار 

دارند می توانید در وبسایت کمون ببینید.

دان ن م ـال ـت از س ب راق م
افراد سالمند اغلب برای انجام کارهای روزانه خود به کمک نیاز دارند. 

برپایه قوانین سوئد، سالمندان حق دارند که از کمک و پشتیبانی جامعه 
برخوردار شوند.

بسیاری از سالمندان ترجیح می دهند که در خانه های خود زندگی کنند. 
کمون می تواند کمک های الزم در زمینه درمان و خدمات خانگی را 

دراختیار آنها بگذارد تا آنها بتوانند در خانه خود بمانند و  به آن خدمات 
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خانگی گفته می شود. همچنین می توان وسایل کمکی و لوازم دیگری که 
زندگی در خانه خود را آسان تر می سازد، دریافت کرد، مانند رونده )واکر، 

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

درصورت ممکن نبودن ادامه زندگی در خانه شخصی، می توان به یکی 
از خانه های سالمندان نقل مکان کرد.  انواع مختلف خانه های کمونی 

سالمندان وجود دارد و سالمندان می توانند در آپارتمان های شخصی خود 
در آنجا زندگی کنند. دراین خانه ها، کارکنانی برای درمان و خدماتی مانند 

دادن غذا و نظافت به سالمدان کمک می کنند.

ی اع م ت ـور اج ـر ام ت ی/دف اع م ت ـات اج دم اداره خ
مانند تمام جاهای دیگر دنیا در سوئد نیز والدین باید مسئولیت کودکان 

و نوجوانان خود را به عهده بگیرند. اما اگر این مسئولیت به خوبی انجام 
نشود، اداره خدمات اجتماعی در کمون بیشرین مسئولیت را دارد. اداره 
خدمات اجتماعی به کودکان و خانواده هایی که درگیر مشکالتی هستند 
کمک می کند. این می تواند به خانواده هایی مربوط شود که به اندازه 

کافی پول ندارند. همچنین می تواند به کسانی مربوط شود که جایی برای 
زندگی ندارند. یا افرادی که مشکل مواد مخدر و الکل دارند. یا زنانی که 

کتک خورده و تهدید شده اند. کمک اداره خدمات اجتماعی می تواند به 
صورت گفتگو، برگزاری دوره آموزشی برای والدین، تعیین فرد رابط برای 
جوانان یا همه خانواده باشد. فرد رابط مانند یک دوست یا خویشاوند 
است که می توان با او صحبت کرد و مشغولیت های خوبی همراه او  
انجام داد. اگر گزارشی دریافت شود که با یک کودک در خانه بدرفتاری 

می شود، اداره خدمات اجتماعی باید تحقیقاتی در این مورد انجام دهد.

مراقبت از سالمندان

Colourbox :س ک ع



© شـورای شـهر یوتبوری و اسـتانداری اسـتان  یوتالند غربی درباره سوئد  |  66

 اگر برای آن کودک مشکالت بسیار بزرگی وجود داشته باشد، اداره 
خدمات اجتماعی می تواند تصمیم بگیرد که کودک را از نزد والدینش به 

خانه دیگری منتقل کند.

در دفاتر اموراجتماعی می توانید این خدمات را دریافت کنید:

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

مشاوره و کمک برای کسانی که مشکل اعتیاد دارند. •

مشاوره و کمک برای کار و تحصیل. •

کمک هزینه گذران رندگی •

ی ذران رندگ ـه گ ن زی ـک ه م ک
کمک هزینه گذران زندگی حمایت مالی نیز نامیده می شود. به آن اغلب 

کمک هزینه اجتماعی )socialbidrag( نیز می گویند. این کمکی ست 
برای کسانی که پولی ندارند. اگر کسی که کمک هزینه گذران زندگی 

درخواست می کند و قادر به کار کردن باشد، باید همزمان کار نیز جستجو 
کند. آن فرد باید در فعالیت های دیگری که اداره خدمات اجتماعی ترتیب 

می دهد نیز شرکت کند.  اگر کسی در فعالیت هایی که اداره خدمات 
اجتماعی ترتیب می دهد، شرکت نکند، ممکن است پاسخ منفی دریافت 

کرده و پولی به او داده نشود. کسی که پولی در بانک یا وسیله پر ارزشی 
مانند اتومیبل داشته باشد معموال حق دریافت پول از اداره خدمات 

اجتماعی را ندارد.  

کمک هزینه گذران زندگی به دو بخش تقسیم می شود:  یک بخش )مبلغ 
استاندارد سراسری( که توسط دولت تعیین می شود و در سراسر کشور 

یکسان است. بخش دیگر مخارج هر فرد را تأمین می کند.

گ ن ره و ف ـت  راغ ف ات  اوق
در زمینه اوقات فراغت و فرهنگ، کمون های سوئد خدمات مختلفی 

ارائه می کنند. کمون ها کتابخانه دارند و در آنجا می توان بطور رایگان 
کتاب به امانت گرفت. کمون ها ممکن است مدارس فرهنگی داشته باشند 

که کودکان و نوجوانان می توانند با پرداخت هزینه کمی، نواختن آالت 
مختلف موسیقی، نقاشی یا اجرای تئاتر را یاد بگیرند. کمونها اغلب به 

انجمن ها نیز کمک مالی کنند.

ـه ان خ اب ت ک
همه کمون های سوئد برای ساکنان خود کتابخانه دارند. بزرگ ترین 

کتابخانه اغلب در مرکز شهر قرار دارد و کتابخانه شهر نامیده می شود.
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در کمون های بزرگ معموالً کتابخانه های کوچکی نیز در بخش های 
مختلف آن وجود دارد. در کتابخانه ها می توانید کتاب به امانت بگیرید، 

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

نیز وجود دارد.  برخی از کتابخانه ها دارای برنامه تمرین زبان و انجام 
تکالیف درسی نیز هستند.

شما می توانید کتاب، روزنامه و صفحه یا دیسک )سی دی( را رایگان 
به امانت بگیرید. برای این کار شما به یک کارت کتابخانه )کارت امانت 

یا lånekort( احتیاج دارید. این کارت را می توانید از هر کتابخانه ای 
دریافت کنید.

ان دگ ن ن ـرف ک ص ـت از م ای م ـه ح ت ی م ک
در اغلب کمون ها معموالً یک کمیته حمایت از مصرف کنندگان وجود 

دارد.  اگر کاالئی خریده اید که نقصی در آن است یا ناراضی هستید می 
توانید در این کمیته ها کمک دریافت کنید. این کمیته ها از حقوق و 

وظایفی که شما به عنوان یک مصرف کننده دارید، بااطالع هستند و می 
دانند که چگونه می توانید کاالیی را که نقصی در آن است پس بدهید.

ا ادارات ـاس ب م ت
در سوئد شیوه های مختلفی برای تماس با ادارات وجود دارد. اگر پرسش 
های ساده ای دارید بهتر است از سایت اداره مربوطه در اینرنت استفاده 
کنید. این ادارات معموال اطالعاتی را به زبان های مختلف ارائه می دهند. 

صندوق بیمه برای نمونه به ۲۲ زبان ازجمله عربی، سومالیایی، فارسی 

Colourbox :س ک ع
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و کردی سورانی اطالعات دراختیار مراجعه کنندگان می گذارد. شما می 
توانید به دفتر هر یک از ادارات نیز مراجعه کنید. ورود به این دفاتر برای 

همه آزاد است.

م رج ت م ن  ـت داش ق  ح
اگر شما سوئدی بلد نیستید حق دارید یک مترجم داشته باشید. برای 

مراجعه به اداره کاریابی، صندوق بیمه، اداره خدمات اجتماعی و  
بیمارستان حق دارید از مترجم استفاده کنید. هنگامی که وقت مالقات 

می گیرید باید بگوئید که به مترجم نیاز دارید.

شما از حِق داشتن مترجم 
برخوردارید.

Colourbox :س ک ع
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د ی ـود را اداره کن ی خ ال ـور م  ام
ی انک ارت ب ـی و ک ک ان ـاب ب س ا، ح ـک ه ان ب

اغلب مردم داری یک حساب بانکی و کارت بانکی هستند.  با کارت بانکی 
می توانید از دستگاه های خودکار )عابر بانک( پول برداشت کنید. شما 

هنگام خرید در فروشگاه نیز می توانید از کارت بانکی استفاده کنید. برای 
دریافت حساب بانکی و کارت بانکی باید با کارکنان بانک صحبت کنید.

 کارت های بانکی مختلفی وجود دارد:

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

مستقیما از حساب شما برداشت می شود.

کارت پرداخت )Betalkort(  – با آن می توانید پرداخت کنید. پول ها  •
مستقیما از حساب شما برداشت نمی شود.  در عوض شما هر ماه یک 
بار، صورت حساب دریافت می کنید.  هزینه کارت پرداخت معموالً از 

هزینه کارت بانکی بیشر است. 

کارت اعتباری )Kreditkort( – کارتی است که با آن می توان پول  •
قرض کرد. هنگامی که با کارت اعتباری خرید می کنید از بانک پول 

قرض می کنید. درصورت گرفتن قرض از بانک با کارت اعتباری، معموال 
بهره های باالیی نیز پرداخت می کنید. 

بیشتر کسانی که می خواهند خانه یا اتومبیل بخرند، از بانک وام می 
گیرند. برای گرفتن وام از بانک شما باید دارای درآمد ثابتی باشید.

ا  ت ی رن ت ن ـا در ای ـاب ه س ورت ح ـت ص رداخ پ
)autogiro ار ) ودک ـت خ رداخ پ

برای پرداخت صورتحساب ها )فاکتورها( و مشاهده موجودی حساب در 
اینترنت باید اول به بانک خود مراجعه کنید. آنها به شما در این مورد 

اطالعات می دهند.

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

زل ن ل م ـای وام وس
وام وسایل منزل وامی برای پناهندگان تازه وارد و مهاجران است تا بتوانند 

مبلمان و وسایل منزل خود را خریداری کنند.

اگر شما بخاطر پناهنده بودن، نیاز داشتن به پناه یا بخاطر خویشاوندی با 
چنین افرادی اجازه اقامت دریافت کرده اید، حق دارید وام وسایل منزل 

Colourbox :س ک ع
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درخواست کنید.  شما باید این وام را در طول دو سال اول پس از ثبت 
شدن )ثبت احوال شدن( در یک کمون درخواست کنید.

 اگر می خواهید وام وسایل منزل درخواست کنید، با کارمند مسئول خود 
در کمون یا کارمند مسئول استقرار خود در اداره کاریابی صحبت کنید. 

آنها تقاضانامه شما را به سازمان مرکزی وام های تحصیلی ) CSN( ارسال 
می کنند.

وام وسایل منزل یک قرض است. یعنی این که شما باید این پول را با  بهره 
آن به CSN بازپرداخت کنید. مقدار وامی که می توانید بگیرید به تعداد 

افراد خانواده و مبله یا غیرمبله بودن مسکن تان بستگی دارد. در مورد وام 
 وسایل منزل می توانید در سایت  CSN به زبان های مختلف بخوانید: 

www.csn.se/hemutrustningslan

ت رداخ پ ه  ق ـاب س وء  س
اگر صورتحساب ها و بدهی های خود را به موقع پرداخت نکنید، یک 

نامه یادآوری برای پرداخت دریافت می کنید. اگر بازهم پرداخت نکنید، 
صورتحساب به یک شرکت وصول مطالبات ارسال می شود. اگر بازهم 

پرداخت نکنید پرونده شما سرانجام به اداره اجرائیات و وصول مطالبات 
ارسال می شود و دارای سوء سابقه می شوید.

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

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

شرکت هایی وجود دارند که کارشان ارائه اطالعات در مورد وضع مالی 
افراد و شرکت هاست.  به آنها شرکت های اطالعات اعتباری گفته می 
شود. اگر شما مثالً بخواهید یک تلفن همراه را قسطی خریداری کنید، 

فروشنده با یک شرکت اطالعات اعتباری تماس می گیرد. اگر سوء سابقه 
پرداخت داشته باشید آن شرکت اطالعات را ارائه می کند. یک سوء سابقه 
پرداخت برای یک فرد سه سال و برای یک شرکت پنج سال باقی می ماند.

ات ب ال ط ـول م ـات و وص ی رای اداره اج
اداره اجرائیات و وصول مطالبات )Kronofogden( اغلب تنها به نام اداره 

اجراییات خوانده می شود. اداره اجرائیات به بدهی های پرداخت نشده 
رسیدگی می کند. اگر کسی به شما بدهکار است، اداره اجرائیات می تواند 

برای پس گرفتن پولتان به شما کمک کند. اداره اجرائیات با امور تصفیه 
بدهی نیز  کار می کند. یعنی به کسی که بدهی های بزرگی دارد کمک 

می کند تا وضع مالی خود را سر و سامان بدهد. 
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ی ن یم ا
برای این که شما بتوانید در امنیت زندگی کنید، اداراتی در سوئد برای 
حفظ امنیت کار می کنند. شما خو دنیز می توانید برای حفظ امنیت، 

برخی کارها را انجام دهید.

ات ج داد و ن ـات ام دم ان خ ـازم س
سازمان خدمات امداد و نجات، کار خاموش کردن آتش در آتش سوزی ها 
و کمک در حوادث رانندگی یا دریائی را انجام می دهد. سازمان خدمات 

امداد و نجات از بروز آتش سوزی نیز جلوگیری می کند.  این سازمان برای 
نمونه در مورد کارکرد دستگاه اعالم خطر آتش سوزی و آتش خاموش کن 
توضیح می دهد. به سازمان خدمات امداد و نجات که به کمون ها تعلق 

دارد "سازمان آتش نشانی" نیز گفته می شود.

ل  م ن ع ی ن ـن چ ـوزی، ای ش س روز آت ـورت ب درص
د ی ن ک

نجات دادن – جان افرادی را که در خطر هستند نجات دهید ، اما هیچ  •
خودتان را به خطر نیندازید. توجه داشته باشید که دود ناشی از آتش 
سوزی سمی ست.  برای خارج شدن از محل، روی زمین بخزید. پنجره 

ها و درها را ببندید.

هشدار دهید – به افرادی که با خطر آتش سوزی روبرو هستند هشدار  •
بدهید.

 اعالم خطر کنید – اگر آژیر آتش سوزی وجود دارد آن را بزنید یا از یک  •
مکان امن با شماره تلفن ۱۱۲ تماس بگیرید. هنگام آمدن ماموران آتش 

نشانی از آنها استقبال کنید.

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

به شعله ها.

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

الزم است و خود را نیز معرفی کنید.

س ی پل
اگر از پلیس پرسشی دارید یا می خواهید وقوع جرمی را خبر بدهید، به 

شماره تلفن ۱۱4۱4 زنگ بزنید. این شماره در تمام سوئد یکسان است. اگر 
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عجله است و اتفاقی اضطراری پیش آمده به شماره تلفن ۱۱۲ زنگ بزنید. 
شما اگر وقوع جرمی را می بینید، اگر کسی آسیبی دیده است و به کمک 
احتیاج دارد یا جایی آتش گرفته است باید به شماره تلفن  ۱۱۲ زنگ بزنید.

ک ی راف ت در  ـی  ن م ای
اداره امور ترافیک )Trafikverket( اداره ای در سوئد است که مسئولیت 

ایجاد ایمنی در ترافیک را به عهده دارد.  هدف ادارات سوئد این است 
که هیچ کسی در حوادث رانندگی و ترافیک نمیرد یا آسیب جدی نبیند. 
مسئله مهم رعایت سرعت مجاز توسط رانندگان، رانندگی بدون مصرف 

الکل و استفاده از وسایل ایمنی ست. طبق قانون باید تمام سرنشینان یک 
اتومبیل کمربند ایمنی داشته باشند. کودکان به تجهیزات ایمنی ویژه، مانند 

بالشتک یا صندلی مخصوص کودکان در اتومبیل نیاز دارند. این نیز قانون 
است که کودکان زیر ۱۵ سال باید هنگام دوچرخه سواری از کاله ایمنی 

استفاده کنند.

در سوئد باید در سمت راست جاده رانندگی و دوچرخه سواری کنید. اگر 
مسیر مخصوص دوچرخه وجود دارد از آن استفاده کنید. هنگام راه رفتن 
اگر مسیر عابر پیاده یا پیاده رو وجود دارد، از آن استفاده کنید. همچنین 
می توانید در سمت چپ خیابان ها و جاده ها نیز راه بروید.  برای عبور 
از خیابان، از خط عابر پیاده استفاده کنید. دراین صورت اتوموبیل ها و 

دوچرخه ها باید به شما راه بدهند. 
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ث،  رای بح ی ب ـش های پرس
۲ ش  بخ

چه گروه های اقلیتی در کشور شما یا کشورهایی که می شناسید 
وجود دارند؟ 

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

از چه راه های دیگری می توانید یک آپارتمان پیدا کنید؟

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

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

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

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

درمورد مقررات ایمنی در ترافیک برای محافظت از کودکان چه 
نظری دارید؟
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گـذران زندگی و   .3
پیشـرفت در سوئد

مطالب فهرسـت 
ـوئد ار در س ازار ک ب

دام خ ت س ا

ار ـن ک ت اف ی

ت رک ش س  ـی اس ت

اری ک ی ب ـه  م ی ب

ات  ی ال م ـت  رداخ پ

وال اح ت  ب ث

ی اع م ت اج ـه  م ی ب

ـاالن س زرگ ب رای  ب وزش  آم

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

س: Colourboxسنگ کار ک ع
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ـوئد ار در س ازار ک ب
بازار کار می تواند به دو بخش خصوصی و عمومی تقسیم شود. در بخش 
خصوصی شرکت هایی با مالکیت خصوصی و سوددهی  وجود دارد. این 

شرکت ها می توانند شکل های مختلفی داشته باشند مانند فروشگاه های 
کوچک یا صنایع دیگر، صنایع تولیدی، فعالیت های ساختمانی، وکالت 

و  حساب رسی، حمل و نقل و رستوران ها. حدود 7۰ درصد تمام کارکنان 
استخدامی در بخش خصوصی کار می کنند.

بخش عمومی در مالکیت دولت، کمون ها و شوراهای استانی ست.  در 
بخش عمومی افراد زیادی برای نمونه در زمینه خدمات درمانی، آموزش، 

پلیس،مراقبت های اجتماعی، کودکستان، حفاظت محیط، جمع آوری 
زباله، امور آب و فاضالب و خدمات امداد و نجات کار می کنند.

ود دارد ار وج ا ک ج ن ار - ای ـروی ک ی ود ن ب م ا ک ل ب ـاغ ش م
حرفه هایی که تصور می شود در آینده کمتر کسی بتواند آنها را انجام 

دهد، مشاغل با کمبود نیروی کار نامیده می شوند.

برای کار در این مشاغل اغلب به تحصیالت حرفه ای در سطح دبیرستان 
یا باالتر نیاز است. تحصیالت باالتر، تحصیل پس از دبیرستان اغلب در 

دانشگاه یا مدرسه عالی ست.

Colourbox :س ک ع آرایشگران معموال خود صاحب شرکت هستند.
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تحصیل برای یافتن کار در سوئد مهم است و تحصیالت باالتر، امکانات 
بیشتری برای یافتن کار ایجاد می کند. بسیاری از کارفرماها برای کسانی که 

جویای کار هستند، شرط داشتن تحصیل دبیرستانی را تعیین می کنند. معنای 
آن این است که شما باید دیپلم  دبیرستان را داشته باشید. داشتن مدرک فارغ 

التحصیلی دبیرستان برای ادامه تحصیل در سطح باالتر نیز ضروری ست.

در زیر می توانید حرفه هایی را که اداره کاریابی تشخیص داده در آینده 
نزدیک با کمبود نیروی کار روبرو خواهدشد ببینید. )منبع: اداره کاریابی، ۲۰۱۵(

حرفـه هایـی کـه به تحصیالت دبیرسـتانی نیـاز دارد و با کمبود 
شـدید جوینده در طول سـال ۲۰15 روبرو هسـتند )به آسـانی 

مـی توان این کارها را به دسـت آورد(
مهندس و  کارشناس فنی در رشته مهندسی معدن و متالورژی •

پرستار برای بخش های اورژانس •

پزشک •

برنامه نویس کامپیوتر و کارشناس توسعه سیستم •

پرستار، روان درمانی •

راهنمای متخصص آموزشی •

مهندس فنی، ساختمان و تاسیسات •

مهندس و کارشناس فنی ساختمان •

مهندس و  کارشناس فنی در رشته مهندسی معدن و متالورژی •

مهندس فنی، نیروی برق •

طراح فن آوری اطالعات •

مهندس تاسیسات گرمایش و تهویه •

پرستار اتاق عمل •

پرستار ناحیه •

پرستار سالمندان •

ماما •

آزمایشگر و مسئول آزمایش •

پرستار کودکان •

مربی کودکستان •

مهندس فنی، الکترونیک و  فن مخابرات •
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حرفـه هایی در سـطوح دیگـر تحصیلی که با کمبود شـدید 
جوینده  در طول سـال ۲۰15 روبرو هسـتند )به آسـانی می توان 

این کارها را به دسـت آورد(
آشپز •
بنا •
صافکار ساختمان •
شیشه بر •
تعمیرکار کامیون •
کارگر عایق کار •
کارگر نصب کف پوش  •
کارگر برقکار •
کارگر نصب دستگاه گرمایش و تهویه •
تعمیرکار ماشین •
کارگر بتونکار •
ابزارساز •
نانوا/شیرینی پز •
کارگر تاسیسات •
کارشناس فنی کنترل و هدایت •
تعمیرکار ماشین آالت •
مشاور پزشکی •
متخصص توزیع برق •
فروشنده تلفنی •
کارشناس امور مسکن •

ود دارد؟ ـا وج ج ار در ک ـده،ک ن در آی
اداره کاریابی تخمین می زند که در طول پنج تا ده سال آینده، در برخی 

از مشاغل، کمبود نیروی کار به وجود خواهدآمد. بخشی از این کمبود 
نیروی کار، توسط کسانی که به سوئد مهاجرت می کنند، جبران خواهدشد. 

دراینجا فهرستی از مشاغل و حرفه هایی که در پنج تا ده سال آینده به 
نیروی کار نیاز خواهندداشت، آورده شده است.

حرفـه هایی در سـطح تحصیالت دبیرسـتانی
حرفه های کامپیوتری •
مربی کودکستان و راهنمای اوقات فراغت •
آموزگار دوره ابتدایی •
دبیر حرفه و فن دبیرستان •
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پزشک •
پرستار •
راهنمای متخصص آموزشی •
دندان پزشک •
مشاغل فنی •

مشـاغلی در سـطوح دیگر آموزشی
تعمیرکار ماشین •

• CNC کارور دستگاه های

بسیاری شغل های ساختمانی •

تعمیرکار کامیون •

پرستار دندان پزشکی •

بهیار •

مکانیک تعمیرگاه •

ابزارساز •
منبع: اداره کاریابی

ار ازار ک ـری در ب راب ب
برابری در بردارنده حقوق، وظایف و امکانات یکسان برای زنان و مردان 
در تمام امور مهم زندگی ست. دولت هدفی را برای نحوه افزایش میزان 

برابری در سوئد تعیین کرده است. هرگاه جامعه ای از توانایی و خالقیت 
هم زنان و هم مردان مراقبت کند، معموال منجر به افزایش رشد اقتصادی 

خواهدشد.

سوئد از جهات زیادی یک کشور برابر است. حدود ۸۰ درصد از زنان ۲۰ 
تا 64 ساله سوئد در خارج از خانه کار می کنند که در مقایسه با بسیاری 

از کشورهای دیگر در سطحی باالست. اما کمبودهایی در زمینه برابری 
در بازار کار وجود دارد. زنانی که در مشاغلی که مردان نیز کار می کنند، 
اشتغال دارند اغلب دستمزد کمتری می گیرند با این که همان کار مردان 

را انجام می دهند. در سطح مدیریت شرکت ها، شمار زنان از مردان کمتر 
است. تحقیقات همچنین نشان می دهد که امکانات زنان و مردان برای 
این که بتوانند کار و زندگی خانوادگی را با یکدیگر ترکیب کنند، متفاوت 

است. زنان بیشتر کارهای خانه را انجام می دهند با این که درست به 
اندازه مردان نیز کار می کنند. زنان بیشتر از مردان از مرخصی درازمدت 

نگهداری از فرزند استفاده می کنند.

دولت برای ایجاد برابری در زمینه های مختلف تالش می کند. ازجمله 
اهدف دولت این است که زنان و مردان، بدون توجه به جنسیت بلکه 

بخاطر لیاقت، توانایی و عالقه داشتن کاری را انتخاب کنند. تقسیماتی در 
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بازار کار سوئد انجام شده است که برای نمونه بیشتر زنان در بخش درمان 
و مراقبت و مردان در بخش فنی و ساختمانی به کار مشغولند. تعداد 

مردانی که شرکت تاسیس می کنند یا در کاری رئیس هستند نیز بیشتر از 
زنان است.

این تصویر، تقسیم جنسیتی کار را در  سی شغل از معمول ترین شغل ها 
در سوئد نشان می دهد. تنها سه شغل از ۳۰ شغل بزرگ، تقسیم برابری 

دارند، یعنی 4۰  تا 6۰ درصد  هریک از جنسیت ها.

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

حساب بیایند.

SCB د وئ ار س ز آم رک ع: م ب ن م

۰

۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

1۰۰

8۰

8۰

8۰

8۰

6۰

6۰

6۰

6۰

4۰

4۰

4۰

4۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

ان: 11۲55۰۰ زن ردان: 7711۰۰  م

بهیار، کمک بهیار و غیره

فروشنده

بازاریاب و فروشنده شرکت

کارمند دفاتر

معلم مدارس ابتدایی و راهنمایی

نظافت چی هتل و دفاتر و غیره

فروشنده فروشگاه

دستیار حسابداری
دستیار کارهای دفتری

نجار ساختمان و دکوراسیون

اپراتورماشین های ابزار

پزشک

مکانیک خودروهای موتوری

دستیاران شخصی و خانگی و غیره

معلم مهد کودک واوقات فراغت

برنامه نویس و طراح برنامه کامپیوتری

پرسنل مراکز روانی

پرسنل آشپزخانه و رستوران
راننده کامیون و تریلی
پرسنل انبار

مدیر دفاتر در ادارت دولتی

پرستارات دیگر
متخصص کامپیوتر

سرایه دار

آشپز
استاد دانشگاه

کارهای خدماتی دیگر
اوپراتورو مونتور های دیگر

مهندس و تکنسین مکانیک

پرسنل مهد کودک

تقسیم جنسیتی در  سی 
شغل از معمول ترین 

شغل ها در سوئد.
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بسیار معمول است که سازمانی در یک محل کار »هموار« باشد،  یعنی 
این که تعداد رؤسا در آنجا زیاد نباشد. این بدین معنی نیز هست که 

رئیس و  کارکنان، بسیاری از تصمیمات را مشترکن می گیرند. این روش 
تصمیم گیری شاید وقت بیشتری بگیرد، اما اغلب باعث افزایش حس 

مشارکت و نیز مسئولیت پذیری بیشتری می شود.  انتظار می رود کسی 
که استخدام است مسئولیت بیشتری را در کار به عهده بگیرد.

فضا در بسیاری از محیط های کار، معموال غیر رسمی ست. این می تواند به 
چگونه خطاب کردن یکدیگر و چگونه لباس پوشیدن مربوط باشد. معمول 

است که هر کس سر کار، لباس روزانه و معمولی خود را می پوشد.

وقت، مسئله مهمی در بسیاری از محل های کار است. سر وقت آمدن، 
مهم است.

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

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

کارکنان همچنین  دراستخدام نیز نامیده می شوند. برای هم کارفرماها و 
هم کارکنان، اتحادیه ها و سازمان هایی وجود دارد. دراین اتحادیه ها یا 
سازمان هاست که کارفرماها یا کارکنان همکاری می کنند و برای منافع 

خود در بازار کار تالش می کنند. تمام کسانی که عضو  این اتحادیه ها یا 
سازمان ها هستند، می توانند حضور داشته و  تاثیر بگذارند.

سازمان کارفرمایان، منافع کارفرماها را نمایندگی می کند.

بزرگ ترین سازمان های کارفرمایان اینها هستند:

سازمان بازرگانی و صنعت سوئد برای شرکت های خصوصی •

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

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

بزرگ ترین سازمان های صنفی اینها هستند:

LO )سازمان سراسری کارگران سوئد( •

TCO )سازمان مرکزی کارمندان( •

SACO )سازمان مرکزی دانشگاهیان سوئد( •

سازمان های صنفی ملی از اتحادیه های صنفی کوچک زیادی تشکیل شده 
اند که رشته ها و حرفه های مختلفی را نمایندگی می کنند.
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در سوئد از سال های ۱۸۸۰ اتحادیه های صنفی وجود داشته و بسیاری از 
افراد استخدام شده  به عضویت آنها در می آیند. عضویت در یک اتحادیه 

صنفی، اختیاری ست. کسانی که عضو یک اتحادیه صنفی هستند، حق 
عضویت می پردازند. معموالً افراد هم عضو اتحادیه صنفی و هم عضو 

صندوق بیکاری A-kassa هستند. صندوق بیکاری، یک انجمن مالی ست 
که به اعضای خود اگر بیکار شوند، پول پرداخت می کند. صندوق های 
بیکاری متعدد و مختلفی وجود دارد و اغلب صندوق بیکاری مرتبط با 

اتحادیه ای ست که فرد عضو آن است.

سازمان های صنفی و سازمان های کارفرمایان بطور مرتب با یکدیگر دیدار 
کرده و درمورد مقرراتی که برای بازار کار مناسب است با یکدیگر مذاکره 

می کنند. این مذاکرات اغلب به دستمزدها و  دیگرحقوق ها و وظایف 
در محیط کار مربوط می شود. حق مذاکره، در قانون مشارکت در تصمیم 

گیری ها، MBL تصویب شده است.

ار ن ک ـت ق  داش ح
قوانین و قراردادهای زیادی درمورد کار در سوئد، وجود دارد. قوانین و 

مقررات مربوط به رابطه میان کارفرما  و کارورز، قانون کار نامیده می شود.

MBL ،ا ری ه ی م گ ی م ص ت در ت ـارک ش ـون م ان ق
قانون مشارکت در تصمیم گیری ها، MBL، یکی از قوانین مهم قانون 
کار است.  در این قانون، مقررات مربوط به حق سازماندهی اتحادیه 

های صنفی در محل های کار وجود دارد. این قانون همچنین می گوید 

Colourbox :س ک ع قوانین و توافق نامه های مختلفی وجود دارد که بازار کار سوئد را تنظیم می کنند. 
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که کارفرما باید در مورد مسائل مهم محل کار به کارکنان اطالعات بدهد. 
کارفرما همچنین باید قبل از انجام تغییرات در محل کار، با اتحادیه های 

صنفی مذاکره کند.

LAS ،دام خ ـت ن اس ی ام انون ت ق
قانون تامین استخدام، LAS، از کارکنان هنگام فسخ قرارداد استخدام 

حمایت می کند.

این قانون درمورد افرادی صدق می کند که استخدام دائم باشند. در این 
قانون نوشته شده که قرارداد استخدام یک فرد را نمی توان بدون دلیل 
موجه فسخ کرد.  دلیل موجه می تواند این باشد که کار وجود ندارد یا 

فرد، کار خود را به درستی انجام نمی دهد.

قانون تأمین استخدام همچنین تعیین می کند قرارداد استخدام چه افرادی 
به علت کمبود کار باید اول فسخ شود و به آن مقرراِت رعایت نوبت گفته 

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

)Kollektivavtal( ی  ع م ج رارداد  ق
قرارداد جمعی، یک قرارداد کتبی میان یک کارفرما و یک اتحادیه صنفی 
ست. در یک قرارداد جمعی مقرراتی در مورد مثاًل ساعات کار، مرخصی 

و حقوق و دستمزد وجود دارد. در اغلب موارد حقوق و دستمزد شما 
برمبنای قرارداد جمعی تعیین می شود.

قرارداد جمعی معموال در بردارنده این مقررات است:

نوع استخدام •

اضافه کار •

دستمزدها و کمک هزینه ها •

ساعات کار •

تعطیالت •

فسخ قرارداد استخدام •

بازنشستگی و بیمه حوادث. •

در قرارداد جمعی حداقل حقوق و دستمزد افراد استخدامی تعیین می شود.  
این قرارداد برای آن دسته از افراد استخدامی که عضو اتحادیه صنفی نیستند، 

اما در محلی کار می کنند که قرارداد جمعی وجود دارد نیز صدق می کند. 
در سوئد هیچ قانونی وجود ندارد که میزان حداقل دستمزد  را تعیین کند.

حتا اگر کارفرمای شما قرارداد جمعی دارد، شما می توانید در مورد حقوق 
و دستمزد خود با کارفرما مذاکره کنید. حقوق شما می تواند با توجه به 

دشواری کار و چگونگی انجام وظایف کاری، متفاوت باشد. بیشتر سازمان 
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اداره کاریابی نمایشگاه هایی را ترتیب می دهد تا شما که جویای کار هستید، 
ا کارفرماها و طرح پرسش های خود را پیدا کنید.   شانس دیدار ب

ش ورن ِت ی س: ب ک ع
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ها و شرکت های بزرگ با یک اتحادیه صنفی، قرارداد جمعی دارند، اما 
کارفرماهایی نیز هستند که این قرارداد را ندارند.

ار اه ک ار و دادگ ـل ک ح ـاف در م ت اخ
یک اختالف یا یک درگیری در محل کار باید تا حد امکان به سرعت 

برطرف شود. مسئولیت کارفرما یا رئیس است که برای حل اختالف اقدام 
کند. اگر شما اختالفی پیدا می کنید باید با رئیس خود )کارفرما( صحبت 

کنید. اگر شما با رئیس خود اختالف پیدا کنید، درصورتی که عضو یک 
اتحادیه صنفی باشید می توانید ازاین اتحادیه کمک بگیرید. اگر کارفرما 

و کارورز در مورد مسئله ای درمحل کار با یکدیگر اختالف پیدا کنند 
و نتوانند به توافق برسند، می توانند با دادگاه کار، AD تماس بگیرند. 

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

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

را که باید هنگام اسخدام شدن بدانید، بخوانید.

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

استخدام تا اطالع ثانوی •

استخدام با محدودیت زمانی •

استخدام تا اطالع ثانوی گاهی نیز استخدام دائم نامیده می شود. این نوع 
استخدام، تا اطالع ثانوی ادامه پیدا می کند،  یعنی این که تاریخ خاتمه 

ندارد.

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

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

اسـتخدام با محدودیـت زمانی عمومی

چنین استخدامی به این معنی ست که شما در یک دوره معین، از یک 
تاریخ تا یک تاریخ دیگر یا در طول یک دوره، برای انجام کاری با وظایف 

مشخص، استخدام می شوید. نمونه ای از استخدام با محدودیت زمانی 
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می تواند این باشد که شما برای مدت زمان معینی در یک پروژه استخدام 
شوید. شما هنگامی به استخدام با محدودیت زمانی عمومی در می 

آیید که مثال کارفرما برای انجام کاری به شما تلفن می زند و  شما برای 
هر ساعت کار، دستمزد می گیرید. به این نوع استخدام گاهی استخدام 

ساعتی نیز می گویند.

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

مرخصی والدین دارد کار می کنید.

اسـتخدام آزمایشی
هنگامی که استخدام تا اطالع ثانوی به دست می آورید، معموال با یک 

استخدام آزمایشی شروع می شود.   استخدام آزمایشی شیوه ای برای 
کارفرماست تا بتواند شما را برای استخدام بسنجد. هدف از استخدام 
آزمایشی این است که فرد سپس به استخدام تا اطالع ثانوی دربیاید.  

استخدام آزمایشی نباید بیشتر از شش ماه باشد، اما می تواند زودتر نیز به 
پایان برسد.

اگر چند بار به صورت کوتاه مدت توسط یک کارفرمای مشخص  استخدام 
شده باشید، قانونا حق دارید که به استخدام دائم دربیایید. این درصورتی 

انجام می شود که شما برای آن کارفرما، در طول مدت پنج سال، درمجموع 
بیش از دو سال کار کرده باشید. دراین صورت اسخدام شما به استخدام 
تا اطالع ثانوی تبدیل می شود.  به این وضعیت inlasad )تحت حمایت 
قانون تامین استخدام قرار گرفتن( گفته می شود.  دراین باره در قانون 

تامین استخدام، LAS نوشته شده است.

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

برای کار ساعتی، شما مبلغ مشخصی را بابت کار در هر ساعت دریافت 
می کنید.

دام خ ـت رارداد اس ق
 وقتی کار پیدا می کنید باید یک قرارداد استخدام امضاء کنید. 

در قرارداد استخدام باید موارد زیر نوشته شود:

نام و شماره شناسائی فردی •

وظایف کاری و عنوان شغلی شما •

نام کارفرما و نشانی محل کار •

تاریخ شروع استخدام •
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نوع استخدام •

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

روزی که کارتان به پایان می رسد

حقوقی که شما پیش از مالیات - حقوق ناخالص دریافت می کنید •

شما از حق چه میزان مرخصی با حقوق برخوردارید •

ار ک ات  اع س
ساعات عادی کار در یک محل کار واحد، حداکثر 4۰ساعت در هفته است. 

اگر شما 4۰ ساعت کار روزانه داشته باشید، یک کار تمام وقت محسوب 
می شود. اگر در ساعات دیگر مثال شب ها کار کنید، کار تمام وقت کوتاه 

تر از 4۰ ساعت محاسبه خواهد شد. وقتی کسی که برای تمام وقت 
استخدام شده، بیشتر از ساعت معمول خود کار کند به آن اضافه کار می 

گویند. شما اگر اضافه کار کنید، حق دارید که غرامت دریافت کنید.

ی ص رخ م ـون  ان ق
برپایه قانون مرخصی، شما حق استفاده از ۲۵ روز مرخصی در سال را 

دارید، بدون توجه به نوع استخدامی شما و یا این که تمام وقت یا نیمه 
وقت کار می کنید. این امر شامل کسی که استخدام با مدت زمان محدود 

و حقوق ساعتی دارد، نمی شود. افرادی که استخدام ساعتی هستند، 
دوازده درصد حقوق ناخالص )حقوق پیش از مالیات( خود را دریافت می 

کنند که به آن جبران مرخصی می گویند.

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

ساالنه خود را دریافت می کنید.

ـوید ار ش م ی ار ب ام ک ـگ ن ـر ه اگ
اگر استخدام هستید و بیمار شوید، باید در اولین روز بیماری به کارفرمای 

خود اطالع دهید. کارفرما در ۱4 روز اول بیماری، به شما حقوق بیماری 
پرداخت می کند. به روز اول بیماری، روز انتظار )karensdag( گفته می 

شود. معنای آن این است که برای این روز شما هیج حقوقی دریافت نمی 
کنید. از روز دوم بیماری، شما ۸۰ درصد حقوق خود را دریافت می کنید. 
اگر به دلیل بیماری بیش از هفت روز به سر کار خود نروید، باید گواهی 
بیماری از یک پزشک داشته باشید تا بتوانید بقیه حقوق خود را دریافت 
کنید. به آن گواهی پزشکی )medicinskt underlag زمینه پزشکی( گفته 

می شود.
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ار ک ن  ت اف ی
یافتن کار وقت زیادی می گیرد و موضوعات زیادی نیز هست که باید به 

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

می توانید به اداره کاریابی مراجعه کنید و از طریق آگهی های این  •
اداره برای کارهای موجود، کار جستجو کنید.

می توانید با شرکت های کارگماری که نیروی کار به شرکت های  •
مختلف اجاره می دهند، تماس بگیرید.

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

کند.

می توانید به آگهی های استخدامی روزنامه ها یا در اینرنت پاسخ دهید. •

می توانید خودتان با کارفرما تماس یگیرید. •

می توانید از  کسانی که می شناسید بپرسید- از آشنایان خود استفاده  •
کنید. خیلی ها از طریق ارتباط های شخصی خود، کار به دست می آورند.

ابی اری ک اداره 
اداره کاریابی یک نهاد دولتی ست که در تمام کشور وجود دارد. این اداره 

به شما توضیح می دهد که چگونه می توانید در جستجوی کار باشید و 
اطالعاتی نیز درمورد مشاغل و دوره های آموزشی مختلف دراختیار شما 
قرار می دهد. اداره کاریابی همچنین آگهی های استخدامی را در سایت 

www.arbetsformedlingen.se  :خود قرار می دهد

وقتی اجازه اقامت دریافت کردید، مهم است که در اداره کاریابی به 
عنوان جویای کار ثبت نام کنید.

رار ق ـت ه اس ن زی ک ه م ک
اگر شما حق استفاده از کمک هزینه استقرار را دارید، یک مشاور در 

اداره کاریابی همراه با خود شما، یک برنامه استقرار تنظیم می کند. برنامه 
استقرار، برنامه ای ست برای چگونگی ورود شما به بازار کار و  اعتبار آن 
برای دو سالی ست که شما حق استفاده از کمک هزینه استقرار را دارید.

ار ان ک دگ ن وی ـه ج ک ب م ک
اداره کاریابی، کمک های مختلفی برای افراد جویای کار دارد. برای شما که 

تازه وارد هستید، کمک ویژه ای وجود دارد تا آسان تر بتوانید کاری پیدا کنید.

این امکان نیز وجود دارد که در یک محل کار، به کارآموزی بپردازید. 
کارآموزی به معنای این است که شما همزمان با دریافت کمک هزینه از 
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صندوق بیمه، برای یک دوره، در محلی نیز کار می کنید. اما کارفرما هیچ 
حقوقی به شما پرداخت نمی کند.

کارآموزی، به شما این امکان را می دهد تا وارد بازار کار سوئد شوید 
و  توانایی خود را نیز نشان دهید. با کارآموزی، شما کارکردن در سوئد را 

تجربه می کنید و شانس خود را نیز برای یافتن کار، افزایش می دهید. اگر 
دوره کارآموزی را به خوبی بگذرانید، می توانید از کارفرمای خود بپرسید 
که آیا ممکن است هنگام جستجوی کار، از او به عنوان معرف نام ببرید 
یانه. دراین صورت، شخصی که شما کاری را نزد او درخواست کرده اید، 

می تواند به معرف شما زنگ بزند و  درمورد کار شما در دوره کارآموزی 
سؤال کند. داشتن معرف بسیار مهم است. تقریبا تمام کارفرماها، هنگام 

استخدام، چنین معرف هایی را می خواهند. 

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

به یافتن کار منجر شود.

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

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

ک( ام ارن )ک  CV
Currulum Vitae یا مخفف آن )CV( به زبان التین و به معنای حکایت 

زندگی شخص است. در یک CV باید هدف های خود در زندگی کاری، مهارت 
های شغلی، تحصیالت و سایر دانش ها و آگاهی های خود را شرح دهید.  

همچنین می توانید درباره خود و خصوصیات فردی خود نیز بنویسید.

Colourbox :س ک ع

کارآموزی
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یک CV می تواند دربردارنده این موارد باشد:

نام، نشانی، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی. •

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

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

مهارت های دیگر مانند دانستن زبان های مختلف و دانش کامپیوتر. •

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

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

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

نیز بنویسید. کارنامه تحصیلی و گواهی ها را می توان هنگام مصاحبه یا 
درصورت خواست کارفرما تحویل داد. 

ی  ص ـخ ش ه  ام ن ـه/  ام ان اض ق ت
در یک تقاضانامه یا نامه شخصی بنویسید که چرا مشخصا به آن کار یا 

آن شرکت عالقه مند هستید. همچنین توضیح بدهید که چرا برای آن کار 
مناسب هستید و چه مهارت های قبلی دارید. مهم است که نامه شخصی 

برای کاری که درخواست می کنید نوشته شده باشد.

این نامه باید کوتاه باشد. حدود نیم صفحه آ A( 4-4( مناسب است.

دی ن ه م اق ـام ع اع
اگر شما عالقه مند به کاری در یک محل کار هستید، اما برای آن کار آگهی 

نشده است، می توانید یک اعالم عالقمندی بفرستید. با این اعالم عالقه 

درباره هدف های خود در 
زندگی کاری، مهارت های 

شغلی، تحصیالت و سایر 
دانش ها و بخصوص 

درباره شخص خودتان 
بنویسید. 

Colourbox :س ک ع
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مندی، CV خود و  نامه ای را که در آن دلیل تمایل به کار در آن محل و 
همچنین از مهارت های خود نوشته اید نیز ارسال کنید.

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

است، انجام می دهد. چند نکته مهم وجود دارد که باید پیش از مصاحبه 
به آن توجه کرد. خوب است که درمورد آن شرکت بخوانید و نیز به دقت 
فکرکنید که چه مهارت هایی دارید که شما را برای آن کار، مناسب نشان 
می دهد. اطالعات را می توانید مثالً در اینترنت پیدا کنید. این نشان می 

دهد که شما به کاری که متقاضی آن هستید، عاقه دارید.

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

دیدار با یک کارفرما، احساس اطمینان بیشتری داشته باشید.

Colourbox :س ک ع

در جریان یک مصاحبه 
استخدامی شما برای 

نمونه به پرسش هایی 
درمورد این که چرا این کار 

بخصوص را درخواست 
کرده اید، پاسخ می دهید. 
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پرسش های عادی و چالش ها:

در مورد خودتان حرف بزنید! چگونه آدمی هستید! •

از کارهای قبلی و تحصیالتتان تعریف کنید! •

در یک گروه چقدر خوب کار می کنید؟ •

جنبه های قوی و ویژگی های مثبت شما که مناسب این کار باشد،  •
کدام است؟

جنبه های ضعیف و ویژگی های منفی شما کدام است؟ )خوب است  •
که نشان دهید از جنبه های منفی وجود خود آگاه هستید(.

 چرا این شغل را تقاضا کرده اید؟ چه چیزی شما را  •
جذب کرده است؟

چرا باید شما را استخدام کنیم؟  چه چیزی شما را مناسب این شغل  •
نشان می دهد

چه برنامه های درازمدتی برای آینده دارید؟ •

ک  ه ی ن ب ت ـش از رف ی د پ ای ه ب ـری ک گ ـوارد دی  م
د  ی ن ه ک ـا توج ه ه آن ی ب دام خ ـت ـه اس ب اح ص م

  اولین تأثیر هنگام دیدار با کارفرما، مهم است. پیش از رفتن برای 
مصاحبه، بفهمید که آن محل کار چه شرایط ویژه ای را برای پوشش یا نوع 

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

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

مهم است که برای مصاحبه، سر وقت بیایید.  اگر تأخیر داشته باشید، 
امکانات خود را برای یک استخدام از دست می دهید.

ی وص ص خ ت  ـرک ش س  ی اس ت
در سال ۲۰۱4 تعداد کسانی که درسوئد صاحب شرکت بودند ۵۱46۰۰ نفر 

بود. این تعداد، برابر با 7, 9 درصد تمام افراد حاضر در بازار کار است.

 اگر مایل به تأسیس شرکت یا کسب و کار خصوصی  هستید، می توانید 
از سازمان ها و ادارات مختلف مانند ALMI و اداره کاریابی، کمک 

و مشاوره دریافت کنید. اطالعات زیادی درمورد نحوه تاسیس شرکت 
 خصوصی در اینترنت و در این وبسایت ها وجود دارد: 

www.verksamt.se  و www.tillvaxtverket.se

شرکت سهامی شرکای شرکتِی ALMI متعلق به دولت است و برای تاسیس 
شرکت های بیشتر و نیز گسترش فعالیت شرکت های کوچک و متوسط 

کار می کند. ALMI هم برای ارائه اطالعات و هم برای تهیه برنامه تجاری 
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شرکت )affärsplan(، کمک می کند.  برنامه تجاری، توضیح چگونگی 
فعالیت و کار شرکت شماست.

مرکز مشاوره IFS، بخشی از ALMI است و برای مهاجرانی ست که می 
خواهند شرکت تاسیس کنند. کار این مرکز، دادن مشاوره رایگان به زبان 

های مختلف است. IFS در نقاط مختلف سوئد وجود دارد.  اطالعات 
.www.almi.se :بیشتر را دراین وبسایت بخوانید

ی وص ص ت خ ـرک س ش ـی اس رای ت ه ب ای ـرم ـه س ی ه ت
هنگام آغاز فعالیت شرکت، شما اغلب به سرمایه )پول( نیاز دارید. گاهی 

نیاز به کمک دیگران خواهید داشت. تهیه سرمایه برای شرکت، معموال 
آسان تر انجام می شود اگر یک طرح تجاری و نقشه کاِر فکرشده داشته 

باشید. راه های مختلفی برای تهیه سرمایه و  شروع کار شرکت وجود دارد:

 وام بانکی •
اگر به یک بانک مراجعه کنید، بانک وضعیت مالی شما را بررسی می 
کند و درمورد دادن وام و میزان آن، تصمیم می گیرد. برای وام بانکی 

باید بهره نیز پرداخت شود. 

 سرمایه گذاری ریسک پذیر •
سرمایه گذاری ریسک پذیر پولی ست که یک سرمایه گذار در شرکت 

شما می گذارد تا بتواند در آینده از آن سود ببرد. برای چنین سرمایه ای 
نیز به یک نقشه و طرح خوب نیاز است و اغلب به این معناست که 

شما با شریک شدن سرمایه گذار در شرکت خود موافقت می کنید.

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

اری ک ی ب ـه  م ی ب
تقریبا نصف تمام مردم سوئد دارای یک شغل و حقوق بگیر هستند. میزان 

بیکاری حدود ۲ ,7 درصد است. بیکاری درمیان جوانان ۱۵ تا ۲4 ساله 
باالتر از بقیه است و به حدود ۲۲ درصد می رسد.

بیمه ای در سوئد وجود دارد که از کسی که بیکار می شود، حمایت می کند. 
این بیمه که بیمه بیکاری نامیده می شود، امکانی فراهم می کند تا کسی که 

بیکار شده بتواند در طول مدتی که جویای کار است، درآمدی داشته باشد. 
شما می توانید عضو یک صندوق بیکاری، A-kassa شوید که یک انجمن مالی 

ست و به اعضای بیکار خود کمک هزینه بیکاری پرداخت می کند. اگر می 
خواهید عضو یک صندوق بیکاری شوید، باید ماهانه حق عضویت بپردازید.
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اری ک ی ـه ب ن زی ک ه م ـت ک اف ط دری ـرای ش
اگر شما حداقل یک سال عضو یک صندوق بیکاری بوده اید و شش ماه از 
این یک سال را هم کار کرده اید، حق دارید کمک هزینه بیکاری دریافت 

کنید که براساس آخرین حقوقتان محاسبه می شود. در ۲۰۰ روز اول 
بیکاری، شما ۸۰ درصد حقوقتان را دریافت خواهیدکرد. باالترین مبلغی که 

می توانید دریافت کنید، روزی 6۸۰ کرون است. از روز ۲۰۱ تا پایان روز 
۳۰۰، شما 7۰ درصد آخرین حقوق خود را دریافت می کنید.

کمک هزینه بیکاری را تنها برای مدتی محدود می توانید دریافت کنید و 
در این مدت نیز باید فعاالنه در جستجوی کار جدیدی باشید.

اگر شما عضو هیچ صندوق بیکاری نیستید و نمی خواهید هم باشید، 
می توانید کمک هزینه بیکاری را از صندوق مکمل بیکاری به نام آلفا 

درخواست کنید. کمک هزینه از صندوق آلفا بر اساس حقوق پایه ۳۲۰ 
کرون در روز محاسبه می شود.

 این حقوق پایه، کمک هزینه ای ست که شما به این دلیل که عضو 
صندوق بیکاری نیستید یا مدت کوتاهی عضو آن بوده اید، دریافت می 

کنید. حقوق پایه به کسانی پرداخت می شود که ۲۰ سال تمام داشته 
باشند. حقوق پایه توسط یک صندوق بیکاری یا صندوق مکمل بیکاری، 

صندوق آلفا به شما پرداخت می شود.

ی اب اری س: اداره ک ک ع
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ات ی ال ـت م رداخ پ
سیستم مالیاتی سوئد، پایه و اساس رفاه جامعه سوئد است. با دریافت 

مالیات، دولت می تواند برای همه مردم امکانات مشابهی را برای انجام 
تحصیل و داشتن یک زندگی خوب در سوئد تأمین کند. هزینه بخش بزرگی 

از سیستم رفاهی سوئد، از دریافت مالیات تامین می شود. برای نمونه، 
هزینه درمان، مراقبت از کودکان، خدمات اجتماعی و نگهداری از سالمندان. 
اما همچنین مخارج راه ها، وسایل نقلیه عمومی، پذیرش پناهجو و فعالیت 
های مشترک زیست محیطی نیز از طریق مالیات ها تامین می شود. بیشتر 

مردمی که در سوئد زندگی می کنند، اعتماد دارند که پول هایی که به عنوان 
مالیات پرداخت می کنند، صرف ساختن جامعه می شود.

شما وقتی کار می کنید، از حقوق خود مالیات می پردازید. به این مالیات، 
مالیات بر درآمد گفته می شود. حقوقی که دریافت می کنید، پیش از 
پرداخت مالیات، حقوق ناخالص )bruttolön( نام دارد. اما حقوقی که 

پس از پرداخت مالیات می گیرید، حقوق خالص )nettolön( نامیده می 
شود.  حقوق خالص، مقدار پولی ست که برایتان می ماند تا با آن زندگی 
کنید. سیستم مالیاتی سوئد به گونه ای تنطیم شده که هر کس که درآمد 

بیشتری دارد، مالیات بیشتری نیز می پردازد. کسانی که برای گذران زندگی، 
پول کافی ندارند می توانند از جامعه کمک بگیرند.

بیمه های اجتماعی
41/9۰ کرون

آموزش و پرورش
13/6۰ کرون

بهداشت و درمان
13/6۰ کرون

اداره عامه
1۲/5۰ کرون

کسب و کار
9 کرون

دفاع
3/4۰ کرون

امنیت و نظم عمومی
۲/٨۰ کرون

فرهنگ و اوقات فراغت
۲/1۰

مسکن و توسعه شهرها
۰/٨۰

حفاظت از محیط زیست
۰/3۰ کرون

100 کرون
ات ی ال ر: اداره م وی ص ت

100 کرون
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میزان مالیات در کمون ها متفاوت است و می تواند از ۲9 تا ۳۵ درصد 
حقوق ناخالص باشد. اگر درآمد زیادی داشته باشید، به دولت نیز باید 

مالیات بپردازید. اگر اطالعات بیشتری درمورد مالیات ها می خواهید، می 
 توانید به وبسایت اداره مالیات مراجعه کنید:

www.skatteverket.se

مالیات بر درآمدی که شما می پردازیددرآمد ساالنه

ینومک تایلام دصرد 35-۲9بیش از 600 60۲ کرون

یتلود تایلام + ۲۰%   

یتلود تایلام +

دح نیا زا رتالاب ییاهدمآرد رب

ینومک تایلام دصرد 35-۲9 بین  800 ۴۲0  و  600 60۲  کرون

یتلود تایلام + ۲۰%  

دح نیا زا رتالاب ییاهدمآرد رب

ینومک تایلام دصرد 35-۲9زیر  800 ۴۲0  کرون

دیزادرپ یمن یتایلام چیه امشزیر 78۲ 18

ات ی ال ع: اداره م ب ن م

کسانی که کمک هزینه بیماری یا حقوق بازنشستگی می گیرند نیز مالیات 
می پردازند. شما برای مزایایی نیز که از کار خود دریافت می کنید، مالیات 
می پردازید. این مزایا می تواند برای نمونه استفاده شخصی از ماشین کار 

یا کوپن غذا برای ناهار یا شام در رستوران باشد.

ـی ات ی ال ـه م ام ارن ه اظ
هر سـال تمام کسـانی که درآمد داشـته و مالیات پرداخته اند، یک 

اظهارنامـه مالیاتـی به اداره مالیـات تحویل می دهند. در این اظهارنامه، 
اطالعاتی درمورد کل درآمد و مالیات پرداختی شـما درطول یک سـال 

نوشـته شـده اسـت. اداره مالیات، این اظهارنامه را به منزل شما می 
فرسـتد. این اظهارنامه باید حداکثر در آغاز ماه مه هر سـال به اداره 

مالیات تحویل داده شود.

 اداره مالیات از کارفرما، شرکت های بیمه و بانک ها درمورد میزان پولی 
که شما در طول سال به دست آورده اید، اطالعات دریافت می کند. این 
اطالعات، معموال در اظهارنامه ای که برای شما فرستاده می شود، نوشته 
شده است. شما باید درستی این اطالعات را کنترل کنید. سپس می توانید 

به پنج شکل مختلف، اظهارنامه را تایید و امضاء کنید:

آن را امضاء کنید و به اداره مالیات تحویل دهید یا بفرستید. •

یک پیامک )اس ام اس( با تلفن همراه خود بفرستید. •

به اداره مالیات زنگ بزنید. •

جدول مالیاتی برای 
مالیات بر درآمد  )اعداد از 

سال ۲۰14(
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  از طریق اینترنت و با کمک کُدی که در اظهارنامه مالیاتی شما نوشته  •
شده، اظهارنامه خود را تکمیل کنید.

از طریق اینترنت و با کمک کارت شناسائی الکرونیکی  •
)e-legitimation( اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کنید.

م ی ق ـت س م ر  ی غ ـات  ی ال م
مالیات بر ارزش افزوده معموال مالیات غیر مستقیم )moms( نامیده می 
شود.  مالیات غیر مستقیم، مالیات بر کاالها و خدمات است و تمام مردم 

برای کاالها و خدماتی که خریداری می کنند، این مالیات را می پردازند. 
مالیات غیرمستقیم بخشی از بهایی ست که ما می پردازیم. درصدهای 

متفاوتی، از 6 تا ۲۵ درصد برای مالیات غیرمستقیم، بسته به این که 
چه چیزی را خریداری می کنید، وجود دارد. برخی کاالها و خدمات نیز 

هستند که از مالیات غیرمستقیم معافند، مانند خدمات درمانی و آموزش. 
دولت از مالیات غیرمستقیم به صورت ابزار قدرت سیاسی استفاده می 

کند و برای چیزهایی که خرید آنها توسط مردم درست تشخیص داده شده، 
مالیات غیرمستقیم کمتری تعیین می کند.

اص ای خ ـات ه ی ال م
مالیات خاص یک مالیات اضافه بر برخی کاالها مانند مشروبات الکلی، 

بنزین، برق و دخانیات است. سیاستمداران تعیین می کنند که کدام کاالها 
باید مالیات خاص داشته باشند.  این کاالها اغلب برای محیط زیست یا 

تندرستی مضر هستند.

 اظهارنامه مالیاتی، 
 اطالعات به 

زبان های مختلف در 
وبسایت اداره مالیات 

وجود دارد.

ات ی ال س: اداره م ک ع
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ی اع م ت ـای اج ـه ه ن زی ه
کارفرما، هزینه های اجتماعی کارکنان استخدامی خود را پرداخت می کند. 
هزینه های اجتماعی عبارتند از هزینه کارفرما، هزینه های فردی و هزینه 

بازنشستگی همگانی. کارفرما باید عالوه بر حقوق، مالیات بر درآمد و 
هزینه کارفرما را نیز برای تمام کارکنان استخدامی خود به دولت بپردازد. 
این پرداختی ها، یک بار در ماه و به اداره مالیات انجام می شود.  کسی 

که مالک یک شرکت خصوصی ست، هزینه کارفرما برای شخص خود نمی 
پردازد و درعوض یک هزینه فردی پرداخت می کند.

اه ی س ار  ک
کار سیاه به معنی این است که کارورز و کارفرما، مالیات یا هزینه های 

اجتماعی را نمی پردازند. اگر یک کارورز یا یک کارفرما، مالیات نپردازند و 
درآمد خود را اظهار نکنند، نقض قانون کرده اند. جامعه براین پایه استوار 

است که هر کس که کار می کند، مالیات بپردازد. این مالیات ها سپس 
برای خدمات درمانی، راه ها، نگهداری از سالمندان و دیگر خدمات رفاهی 

که در دسترس تمام مردم قراردارد، استفاده می شوند. نپرداختن مالیات، 
می تواند مجازات داشته باشد.

اگر سیاه  کار کنید، درصورت بیماری نمی توانید از کمک هزینه بیماری 
استفاده کنید. اگر در سر کار، آسیب ببینید نیز امکانی برای دریافت غرامت 

ندارید. دریافتی شما برای مرخصی نگهداری از فرزند و بازنشستگی کمتر 
خواهدبود و هیچ گواهی کار نیز به شما داده نخواهدشد. اگر سیاه کار کنید، 
برای گرفتن قرارداد اجاره دست اول آپارتمان یا خرید قسطی و اعتباری، دچار 

مشکل خواهیدشد. صاحبخانه ها و شرکت ها اغلب از شما می خواهند که 
قرارداد استخدامی خود را نشان دهید.

وال اح ت  ب ث
ثبت احوال به معنای آن است که شما به عنوان ساکن یک کمون در 

سوئد، نزد اداره مالیات ثبت نام شده اید. تمام کسانی که نامشان ثبت می 
شود، یک شماره شناسائی فردی )personnummer( دریافت می کنند.  

این شماره برای آن است که ادارات بتوانند شما را شناسائی کنند. مهم 
است که در جائی که زندگی می کنید ثبت شده باشید، چون در کمونی 

که ثبت نام هستید، مالیات پرداخت می کنید. هر کمونی براساس تعداد 
افرادی که در آن کمون زندگی می کنند، برای فعالیت های خود، برنامه 

ریزی می کند. اگر نقل مکان کنید یا صاحب فرزندی شوید، باید به اداره 
مالیات اطالع دهید.
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)Personbevis ردی ) ات ف ص ـخ ش ـی م واه گ
گواهی مشخصات فردی برگه ای ست که نشان می دهد شما در اداره 

مالیات ثبت )ثبت احوال( شده اید.  هنگام درخواست کمک هزینه مسکن 
از صندوق بیمه و وقتی که می خواهید گواهینامه رانندگی بگیرید، به 

گواهی مشخصات فردی نیاز دارید.

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

توانید آن را به دست بیاورید.

)Id-kort ( ی  ـای اس ن ارت ش ک
افرادی که در سوئد ثبت احوال شده و به سن ۱۳ سال تمام رسیده اند، 

می توانند از اداره مالیات، درخواست کارت شناسایی، id-kort کنند. شما 
برای نشان دادن سن و تایید هویت خود به کارت شناسایی نیاز دارید. 
تایید هویت به این معنی ست که شما مدرکی برای اثبات هویت خود 

و این که شما، خودتان هستید، نشان می دهید. برای نمونه، شما هنگام 
پیچیدن نسخه در داروخانه یا انجام کاری در بانک، باید کارت شناسایی 
)برگه هویت( خود را نشان دهید. اعتبار کارت شناسایی برای پنج سال 

است. هزینه درخواست کارت شناسایی 4۰۰ کرون است.

برای گرفتن کارت شناسایی، اگر زیر ۱۸ سال سن داریدباید سرپرست خود 
را به همراه داشته باشید. اگر شما دو سرپرست دارید، باید هر دوی آنها 

درخواست شما را پذیرفته باشند.  سرپرست کسی است که مسئولیت 
حقوقی کودکان زیر ۱۸ سال را به عهده دارد. شما باید هویت خود را 

ثابت کنید، یعنی نشان دهید که هستید تا بتوانید کارت شناسایی خود را 
تحویل بگیرید. این کار را از راه های مختلفی می توانید انجام دهید:

مدرک شناسایی مورد تأیید ارائه دهید یا •

یک نفر را که بتواند هویت شما را تأیید کند به همراه ببرید. •

شخصی که بتواند هویت شما را تأیید کند، باید کسی باشد که او را به خوبی 
می شناسید. این فرد باید ۱۸ سال تمام داشته باشد و بتواند یک مدرک شناسائی 

معتبر نیز نشان دهد. او می تواند مثالً همسر، یکی از والدین، خواهر/برادر یا 
فرزند بزرگسال شما باشد. گاهی اوقات یک کارفرما یا کسی از یک اداره که شما 

را به خوبی می شناسد، می تواند تأیید کننده هویت شما باشد.

اگر کارت شناسایی خود را گم کنید باید با اداره مالیات تماس بگیرید. اگر 
کارت شناسایی شما دزدیده شود، عالوه بر اداره مالیات باید با پلیس نیز 

تماس بگیرید و خبر بدهید که کسی کارت شناسایی شما را دزدیده است  
تا شخص دیگری نتواند از کارت شناسایی شما استفاده کند.

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

کارت شناسایی صادر شده توسط اداره مالیات •

گواهی نامه رانندگی سوئدی •

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

کارت خدمت صادر شده از سوی یک اداره دولتی •

کارت شناسائی ملی سوئدی •

گذرنامه سوئدی با جلد قرمز شرابی •

گذرنامه خارجی اتحادیه اروپا که بعد از اول سپتامبر ۲۰۰6 صادر شده  •
باشد

گذرنامه  کشورهای نروژ، ایسلند، سویس یا لیختنشتاین که بعد از اول  •
سپتامبر ۲۰۰6 صادر شده باشد

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

شما که اجازه اقامت در سوئد را دارید، اما فاقد مدرک شناسائی معتبر 
هستید یا کسی را ندارید که هویت شما را تایید کند نیز می توانید کارت 

شناسائی درخواست کنید.  اداره مالیات می تواند مشخصات شما را با 
مشخصاتی که در اداره مهاجرت وجود دارد، مقایسه کند. مشخصاتی که 

مقایسه خواهد شد نام، قد، عکس، امضاء، مدرک سفر و اجازه اقامت 
است. الزم است که هم گذرنامه و هم مدرک اجازه اقامت خود را نشان 
دهید. اگر گذرنامه ای ندارید، می توانید تنها مدرک اجازه اقامت خود را 
نشان دهید. اگر می خواهید هویت خود را به این شیوه ثابت کنید، باید 

آن را هنگام درخواست کارت شناسایی اعالم کنید.

ی اع م ت اج ـای  ه ه  م ی ب
بیمه های اجتماعی بخش مهمی از سیستم رفاهی در جامعه سوئد است. 
این بیمه از خانواده ها، کودکان، توانخواهان، سالمندان و هنگام بیماری یا 
آسیب دیدگی ضمن کار، پشتیبانی مالی خواهد کرد. درمورد حق شما برای 

داشتن بیمه اجتماعی، صندوق بیمه )Försäkringskassan( تصمیم می گیرد. 
صندوق بیمه یک نهاد دولتی ست که در تمام کشور وجود دارد. پرداخت 

کمک هزینه ها نیز توسط صندوق بیمه انجام می شود. سازمان بازنشستگی 
پرداخت حقوق بازنشستگی و کمک مالی به سالمندان را به عهده دارد.
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هنگامی که برای نخستین بار درخواست کمک می کنید، صندوق بیمه 
بررسی می کند که آیا شما از چنین حقی برخوردار هستید یا نه. چند 

نمونه از کمک هایی که می توان از صندوق بیمه درخواست کرد:

ن ـک س ه م ن زی ـک ه م ک
اگر دارای درآمد پایینی هستید و در سوئد ثبت احوال شده اید، شاید 

حق دریافت کمک از صندوق بیمه را داشته باشید. به این کمک، کمک 
هزینه مسکن )bostadsbidrag( گفته می شود. اگر دارای فرزند هستید 
نیز می توانید کمک هزینه مسکن درخواست کنید. موافقت با پرداخت 

کمک هزینه مسکن و میزان آن بستگی به تعداد افراد خانواده شما دارد. 
همچنین به این بستگی دارد که اجاره بهای شما چقدر است و  چقدر 

درآمد دارید. اگر بین ۱۸ تا ۲4 سال سن دارید نیز  از حق دریافت کمک 
هزینه مسکن برخوردار هستید. مهم است که درصورت ایجاد تغییری در 

درآمد خود، آن را به صندوق بیمه اطالع دهید.  اگر نه ممکن است به باز 
پرداخت کمک هزینه های دریافتی خود محکوم شوید.

ن دی ـوق وال ق ح
اگر فرزند دارید یا قرار است صاحب فرزند شوید، کمک هزینه هایی 
برای شما وجود دارد. اگر باردار هستید و کارتان سنگین است و نمی 

توانید وظایف کاری خود را تغییر دهید، حق دارید که حقوق بارداری 
)Havandeskapspenning( دریافت کنید.

Colourbox :س ک ع
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هنگامی که صاحب فرزندی می شوید، حق دارید حقوق 
 tillfällig( و حقوق موقت والدین )Föräldrapenning( والدین

föräldrapenning( دریافت کنید. حقوق والدین به شما اجازه می دهد 
که به مدت 4۸۰ روز نزد فرزندتان در خانه بمانید و برای آن پول بگیرید. 
شما همچنین وقتی که بخاطر بیماری فرزندتان به سرکار نمی روید و نزد 
او می مانید نیز می توانید حقوق دریافت کنید. این حقوق تا ۱۲ سالگی 

فرزند، قابل دریافت است.

تمام والدین، حق دریافت کمک هزینه فرزند )barnbidrag( را نیز دارند. 
مبلغ این کمک هزینه ۱۰۵۰ کرون است و هرماه، تا ۱6 سالگی فرزند، 

پرداخت می شود. اگر بیش از یک فرزند داشته باشید، به شما کمک 
هزینه فوق العاده فرزند پرداخت خواهدشد. به آن کمک هزینه تعدد 

فرزندان می گویند.

اگر دارای فرزندی توانخواه هستید، از حق دریافت برخی کمک هزینه ها 
برخوردار می شوید. والدینی که دارای فرزند توانخواه هستند، می توانند 

کمک هزینه نگهداری از فرزند )vårdbidrag( درخواست کنند.

د ـی اش واه ب خ وان ا ت د ی ـوی ار ش م ی ر ب اگ
اگر هنگامی که شاغل هستید بیمار شوید، کارفرما در ۱4 روز اول، به شما 
حقوق بیماری پرداخت خواهدکرد. پس از آن، صندوق بیمه به شما کمک 

هرینه پرداخت خواهد کرد  که به آن، حقوق بیماری می گویند. 

اگر به دلیل بیماری نتوانید تمام وقت کار کنید یا آسیب دیده باشید یا این 
که توانخواه باشید، صندوق بیمه به شما حقوق پرداخت خواهد کرد.

ه م ی ـدوق ب ن ا ص ـاس ب م ت
صندوق بیمه دارای دفاتر خدماتی ست که می توان به آن ها مراجعه کرد 

و پرسش های خود را  درمیان گذاشت.  معموال باید ازقبل وقت بگیرید. 
 اطالعات بیشتر را می توانید در این وبسایت پیدا کنید: 

.www.forsakringskassan.se

اگر فکر می کنید که تصمیم صندوق بیمه اشتباه است، می توانید به 
آن اعتراز کنید )överklaga(. این اعتراز باید کتبی باشد و ظرف دو 

ماه از تاریخ اعالم تصمیم، انجام شود. اعتراز خود را به دادگاه اداری 
)förvaltningsrätten( بنویسید، اما اول آن را برای صندوق بیمه ارسال 

کنید  برای این که صندوق بیمه امکان تغییر تصمیم خود را داشته باشد.  
اگر صندوق بیمه، تصمیم خود را عوض نکند، شکایت شما برای دادگاه 

اداری فرستاده می شود.
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)Försörjningsstöd ی ) ذران رندگ ـه گ ن زی ـک ه م ک
کمک هزینه گذران زندگی حمایت مالی نیز نامیده می شود. به آن، کمک 

هزینه اجتماعی )socialbidrag( نیز گفته می شود و می توان آن را از 
دفتر تامین خدمات اجتماعی کمون، درخواست کرد. این کمکی ست برای 

کسانی که پولی ندارند.

شرط های مختلفی برای دریافت این کمک هزینه وجود دارد. اگر شما 
قادر به کار کردن هستید، برای دریافت کمک هزینه گذران زندگی، 

باید در جستجوی کار باشید. شما باید درصورت خواست اداره خدمات 
اجتماعی، در فعالیت های دیگر نیز شرکت کند.

اگر از شرکت در فعالیت هایی که اداره خدمات اجتماعی ترتیب می 
دهد خودداری کنید، ممکن است به درخواست شما پاسخ منفی داده 

شود و درنتیجه، پولی دریافت نکنید.  معموال اگر پولی در بانک دارید یا 
صاحب وسیله پر ارزشی مانند ماشین هستید، حق ندارید از اداره خدمات 

اجتماعی پولی دریافت کنید.

ـاالن س زرگ رای ب وزش ب آم
تحصیل در سن بزرگسالی در سوئد، امری عادی ست. افراد زیادی برای 

تقویت حرفه شغلی خود و یا تغییر شغل، تحصیل می کنند. بسیاری نیز 
به این دلیل که یادگرفتن چیزهای جدید جالب است، تحصیل می کنند. 

درس خواندن در تمام طول زندگی، امر مثبتی به نظر می رسد - به آن می 
گویند آموختن مادام العمر.

 در سوئد 
امکانات تحصیلی مختلف 

و زیادی برای بزرگساالن 
وجود دارد. 

Colourbox :س ک ع
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ی  ـغل ـی و ش ل ی ص ح ـای ت م ن  راه
)studievägledning (

اگر مطمئن نیستید که در چه رشته ای می خواهید تحصیل کنید، به 
راهنمای تحصیلی و شغلی مراجعه کنید. این دفتری ست که افراد 

بزرگسال می توانند از آن راهنمایی هایی برای دوره های آموزشی و  شغل 
های مختلف به دست بیاورند.  راهنمای تحصیلی و شغلی می تواند در 

مدارس بزرگساالن در کمون شما مستقر باشد. برای اطالعات بیشتر با 
کمون خود تماس بگیرید.

راهنمای تحصیلی و شغلی، این کمک ها را نیز می تواند دراختیار شما 
قراردهد:

سفارش گواهی تحصیلی •

درخواست شرکت در کالس ها و دوره های مختلف آموزشی •

اطالعات درمورد آنچه که برای واردشدن به یک کالس یا دوره آموزشی  •
نیاز دارید

اطالعات بیشتر درمورد تحصیل •

ی ـغل ی و ش ل ی ص ح ـای ت م ن ـز راه رک م
 اگر شما زیر ۲۰ سال سن دارید می توانید در یک مرکز راهنمای تحصیلی 

و شغلی، راهنمایی و مشاوره دریافت کنید. دراین مرکز، می توانید برای 
نمونه، این کمک ها را نیز دریافت کنید:

 گفتگو درمورد این که چه رشته تحصیلی یا شغلی را  •
می خواهید انتخاب کنید

کمک برای این که خودتان در مورد رشته های تحصیلی یا شغلی  •
اطالعات کسب کنید

اطالعات در مورد تحصیل در کشورهای دیگر •

)sfi ران - اس اف ای ) اج ه ـرای م ـوئدی ب ـان س زب
زبان سوئدی برای مهاجران، sfi، یک آموزش مقدماتی زبان سوئدی برای 

بزرگساالنی ست که زبان سوئدی، زبان مادری آنها نیست. شما می توانید 
sfi را به صورت تمام وقت یا نیمه وقت بخوانید.  این دوره آموزشی، 

رایگان است.

در آموزش sfi، بسته به تحصیالت شما، جهت های مختلفی وجود دارد. 
برای نمونه، sfi برای آمادگی شغلی و sfi برای کسانی که تحصیالت 

دانشگاهی یا دبیرستانی دارند.
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درصورت داشتن ۱6 سال تمام، حق دارید که در کالس های آموزش زبان 
سوئدی به مهاجران شرکت کنید. اما معمول تر این است که افراد زیر ۲۰ 
سال، زبان سوئدی را در دبیرستان بیاموزند. هنگام ثبت نام برای sfi، باید 
یک گواهی مشخصات فردی از اداره مالیات و کارت شناسائی، گواهینامه 

رانندگی یا گذرنامه به همراه داشته باشید.

س  ووک وم ـاالن – ک س زرگ ـی ب ون م ـوزش ک آم
)Komvux (

کومووکس، آموزشگاهی ست که بزرگساالن، دروس دوره های نه ساله 
ابتدائی را در آنجا می خوانند و به آن آموزش مقدماتی برای بزرگساالن 

گفته می شود. اگر شما دارای تحصیالتی معادل دوره ابتدایی سوئد نباشید، 
حق دارید که از آموزش مقدماتی برای بزرگساالن برخوردار شوید. برای 
خواندن زبان سوئدی در سطح ابتدایی، شما باید مدرک sfi D را داشته 

باشید.

در کومووکس شما می توانید درس های دبیرستانی سوئد را نیز بخوانید. 
به آن آموزش دبیرستانی برای بزرگساالن گفته می شود. اگر شما دارای 

تحصیالتی معادل دوره دبیرستانی سوئد نباشید، حق دارید که از آموزش 

Colourbox :س ک ع
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دبیرستانی برای بزرگساالن برخوردار شوید. برای آموختن زبان سوئدی در 
سطح دبیرستان، شما باید سوئدی به عنوان زبان دوم )SAS( در سطح 

مقدماتی )SAS G( را خوانده باشید.

در کومووکس، دوره های آموزشی وجود دارد که می توانید آنها را نیز پس 
از دبیرستان بخوانید. نمونه ای دراین زمینه، دوره های آموزش تکمیلی 

ست که یک دوره آموزش فنی و حرفه ای برای بزرگساالن است. اگر دوره 
دبیرستان را در کومووکس به پایان برسانید، می توانید تحصیل خود را در 
سطح مدرسه عالی و دانشگاه ادامه دهید. تحصیل در کومووکس نسبت 

به مدارس و دبیرستان های عادی، سریع تر پیش می رود.  شما باید 
خودتان درمورد برنامه های تحصیلی خود تصمیم بگیرید و می توانید به 
صورت روزانه یا شبانه تحصیل کنید. درس خواندن در کومووکس رایگان 
است، اما پول کتاب ها و دیگر مواد درسی را باید خودتان بپردازید. اگر 

شما بیش از ۲۰  سال سن دارید و حداقل ۵۰ درصد درس می خوانید، 
می توانید از سازمان مرکزی کمک های تحصیلی )CSN (، کمک هزینه 

تحصیلی و وام تحصیلی درخواست کنید.

برای افرادی که برای نمونه دچار معلولیت ذهنی یا دیگرمشکالت روانی 
دیگر هستند نیز آموزش بزرگساالن وجود دارد. چنین آموزشی، َسرووکس 

)särvux( نام دارد.

ی  ردم ی م ال ـدارس ع ا م ـاالن و ی س زرگ اه ب ـگ وزش آم
)Folkhögskolor (

یک آموزشگاه بزرگساالن، مدرسه ای برای دانش آموزان بزرگسال است. در 
این آموزشگاه می توانید درس های دوره ابتدایی و دبیرستان را بخوانید. 

در بسیاری از این آموزشگاه ها، می توان همزمان با تحصیل، زندگی 
هم کرد. در یک آموزگشاه بزرگساالن می توانید دوره های مختلفی را 

بگذرانید:

دوره های آموزشی عمومی که می توانید به جای دوره های دبیرستانی  •
و گاهی ابتدایی بگذرانید. با توجه به تحصیالتی که دارید، می توانید 

از یک تا چهار سال در اینجا درس بخوانید. سرعت آموزش دراین 
آموزشگاه، کندتر از کومووکس است.

دوره های آموزشی اختصاصی، دوره هایی هستند که برای رشته های  •
خاصی درنظر گرفته شده اند. برای نمونه می توانید موسیقی یا هنر 

بخوانید. همچنین می توانید یک حرفه بخصوص مانند مربی گری 
فعالیت های اوقات فراغت یا دستیاری بخش پزشکی را یاد بگیرید. 

زبان سوئدی برای مهاجران آموزشگاه های بزرگساالن می توانند دوره  •
های آموزش زبان سوئدی برای مهاجران )Sfi( نیز داشته باشند.
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هرآموزشگاه، خود درمورد پذیرش دانش آموزان تصمیم می گیرد. آموزشگاه 
های بزرگساالن دارای سیستم نمره گذاری مخصوص به خود هستند. تحصیل 

در آموزشگاه های بزرگساالن، می تواند شرایط عمومی برای ورود به دانشگاه 
ها و مدارس عالی را به شما بدهد. منظور این است که شما، معلوماتی را که 

برای تحصیل در مدارس عالی و دانشگاه ها الزم است، به دست آورده اید.

)YH-utbildning ه ای ) رف ی و ح ن ـی ف ال ـوزش ع آم
آموزش عالی فنی و حرفه ای، شکلی از تحصیل است که شما در آن، یک 

حرفه مشخص در یک رشته خاص را آموزش می بینید. آموزش عالی فنی و 
حرفه ای، YH-utbildning، جانشینی برای تحصیل طوالنی تر در دانشگاه 

و مدرسه عالی ست.  این دوره آموزشی، رایگان است. در طول تحصیل، 
دانشجویان ازطریق کارآموزی در تماس زیادی با شرکت ها قرار می گیرند.

طی این دوره ها دانشجویان در تماس نزدیک با زندگی کاری و حرفه ای 
هستند.  هدف این است که دانشجویان بتوانند به مجرد پایان تحصیل، 

کاری پیداکنند. برخی از دوره های آموزش عالی فنی و حرفه ای، آموزش 
زبان سوئدی را نیز به عنوان کمک ویژه دراختیار دانشجویان قرارمی 

دهند. این کمک برای شماست که زبان مادری دیگری بجز سوئدی دارید. 
اگر می خواهید بیشتر درباره آموزش عالی فنی و حرفه ای بدانید، می 

www.myh.se :توانید با اداره آموزش عالی فنی و حرفه ای تماس بگیرید

برای تحصیل در یک دوره آموزشی عالی فنی و حرفه ای، شما باید مدرک 
مقدماتی دبیرستان را برای ورود به دانشگاه و مدرسه عالی داشته باشید. 

این به این معنی است که شما دارای مدارک گذراندن رشته هایی که برای 
تحصیل در دانشگاه و مدرسه عالی الزم است، هستید. 

)KU-utbildning ل، ) م ک ـورش م دوره آم
دوره های آموزش مکمل توسط افراد و نهادهای خصوصی ترتیب داده 
می شوند. بعضی از این دوره ها در سطح دبیرستانی و بعضی نیز بعد 
از دبیرستان هستند. این دوره ها برای رشته های مختلف است مانند 

هنر، مد، طراحی، پرواز، هنرهای دستی و محافظت از پوست و تندرستی. 
بسیاری از این دوره ها، دانشجویان را برای ورود به مدارس عالی یا آموزش 

های حرفه ای آماده می کنند. اغلب این دوره ها، پولی هستند.

ی  ال ـه ع درس Universitet( و م اه ) ـگ ش دان
)högskola (

در سوئد، هم مدارس عالی و هم دانشگاه وجود دارد. تفاوت این دو در 
این است که در دانشگاه، دوره های پژوهشی الزامی ست، درحالی که 
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این شرط برای مدارس عالی وجود ندارد. رشته های تحصیلی دانشگاه و 
مدارس عالی دارای امتیاز و دانشنامه مشابه هستند. در هر استان، حداقل 

یک دانشگاه یا مدرسه عالی وجود دارد.

ه ان داگ ـی ج ای درس ده ا واح ی ی ال وزش ع ه آم ـت رش
یک رشته آموزش عالی در بر گیرنده چندین واحد درسی است که بعدا به 

گرفتن یک دانشنامه ختم می شود. گرفتن دانشنامه به این مفهوم است 
که دانشجو تمام آزمون ها را گذرانده و فارغ التحصیل شده است. در یک 
رشته آموزش عالی شما باید بیشتر دوره ها را بگذرانید. اما دوره هایی نیز 

هستند که شما خودتان می توانید انتخاب کنید.  برای به دست آوردن 
دانشنامه مثاًل رشته های پزشکی، لیسانس علوم اجتماعی، حقوق قضائی یا 

مهندسی باید واحدهای آن رشته تحصیلی را خواند. اگر واحدهای درسی 
جداگانه ای می خوانید، انتخاب دوره ها و ترتیب خواندن آنها با خود 
شماست. دانشجوی تمام وقت باید هر سال 6۰ واحد آموزش عالی را 

بگذراند.

ُون س ارل دا ک ل ی ات س: م ک ع

ساختمان اصلی دانشگاه 
یوتبوری



1 © شـورای شـهر یوتبوری و اسـتانداری اسـتان  یوتالند غربی ۰9  | درباره سوئد 

ی ال ه ع درس اه و م ـگ ش ه دان ط  ورود ب ـرای ش
برای این که بتوانید در یک رشته آموزش عالی تحصیل کنید، باید در وحله 

اول واجد شرایط عمومی ورود به این سطح تحصیلی باشید. گاهی به 
صالحیت ویژه ای هم نیاز است. یعنی این که شما باید برخی واحدهای 

درسی دبیرستانی را خوانده باشید تا بتوانید در بعضی از رشته ها در 
 مدارس عالی و  دانشگاه وارد شوید. 

صالحیت عمومی را کسی دارد که:

مدرک پایان تحصیالت دبیرستانی را گرفته و در حداقل 9۰ درصد درس  •
ها، نمره قبولی داشته است.

مدرک پایان تحصیالت آموزش بزرگساالن را گرفته و در حداقل 9۰  •
درصد درس ها، نمره قبولی داشته است.

دارای یک مدرک تحصیلی سوئدی یا خارجی معادل تحصیالت  •
دبیرستانی یا آموزش بزرگساالن در سوئد است، مانند:

مدرک تحصیلی از  آموزشگاه بزرگساالن و  گذراندن دوره  -
هایی که این صالحیت را می دهند

کسب معلومات به شیوه دیگری که معادل تحصیالت  -
دبیرستانی یا آموزش بزرگساالن در سوئد باشد

داشتن صالحیت عمومی از دانمارک، فنالند، ایسلند یا نروژ -

از طریق تحصیالت سوئدی یا خارجی، یا تجربیات عملی،  -
معلوماتی کسب شده باشد که بتواند امکان تحصیل در 

سطح آموزش عالی را بدهد

برای کسانی که تحصیالت خارجی دارند، دانش کافی در زبان سوئدی و 
انگلیسی نیز یکی از شرط هاست.

صالحیت ویژه می تواند برای رشته های مختلف تحصیلی، متفاوت باشد. 
اطالعات در مورد صالحیت ویژه برای هر رشته، نزد دانشگاه یا مدرسه 

عالی دانده ی آن رشته، وجود دارد.

ی ال ات ع ی ص ح ـارج ت خ م
بخش بزرگی از هزینه فعالیت های دانشگاه ها و مدارس عالی توسط 

دولت تامین می شود.

درنتیجه تمام رشته های آموزش عالی رایگان هستند و شما تنها هزینه 
کتاب ها و دیگر وسایل تحصیلی خود را می پردازید.

دانشجویان مهمانی که مدت معینی تحصیل می کنند و از کشورهای خارج 
از اتحادیه اروپا یا منطقه همکاری اقتصادی اروپا آمده اند، باید شهریه 

بپردازند.
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اگر شما حداقل نیمه وقت یعنی ۵۰ درصد درس می خوانید، می توانید از 
سازمان مرکزی کمک های تحصیلی )CSN (، کمک هزینه تحصیلی و وام 

تحصیلی درخواست کنید.

ر ـت ش ی ات ب اع اط
در باره تحصیل در مدارس عالی به زبان های مختلف، می توانید در این 

وبسایت بخوانید: www.studera.nu. اگر خواستار اطالعات بیشتری 
 درمورد مقررات پذیرش  هستید، به این وبسایت مراجعه کنید: 

www.antagning.se

ابی ی ارزش 
ارزشیابی یعنی تعیین کردن ارزش چیزی که سنجش دقیق آن دشوار است. 

وقتی تحصیالت شما یا معلومات شما در یک شغل بخصوص، مورد رسیدگی 
قرارگیرد، به آن ارزشیابی می گویند. ارزشیابی تحصیالت قبلی یا معلومات 

حرفه ای شما می تواند نشان دهد که شما از معلوماتی معادل آن چه که در 
سوئد تدریس می شود، برخوردارید. شما می توانید در یک ارزشیابی شغلی 
شرکت کنید تا درجریان آن، معلومات حرفه ای شما به صورت گفتگو و در 

عمل، ارزیابی شود. شما می توانید برای شغل هایی مانند کارهای ساختمانی، 
درمان، صنعت، حمل و نقل و  رستوران ارزیابی شوید.

ی ارج ی خ ل ی ص ح ت ـدارک  م ـی  اب ارزی
اگر یک دوره آموزش عالی خارجی را به پایان رسانده اید، تحصیالت شما 

می تواند نزد سازمان آموزش عالی ارزیابی شود.  این ارزیابی ، رایگان 
www.uhr.se :است.  اطالعات بیشتر را دراین وبسایت بخوانید

بعضی از مشاغل با مقرراتی که در قوانین سوئد درمورد شرایط الزم برای 
کار در این شغل ها وجود دارد، تنظیم شده اند، مانند برخی مدارک فارغ 

التحصیلی. اگر شما خواستار کار در یکی از این مشاغل هستید، باید 
مجوز الزم را از اداره ی مسؤل آن شغل درخواست کنید. برای نمونه، شغل 

خدمات درمانی مانند پزشکی یا پرستاری از اداره کل امور اجتماعی و 
شغلی در محدوده آموزش از اداره کل امور مدارس.

ی ارج ـی خ ل ی ص ح ـدارک ت ـه م م رج ت
اگر می خواهید مدارک تحصیلی شما ارزیابی شوند، اول باید به زبان 

سوئدی ترجمه شوند. این ترجمه باید توسط یک مترجم حرفه ای انجام 
شود. اداره کاریابی معموال برای ترجمه مدارک تحصیلی، کمک می کند. 
اگر مدارک به زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیائی یا یکی از 

زبان های اسکاندیناوی نوشته شده باشند، نیازی به ترجمه ندارند.
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ی ل ی ص ح ـی ت ال ـک م م ک
کمک مالی تحصیلی، وام و کمک هزینه ای ست که می توانید هنگام 

تحصیل دریافت کنید. برای تحصیل در دانشگاه ها، مدارس عالی و برخی 
رشته های دبیرستانی می توان کمک مالی تحصیلی دریافت کرد. در همان 
ترم تحصیلی که به سن ۲۰ سالگی تمام می رسید، می توانید کمک هزینه 

تحصیلی برای تحصیل در آموزشگاه بزرگساالن folkhögskola، آموزش 
کمونی بزرگساالن )komvux( یا سایر دوره های ابتدائی و دبیرستانی، 

کمک مالی تحصیلی دریافت کنید.

سازمان مرکزی حمایت های تحصیلی، CSN کمک مالی تحصیلی را 
پرداخت می کند. اگر مایل باشید می توانید هنگام تحصیل، تنها بخش 

کمک هزینه را دریافت کنید. برای دریافت حداکثر کمک مالی تحصیلی 
در هر ماه، سقفی وجود دارد، اما درصورت تمایل می توانید وام کمتری 
دریافت کنید. شما اگر صاحب فرزند هستید، می توانید هنگام تحصیل، 
کمک مالی فوق العاده دریافت کنید. شش ماه پس از دریافت آخرین 
کمک مالی تحصیلی، باید بازپرداخت آن را آغاز کنید. اطالعات بیشتر 

 درباره کمک مالی تحصیلی را در این وبسایت پیدا می کنید: 
www.csn.se

ت  ی عال ـت و ف راغ ات ف اوق
ی ن م ـای انج ه

اوقات فراغت به زمان پس از کار یا درس گفته می شود. در سوئد یک 
سنت قوِی فعالیت های انجمنی وجود دارد و بسیاری از مردم در اوقات 

فراغت خود عضو یک یا چند انجمن هستند. در فعالیت های انجمنی 
شما می توانید با کسانی که عالقمندی های مشابه شما را دارند آشنا شوید 

و تماس های بیشتری با جامعه سوئد پیداکنید. برای شما که تازه وارد 
هستید، عضویت در یک انجمن می تواند راهی برای یافتن دوستان جدید 
و یادگرفتن سریع زبان سوئدی باشد. در یک انجمن، امکان کار با مسائل 

اجتماعی نیز برای شما فراهم می شود.

در سوئد، آزادی تشکیل انجمن وجود دارد. این، بخش مهمی از یک جامعه 
ی دموکراتیک است. آزادی تشکیل انجمن به این معنی ست که همه حق 

دارند که یک انجمن تاسیس کنند. گروهی از مردم که عالیق مشترک یا 
 پیشینه مشترکی دارند، می توانند یک انجمن تشکیل دهند. 

انواع مختلف انجمن وجود دارد، مانند انجمن های ورزشی، انجمن های 
فرهنگی و موسیقی و انجمن های مذهبی. کار در یک انجمن معموال 

داوطلبانه است و دستمزدی پرداخت نمی شود.
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ن م ج ـک ان ل ی ی ـک ش ت
برای تشکیل یک انجمن باید یک هیئت مدیره وجود داشته باشد.  هیئت 
مدیره پیشنهادهایی را برای مقررات انجمن می نویسد که باید در انجمن 

اجرا شود. این مقررات، اساسنامه )stadgar( نامیده می شود. در اغلب 
موارد، انجمن ها در اداره مالیات ثبت می شوند و یک شماره ثبت 

سازمانی دارند. انجمن ها معموال یک حساب بانکی نیز دارند.

ف ل ت خ ـای م ن ه م ج ـا ان ـاس ب م ت
اگر می خواهید در یک انجمن عضو شوید، یک انجمن تأسیس 

کنید یا برای یک انجمن درخواست پول کنید با کمون خود تماس 
بگیرید. در کمون، ممکن است برای نمونه بخش اوقات فراغت 

)fritidsförvaltningen( باشد که به انجمن ها کمک کند. 

ران اج ه ای م ـن ه م ج ان
یک انجمن مهاجران، انجمنی ست که به افرادی که از یک کشور آمده اند 

کمک می کند تا یکدیگر را در کشور جدیدشان پیدا کنند.  انجمن های 
مهاجران می توانند کمک خوبی برای مهاجران تازه وارد باشند تا جامعه 

سوئد را درک کنند.

ی گ ن ره ـای ف ن ه م ج ان
یک انجمن فرهنگی می تواند انجمنی باشد که اعضای آن عالقمند به نوع 

خاصی از رقص، تئاتر یا موسیقی  هستند و یا ا ین که افرادی با پیشینه 
قومی و فرهنگی مشترک را گردهم جمع کند.

Colourbox :س ک ع ا بانوان مسن تر برانید. ب
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ی اع ف ت ر ان ی ای غ ان ه ـازم س
سازمان های غیر انتفاعی تالش می کنند تا جامعه را توسعه داده و تغییر دهند.

به سازمان های غیر انتفاعی گاهی سازمان های داوطلبانه یا سازمان های 
غیردولتی )NGO( نیز گفته می شود. بسیاری از انجمن های سوئد در 

مناطق زیادی از کشور فعالیت دارند. بعضی از آنها در خارج از کشور نیز 
فعال هستند.

در اینجا تعدادی از سازمان های غیر انتفاعی سوئد را می بینید:

صلیب سرخ یک سازمان بین المللی ست که در سراسر جهان وجود دارد، 
گاهی نیز با نام هالل احمر. سازمان صلیب سرخ می تواند برای یافنن 

بستگانی که تماس با آنها به دلیل جنگ یا درگیری ها و یا سوانح طبیعی 
قطع شده به آدم کمک کند.

این سازمان، دفترهای محلی در برخی از کمون ها نیز دارد  که می تواند 
در دروس مدرسه و یا انجام فعالیت هایی برای شما که تازه وارد هستید، 
کمک کند. سازمان صلیب سرخ همچنین دارای مراکز درمانی برای آسیب 

دیدگان جنگ و شکنجه در برخی از کمون هاست.

سازمان نجات کودکان یک سازمان بین المللی ست که برای حقوق کودکان 
در سوئد و کشورهای دیگر کار می کند.

KFUM  بخشی از سازمان بین المللی YWCA-YMCA است. آن ها 

دال  ن ی ل ل ائ ک ی س: م ک ع
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بیشتر فعالیت هایی را برای نوجوانان تازه وارد ترتیب می دهد. نوجوانان 
جمع می شوند تا به همراه یک سرپرست، برای نمونه به سینما بروند، 

ورزشی را امتحان کنند یا به تئآتر بروند.

IM )کمک های انسانی فردی( سارمانی بین المللی ست، اما در سوئد نیز 
فعالیت دلرد. کار این سازمان در زمینه همپیوستگی و مشارکت در جامعه 

است.

ـی اس ی ای س ن ه م ج ان
اگر به سیاست عالقه دارید می توانید در یک حزب سیاسی یا یک سازمان 

سیاسی عضو شوید. در اغلب احزاب سیاسی، گروه هائی هم برای 
بزرگساالن و هم برای جوانان وجود دارد.

ر گ ای دی ـن ه م ج ان
انجمن های زیاد دیگری وجود دارند که می توانند جالب باشند. انجمن 

های طرفداران طبیعت و حیوانات، انجمن های زیست محیطی و انجمن 
های مذهبی. انجمن های بازنشستگان نیز وجود دارند که برای خواسته 

های بازنشستگان فعالیت می کنند.

ـوئد ت در س ـن ک س ی- ی ردم ای م ـش ه ب ن ج
یک  جنبش مردمی زمانی شکل می گیرد که گروه بزرگی از مردم برای یک 

هدف مشترک کار می کنند، مانند محیط زیست و مخالفت با نوشیدن 
مشروبات الکلی. جنبش های مردمی مدت بسیار زیادی در سوئد وجود 
داشته اند. یک جنبش مردمی  اغلب سازمانی ست که در نقاط مختلف 

کشور وجود دارد.  جنبش های مردمی در طول قرن نوزدهم و آغاز 
قرن بیستم، از اهمیت زیادی در سوئد برخوردار بودند. در آن دوره ها، 
بسیاری از جنبش های مردمی برای حقوق انسان ها و برای جامعه ای 

دارای دموکراسی بیشتر مبارزه می کردند.

جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی،  جنبش کلیسای آزاد و جنبش کارگری 
از جنبش های بزرگ بودند. جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی، نخستین 

جنبش بود. این جنبش برای این که مردم کمتر مشروب الکلی بنوشند، 
فعالیت می کرد. جنبش کلیسای آزاد یک جنبش مسیحی ست. پیش از آن، 
این جنبش برای نمونه برای حق رأی همگانی تالش کرده بود. بسیاری از  

جنبش های مردمی برای برخورداری همه مردم از امکان تحصیل و آموزش 
تالش می کردند. امروزه بسیاری از جنبش های مردمی در زمینه مسائل 

سیاسی کار می کنند. همچنین جنبش های مردمی وجود دارند که امروزه 
 .A-kassan  به صورت ادارات دولتی کار می کنند، مانند بیمه بیکاری یا

سنت فعالیت دسته جمعی برای ایجاد تغییر هنوز در جامعه سوئد وجود 
دارد. امروزه نیز انجمن های زیادی فعالیت می کنند.
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)Folkbildning ی ) ردم ـوزش م آم
آموزش مردمی به معنای این است که تمام بزرگساالن از یک آموزش 

عمومی برخوردار شوند. تمام آموزش ها در انجمن های آموزشی و 
آموزشگاه های بزرگساالن، آموزش مردمی نامیده می شوند. آموزش مردمی 
در سوئد، رشد خود را از بیش از ۱۰۰ سال پیش آغاز کرد و هنوز هم یک 

جنبش قوی ست. مردم از طریق آموزش مردمی، معلوماتی کسب می کنند 
تا بتوانند فعاالنه برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک مشارکت کنند.

ـی وزش آم ای  ه ن  م ج ان
یک انجمن آموزشی، سازمانی ست با آموزش هایی برای بزرگساالن. انجمن 

های آموزشی بسیاری وجود دارند که محفل های آموزشی، برنامه های 
فرهنگی و سایر آموزش ها را برای بزرگساالن ترتیب می دهند. یک محفل 

آموزشی، گروهی ست که با یکدیگر چیزی را می آموزند. این می تواند برای 
 Studieförbundet Vuxenskola, .نمونه هنر، موسیقی، زبان یا فرهنگ باشد
Folkuniversitet, Medborgarskola و ABF چند انجمن آموزشی هستند. 

انجمن های آموزشی در سوئد هر سال حدود ۳۰۰۰۰۰ محفل آموزشی 
تشکیل می دهند. آنها بیش از دو میلیون شرکت کننده دارند.

ـابه ش ات م دم ان و خ ـدگ ن اه ن ـای پ م ن راه
بسیاری از کمون ها و سازمان های غیر دولتی به پناهندگان تازه وارد و 

مهاجران کمک می کنند تا با سوئدی ها در تماس قرار بگیرند.  هدف این 
است که مهاجران و سوئدی ها در اوقات فراغت یکدیگر را مالقات کنند تا 
با یکدیگر آشنا شوند و با هم تبادل تجربیات کنند. این تماس ها می تواند 

به صورت فعالیت های مختلف مانند بولینگ، بازدید از موزه ها یا سایر 

Colourbox :س ک ع
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اماکن جالب توجه باشد. برای اطالع از آنچه دراین زمینه وجود دارد، با 
کمون خود تماس بگیرید.

ان وان ان و نوج ـودک رای ک ـت ب راغ ـات ف اوق
ت راغ ات ف ای اوق ـه ه ان خ

در کمون ها معموال خانه های اوقات فراغت برای نوجوانان بین ۱۲ تا ۱6 
ساله وجود دارد. خانه های اوقات فراغت برای جوانان با سن باالتر نیز 

وجود دارد. در خانه های اوقات فراغت، نوجوانان می توانند فیلم تماشا 
کنند و دوستان خود  را ببینند. معموال خانه های اوقات فراغت دوره 

هایی را نیز ترتیب می دهند که نوجوانان می توانند رقص، بازی در نمایش 
و عکس گرفتن را بیاموزند. برای اطالع از آنچه دراین زمینه وجود دارد، با 

کمون خود تماس بگیرید و یا به وبسایت کمون مراجعه کنید.

ان وان رای نوج ـات ب دام اق
عالوه بر خانه های اوقات فراغت، در بسیاری از کمون ها اقدامات ویژه 

ای نیز برای نوجوانان انجام می شود.  شاید باشگاه های نوجوانان یا اماکن 
مالقات وجود داشته باشد که در آنها نوجوانان بتوانند باهم دیدار کرده 

و از امکان ایجاد یک پروژه یا تشکیل گروه های مختلف برخوردار شوند. 
برای اطالع از آنچه دراین زمینه وجود دارد، با کمون خود تماس بگیرید و 

یا به وبسایت کمون مراجعه کنید.

Colourbox :س ک ع
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ـی ای ورزش ن ه م ج ان
انجمن های ورزشی برای بسیاری از کودکان و نوجوانان در سوئد مهم 

هستد. آنها دراین انجمن ها می توانند ورزش های مختلفی مانند فوتبال، 
اسب سواری و شنا را تمرین کنند. تحقیقات علمی نشان می دهند که 

حال نوجوانانی که ورزش می کنند بهتر است و دیدگاه مثبت تری نسبت 
به آینده دارند. این نوجوانان استرس کمتر  و دوستان بیشتری دارند.
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ث،  رای بح ی ب ـش های پرس
3 ش  بخ

چه اهمیتی برای جامعه خواهد داشت اگر شما سیاه کار کنید و 
مالیات نپردازید؟

عضویت در یک انجمن صنفی، چه سودها و زیان هایی دارد؟

عضویت در صندوق بیکاری a-kassan، چه سودها و زیان هایی 
دارد؟

بیشتر مشاغل ازطریق روابط و شبکه های اجتماعی به دست می 
آید- شما چطور می توانید این روتبط را در سوئد ایجاد کنید؟

به نظر شما مالیات باید صرف چه اموری شود؟

سطح مالیات در سوئد باالست یا پایین است؟

چگونه می توانید هنگام درخواست کار در سوئد، از تجربه های 
حرفه ای قبلی خود استفاده کنید؟

هنگام انتخاب رشته تحصیلی، نیاز است که به چه چیزهایی فکر 
کنید؟

در اوقات فراغت خود بیشتر چه می کنید؟

به کدام حرفه و شغل در سوئد عاقه مند هستید؟

برنامه ای برای ادامه تحصیل دارید؟

آیا توانسته اید با انجمن هایی که برایتان جالب هستند، تماس 
برقرار کنید؟
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فردیـت حقوق و وظایف  .4
مطالب فهرسـت 

ر ش ب وق  ق و ح ـاوات  س م

ض ی ع ب ت ـر  راب ب در  ـت  ظ اف ح م

رد ـواده و ف ان  خ

ان ودک ـوق ک ق ح

ک زدی ط ن ت در رواب ـون ش ان و خ ـه زن ی ل ـردان ع ت م ـون ش خ

Colourbox :س ک ع
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ر قوق بش ـاوات و ح س م
مساوات یعنی این که تمام آدم ها ارزش یکسانی دارند و باید با آنها هم 

ارز رفتار شود.

واژه مساوات از اعالمیه جهانی سازمان ملل برای حقوق بشر در سال ۱94۸ 
گرفته شده است. اعالمیه حقوق بشر سازمان ملل درباره این است که تمام 

آدم ها ارزش و حقوق یکسانی دارند. تمام انسان ها از حق آزادی بیان، 
اعتقاد به هر خدایی که می خواهند و انتخاب شریک زندگی برخوردارند.

اعالمیه حقوق بشر سازمان ملل تمام مردم جهان را دربر می گیرد. یک 
دموکراسی مدرن، بدون احترام به حقوق بشر دوامی نخواهد داشت. دولت 
ها باید از شهروندان خود در برابر تبعیض و فشار محافظت کنند. در سوئد، 

حقوق بشر توسط سه قانون اساسی پاسداری می شود: نظام حکومتی، آزادی 
چاپ و نشر و آزادی بیان. قوانین تاکیددارند که دولت و کمون ها باید برای 

تامین حق کار، مسکن و آموزش تمام شهروندان تالش کنند.

در وبسایت دولت www.manskligarattigheter.se می توانید درباره 
حقوق بشر بیشتر بخوانید.

Colourbox :س ک ع
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)Europakonventionen ا ) ـان اروپ م ی پ
از سال ۱9۵۰ یک پیمان اروپایی برای پاسداری از حقوق بشر به وجود آمده 

است  که پیمان اروپا نامیده می شود. یک پیمان یا konvention، توافقی 
ست میان چند کشور. چند نمونه از حقوقی که در این پیمان وجود دارد:

حق آزادی و امنیت شخصی •

حق برخورداری از یک دادگاه عادالنه •

 حق برخورداری از احترام نسبت به زندگی خصوصی و خانوادگی •

در سال ۱9۵۰، این امر در سوئد به صورت قانون در آمد. حکومت، دولت 
و کمون ها باید مراقب رعایت پیمان اروپا در کشور باشند.

ض عی ـر تب راب ـت در ب ظ اف ح م
محافظت شدن در برابر تبعیض، یک حق انسانی ست. تبعیض به معنای 

آن است که با برخی از مردم یا گرو ه ها به صورتی بدتر از بقیه رفتار 
شود و این جرمی علیه حقوق بشر است.

ض  ی ع ب ت ـع  ن م ی  ال ع ـر  اظ ن
)Diskrimineringsombudsmannen (

ناظر عالی منع تبعیض، DO، یک نهاد دولتی ست که برای حقوق و 
فرصت های برابر برای همه، کار می کند. DO، مراقب است که قانون 

منع تبعیض رعایت شود.

برپایه قانون منع تبعیض، رفتار نامناسب شرکت ها و سازمان ها با برخی 
از مردم به دلیل جنسیت، هویت یا شکل جنسیتی ، مذهب یا هر باور 

دیگر، سن، تعلق قومی، معلولیت یا گرایش جنسی ممنوع است. 

محل های کار و مدارس باید طرحی برای مقابله با تبعیض داشته باشند. 
چنانچه مورد تبعیض قرار بگیرید، می توانید با DO تماس بگیرید. 

www.do.se :وجود دارد DO اطالعات بیشتر در وبسایت

)jämställdhet ـی ) س ن ری ج راب ت و ب ـی س ن ج
برابری جنسی درمورد مساوات میان زنان و مردان است. زنان و مردان 

باید حقوق و فرصت هایی مشابه داشته باشند. آنها همچنین باید به یک 
اندازه از قدرت تاثیرگذاری بر جامعه و زندگی شخصی خود برخوردار 

باشند. اگر با کسی به دلیل مرد یا زن بودن، نامناسب رفتار شود، مورد 
تبعیض جنسی قرارگرفته است.
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در آغاز سال های ۱9۰۰ تفاوت های زیادی درمورد حقوق زنان و مردان 
در سوئد وجود داشت.  زنان تا پیش از سال ۱9۲۱ از حق رای برخوردار 

نبودند. از همین زمان، زنان ازدواج کرده، بالغ و مستقل نیز شناخته شدند. 
به این معنا که مثال خود آنها امکان یافتند که درمورد درآمد خود تصمیم 

بگیرند.  پیش از این، بسیاری از زنان ازدواج کرده، از خانه و فرزندان خود 
مراقبت می کردند، اما در طول سال های ۱97۰، مهدکودک ها و خانه های 

اوقات فراغت زیادی برای کودکان ایجاد شد. درنتیجه کار کردن و کسب 
درآمد برای زنان آسان تر شد.

پیش از این، بخش عمده ای از کاِر خانه توسط زنان انجام می شد. منظور 
از کاِر خانه برای نمونه نگهداری از فرزندان، شستشو، نظافت و ظرفشویی 

ست. امروزه در کاِر خانه برابری بیشتری دیده می شود، اما زنان هنوز 
بیشتر از مردان، در خانه کار می کنند. زنان در هفته حدود ۲6 ساعت و 

مردان حدود ۲۱ ساعت در خانه کار می کنند.

هنگامی که یک خانواده صاحب فرزند می شود، والدین حق دارند که در 
خانه و در کنار فرزند خود باشند و به این منظور، از مرخصی استفاده کنند  

که به آن مرخصی والدین می گویند. هنگامی که شما از مرخصی والدین 
استفاده می کنید، می توانید از صندوق بیمه، حقوق والدین درخواست کنید. 

معمول است که هم مادر و هم پدر از کار و تحصیل مرخصی بگیرند تا 
بتوانند در خانه و با فرزند خود باشند. اما با این حال این بیشتر زنان هستند 

که در خانه و پیش فرزند می مانند. برای این که مردان بیشتری در خانه و 

Colourbox :س ک ع
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نزد فرزندان خود بمانند، دولت پاداشی را درنظر گرفته است. یعنی این که 
هرگاه والدین، مرخصی والدین را بطور مساوی میان خود تقسیم می کنند، 

می توانند حقوق فوق العاده والدین درخواست کنند.

ـت اس ی ان در س زن
امروزه تقریبا به اندازه مردان، زنان نیز در پارلمان حضور دارند. در هیئت 
دولت نیز نیمی از وزرا مرد و نیمی زن هستند. درمیان سیاستمدارانی که 

برای کمون های کشور انتخاب شده اند، حدود 4۳ درصد، زن هستند.

ـه درس ار و م ری در ک راب ب
در سوئد در مقایسه با کشورهای دیگر، زنان زیادی به کار مشغولند. حدود 

۸۰ درصد از تمام زنان ۲۰ تا 64 ساله، کار می کنند. اما در کار، برابری وجود 
ندارد. زنان معموال حقوق کمتری از مردان دریافت می کنند. مردان بیشتر از 

زنان، رئیس هستند و بیشتر از زنان نیز شرکت تاسیس می کنند.

در مدارس ابتدایی و دبیرستان ها یک برنامه آموزشی وجود دارد که 
توضیح می دهد آموزگاران برای تدریس باید به چه چیزهایی بیاندیشند. 

Colourbox :س ک ع
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در این برنامه آموزشی درباره برابری نیز نوشته شده است. یعنی این که 
ازجمله آموزگاران باید با دختران و پسران، رفتار هم ارزی داشته باشند.

ـوئد ری در س راب ـن ب ی وان ق
برابری در بیشتر قوانین سوئد وجود دارد. یکی از قوانین مهم، قانون 

آزادی سقط جنین )کورتاژ( است که از سال  ۱97۵ به اجرا درآمده است. 
منظور از این قانون این است که اگر زنی باردار شود، حق خود اوست که 

تصمیم بگیرد بچه را نگه دارد یا نه.

در سال ۱979 قانون منع تنبیه کودکان به اجرا درآمد. سوئد، نخستین 
کشور جهان بود که تنبیه کودکان را ممنوع کرد. ممنوعیت تنبیه کودکان 
در قانون والدین، باعث ایجاد مقررات روشن تری در قانون کیفری شده 

است، چون که زدن بچه ها در گذشته اگر با هدف تربیت آنها انجام می 
شد، مجاز بود.

در سال ۱9۸۲ قانونی به تصویب رسید که خشونت خانگی را در ردیف 
اقامه دعوی عمومی قرار می داد. معنای این قانون این است که هر کس 
می تواند با مشاهده اعمال خشونت در خانواده، از آن به پلیس شکایت 

کند. پیش از این تنها کسی که خود مورد خشونت قرارگرفته بود می 
توانست شکایت کند.

در سال ۱99۸ قانون ویژه ای درمورد خشونت علیه زنان به تصویب رسید 
که قانون آسایش زنان نام دارد. این قانون تاکید دارد که خشونت علیه 

زنان در خانه جرم است و می تواند محکومیت زندان داشته باشد.

درسال ۱9۸۰ قانون برابری زنان و مردان به تصویب رسید که درمورد 
برابری در محیط کار و نیز در میزان حقوق هاست. از سال ۲۰۰9 قانون 

منع تبعیض به اجرا درآمده که از کسانی که بخاطر جنسیت، هویت 
 فراجنسیتی یا اظهار آن، تعلق قومی، 

مذهب یا هر باور دیگر، معلولیت، گرایش جنسی یا سن، مورد تبعیض 
قرار می گیرند، محافظت می کند.

پی گیری رعایت این قانون به عهده ناظر عالی منع تبعیض، DO است.

ـی س ن ـات ج ش رای ت و گ ـی س ن ـای ج اره ی ع م
تمام جوامع، معیارهایی برای زندگی مردم خود دارند. معیارها، ایده ها و 
مقرراتی هستند درباره این که چه چیزی درست یا اشتباه است و این که 
رفتار مردم باید چگونه باشد. یکی از معیارهای بسیار قوی این است که 

تمام مردم باید دگرجنس گرا به نظر برسند یا باشند. در بسیاری از جوامع، 
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معیارهایی قوی وجود دارد که زنان و مردان باید با یکدیگر تفاوت داشته 
باشند و نقش های متفاوتی نیز به عهده بگیرند.

در سوئد همه حق دارند که بدون توجه به جنسیت، با هر کسی که می 
خواهند زندگی کنند. جنسیتی که هرکس خود را با آن می شناسد، معموال 
هویت جنسیتی او نامیده می شود. هویت جنسیتی مربوط به این نیست 
که شخص چه بدنی دارد، بلکه به جنسیتی که شخص احساس می کند به 

آن تعلق دارد، مربوط است. همه حق دارند هویت جنسیتی خود را به هر 
شکل که می خواهند، اظهار کنند. هنگامی که کسی مورد بدرفتاری قرار 

می گیرد به این دلیل که همجنس گرا یا دو جنس گراست یا خود را به 
گونه ای اظهار می کند که در تضاد با معیارهای تعیین شده برای زنان و 

مردان است، تبعیض اعمال شده است.

ب ذه ـاب م خ ت ان آزادی 
سوئد از سال ۱9۵۱ آزادی مذهب داشته است. آزادی مذهب به این معنی 

ست که همه حق دارند هر مذهب یا باوری را که می خواهند، انتخاب 
کنند. آزادی مذهب یکی از مهم ترین آزادی ها در قانون اساسی سوئد 

محسوب می شود. در بسیاری از قراردادهای بین المللی، برای نمونه 
اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و  پیمان نامه حقوق کودک سازمان 

ملل، اطالعات درمورد آزادی مذهب وجود دارد. حکومت موظف به 
احترام گذاشتن، پاسداری کردن و  فعالیت کردن برای آزادی مذهب است.

همه مردم باید از حق انتخاب، تغییر و ترک مذهب خود برخوردار  •
باشند.

همه مردم باید از حق پیروی از مذهب خود برخوردار باشند. یعنی این  •
که برای نمونه همه حق دارند انجمن های مذهبی تاسیس کنند.

Colourbox :س ک ع
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همه حق دارند بنویسند و  نشریه و اطالعات منتشر کنند. •

همه حق دارند مذهبی را آموزش بدهند و اعیاد مذهبی را جشن  •
بگیرند.

هیچ کس نباید از پیروی یک مذهب یا باور، منع شود. •

هیچ انسانی نباید بخاطر باورهایش مورد تبعیض قرار گیرد. •

پدر و مادرها حق دارند برپایه باورهای خود، به فرزندانشان تربیت  •
مذهبی بدهند.

کارفرماها باید دربرابر نیاز کارکنان به پیروی از آیین و باورهایشان در  •
محل کار، مدارا نشان دهند.

ی وم ق ـق  عل ت
در سوئد مردمانی که از گوشه های مختلف جهان آمده اند، زندگی می 

کنند. تعلق قومی به این معناست که هر کس دارای ریشه ای در یک یا 
چند فرهنگ و گروه قومی ست. تمام مردم دارای یک یا چند تعلق قومی 

هستند. رفتار نامناسب با کسی به دلیل تعلق قومی او، تبعیض است و 
جرمی ست علیه حقوق بشر.

ـی رس ت ان دس ک ام و  ـت  ی ول عل م
بسیاری از مردم دچار یک یا چند معلولیت هستند. این معلولیت ها می 

توانند مثال دشواری در دیدن، حرف زدن، شنیدن، فهمیدن، حرکت کردن یا 
تمرکز داشتن باشند. جامعه باید در دسترس همه باشد. نباید مانعی برای 
توانخواهان در مشارکت در زندگی اجتماعی وجود داشته باشد. نمونه ای 
از کاری که برای بیشتر در دسترس بودن جامعه انجام شده، دوباره سازی 

اماکن عمومی ست تا افرادی که برای باال رفتن از پله ها مشکل دارند، 
بتوانند بدون کم ترین مانعی در این مکان ها حرکت کنند.

ن س
اگر کسی به خاطر این که شما جوان و یا مسن هستید با شما بدرفتاری 

کند، تبعیض روا داشته است. قوانین و مقرراتی وجود دارند که تعیین 
می کنند در چه مواردی می توان با جوانان و سالمندان، متفاوت رفتار 

کرد. برای نمونه، مرز سنی تعیین شده برای گرفتن گواهینامه رانندگی یا 
نوشیدن مشروبات الکلی.
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رد ـواده و ف ان  خ
خانواده چیست؟ پاسخ به این پرسش در فرهنگ ها و جوامع مختلف، 

متفاوت است. در برخی از نقاط جهان، خویشاوندان و گروهی که هرکس 
به آنها تعلق دارد، مانند  بخشی از خانواده محسوب می شوند. در سوئد 

اغلب تنها والدین، خواهر و برادر و  فرزندان، خانواده به حساب می آیند. 
آنچه که فرد معنا می شود نیز در فرهنگ ها و جوامع مختلف، متفاوت 

است. دو روش مختلف برای نگاه به فردیت وجود دارد، نگرش فردگرایانه 
و نگرش جمع گرایانه.

انه رای ردگ ف ـرش  گ ن
نگرش فردگرایانه حاوی این نکته است که فردیت مهم تر از گروه است. 

هر فردی تشویق می شود که ایده ها و عقاید خودش را داشته باشد. 
فرد، به خود همچون کسی که نسبت به زندگی، خوشبختی و آینده خود 

مسئول است نگاه می کند. او در مرتبه اول شخص خودش است و در 
مرتبه بعد، بخشی از گروه های متفاوت.

انه رای ـع گ م ـرش ج گ ن
نگرش جمع گرایانه به این معنی ست که منافع گروه مهم تر از منافع فرد 

است. آنچه هرکس به عنوان فرد انجام می دهد بر تمام گروه تاثیر می 
گذارد. در یک جامعه جمع گرا، اغلب یک اشتراک و روحیه جمعی قوی 

وجود دارد. اعضای این اشتراک یا گروه، مسئولیت یکدیگر را به عهده می 
گیرند. نگرش جمع گرایانه اغلب این معنی را دارد که شخص، افراد بیشتری 

را خانواده خود می داند. خویشاوندان و گروه اغلب مانند خانواده به 
حساب می آیند.

اوت ف ت م ـی  اع م ت اج ـای  ام ه ظ ن
نظام های اجتماعی متفاوت، به مردم نگرش های مختلفی را می دهد. 

سوئد از جهات زیادی یک جامعه فردگرا ست. آنچه شما انجام می دهید 
بیشتر بر خود شما تاثیر می گذارد و نه بر خانواده و خویشاوندان شما.

در سوئد، حکومت باید مسؤلیت تضمین امنیت مردم را به عهده بگیرد. 
نتیجه این امر، وابسته نبودن مردم به محافظت خویشاوندانشان برای 

داشتن یک زندگی امن است. در جامعه ای که حکومت، مسئولیت 
شهروندان خود را به عهده نمی گیرد، مردم برای امنیت خود بیشتر  به 

خویشاوندانشان اعتماد می کنند.

اگر در سوئد کسی مرتکب جرمی شود، تنها خود آن شخص که جرم را 
انجام داده مجازات می شود نه خانواده و بستگان او.
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ان کودک قوق  ح
تقریبا در تمام کشورها، قوانین و مقرراتی برای محافظت از کودکان و 

نوجوانان وجود دارد. در سوئد، کودکان و نوجوانان هم با قوانین بین المللی 
و هم ملی، مورد محافظت قرار می گیرند. سوئد، حقوق کودکان و محافظت 
از آنها را در برابر تهدید و خشونت، بسیار جدی می گیرد. دولت و کمون ها 
تالش می کنند تا کودکان و نوجوانان از رشد و پرورش خوبی برخوردار شوند.

ودک  وق ک ق ـه ح ام ـان ن م ی پ
)Barnkonventionen (

سوئد، پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل را امضا کرده است. یک پیمان 
نامه )konvention(، مقرراتی ست که کشورهای زیادی درمورد آن با هم 
به توافق رسیده اند. در پیمان نامه حقوق کودک مقرراتی وجود دارد که 

از حقوق بشر برای کودکان پاسداری می کند.

Colourbox :س ک ع

از کودک باید در برابر 
تبعیض محافظت شود.
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از آنجا که سوئد این پیمان نامه را امضا کرده، قول داده است که اجرای 
این مقررات برای تمام کودکان و نوجوانان در کشور رعایت شود. در این 

پیمان نامه مقرراتی وجود دارد که به آنها ماده می گویند. پیمان نامه 
حقوق کودک دارای ۵4 ماده است.

برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:

از کودک باید در برابر تبعیض محافظت شود. با کودک نباید بدتر از  •
دیگران رفتار شود.

سیاستمداران، ادارات و دادگاه ها باید در تمام تصمیم های خود به  •
خیر و صالح کودکان فکر کنند.

پدر و مادرها باید کودکان خود را به گونه ای تربیت کنند که مناسب  •
سن و رشد آنها باشد.

کودک حق زندگی و رشد را دارد. معنای این جمله این است که  •
کشورها باید از کودکان دربرابر مرگ در جنگ و بیماری محافظت 

کنند. حق رشد، یعنی این که کودک از حق داشتن یک کودکی خوب 
برخوردار باشد.

کودک حق دارد که نطر خود را بگوید و به گوش دیگران برساند.  •
ادارات و دادگاه ها باید از کودک در باره نظرات و خواست های او 

بپرسند.

کودک حق دارد یک زندگی خصوصی داشته باشد. برای نمونه، پدر و  •
مادر نباید یادداشت های روزانه و نامه های او را بخوانند.

کودک حق محافظت دربرابر خشونت های خانگی را دارد. کودک باید  •
دربرابر پدر و مادر و بزرگساالن دیگر که خشونت به کار می برند یا به 

شکل مناسبی مراقب او نیستند، محافظت شود.

مدارس سوئد به میزان زیادی از مقررات پیمان نامه حقوق کودک به عنوان 
 www.barnkonventionen.se اساس کار خود استفاده می کنند. در وبسایت

می توانید درباره حقوق کودکان بیشتر بخوانید.

BRIS عه -  ام ان در ج ـودک ـوق ک ق ح
بریس )حقوق کودکان در جامعه( سازمانی ست که به کودکان و 

نوجوانانی که نگرانی یا مشکلی دارند، کمک می کند. زنگ زدن به بریس 
به شماره تلفن ۱۱۱ ۱۱6 هیچ هزینه ای ندارد. افراد زیر ۱۸ سال می 

توانند به آنجا زنگ بزنند و بدون کمترین هزینه ای، درباره هر چیز با یک 
بزرگسال گفتگو کنند.

BRIS نمی تواند ببیند که از کدام شماره تلفن به آنجا زنگ زده شده 
است. حتا در صورت حساب تلفن نیز نوشته نمی شود که کسی به آن 

شماره زنگ زده است.
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BRIS به بزرگساالنی که نگران فرزندان خود هستند نیز کمک می کند. برای 
تلفن به بخش بزرگساالن BRIS، می توان به این شماره زنگ زد ۱۵۰۵۰۵۰- 

www.bris.se :۰77 اطالعات بیشتر در این وبسایت وجود دارد

ان و  ه زن ی ـردان عل ت م ـون ش خ
ک ط نزدی ت در رواب ـون ش خ

خشونت در روابط نزدیک یعنی این که برای نمونه از قدرت برای کنترل، زدن و 
تهدید استفاده شود. در سوئد، اعمال خشونت علیه دیگران ممنوع است. این، 

نقض حقوق انسانی افراد دیگر است و رفتاری مجرمانه محسوب می شود.

به این دلیل است که اعمال خشونت در داخل خانواده نیز ممنوع شده 
است. خشونت در روابط نزدیک، تمام انواع خشونت ها را که میان 

نزدیکان انجام می شود، در بر می گیرد. روابط نزدیک، شامل هم روابط  
دگرجنس خواهانه و همجنس خواهانه و نیز  روابط میان خواهران و 

برادران - و دیگر بستگان و اعضای خانواده می شود. یعنی این که کتک 
زدن فرزند، شوهر، زن یا همزی ممنوع است. باوجود این قوانین، خشونت 

در خانواده ها وجود دارد. اغلب این مردان هستند که زنان را می زنند. 
خشونت در خانه می تواند جسمی، روانی، مالی، مادی و جنسی باشد.

این که کودکی شاهد ضرب و شتم یکی از والدین خود باشد، یک نوع 
جدی آزار روانی است. معموال اعمال خشونت در خانواده هم توسط 

کسی که کتک خورده و هم کسی که کتک زده ناچیز قلمداد می شود 
یا انکار می شود. اما کودکان می بینند، می شنوند و احساس می کنند. 

این نیز معمول است که کودکان خود مورد ضرب و شتم قرار گیرند. یک 
اضطراب دائمی مانند نگرانی از خشونت، می تواند پی آمدهایی برای 
سالمتی جسمی و روحی به همراه داشته باشد. خطر شدید بروز چنین 

مشکالتی برای کودکان، در مدارس نیز وجود دارد.

خشونت جسمی می تواند این موارد باشد، وقتی کسی کتک می خورد، 
موهایش را می کشند یا هلش می دهند. خشونت روانی نیز می تواند 

تهدید شدن و مورد ترس یا تحقیر قرار گرفتن باشد. برای نمونه هنگامی 
که کسی حرف های ناخوشایندی درباره فرد دیگری می زند. همچنین 
هنگامی که کسی مجاز به دیدار دوستانش نباشد. خشونت اقتصادی 

هنگامی روی می دهد که یکی از زوج ها کنترل تمام پول ها را در دست 
دارد و زوج دیگر پول کافی برای زندگی در اختیار ندارد. خشونت حتا می 

تواند مادی باشد، برای نمونه کسی وسایل شما را خراب کند. خشونت 
جنسی هنگامی ست که کسی سعی کند با شما رابطه جنسی داشته باشد، 

حتا هنگامی که شما نخواهید.
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ـود ی ش ربوط م وس م ام ـرف و ن ه ش ه ب ی ک ت ـون ش خ
ناموس یعنی صداقت، اخالق نیک و داشتن آبروی معتبر.  آبرو داری 

یعنی داشتن احترام نزد دیگران و شرمنده نشدن. شرف و ناموس خانواده 
و  فامیل توسط سنت ها و  اصولی که آدم ها خواستار حفظ آنها هستند، 

کنترل می شود. خشونت در خانواده و خشونت علیه زنان در  تمام 
کشورها و فرهنگ ها وجود دارد. خشونتی که به ناموس مربوط می شود، 
خشونت علیه کسی ست که  اصول و سنت های خانواده و فامیل را زیر پا 

گذاشته است.

مهم ترین اصلی که به ناموس ربط داده می شود، تمایالت جنسی زنان 
و دختران است و این که دختر هنگام ازدواج باکره نباشد. نمونه ای از 

خشونت ناموسی، مجاز نبودن به پوشیدن لباسی ست که آدم می خواهد 
و کنترل معاشرت های اوست. خشونت ناموسی همچنین این است که  

خود شخص مجاز نباشد شریک زندگی خود را انتختاب کند و با تهدیدهای 
جدی به اعمال خشونت جسمی و درنهایت مرگ روبرو شود.

به این دلیل است که بیشتر دختران و زنان جوان در معرض خشونت ناموسی 
قرار می گیرند، گرچه پسرها نیز ممکن است با چنین وضعیتی روبرو شوند. 

همجنس گرایان یک گروه در معرض خشونت هستند. خشونت ناموسی 
در جوامع جمع گرا یا در جایی که مردان بیش از زنان قدرت دارند، معمول 

)Ida Edgren( ِرن دا ِادِگ س: ای ک ع
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تر است. هم زنان و هم مردان می توانند درمورد کسی که سنت و  اصول 
خانواده و فامیل را زیر پا گذاشته از خشونت ناموسی استفاده کنند. تصمیم 

برای اعمال خشونت، مشترکا گرفته می شود.

سوئد از اعالمیه جهانی سازمان ملل برای حقوق بشر  پیروی می کند. حقوق 
بشر تاکید دارد که تمام افرادی که بیش از ۱۸ سال سن دارند، می توانند برای 

زندگی و آینده خود تصمیم بگیرند. یعنی این که همه می توانند درمورد 
بدن، تمایالت جنسی و انتخاب شریک زندگی خود تصمیم بگیرند.

وید ی گ ـن م ی ن ـون چ ان ق
مردی که در یک رابطه نزدیک، زنی را مورد خشونت قرار می دهد، می 
تواند بخاطر سلب شدید آسایش زن، محکوم شود. درمورد نزدیکان دیگر 

نیز، فردی که مرتکب خشونت شده به سلب آسایش محکوم می شود. 
کسی که در یک رابطه نزدیک از خشونت استفاده می کند، می تواند به 

دلیل ضرب و شتم یا تهدید نیز محکوم شود.

د ی ن ـت ک اف ک دری م ـد ک ی وان ی ت ا م ـم ش
اداره خدمات اجتماعی بیشترین مسئولیت را برای دادن کمک به کودکان، 

زنان و مردانی دارد که با خشونت از سوی نزدیکان زندگی می کنند بر 
عهده دارد. کمون ها نیز مسئولند که به زنانی که مورد خشونت قرار 

گرفته اند و به فرزندان آنها، برای محافظت دربرابر ادامه این خشونت پناه 
بدهند، برای نمونه در خانه های امن.

در بسیاری از کمون ها دایره بحران وجود دارد که به زنان و کودکان 
خشونت دیده، کمک می کند. دایره بحران ویژه ای نیز وجود دارد که به 
مردان کمک می کند تا دست از خشونت بردارند. اگر شما مورد خشونت 

قرار گرفته اید، حفاظت و کمک برای شما نیز وجود دارد.

اگر شما مورد تهدید و خشونت قرارگرفته اید و به کمک احتیاج دارید، 
به خط تلفنی آسایش زنان )Kvinnofridslinjen( زنگ بزنید. خط تلفنی 

آسایش زنان همیشه باز است. زنگ زدن به این تلفن هیچ هزینه ای ندارد. 
شما نیاز ندارید هنگام تماس، نام خود را بگویید و خود را معرفی کنید. 

در وبسایت خط تلفنی آسایش زنان، اطالعات به زبان های مختلف وجود 
دارد، www.kvinnofridslinjen.se شماره تلفن: ۵۰۵۰۵۰- ۰۲۰

شما که زن هستید می توانید به مرکز Terrafem نیز زنگ بزنید. کارکنان 
این مرکز به۵۰ زبان حرف می زنند. شما می توانید در روزهای عادی هفته 

از ساعت ۸ تا ۱7 به آنها زنگ بزنید. زنگ زدن به این تلفن رایگان است.  
شما همچنین می توانید نام و شماره تلفن خود را بگذارید تا کارکنان 

Terrafem به شما زنگ بزنند. شماره تلفن: ۵۰۵۰۵۰ - ۰۲۰ 
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مرکز کمک های فوری به زنان )kvinnojour(، سازمانی ست که کمک 
و پناه دراختیار زنان و کودکانی که در رابطه نزدیک مورد خشونت قرار 

گرفته اند، می گذارد. اغلب مراکز کمک های فوری به زنان توسط سازمان 
های غیر دولتی و با کمک افراد داوطلب، اداره می شوند. مراکز کمک 

های فوری به زنان و حتا به دختران، در تمام کشور وجود دارد. درباره این 
 مراکز می توانید در این وبسایت بخوانید: 

www.kvinnojouren.se

رای  ـان ب س ارت ان ج ـی و ت روش ن ف  ت
ـی س ن اهداف ج

دولت سوئد می گوید که تن فروشی و تجارت انسان برای اهداف جنسی، 
خشونت علیه زنان محسوب می شود. به این دلیل، قانونی وضع شده تا 
کسی که در معرض تن فروشی و تجارت انسان برای اهداف جنسی قرار 
می گیرد، محکوم نشود. درعوض کسی که خدمات جنسی خریداری می 

کند یا دیگران را وادار به فروش خدمات جنسی می کند، جرم مرتکب می 
شود و می تواند مجازات شود.

ان ـه زن ن ت خ
در بسیاری از  کشورها، دخنران ختنه می شوند. ختنه می تواند به این 

معنی باشد که بخش هایی از فسمت بیرونی آلت جنسی زنان بریده می 
شود. این در شرایطی می تواند به این صورت باشد که تمام  آلت جنسی 

بریده می شود و سپس واژن به هم دوخته می شود.

ی ت ـام رای س ی ب رات ط خ
دختران و زنان می توانند پس از ختنه دچار مشکالت زیادی شوند. بسیاری 

برای ادرار کردن دچار مشکل می شوند، چون که ممکن است لوله ادرار 
آسیب دیده باشد. بسیاری از آنها در تمام طول زندگی احساس درد و 

عذاب در آلت جنسی خود خواهند داشت و  بر تمایالت جنسی آنها نیز 
تاثیر منفی خواهد گذاشت. آنها ممکن است دچار مشکالت عادت ماهانه 
و عفونت شوند. ممکن است برای بارداری و زایمان نیز مشکل پیدا کنند.

ـوئد ان در س ه زن ن ت ه خ ی ل ـارزه ع ب م
ختنه زنان در سوئد ممنوع است. قانون می گوید حتا اگر خود فرد با ختنه 

موافقت کند، نباید او را ختنه کرد.  کسی که زنی را ختنه کند، می تواند 
به زندان محکوم شود. حتا اگر ختنه در کشور دیگری انجام شود نیز باز 

آن شخص ممکن است در سوئد محکوم شود. به هم دوختن واژن زنان نیز 
بعد از مثالً زایمان ممنوع است.
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تمام کسانی که در سوئد با کودکان و نوجوانان کار می کنند، اگر فکر می 
کنند که دختری ختنه شده یا قرار است ختنه شود، باید آن را به اداره 

خدمات اجتماعی اطالع دهند.

در سوئد چندین انجمن علیه ختنه زنان فعالیت می کنند، برای نمونه 
انجمن سراسری توقف ختنه زنان، RIKS، و فدراسیون سراسری اطالع 

رسانی جنسی RFSU. هر دوی آنها اطالعات درمورد ختنه را به زبان های 
مختلف منتشر می کنند.

ـده ه ش ن ت ان خ رای زن ک ب م ـان و ک درم
اگر پرسشی دارید یا به درمان و کمک نیاز دارید می توانید با پرستار 

مدرسه در مدرسه خود، یک مطب نوجوانان، مطب زنان یا کلینیک زنان 
 در بیمارستان ها 

تماس بگیرید. بسیاری از زنان کمک دریافت کرده اند و زندگی آنها پس از 
درمان، روالی عادی پیدا کرده است.
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ش ۴ ث. بخ رای بح ـش هاب پرس
خانواده برای شما چیست؟

حقوق بشر برای شما چه معنایی دارد؟

زنان و مردان درصورت افزایش برابری، چه به دست خواهند آورد؟

تبعیض برای شما چه معنایی دارد؟

به نظر شما کدام گروه ها می توانند در جامعه مورد تبعیض قرار 
گیرند؟

چه تجربه ای از آزادی مذهب در سوئد دارید؟

در پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل نوشته شده که خیر و 
صاح کودک همیشه باید مقدم باشد. ممکن است موضوع برای 

همه مردم معنای یکسانی نداشته باشد. این برای شما چه معنایی 
دارد؟

واژه »شرف و ناموس« برای شما به چه معناست؟ 

تفاوت فشاری که به دلیل شرف و ناموس بر دختران و پسران وارد 
می شود تا چه اندازه است؟

شما برای کسی که در یک رابطه نزدیک، مورد خشونت قرارگرفته 
چه می توانید بکنید؟
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تشکیل خانواده و زندگی   .5
با فرزندان در سوئد

مطالب فهرسـت 
رک  ـت ش ی م ف زندگ ل ت خ ـای م وه ه ـی ش

ان وان ان و نوج ـودک ـداری از ک ه گ ن

اری ی ودک ک ـات  دم خ

ی ائ م ن ـی و راه دائ ت اب ـه  درس م

ن ا ت رس ی ب د

ی راس وک ـه و دم درس م

ا واده ه ان ـه خ ی ب ال ـت م ای م ح

 Colourbox :س ک ع
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ی  ف زندگ ل ت خ وه هـای م ـی ش
رک ت ش م

در سوئد این امری عادی است که یک زوج پیش از ازدواج باهم زندگی 
می کنند و بچه دار می شوند. بسیاری نیز باهم ازدواج نمی کنند. آنان 

باهم و به صورت همزی زندگی می کنند.

یی و اش زن
وارد زندگی زناشویی شدن یعنی با هم ازدواج کردن. طبق قانون حد اقل 
سن ازدواج در سوئد ۱۸ سال است.  این قانون شامل تمام کسانی که در 
سوئد زندگی می کنند می شود، حتی کسانی که تابعیت سوئدی ندارند. 

در سایر کشورها ممکن است قوانین دیگری وجود داشته باشد ولی ادارات 
دولتی سوئد فقط ازدواج های خارجی را که از قوانین سوئد پیروی می 

کنند، مورد تأیید قرار می هند.

قبل از ازدواج باید تقاضای انجام بررسی در مورد وجود موانع برای ازدواج 
خود را انجام دهید. در این بررسی مشخص می شود که آیا موانعی در 

سر راه شما جهت ازدواج وجود دارد یا خیر. بررسی موانع ازدواج از سوی 
اداره مالیات در استان محل اقامتتان انجام می شود. اگر مانعی وجود 

نداشته باشد یک گواهی به شما داده خواهد شد که به مدت چهار ماه 
اعتبار خواهد داشت. این گواهی را باید درحضور عاقد به همراه داشت. 

اگر شما یا کسی که می خواهید با او ازدواج کنید ساکن سوئد نباشید 
بررسی موانع ازدواج باید در کشوری که فرد در آن ثبت احوال شده است 

انجام شود.

 Colourbox :س ک ع



139 © شـورای شـهر یوتبوری و اسـتانداری اسـتان  یوتالند غربی  | درباره سوئد 

طبق قوانین سوئد موارد زیر مانع ازدواج محسوب می شوند:

اگر سن فرد زیر ۱۸ سال باشد  •

اگر کسی که می خواهید با او ازدواج کنید خویشاوند نزدیک شما باشد •

اگر فرد متاهل باشد و یا به عنوان شریک زندگی شخصی دیگر ثبت  •
شده باشد

طبق قانون سوئد ازدواج اجباری نیز ممنوع است. این بدین معنی است 
که هیچ کس نمی تواند شخص دیگری را مجبور به ازدواج کند. همه حق 

دارند که خود همسر خود را انتخاب کنند.

شما همیشه حق دارید با ازدواج خود مخالفت کنید.

اگر کسی مجبور به ازدواج شده باشد، ادارات دولتی سوئد می توانند از 
تأیید آن ازدواج حتی اگر در کشوری دیگر انجام شده خودداری کنند.

عقد مراسمی است که طی آن دو نفر به ازدواج یکدیگر درمی آیند. در 
سوئد می توان عقد کلیسائی یا عقد اداری/ محضری انجام داد. برای 

اینکه عقد معتبر باشد باید توسط یک عاقد انجام شود. عاقد می تواند 
کشیش، روحانی و یا یک عاقد اداری یا محضری باشد. عقد غیر کلیسایی 

توسط فردی که ازطرفاستانداری انتخاب شده انجام می شود. این نوع عقد 
تشریفاتی است که ارتباطی با دین و مذهب خاصی ندارد. اگر عقدی به 

صورت شرعی و توسط عاقدی که فاقد مجوز قانونی ست انجام شود، این 
ازدواج اعتبار قانونی ندارد. به همین خاطر برای اعتبار آن باید یک عقد 

اداری/محضری نیز صورت گیرد.

 Colourbox :س ک ع
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ازدواج در سوئد از لحاظ جنسیت بیطرف است. این به این معنی است 
که دو نفر همجنس می توانند به همان شیوۀ ازدواج یک زن و مرد، باهم 

ازدواج کنند. عاقد اداری/محضری نمی تواند از عقد کردن دو نفر همجنس 
که قصد ازدواج با هم را دارند سر باز زند. ولی عاقد یک جامعه مذهبی 

مثاًل یک کشیش کلیسای سوئد می تواند آنان را عقد نکند. اگر کشیشی از 
انجام این کار امتناع کند می توان به کشیشی دیگر مراجعه کرد.

مقررات مربوط به ازدواج در قانون ازدواج درج شده است. در قانون 
ازدواج از جمله مقررات مربوط به ارث نیز وجود دارد که طبق آن، همسر 

و فرزندان شخص درگذشته همه دارایی های او را به ارث می برند.

 در مورد ارث در فصل ۸ بیشتر بخوانید.

Sambo زی  هم
همزی و یا Sambo بودن هنگامی است که دو نفر بدون آن که ازدواج 

کرده باشند، باهم زندگی کنند.

در سوئد و در کشورهای اسکاندیناوی همزی بودن عادی است. بچه دار 
 Sambo شدن بدون ازدواج نیز امری عادی است. در مورد همزی و یا

بودن یک قانون وجود دارد که به آن قانون همزی گفته  می شود. این 
قانون مسائل مربوط به مسکن دو نفر همزی و اموال مشترک آنان را در 
بر می گیرد. اگر یکی از  طرفین فوت کند همزی او حق دارد در مسکنی 
که آنان با هم داشته اند به زندگی ادامه دهد. او اموال موجود در خانه 
را نیز به ارث می برد. اما برای این که بتوان دارایی های دیگر، از جمله 

موجودی های بانکی را به ارث برد باید وصیت نامه ای وجود داشته باشد.

ق ا ط
در سوئد شما می توانید از زن و یا شوهر خود طالق بگیرید حتی اگر او 

مایل به این کار نباشد. اگر می خواهید طالق بگیرید باید با دادگاه بدوی 
)tingsrätten( در شهری که در آن ساکن هستید تماس بگیرید.

شما و همسرتان می توانید درخواست طالق را با هم پر کنید. اگر باهم در 
مورد طالق توافق ندارید می توانید خود به تنهایی درخواست طالق کنید.

اگر باهم درخواست طالق کنید و فرزندی نداشته باشید دادگاه در اسرع 
وقت حکم طالق را صادر خواهد کرد. اگر دارای فرزند باشید یا یکی از 

شما مایل به طالق نباشد به شما مهلت فکرکردن داده خواهد شد. یعنی 
به شما فرصت داده می شود تا فکر کنید که آیا واقعا می خواهید جدا 

شوید یا نه. مهلت تفکر حداقل شش ماه و حداکثر یک سال است.
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اگر بعد ازشش ماه هنوز مایل به طالق باشید باید خودتان با دادگاه تماس 
بگیرید. به این کار پیگیری امر طالق گفته می شود. اگر نامه ای مبنی بر 

پیگیری امر طالق تسلیم نکنید، دادگاه درخواست شما را مختومه اعالم 
خواهد کرد و طالق انجام نخواهد گرفت. اگر دادگاه مظنون شود که یکی 

از طرفین مجبور به ازدواج شده )ازدواج اجباری( حکم طالق می تواند 
بالفاصله و بدون مهلت فکرکردن صادر شود.

ان ودک ک ی  ـت رس رپ س
سرپرستی کودکان به این معنی است که سرپرستان که معموال پدر و مادر 
کودک هستند، مسئولیت قانونی آن کودک را به عهده دارند. یعنی این که 
حق و وظیفه نگهداری از کودک به عهده شماست. کودک باید طبق قانون 

تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی تمام، سرپرستی داشته باشد.

سرپرستی مشترک بدین معنی ست که والدین هر دو مسئولیت فرزند 
را بر ُعهده دارند. در این صورت آنان باید در مورد مسائل مربوط به 

فرزندشان باهم تصمیم گیری کنند و هر دو دارای وظایف مشابه هستند 
حتی اگر باهم زندگی نکنند. کسی که سرپرستی فرزند را بر ُعهده دارد 

حق دارد اطالعات مربوط به کودک را نیز دریافت کند. این اطالعات 
می تواند مربوط به کودکستان، مدرسه، خدمات درمانی، اداره خدمات 

اجتماعی، پلیس و سایر ادارات دولتی باشد.

سرپرستی انحصاری یعنی فقط یکی از والدین مسئولیت فرزند را بر ُعهده 
دارد و برای او تصمیم گیری می کند. اگر ازدواج کرده باشید بطور خودکار 

سرپرستی مشترک فرزند را بر ُعهده دارید. اگر با هم ازدواج نکرده اید 
 باید برگه ای را نزد 

اداره امور اجتماعی )واحد حقوق خانواده( تکمیل کرده و اعالم کنید که 
چه کسی پدر کودک است. در این صورت سرپرستی مشترک کودک به شما 

داده خواهد شد.

 )Maria Nobel( ل وب ا ن اری س: م ک ع



© شـورای شـهر یوتبوری و اسـتانداری اسـتان  یوتالند غربی درباره سوئد  |  14۲

اگر می خواهید طالق بگیرید و باهم درمورد سرپرستی فرزند توافق ندارید 
می توانید با واحد حقوق خانواده تماس بگیرید. آنان می توانند در یافتن 

یک راه حل مناسب به شما کمک کنند. در صورتی که به توافق نرسید دادگاه 
بدوی به پرونده ی شما رسیدگی خواهد کرد. دادگاه در این صورت پیش از 

اخذ تصمیم و تعیین سرپرست و محل زندگی کودک از واحد حقوق خانواده 
خواهد خواست تا تحقیقاتی را در این مورد انجام دهد.

ان وان ان و نوج ودک ـداری از ک ه گ ن
پدر و مادر و دیگر سرپرستان، مسئولیت کودکان را بر عهده دارند اما آنان 

می توانند برای انجام این وظیفه کمک دریافت کنند. همه ی کودکان و 
نوجوانان در سوئد حق در یافت خدمات پزشکی را دارند. دولت،  مناطق 

اداری و  کمون ها مراقبت های پیشگیرانه و خدمات مختلفی را در اختبار 
افرادی که در انتظار فرزند هستند و همچنین کودکان و نوجوانان قرار می 

دهند. اکثر پدر و مادران سوئدی در طی سال های رشد فرزندان خود به 
طور مرتب با بخش بهداشت و درمان کودکان در تماس هستند. کسانی 
که در این بخش کار می کنند ماما، پرستار و یا پزشک هستند. کارکنان 

بخش بهداشت و درمان کودکان، فرزند شما را معاینه می کند تا سالمتی و 
روند رشد جسمی و روانی او را بررسی کنند. در اینجا شما می توانید برای 

نگهداری هر چه بهتر فرزند خود با کارکنان مشارت کنید.

ادران اه م گ ان ـی و درم ای ام ـش م خ ب
بخش مامایی و درمانگاه مادران )MVC( از جمله برای زنان باردار است. 

طی تمام دوران بارداری به این درمانگاه می روید تا حال جنین و خودتان 
را کنترل کنید.

مراجعه به بخش مامایی و درمانگاه مادران رایگان است.

شما می توانید در جلساتی نیز که برای اطالع رسانی در مورد بارداری، 
زایمان و شیردادن نوزاد برگزار می شود شرکت کنید. حضور پدر نوزاد 

آینده نیز در مراجعات و این جلسات امری عادی است. در سوئد حضور 
مردان هنگام زایمان امری رایج است.

)BVC ان ) ودک اه ک ـگ ان درم
درمانگاه کودکان )BVC( به والدین کمک کرده و سالمتی کودکان را کنترل 

می کند. در اینجا می توان در مورد رُشد و نمو کودک، شیردادن، غذا و 
بیماری های کودکان راهنمائی های الزم را دریافت کرد. وقتی از بخش 

زایمان به خانه آمدید می توانید خودتان با BVC برای گرفتن وقت اولین 
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مالقات تماس بگیرید. اولین مالقات معموال در خانه انجام می شود. در 
این جلسه پرستار در مورد BVC اطالعاتی به شما می دهد و نوزاد را 

معاینه می کند. نوزاد توسط دکتر نیز معاینه می شود. اولین مالقات با 
دکتر در BVC معموالً هنگامی انجام می شود که کودک شش تا هشت 

هفته سن داشته باشد. پس از آن هر سال این معاینه ها انجام می شوند تا 
کودک به سن مدرسه برسد.

در BVC از تمام پدر و مادرها خواسته می شود تا برای تزریق واکسن 
فرزندان خود اقدام کنند. در سوئد یک برنامه واکسیناسیون برای مقابله 
با  نه بیماری از جمله فلج اطفال، سیاه ُسرفه، دیفتری و کُزاز، سرخک و 

سرخچه وجود دارد. هدف برنامه واکسیناسیون، حفاظت کردن از کودکان 
در مقابل بیماری ها و جلوگیری از پخش و شیوع آنهاست. این پدر و 

مادرها و یا دیگر سرپرستان کودک هستند که تصمیم می گیرند آیا کودک 
واکسن بشود یا نه.

دارس ی م ـت داش ه ـات ب دم خ
وقتی کودکان به مدرسه می روند برای انجام اقدامات پیشگیری به بخش 

خدمات بهداشتی مدارس مراجعه می کنند.

تمام دانش آموزانی که به دورهآمادگی، مدارس ابتدایی و راهنمایی و 
دبیرستان می روند حق دریافت خدمات بهداشتی مدارس را دارند.

در دوره دبستان و راهنمایی سه بار و در دوره دبیرستان دانش آموزان یک 
بار برای مالقات با بخش بهداشتی مدارس به آنجا فرا خوانده می شوند. 

این مالقات ها شامل یک مکالمه ی بهداشتی و نیز اندازه گیری قد، وزن، 
بینایی و کمر می باشد. در مدارس کارکنانی نیز وجود دارند که برای ترویج 

سالمتی دانش آموزان همکار ی می کنند. این کارکنان می توانند مشاور 
اجتماعی، پرستار مدرسه، مدیر، آموزگار ویژه و یا آموزگار مدرسه باشند.

دید ـور ج ش ک ک ـادر بودن در ی ـدر و م پ
مهاجرت به یک کشور جدید تقریبا همیشه تغییری بزرگ، هم برای بزرگتر 

ها و هم برای کودکان محسوب می شود. گاهی وارد شدن به جامعه 
جدید برای کودکان آسان تر از افراد بزرگسال است. از همین رو ممکن 

است که بزرگتر ها در تماس خود با 
جامعه به فرزندان خود وابسته شوند. 

این می تواند به نوبه خود منجر به تغییر 
نقش ها در خانواده شود.

به همین خاطر مهم است که پدر و 
مادرها، اطالعات الزم را در مورد جامعه 

 )Jesper Svensson( ون س ون ر س پ س س: ی ک ع
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ای که خانواده به آن مهاجرت کرده دریافت کنند. این خود باعث تقویت 
آنان به عنوان پدر و مادر و وضوح نقش آنها می شود و این امکان را 

می دهد تا بتوانند محیطی امن و آسوده برای کودکان خود فراهم کنند. 
اگر تمام اعضای خانواده درکی صحیح از معیار ها و ارزش گذاری های 

جامعه جدید داشته باشند و بتوانند شباهت ها و تفاوت ها ی موجود را 
با فرهنگ و هویت خود ببینند، امکان دست یافتن به یک زندگی استوار و 
بدون تنش به کودکان داده خواد شد. در سنین نوجوانی بسیاری از کودکان 

آزاد سازی خود از والدین را آغاز می کنند. آنها می خواهند خود از ُعهده 
امورشان برآیند و برای سنین باالتر خود را آماده کنند. این مسئولیت 
والدین است که فرزندان خود را در گذار به دنیای بزرگسالی حمایت 

کنند. مهم است که تعادلی در تعیین حد و مرز برای کودکان برقرار کرد. 
همزمان کودک باید بتواند در کشور جدید رُشد و نمو کند.

ـی س ن ات ج ای م ـق و ت ش ع
دیدگاه فرهنگ ها و جوامع مختلف نسبت به عشق و تمایالت جنسی می 
تواند متفاوت باشد. این امر همچنین به ماهیت فرد نیز بستگی دارد. برای 

بسیاری از مردم در سوئد این امری طبیعی است که با فردی که دوستش 
دارند زندگی کنند بی آنکه با او ازدواج کرده و یا صاحب فرزند شوند. 

مسائل عشقی بین جوانان، روابط و تمایالت جنسی از موضوعاتی هستند 
که با صراحت مطرح می شوند. اغلب والدین سوئدی موافقت می کنند که 

فرزندشان در دوران رُشد خود، دوست پسر یا دوست دختر داشته باشد.

ان ودک ـل ک اب ق ت در م ـون ش ـال خ م ـت اع ی وع ن م م
در قوانین سوئد بخشی بنام قانون والدین وجود دارد. در قانون والدین 

نوشته شده که کودک از حق نگهداری، مراقبت، آسایش و تربیت مطلوب 

 Colourbox :س ک ع
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 )anti-agalagen( برخوردار است. بخشی از این قانون، قانون منع تنبیه
نام دارد و از سال ۱979در سوئد وجود داشته است. کلمه آگا )Aga( یک 

کلمه قدیمی سوئدی و به معنی تنبیه بدنی یک کودک برای تربیت او 
ست. قانون منع تنبیه می گوید که هر گونه خشونت جسمی و روانی در 

رابطه با تربیت کودکان ممنوع است. خشونت جسمی یعنی تمام انواع 
خشونت های بدنی. حتا ضربه سبک، کشیدن موی سر و نیشگون گرفتن 

هم خشونت جسمی محسوب می شود.

اما شما طبعاً حق دارید کودک را از موارد خطرناک، مانند اجاق داغ، پنجره 
باز یا مورد دیگری که به کودک صدمه برساند، شدید کنار بکشید.

خشونت روانی می تواند تهدید، ترساندن، منزوی کردن یا حبس کردن 
کودک در یک مکان است. خشونت روانی می تواند به مناعت طبع کودک 

و رُشد و نمو او به همان میزان خشونت جسمی صدمه وارد کند.

ـوئد د در س رزن ت ف ی رب ـه ت ت ب ـب س اه ن ـدگ دی
برای اغلب والدین عشق به فرزند از همه چیز مهمتر است. همه کودکان به 
والدین و افراد بزرگسال نیاز دارند. بزرگترها باید کودکان را راهنمایی کرده و 

محبت خود را به آنان بدهند. بزرگترها باید برای کودک حد و مرز هم بگذارند. 
روش تربیت برای اعتماد به نفس کودک و شناخت او از خود اهمیت زیادی 
دارد.  کودکی که تربیت مطلوب و پر مهر داشته باشد بهتر از عهده تحصیل 

خود برمی آید و معموال در بزرگسالی نیز زندگی بهتری خواهد داشت .

در سوئد روش تربیت کودکان در طی صد سال اخیر تغییر زیادی کرده. 
در آغاز قرن بیستم تعداد زیادی از اولیا بسیار سخت گیر بودند و اطاعت 
کردن کودکان از بزرگساالن امری بسیار مهم به شمار می آمد. تنبیه بدنی 
از نظر بسیاری از مردم بخشی طبیعی از تربیت کودکان محسوب می شد.

 Colourbox :س ک ع
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در طول دهه های ۵۰ و 6۰  این نوع تربیت تند و خشن به زیر سئوال 
برده شد. بسیاری از مردم دید خود را نسبت به تربیت کودکان تغییر 

دادند. تربیتی همراه با احترام به کودکان هر چه بیشتر در جامعه مطرح 
می شد، اما زدن کودکان برای تنبیه آنان هنوز هم رایج بود.

در دهه 7۰ دید دموکراتیک کنونی در مورد تربیت کودکان شروع به رشد 
کرد. هدف اصلی این است که کودکان بیاموزند که مستقالنه فکر کنند، 

مسئولیت به عهده بگیرند و انسان هایی مستقل و با اعتماد به نفس 
باشند.

ی اع م ت اج ـات  دم خ اداره 
یکی از مهمترین وظایف اداره خدمات اجتماعی این است که کاری کند 

که کودکان و نوجوانان از رُشد و نمو امن و آسوده ای برخوردار شوند. 
اگر در خانواده مشکلی وجود دارد می توانید برای دریافت کمک با اداره 

خدمات اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده در کمون خود تماس بگیرید. 
اگر فرزندتان به مدرسه می رود می توانید با مدرسه نیز برای دریافت 
کمک تماس بگیرید.  در اداره خدمات اجتماعی می توان کمک های 

مختلفی، مثاًل دوره های آموزشی  والدین، گفتگو، فرد رابط برای نوجوانان 
یا خانواده ی رابط برای کودکان دریافت کرد.

اگر کارکنان مدرسه یا خدمات درمانی تصور کنند که کودک مورد آزار 
جسمی یا روانی قرار می گیرد باید مراتب را به اداره خدمات اجتماعی 

اطالع  دهند. این امر وظیفه گزارش دادن )anmälningsplikt( نامیده می 
شود. کلیه افرادی که با کودکان و نوجوانان سروکار دارند موظف به انجام 

این کار هستند.

ام دهد؟ ج د ان وان ـی ت ه م ـی چ اع م ت ـات اج دم اداره خ
اگر اداره خدمات اجتماعی گزارشی از رفتار بد با یک کودک را دریافت 

کندباید موضوع را بررسی کرده و تحقیقاتی انجام دهد. اگر کودکی مورد 
ضرب و شتم قرار گیرد کلیه ادارات دولتی و نهادهای همگانی موظفند 

مراتب را به اداره خدمات اجتماعی گزارش کنند. همه مردم وظیفه گزارش 
دادن ندارند. اما اگر شاهد ضرب و شتم کودکی هستید خوب است که 
مراتب را گزارش کنید. یک فرد خصوصی می تواند بطور ناشناس گزارش 

کند و الزم نیست که خود را معرفی کند. اداره خدمات اجتماعی باید 
همیشه اول مشکالت را به همراه خانواده حل و فصل کند. کودک باید در 

درجه نخست با والدین خود زندگی کند. گرفتن کودک از والدین توسط 
اداره خدمات اجتماعی امری غیرعادی است.
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Barnomsorg اری ی ـاد کودک ه ن
Barnomsorg یا نهاد کودکیاری نام مشترکی ست برای فعالیت های 

آموزشی برای کودکان کم سن و سال. کودکستان، مهدکودک خانوادگی 
یا خانه اوقات فراغت از جمله مراکز مربوط به نهاد کودکیاری هستند. 

کودکان می توانند هنگامی که والدین آنان کار یا تحصیل می کنند در آنجا 
بسر ببرند.

در همه کمون ها خدمات کودکیاری کمونی وجود دارد. کودکیاری آزاد یا 
خصوصی که توسط شرکت ها و یا سازمان های دیگر گردانده می شوند 
نیز وجود دارند. کودکان بین یک تا پنج ساله حق دارند به کودکستان یا 

مهدکودک خانوادگی بروند. کسی که جویای کار است یا به خاطر فرزندان 
کوچکتر خود در خانه به سر می برد، از حق سه ساعت کودکیاری در روز 

یا ۱۵ ساعت در هفته برخوردار است.

ن ا ت س ک ود ک
 کودکستان Daghem و Dagis هم نامیده می شود و  مکانی ست که 
کودکان بین یک تا پنج ساله، قبل از شروع کالس آمادگی و یا کالس اول 

در آنجا نگه داری می شوند. کودکستان ها دارای روش آموزشی ویژه ای 
هستند. آنها برنامه آموزشی خاصی را نیز دنبال می کنند. برنامه آموزشی 

متنی است که در آن نوشته شده کودکان چه مطالبی را باید بیاموزند. 
همه کودکستان ها طبق برنامه آموزشی سوئد کار می کنند.



© شـورای شـهر یوتبوری و اسـتانداری اسـتان  یوتالند غربی درباره سوئد  |  148

Öppen förskola ان آزاد  ـت س ودک ک
کودکستان آزاد محلی ست برای مالقات اولیایی که در دوره ی مرخصی 

والدین بسر می برند و فرزندان آنان. در کودکستان آزاد پرسنل آموزش دیده 
وجود دارد و این محل مناسبی است برای آشنایی با پدر و مادر ها و کودکان 

دیگر. کودکستان های آزاد در بسیاری از کمون های سوئد وجود دارند.

ا( ه ه ـال ـش س ـه ش درس ی )م ادگ اس آم ک
همه کودکان در سالی که به سن شش سالگی تمام می رسند یک جا در 

کالس آمادگی دریافت می کنند. این دوره ی آمادگی گاهی مدرسه شش ساله 
ها یا Sexårsverksamhet هم نامیده می شود. کالس آمادگی جایی است که 

کودک قبل از شروع کالس اول ابتدائی، مدرسه رفتن را تمرین می کند.

)fritids ت ) راغ ات ف ـه اوق ان خ
کودکان بین شش تا دوازده ساله حق دارند قبل و بعد از ساعات مدرسه 
به خانه اوقات فراغت بروند. برای این که کودک بتواند به خانه اوقات 

فراغت برود باید والدین به کار یا تحصیل اشتغال داشته باشند. خانه 
اوقات فراغت معموالً در ساختمان مدرسه قرار دارد. کودکان بین ده تا 

دوازده ساله می توانند به خانه اوقات فراغت آزاد بروند.

م و  ی عل ـت ت ب راق ی/م وادگ ان ـودک خ ـد ک ه م
ی ت ی ب ر ت

بخشی از نهاد کودکیاری، مهد کودک خانوادگی و یا مراقبت تعلیم و تربیتی 
نامیده می شود. این به این معنی است که یک شخص تعلیم دیده از کودکان 
در خانه خود نگهداری می کند و با آنان فعالیت های آموزشی دارد. کودکانی 

که به مدرسه می روند می توانند پس از مدرسه به مهد کودک خانوادگی 
بروند و  این در عمل مانند خانه اوقات فراغت پس از مدرسه  است.

ن دی وال ا  ب اری  ـک هم
والدین در کودکیاری اهمیت دارند. آنها فرزند خود را از همه بهتر می 

شناسند.  وقتی یک کودک، کودکستان یا مهدکودک خانوادگی را شروع می 
کند یکی از والدین او را همراهی می کند تا کودک احساس امنیت کند. 
به این دوره آشنائی با کودکستان گفته می شود و معموالً از دو تا چهار 

هفته طول می کشد. کارکنان در کودکستان ها و خانه های اوقات فراغت 
معمواًل والدین را به جلسات گفتگوی پیشرفت فرزندانشان دعوت می 

کنند. در این جلسات کارمندان در مورد چگونگی پیشرفت کودک صحبت 
می کنند. شما نیز به عنوان پدر یا مادر می توانید نظر خود را در باره 

کودکستان بیان کنید.
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اری ی ودک ـاد ک ه ا در ن ـت ج واس درخ
برای دریافت جا در کودکستان یا خانه اوقات فراغت باید ثبت نام کرد. 

این کار را باید نزد کمون خود انجام دهید. قواعد و قوانین در کمون های 
مختلف متفاوت هستند، اما معموال باید از چند ماه قبل تقاضای خود را 

نجام داده باشید. فرزند شما باید یک سال را پر کرده باشد تا بتواند به 
کودکستان برود.

ی ائ م ـی و راهن دائ ت ـه اب درس م
همه کودکان در سوئد باید نه سال به مدرسه ابتدائی و راهنمائی بروند. 
این امر در قانون مدارس سوئد مقرر شده و تحصیل اجباری نامیده می 

شود. هر سال تحصیلی دارای یک نیمسال/ترم پائیزی و یک نیمسال/
ترم بهاری ست. تحصیل برای کودکان از پاییز سالی که هفت سال را پر 
می کنند، و یا از سالی که کالس اول را شروع می کنند تا ترم بهار کالس 
نهم اجباری ست. برنامه های موجود در مدارس به صورت برنامه درسی 
)kursplsn( و برنامه آموزشی )läroplan( وجود دارند. در این برنامه ها 
قید شده که کودکان چه چیزهایی را باید بیاموزند و آموزش آنان به چه 
صورت باید انجام شود. آموزش و کتاب های درسی برای دانش آموزان 

کالس های ابتدایی و راهنمایی رایگان است. دانش آموزان غذای رایگان 
نیز دریافت می کنند.

 Colourbox :س ک ع



© شـورای شـهر یوتبوری و اسـتانداری اسـتان  یوتالند غربی درباره سوئد  |  15۰

والدین حق دارند برای فرزند خود مدرسه انتخاب کنند. هر کودکی حق 
رفتن به مدرسه ای در منطقه خود را دارد. برای درخواست جا در یک 
مدرسه دیگر با مدیر مدرسه مورد نظر خود تماس بگیرید. اگر در آن 

مدرسه جا وجود داشته باشد کودک پذیرفته می شود.

برای کودکانی که از ُعهده مدرسه ابتدائی و راهنمائی بر نمی آیند مدرسه 
ویژه و مدرسه مخصوص کودکان با نیازهای خاص وجود دارد. مدرسه ویژه 

برای کودکانی ست که مثالً ناشنوا یا دارای صدمات شنوائی هستند. مدرسه 
مخصوص کودکان با نیازهای خاص برای کودکانی ست که دچار ناتوانی هوشی 
هستند. این کودکان می توانند معلولیت ذهنی و یا آسیب های مغزی داشته 

باشند. در این گونه مدارس به دانش آموز کمک فوق العاده ارائه می شود.

ی ائ م ن ـی و راه دائ ت ـی دوره اب ای درس ـاده ه م
ماده درسی مطلبی است که تدریس می شود، مانند ریاضی یا زبان 

سوئدی. هر ماده درسی دارای یک برنامه درسی است که در آن میزان 
معلومات دانش آموز در پایان دوره ابتدائی و راهنمائی درج شده است.

ـی س ن ط ج ات و رواب ای م س ت تدری
تدریس تمایالت و روابط جنسی در مدارس سوئد بخشی از برنامه آموزشی 

ست. بخش زیادی از این ماده درسی در باره ی عشق و نحوه زندگی 
احترام آمیز و برابر با یک شخص دیگر است. بیش از ۵۰ سال است که در 

سوئد تمایالت و روابط جنسی تدریس می شود.

ه ام رن ا ک
دانش آموزان از کالس ششم کارنامه دریافت می کنند. دانش آموزان در 

پایان هر نیمسال کارنامه می گیرند و در آخرین نیمسال کالس نُهم کارنامه 
نهائی دریافت می کنند.

نمره های مدارس حروف E, D, C, B ,A  و F هستند. نمره F به این 
معنی ست که داشن آموز در ماده درسی مربوطه قبول نشده است. 

باالترین نمره A است.

اداره کل امور مدارس در مورد مقررات مربوط به تعیین نمره تصمیم 
گرفته است. اداره کل امور مدارس یک اداره دولتی ست که مسئولیت ارائه 

آموزشی با کیفیت باال و در محیطی امن را به شاگردان مدارس سوئد بر 
عهده دارد.

ان زب وزش  آم
اگر یکی از والدین و یا هر دو آنان زبانی غیر از سوئدی داشته باشند، 
کودک حق شرکت در کالس زبان مادری را دارد. برای این که بتوان در 
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کالس زبان مادری شرکت کرد کودک باید از این زبان در خانه استفاده کند 
و دانش کافی در این زبان را داشته باشد.

دانش آموزانی که زبان مادری شان سوئدی نیست همچنین حق دارند در 
ماده درسی "زبان سوئدی به عنوان زبان دوم" تدریس شوند. ماده درسی 
"زبان سوئدی به عنوان زبان دوم" هم برای دانش آموزان مبتدی است و 
هم برای دانش آموزانی که تا حدی سوئدی بلد هستند. "زبان سوئدی به 

عنوان زبان دوم"  همسطح ماده درسی "زبان سوئدی" ست، اما تدریس آن 
با وضعیت کسانی که زبان مادریشان سوئدی نیست وفق داده شده.

ـازی اده س اس آم ک
برای کودکان تازه وارد به سوئد کالس آماده سازی وجود دارد. دانش آموزان 
در کالس های آماده سازی زبان سوئدی تمرین می کنند و ماده های درسی 

مختلف به آنها تدریس می شود. هدف این دوره این است که دانش آموزان 
در اسرع وقت به مدرسه عادی انتقال پیدا کنند. تدریس ممکن است با توجه 
به سن و سال، زبان مادری و معلومات قبلی دانش آموز متفاوت باشد. کالس 

های آماده سازی در بسیاری از کمون های سوئد وجود دارد.

 Colourbox :س ک ع

تمام کودکان 9 سال به 
مدرسه می روند.
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ان ت رس ی دب
دانش آموزان می توانند در آخرین سال دوره راهنمایی برای ورود به 

دبیرستان تقاضا کنند. در سوئد تحصیل در دوره دبیرستان اختیاری است. 
این دوره تحصیالت رایگان می باشد. جوانان بین ۱6 تا ۲۰ سال می توانند 
در صورت موفقیت در دوره راهنمایی در دبیرستان درس بخوانند. تقریبا 
تمام جوانان، تحصیل در دبیرستان را پس از دوره راهنمایی انتخاب می 

کنند.

دبیرستان ها نیز دارای برنامه درسی و برنامه آموزشی هستند که توسط 
اداره کل آموزش و پرورش تهیه می شود. در برنامه آموزشی آنچه دانش 
آموز باید در پایان دوره تحصیلی خود فرا گرفته باشد، درج شده است. 

نظام صدور کارنامه در دبیرستان مشابه دوره راهنمائی است.

دانش آموزان برای ورود به یک رشته دبیرستانی درخواست می کنند. 
دانش آموز در درخواست خود باید چندین دبیرستان یا رشته مختلف را 

انتخاب کند. ممکن است که در مدرسه انتخاب اول دانش آموز برای او جا 
وجود نداشته باشد.

رشته های زیادی برای انتخاب وجود دارند. در دوره راهنمائی معموالً یک 
راهنمای تحصیلی وجود دارد که می تواند برای انتخاب رشته به دانش 

آموزان کمک کند.

دانش آموزان در دبیرستان دانش الزم برای ادامه تحصیل مثال در دانشگاه 
را کسب می کنند. رشته های دبیرستانی بسیار مختلفی برای انتخاب وجود 

دارد.

برای تحصیل در یک رشته سراسری دبیرستانی باید دانش آموز دارای نمره 
قبولی در درس "زبان سوئدی" یا "زبان سوئدی به عنوان زبان دوم"، و 

دروس ریاضی و انگلیسی باشد.

•  )yrkesprogram( برای وارد شدن به یکی از رشته های حرفه و فن
دانش آموز باید نمره قبولی در حداقل پنج درس دیگر را نیز داشته 

باشد.

برای ورود به رشته های دبیرستانی که ادامه تحصیل در سطح دانشگاه  •
را ممکن می سازند دانش آموز باید در حد اقل نه درس دیگر قبول 

شده باشد.

دانش آموزانی که در این مواد درسی نمره قبولی نداشته باشند می توانند 
در یک رشته مقدماتی تحصیل کنند. رشته مقدماتی به آنها کمک می 

کند که وارد دوره های آموزشی دیگر شوند. پنج رشته مقدماتی گوناگون 
وجود دارد. یکی از این رشته ها دوره زبان است که مختص جوانانی است 
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که تازه به سوئد آمده اند. در این برنامه، دانش آموزان می توانند همراه 
با زبان سوئدی در س های دیگر را نیز بخوانند. برای کسب اطالعات در 

مورد امکانات موجود برای شما با کمون خود تماس بگیرید.

در سایت www.utbildningsinfo.se در مورد رشته های دبیرستانی و 
شرایط پذیرش بیشتر بخوانید.

ی راس وک ـه و دم درس م
در مدارس سوئد صحبت زیادی در باره دمکراسی می شود. یکی از اهداف 

مدارس این است که دانش آموزان امروز به بزرگساالنی تبدیل شوند که 
فردا مسئولیت می پذیرند و در ساختن جامعه سهیم هستند.

آنان باید بیاموزند که چگونه در یک جامعه آزاد زندگی کنند و از حقوق 
و وظایف خود مطلع باشند. از همین رو تحصیالت آنان شامل تکالیف و 
تمریناتی ست که با آنها دانش آموزان اصول دمکراسی را تجربه می کنند.

ه ـت ذش ای گ ان ه ـه در زم درس م
مدارس سوئد از نیمه قرن بیستم دچار تحوالت بسیاری شده اند. سابقاً 

مقررات سختگیرانه ای در مدارس وجود داشت. آموزگار حق داشت دانش 
آموز را بزند.  تنبیه بدنی از سال ۱9۵۸ در سوئد ممنوع است.

دانش آموزان معلم را "تو" خطاب نمی کردند و یا با نام کوچک، او را صدا 
نمی زدند  بلکه باید به او "خانم معلم" یا "آقا معلم" می گفتند. به دانش 
آموزان از همان سال اول مدرسه نمره انضباط داده می شد.  دانش آموزی 
که در دو یا سه ماده درسی نمره قبولی نداشت باید همان سال درسی را 

مجدداً می گذراند.

 )Mikael Jönsson( ون س ون ل ی ائ ک ی س: م ک ع
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روزی ام دارس  م
امروزه ما دارای مدارسی هستیم که در آن دانش آموزان می آموزند که در 

مورد امور آموزشی بطور مستقل فکر و تصمیم گیری کنند. آموزگار رهبر 
گروه است ولی رابطه بین معلم و دانش آموز از برابری بیشتری برخوردار 

است.

مدارس سوئد دارای یک ارزش بنیادی هستند که از اعالمیه جهانی حقوق 
بشر سازمان ملل نشئت گرفته است. ارزش بنیادی در مورد چگونگی 

رفتار ماست بایکدیگر  به عنوان کودک، نوجوان و بزرگسال. این به این 
معنی ست که در مدارس سوئد هیچکس حق بدرفتاری با دیگری را ندارد.  

دختران و پسران باید از امکانات یکسان برخوردار باشند. دانش آموزان 
از طریق شرکت در جلسات و شورای کالس می توانند روی امور آموزشی 

تأثیر بگذارند.

واده ان ـه و خ درس م
در سوئد انتظار می رود که والدین در امور تحصیلی کودکان خود 

مشارکت داشته باشند. والدین، آموزگاران و دانش آموزان باهم برای ایجاد 
امکانات و محیطی مطلوب در مدرسه کار می کنند. خواست کارکنان 

مدارس این است که اولیا به طور فعال در زندگی کودکان شرکت داشته 
باشند و بدانند که فرزندشان در مدرسه چه می کند.

مدرسه در هر نیمسال تحصیلی یک جلسه گفتگو در مورد پیشرفت دانش 
آموز با وی و والدین او برگزار می کند. والدین می توانند در این جلسه 
آموزگار فرزند خود را در آرامش مالقات کنند. در این جلسه می توانید 
در مورد کمک هائی که دانش آموز نیاز دارد و نیز چگونگی پیشرف و 

یادگیری وی صحبت کنید. آموزگار در این جلسه یک برنامه پیشرفت فردی 
)IUP( بری دانش آموز تنظیم می کند. اگر زبان مادری شما سوئدی نباشد 

از حق داشتن مترجم در این گفتگو برخوردار هستید.

مدرسه جلسات مالقات والدین نیز برگزار می کند که والدین از طریق آن 
می توانند در مورد اوضاع و امور مدرسه اطالعات بگیرند و نظرات خود را 

بدهند.

شما همچنین می توانید همراه فرزند خود به مدرسه بیایید و چگونگی 
وضعیت او و طرز کار مدرسه  را مشاهده کنید.  والدین همچنین می 
توانند به آموزگار یا مدیر تلفن کرده و در مورد فرزند خود صحبت یا 

سؤال کنند.
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واده ها ان ـه خ ی ب ال ـک م م ک
خانواده های دارای فرزند می توانند از صندوق بیمه کمک هزینه مسکن، 

پول والدین، نفقه اوالد و کمک هزینه مراقبت دریافت کنند. همه 
خانواده های دارای فرزند در سوئد کمک هزینه فرزند دریافت می کنند. 

کمک هزینه مسکن به افرادی داده می شود که درآمدشان کم و اجاره 
شان باالست.  کمک هزینه مراقبت به کسانی داده می شود که دارای 
فرزند توانخواه باشند. اگر طالق گرفته اید و فرزندانتان فقط نزد شما 

زندگی می کنند باید آن پدر و یا مادر دیگر به شما نفقه یا کمک مالی 
نگهداری )underhållsbidrag( بپردازد. این پولی است که مقداری از 

هزینه های شما برای نگهداری از فرزندتان را تامین می کند. اگر پدر و یا 
مادر دیگر پولی نپردازد و یا حقوق بسیار پائینی داشته باشد می توانید 

از اداره بیمه تقاضای کمک مالی کنید. که به آن کمک مالی نگهداری 

 Colourbox :س ک ع
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)underhållsstöd( گفته می شود. برای کسب اطالعات بیشتر در این 
مورد می توانید به سایت www.forsakringskassan.se  مراجعه کنید.

ن دی وال ـه  م ی ب
بیمه والدین به پدر و مادران شاغل این امکان را می دهدکه از کار خود 

مرخصی گرفته و از فرزندشان نگهداری کنند. پول والدین یک کمک مالی 
ست که والدین دریافت می کنند تا در خانه بمانند و در اوایل زندگی 

کودک با او در خانه باشند.

4۸۰ روز می توان پول والدین دریافت کرد. بابت ۳9۰ روز اول حدود ۸۰ 
درصد حقوق خود را دریافت می کنید. بابت 9۰ روز باقی مانده، روزی 

۱۸۰ کرون می گیرید.

والدین کم درآمد یا فاقد درآمد از حق دریافت روزی ۲۲۵ کرون در طول 
4۸۰ روز برخوردارند. پدر و یا ولی دیگر یک کودک نوزاد می تواند در 
رابطه با زایمان به مدت ده روز در خانه بماند و از صندوق بیمه پول 

دریافت کند.

پدر و مادرانی که پول والدین را به تساوی تقسیم می کنند و به مدت 
برابر برای نگهداری از کودک در خانه می مانند، حق دریافت پاداش 

تساوی حقوق )jämställdhetsbonus( را دارند یک وجه فوق العاده 
است.

اگر شاغل هستید و فرزندتان بیمار شود و نتواند به مهد کودک و یا 
مدرسه برود می توانید پول والدین دریافت کنید.  به این پول، پول موقت 
 vård av ( و یا مراقبت از کودک )tillfällig föräldrapenning ( والدین

barn , VAB( گفته می شود. در این صورت ۸۰ درصد حقوق خود را 
دریافت می کنید. در این گونه موارد می توانید هر سال حداکثر ۱۲۰ روز 

پول دریافت کنید.

ر ت م ک ار  ک ات  ـاع س
کسی که دارای فرزند زیر هشت سال باشد یا فرزندش کالس اول را به 

پایان نرسانده باشد حق دارد ساعات کمتری کار کند.  یعنی شما به جای 
هشت ساعت می توانید مثالً شش ساعت در روز کار کنید.

دام خ ـت اس ن  ی أم ت
قانون کارفرما را از دادن امکانات کمتر به یک جویای کار باردار منع می 

کند. اخراج یک نفر به علت بارداری نیز ممنوع است.
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ات ی ص ح ـه ت ن زی ـک ه م د و ک رزن ـه ف ن زی ـک ه م ک
صندوق بیمه برای همه کودکان کمک هزینه فرزند پرداخت می کند. برای 
اولین بار کمک هزینه فرزند یک ماه پس از تولد کودک یا یک ماه پس از 

نقل مکان کودک به سوئد، پرداخت می شود. کمک هزینه فرزند تا سن 
۱6 سالگی تمام پرداخت می شود. کمک هزینه اوالد بیشتر به کسانی 

پرداخت می شود که دو یا چند فرزند دارند. مبلغ کمک هزینه اوالد بیشتر 
به تعداد فرزندان شما بستگی دارد. کمک هزینه فرزند حدود بیستم 

هرماه پرداخت می شود.  شما بایت کمک هزینه فرزند یا کمک هزینه 
اوالدبیشتر، هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کنید.

شما تا سن ۱6 سالگی فرزندتان، کمک هزینه فرزند را دریافت می کنید. 
نوجوانان بین ۱6 تا ۲۰ سال که در دبیرستان مشغول تحصیل هستند کمک 

هزینه تحصیالت دریافت می کنند. برای نوجوانان بین ۱6 تا ۱۸ سال این 
کمک هزینه به والدینشان پرداخت می شود. هنگامی که نوجوان به سن  
۱۸ سالگی برسد بالغ محسوب می شود و کمک هزینه را خود او دریافت 

می کند.

 CSN ،کمک هزینه تحصیلی توسط اداره مرکزی کمک مالی تحصیلی
پرداخت می شود.

اتباع خارجی که قصد تحصیل در دبیرستان را دارند باید تقاضای حق اولیه 
www. برای دریافت کمک تحصیلی کنند. برای مطالعه بیشتر به سایت

csn.se مراجعه کنید.

ای دارای  واده ه ان ـرای خ ن ب ـک س ه م ن زی ـک ه م ک
زند ر ف

کسی که فرزند داشته باشد حق دارد کمک هزینه مسکن درخواست کند. 
برای دریافت کمک هزینه مسکن باید در سوئد زندگی کنید و نام شما در 

آمار ثبت احوال درج باشد.

میزان مبلغ کمک هزینه مسکن و این که آیا آن را دریافت می کنید یا نه 
به تعداد افراد خانواده بستگی دارد.  این مبلغ همچنین به میزان اجاره 

بهای مسکن و درآمد شما نیز بستگی دارد.

مهم است که در صورت تغییر درآمد خود این موضوع را به صندوق بیمه 
اطالع دهید. در غیر این صورت ممکن است ناچار شوید که پول ها را پس 

بدهید.
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ث،  رای بح ی ب ـش های پرس
5 ش  بخ

نظر شما در باره این که ازدواج در سوئد از لحاظ جنسیت بیطرف 
است چیست؟

دیدگاه شما در مورد سامبو بودن ، یعنی بدون ازدواج با هم 
زندگی کردن چیست؟ 

چگونه می توان نه گفت و بدون تهدید، رشوه و توهین مرز های 
رابطه را مشخص کرد؟ 

چه تفاوت ها و شباهت هایی بین دیدگاه ها در مورد تربیت 
فرزندان در سوئد و کشور شما وجود دارد؟

آیا رشد کودکان در محیطی با چند فرهنگ نکات منفی دارد؟ آیا 
نکات مثبتی وجود دارد؟

چه وقت می توانید برای مشاوره و دریافت کمک با اداره خدمات 
اجتماعی تماس بگیرید؟

در چه شرایطی بهتر است که اداره خدمات اجتماعی کودک را از 
پدر ومادرش جدا کند؟ 

 اغلب کودکان در سوئد پیش از آغاز مدرسه به مهد کودک می 
روند. نظر شما در این باره چیست؟

نظر شما در باره ارزش های بنیادی مدارس سوئد چیست؟

شما به عنوان پدر و مادر چگونه می توانید به کودکتان در 
تحصیلش کمک کنید؟
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Riksdag دپارلمان سوئد یا ران ت س ر دال ک ل س: م ک ع

تاثیر گذاری در سـوئد  .6
مطالب فهرسـت 

ت س ی چ ـی  راس وک دم

ی راس وک دم ه  ـع توس

وئد ـی در س راس وک ت دم ـرف ش ی پ

د ـوئ ک در س ی رات وک ـام دم ظ ن

ـوئد ـی س اس انون اس ار ق ه چ

زاب ـی و اح اس ی ـد س ای ق ع

ـوئد ی س ات اب خ ت ان ـام  ظ ن

ره روزم ی  زندگ در  ـی  راس وک دم
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ت؟ س ی ـی چ راس وک دم
واژه دموکراسی از زبان یونانی می آید و معنی آن تقریبا "حکومت مردم" 

است. مسائل مربوط به دموکراسی چندین هزار سال مورد بحث بوده 
اما هیچ تعریف جهان شمولی که همه آن را قبول داشته باشند برای آن 

وجود ندارد. یکی از دالیل آن هم این است که دموکراسی همواره در 
حال توسعه و تغییر است. اما نکاتی هم وجود دارند که بسیاری در مورد 
ارتباط آن با دموکراسی توافق دارند، مثال ارزش و حقوق برابر انسان ها، 

آزادی اندیشه، آزادی چاپ و نشر و بیان، برابری انسان ها در مقابل قانون 
و نیز برگزاریانتخابات آزاد.

در یک جامعه دمکراتیک با انتخابات عمومی و آزاد، اشخاصی که حق رای 
دارند می توانند به حزب و سیاست مداران مورد اعتماد خود رای دهند 

تا آنان در تصمیم گیری های ملی، منطقه ای و محلی، نمایندگان موکالن 
خود باشند. سیاستمداران و احزابی که بیشترین آرا را آورده اند، یعنی 

اکثریت آرا را گرفته اند، قدرت بیشتری در اتخاذ تصمیم ها دارند.

سیاستمداران انتخاب شده، نمایندگان کسانی هستند که آنان را انتخاب 
کرده اند و از همین رو این نطام دموکراسی نیابتی یا نمایندگی نامیده می 

شود. دموکراسی نیابتی امروزه یک نطام معمول در جهان است و نطامی 
است که ما در سوئد هم از آن استفاده می کنیم.

با وجود این که در یک جامعه دموکراتیک حق تصمیم گیری با اکثریت 
است، گروه اقلیت نیز دارای حقوقی است که نمی توان به آسانی زیر پا 

گذاشت. یک اصل اساسی در جامعه دموکراتیک این است که قدرت با 
احترام به حقوق بشر اعمال می شود. این بدین معنی است که تصمیم 

گیرندگان و قدرتمداران حق ندارند افراد و گروه هایی را که نظراتی 
مخالف با نظرات آنان دارند سرکوب کنند. تمام افراد جامعه حق دارند 

نظرات خود را بیان کنند.

انتخابات عمومی مهم ترین ابزار مردم برای تاثیر گذاردن بر نحوه اداره 
کشور است. برا ی این که دموکراسی در کشوری کارآیی داشته باشد حضور 

و شرکت مردم در آن بسیار مهم است. شرکت هر چه بیشتر مردم در 
انتخابات عمومی باعث تقویت دموکراسی می شود. عضویت مردم در 

انجمن ها و بحث و گفتگوی سیاسی با دوستان و همکاران نیز به قدرت 
گرفتن دمکراسی کمک می کند. یک راه دیگر برای این کار، تماس مستقیم 

با سیاستمداران و بیان نظرات و ایده های شخصی است. شرکت وسیع 
مردم در انتخابات تضمینی خواهد بود برای این که سیاست جاری در 

کشور همان سیاستی است که اکثریت مردم طالب آن هستند.
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اما برای این که یک جامعه دموکراتیک شود تنها حضور مردم در انتخابات 
عمومی کافی نیست. برای این که دموکراسی بتواند عمل کند آنچه در 

فاصله انتخابات رخ می دهد نیز بسیار مهم است.

یکی دیگر از شروط دموکراسی صحبت همراه با احترام است. هم باید به 
آنچه دیگران می گویند گوش کرد و هم نظرات خود را بیان نمود. احساس 

تعلق کردن مردم به جامعه برای یک نظام دموکراتیک کارآمد بسیار مهم 
است. این مردم هستند که از طریق انتخابات عمومی سیاست کلی جامعه 
را تعیین می کنند اما آنان باید همزمان بتوانند بر زندگی روزمره خود نیز، 

مثل مدرسه، کار، محله و خانواده تاثیر بگذارند.

بحث بر سر معنی دموکراسی در یک جامعه دموکراتیک به خودی خود 
مهم است. توقف این بحث می تواند نشانگر این باشد که از نظر بسیاری 
از مردم دموکراسی دیگر اهمیت زیادی ندارد و این به نوبه خود می تواند 

نشانه تضعیف دموکراسی باشد.

این سئوال که آیا دموکراسی خوب است یا نه از زمانی که این مفهوم پا 
گرفت مطرح بوده. کسانی هستند که معتقدند نظام های دموکراتیک 

همیشه مانند نظام های دیکتاتوری سریع و کارآمد نیستند و عقیده 
دارند که نظام های دیکتاتوری با سرعت تصمیم گیری خود  می توانند 

تصمیمات گوناگونی را اتخاذ می کنند. در یک جامعه آزاد همه باید 
بتوانند نظر خود را بیان کنند و با مصالحه و رای گیری به تصمیمات 

الزم برسند. به همین خاطر در شرایط بسیار حساس حتا در نظام 
های دموکراتیک نیز می توان برای رسیدن به سرعت و کیفیت، اصول 

دموکراسی را کنار گذاشت. در شرایط بحرانی گاهی رهبران جامعه احتیاج 
به اخذ تصمیمات سریع برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت موجود 

دارند.

نمونه های وحشتناک فراوانی از دولت های غیر دموکرات وجود دارند که 
مردم خود را سرکوب و ترور کرده اند. در حکومت های دیکتاتوری، مردم 
به خاطر نظراتشان و یا تعلق داشتن به یک قوم و یا گروه خاص زندانی 
می شوند. تاریخ نشان داده است که حکومت های دموکراتیک بهتر از 

دیگران آزادی فردی و حقوق بشر را پاس می دارند. و این که دمو کراسی 
و صلح معموال هنگامی که مردم کشور های مختلف در تماس و داد و 

ستد هستند پابرجا می ماند.
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ی راس وک ـعه دم توس
واژه دموکراسی از کلمه یونانی )demos( به معنی مردم و )kratein(  به 
معنی اداره کردن تشکیل شده است. ۵۰۰ سال پیش از تاریخ، یک نظام 

مردم ساالر در یونان باستان تشکیل شد. در آن زمان حکومت دیکتاتوری 
آتن در یونان در حال تبدیل به نوعی مردم ساالری بود. اما در آن زمان هم 
فقط مردان آزاد حق رأی داشتند. زنان، بردگان و اتباع خارجی حق نداشتند 

در تصمیم گیری ها شرکت داشته باشند. از همین رو امروز نمی توانیم 
حکومت آتن را در آن زمان مردم ساالر بنامیم.

تاریخ اروپا از دوران باستان تا به امروز از نظام مردم ساالری که ما 
هم اکنون در سوئد شاهد آن هستیم دور بوده است. رشد و پیشروی 

دموکراسی به گونه های مختلف و در اثر مبارزه مردم در مقابل تقسیم 
نابرابر قدرت در جامعه صورت گرفته است.

پس از دوران باستان برای نمونه کلیسا طی صدها سال از قدرت بسیار 
زیادی برخوردار بود. پادشاهان و امپراتوران خودکامه می گفتند که 

آنان قدرت خود را از خدا دریافت کرده اند و نه از مردم . اما طی قرن 
شانزدهم قدرت کلیسا رو به تحلیل رفت، بیشتر از آن جهت که بسیاری 
از مردم مایل به تغییر کلیسا بودند. آنان دیگر بر این اعتقاد نبودند که 
کلیسای کاتولیک معرف مسیحیت باشد بلکه از نظر آنها عملکرد کلیسا 

بیشتر در جهت کسب قدرت و دارایی بیشتر بود. این تغییر به نام 
اصالحات )reformation( خوانده می شود. reformation موجب تفرقه و 
تضعیف کلیسای مسیحی شد. سوئد در قرن شانزدهم کلیسای کاتولیک را 

ترک کرد و در عوض پروتستان شد.

از اواسط قرن هجدهم جنبشی در اروپا پا گرفت که به دوران روشنگری 
معروف است. مردم از پیشرفت های علوم طبیعی الهام گرفته بودند و به 

انتقادات خود نسبت به کلیسا و کسانی که اظهار می کردند خدا قدرت 
حکومت را به آنان داده ادامه دادند.  یکی از فالسفه آن زمان که تاثیر 

زیادی بر دید مردم نسبت به روش اداره سیاسی یک کشور داشت مردی 
بود فرانسوی بنام چارلز لوئی دو منتسکیو. او بر این باور بود که اگر 

قدرت به بخش های مختلفی تقسیم شود تعادل مطلوبی ایجاد خواهد 
شد. این سه بخش عبارت بودند از قوه مقننه، قوه ُمجریه و قوه قضائیه.

یکی از اتفاقات مهم برای توسعه دموکراسی در اروپا انقالب فرانسه در 
سال ۱7۸9 بود. در انقالب فرانسه مردم بر علیه پادشاه به پا خاستند. 

پس از انقالب، قانونی تصویب شد که از تفکرات دوران روشنگری الهام 
گرفته بود و بر اساس آن مبدا قدرت، مردم بودند و این که هیچ انسانی 

از انسانی دیگر با ارزش تر نیست. اما تنها شهروندان مرد حق رای دادن و 
انتخاب نمایندگان خود را داشتند.
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طی قرن نوزدهم سوسیالیسم توسعه یافت و مهم ترین چهره این مکتب 
کارل مارکس بود. طبق مکتب سوسیالیسم برابری و عدالت باید در بین 
تمام مردم برقرار باشد. این افکار گسترش وسیعی یافت و باعث ایجاد 

اتحادیه های کارگری، انجمن ها و احزاب سوسیالیستی در سر تا سر اروپا 
شد. در اواخر قرن نوزدهم فریاد برابری و عدالت برای زنان نیز بلند شد.

راهپیمایی برای حق رای 
زنان در سال 1918 در 

یوتبوری.

Anna Backlund, ©Nordiska museet د ون ل ک ا ب س: ان ک ع
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ی در سوئد راس وک ت دم ـرف ش ی پ
اتفاقات گوناگون در سوئد بر رشد دموکراسی تاثیر گذاشته و از آن کشوری 

ساخته که امروزه می بینیم. چند واقعه در قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیستم اهمیت خاصی در این تحوالت داشته اند و شالوده  یک سوئد 

پیشرفته و مردم ساالر را بنا کرده اند.

1809 ی  ت وم ک ح ـام  ظ ن
سوئد از قرن چهاردهم  دارای قوانین کتبی بوده است. آن قانون اساسی 

که مبدا دموکراسی سوئد است، نظام حکومتی )Regeringsformen( نام 
دارد. نظام حکومتی ۱۸۰9 تاثیر زیادی بر پیشرفت و توسعه دموکراسی 
داشت. طبق این قانون، قدرت دیگر تنها در دست پادشاه نبود، بلکه به 

چهار بخش تقسیم شد:

قوه مجریه به پادشاه واگذار شد. •

قدرت اداره مالیات های پرداختی به پارلمان واگذار شد. •

قوه ی مقننه بین پادشاه و پارلمان تقسیم شد. •

قوه قضاییه به دادگاه ها ی کشور واگذار شد. •

با وجود این که قدرت طبق قوانین جدید این گونه تقسیم شده بود هنوز 
دموکراسی پیشرفته ای در سوئد وجود نداشت. اما این قوانین جدید راه را 

برای ادامه پیشرفت دموکراسی باز کردند.

ان و  ی ـر، آزادی ب ش ـاپ و ن  آزادی چ
ن دی آزادی 

قانون مربوط به نظام حکومتی سوئد از سال ۱۸۰9باعث تقویت آزادی و 
حقوق شهروندان نیز شد. در سال ۱766 قانون آزادی چاپ و نشر و آزادی 

بیان در سوئد تصویب شد که بر اساس آن همه مردم حق بیان افکار، 
نظرات و احساسات خود را به طور شفاهی و یا کتبی دارند. قانون سال 

۱۸۰9 به شهروندان سوئدی این اجازه را نیز داد که دین خود را به دلخواه 
خود انتخاب کنند.

ی وم م ـی ع ردم ـه م درس م
مدرسه مردمی عمومی )Allmän folkskola( در سال ۱۸4۲در سوئد ایجاد 
شد. پیامد این امر، مدرسه اجباری برای همه کودکان بود. به همین خاطر 
تعداد کسانی که قادر به خواندن و نوشتن بودند افزایش یافت. این عامل 

پیش فرضی مهم برای توسعه دموکراسی در سوئد بود.
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ا ن ه م ج ـی و آزادی ان ردم ـای م ـش ه ب ن ج
جنبش های مردمی از قبیل نهضت مخالفت با نوشیدن الکل، کلیسا های 

آزاد، جنبش زنان، نهضت های کارگری و احزاب سیاسی در اواخر قرن 
نوزدهم در سوئد رشد کردند. این مسئله اهمیت زیادی برای برپایی 

دموکراسی داشت. از طریق سازمان دهی گروهی مردم توانستند آسان تر 
نظرات خود را در مورد تحوالت دلخواهشان در جامعه بیان کنند. جنبش 
های مردمی به شهروندان یاد داد که چگونه خود را سازمان دهی کنند و 

به آنان روش صحیح انجام جلسات و انجام تغییرات را آموخت. سازمان 
های مختلف روی مسائل مختلف کار می کردند. شرایط کاری بهتر و حق 

رای بدون توجه به درآمد و جنسیت شهروندان از جمله خواسته هایی بود 
که توسط جنبش مردمی مطرح شد.

در سال ۱9۰9حق رای به اکثریت مردها در سوئد داده شد. در پی 
تصمیمی در سال ۱9۱9 زنان نیز حق رای دادن در رای گیری های مختلف 

از جمله انتخابات شورای شهر را پیدا کردند. از سال ۱9۲۱ همه بزرگساالن، 
چه مرد و چه زن، حق رای در تمام انتخابات عمومی سوئد را یافتند.

انعکاس ساختمان غربی 
مجلس در آب از طرف 

غرب

)Melker Dahlstrandt( د ران ت س ر دال ک ل س: م ک ع
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ـوئد ک در س راتی وک نظـام دم
سوئد یک دموکراسینیابتی است و بر اساس ساختار های دموکراتیک در 

سطوح گوناگون جامعه اداره  می شود. سوئد همزمان یک کشور سلطنتی 
است. یعنی این که یک پادشاه یا ملکه در این کشور رئیس حکومت است. 
اما رئیس حکومت دارای قدرت سیاسی نیست و تنها وظایف تشریفاتی را 
بر عهده دارد. وظیفه گرداندن کشور به عهده نمایندگان مردم است که با 

رای گیری آزاد انتخاب می شوند.

نظام حکومتی که خود قانونی ست که شیوه اداره کردن سوئد را تعیین 
می کند با این جمله شروع می شود: "همه قدرت عمومی در سوئد از 

مردم نشات می گیرد". این بدین معنی است که تمام تصمیماتی که در 
سطوح مختلف جامعه گرفته می شود باید بر اساس نظرات و خواست 

مردم سوئد باشد. 

در سوئد تصمیمات در سه سطح مختلف سیاسی اتخاذ می شود. این 
سطوح عبارتند از کمون ها و یا شهرداری ها، شوراهای استانی/ منطقه 

ای و نیز دولت. از آنجایی که سوئد عضو اتحادیه اروپا )EU( ست، یک 
سطح دیگر تصمیم گیری در ورای دولت نیز وجود دارد. اتحادیه اروپا یک 

اتحاد اروپایی متشکل از درحال حاضر ۲۸ کشور است.  در تمام سطوح 
سیاستمدارانی هستند که در انتخابات عمومی و با رای مردم انتخاب 

شده اند. این سیاستمداران، نمایندگان یا Ledamöter نامیده می شوند. 
سیاستمداران در نهادهای تصمیم گیری که به آنجا راه یافته اند شرکت می 
کنند. این نهادها عبارتند از: شورای شهر، شورای استان یا منطقه، پارلمان و 

پارلمان اروپا.
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در یک نظام دموکراتیک وجود نظارت برای جلوگیری از فساد اداری و  
سوء استفاده از قدرت بسیار مهم است. یک راه می تواند تقسیم قدرت 

بین عوامل مختلف باشد، تا بتوانند از راه های مختلف بر کار یکدیگر 
نظارت داشته باشند. در نظام دموکراتیک سوئد موارد زیادی از این گونه 

نظارت ها وجود دارد. یک نمونه از آن، استقالل کمون ها و شوراهای 
استانی  ست که این امر خود جلوی قدرت بیش از حد دولت مرکزی را 
گرفته و نمی گذارد که دولت تنها تصمیم گیرنده صحنه سیاست باشد. 

یک نمونه  دیگر تقسیم قدرت دولتی بین پارلمان، قوه مقننه، دولت و یا 
قوه مجریه و دادگاه هاست که باید بر اساس قوانین جاری کشور قضاوت 

کنند. پارلمان نیز وظیفه بررسی و نظارت بر کار دولت را بر عهده دارد. 
در صورتی که دولت به وظایف خود عمل نکند پارلمان می تواند آن را 

وادار به استعفا کند. قوانین اساسی به رسانه ها و مردم این اجازه را می 
دهند  که بر روش اداره سوئد نظارت داشته باشند. تمام این نکات دست 

به دست هم می دهند تا سوئد مانند بسیاری از کشور های دیگر دچار 
فساد کاری و سوء استفاده از قدرت نشود.

ت م و ک ح
پارلمان، دولت و تقریبا 4۰۰ اداره، شرکت و سازمان دولتی مجموعه 

سیاسی اداره کننده کشور را تشکیل می دهند.  پارلمان در مورد کار هایی 
که باید در جامعه صورت پذیرد تصمیم می گیرد و دولت وظیفه دارد که 
این تصمیمات را با کمک دبیرخانه دولت و ادارات دولتی به مرحله اجرا 

در آورد.

Riksdag ا د ی ـوئ ان س م ارل پ
پارلمان سوئد Riksdag نامیده می شود و وظیفه وضع قوانین را به عهده 
دارد. Riksdag از نمایندگان سیاسی تشکیل شده که مردم سوئد در سطح 

کشوری انتخاب کرده اند. قدرت سیاسی در سوئد به شدت با احزاب 
سیاسی در این کشور مرتبط است، زیرا نمایندگان مجلس خود به عنوان 
نمایندگان احزاب سیاسی انتخاب می شوند. پارلمان دارای ۳49 نماینده 

است که هر چهار سال یک بار انتخاب می شوند. مهم ترین وظایف 
پارلمان به شرح زیر است:

تصویب قوانین جدید و لغو قوانین قدیمی •

تعیین بودجه دولت، یعنی تعیین درآمد ساالنه دولت )مالیات ها و  •
عوارض( و هزینه ها

نظارت بر دولت و ادارات دولتی در انجام وظایف آنان •

انتخاب یک نخست وزیر که خود سپس دولت را تشکیل می دهد •
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وئد س ت  دول
قوه مجریه در دست دولت است. یعنی این که دولت، اداره امور روزمره 

کشور را به عهده دارد. پیشنهاد بودجه، ارائه خط مشی برای مصرف 
دارایی های دولت، اداره نیروهای مسلح و نیز مسئولیت سیاست خارجی 

همراه با پارلمان کشور از جمله امور مربوط به دولت می باشد. دبیرخانه 
دولت )Regeringskansliet( با تعداد زیادی کارمند در این راه به دولت 

کمک می کند.

معموال بزرگترین حزب سیاسی و یا چند حزب که وارد پارلمان شده اند 
با همکاری یکدیگر دولت ترا شکیل می دهند. کسی که از طرف پارلمان 
به عنوان نخست وزیر انتخاب می شود،  وزرای دولت را در زمینه های 
مختلف سیاسی بر می گزیند. هر  وزیر در دولت در یک وزراتخانه کار 

می کند. وزارتخانه ها در زمینه مسائل مختلف کار می کنند. مثالً وزارت 
آموزش در زمینه مدارس و تحصیل کار می کند و وزارت فرهنگ مسئولیت 

امور فرهنگی را به عهده دارد.

ی ت دول ای  اده ه ن
نهادهای دولتی از دولت، دادگاه ها و  ادارات و سازمان های اداری 

تشکیل می شوند.  چند نمونه از ادارات دولتی عبارتند از اداره کاریابی، 
صندوق بیمه و اداره حمل و نقل. دولت نمی تواند درمورد پرونده ای 
که مربوط به یک اداره دولتی ست تصمیم بگیرد و یا این که نحوه به 

کارگیری قوانین را برای ادارات تعیین کند. ادارات دولتی دارا ی استقالل 
هستند اما باید در چهارچوب قوانین، قوائد و خط مشی های تعیین شده 

توسط دولت عمل کنند. در بسیاری از کشورهای دیگر مرسوم است که 
قدرت یکوزیر آنقدر زیاد است که می تواند با تصمیم خود در امور جاری 
یک اداره دخالت کند. در سوئد چنین امکانی وجود ندارد. این کار سلطه 
وزرا نامیده می شود و در سوئد قوانینی برای پیشگیری از آن وجود دارد.

وئد ی در س ائ ض اه ق گ ـت دس
اداراتی که مسئولیت امنیت حقوقی و امنیت قضایی را به عهده دارند 

دستگاه قضائی ر ا تشکیل می دهند. دادگاه ها پایه های دستگاه قضایی 
هستند. سازمان های تحقیقاتی و پیشگیری کننده از جرایم نیز بخشی 

از دستگاه قضائی را تشکیل می دهند. در این میان می توان از پلیس و 
سازمان قربانیان جرائم )Brottsoffermyndigheten( نام برد.

دادگاه های سوئد از تقریبا ۸۰ اداره و کمیته تشکیل شده اند. در سوئد 
سه نوع دادگاه وجود دارد: دادگاه های عمومی، دادگاه های اداری و 

دادگاه های ویژه. دادگاه ها می توانند مجازات  را تعیین کنند و اختالفات 
 )Hovrätt( دادگاه استیناف ،)Tingsrätt( را حل نمایند. دادگاه بدوی

و دیوان عالی کشور )Högsta domstolen( دادگاه های عمومی سوئد 
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را تشکیل می دهند. دادگاه های عمومی از جمله به جرایم کیفری، 
اختالفات خانوادگی و یا اختالف بین اقراد حقیقی و حقوقی رسیدگی 
 ،)Förvaltningsrätten( می کند. دادسراهای اداری از دادگاه اداری

 Högsta( و دادگاه عالی اداری )Kammarrätten( دادگاه استیناف اداری
förvaltningsdomstolen( تشکیل شده اند. دادگاه های اداری به 

اختالفات بین اشخاص و ادارات دولتی رسیدگی می کنند. پرونده های 
مورد بررسی این دادگاه ها می توانند مربوط به مسائل مالیاتی، مهاجرت 
و تابعیت )دادگاه مهاجرت( و یا اختالف با صندوق بیمه و یا کمون باشد.

دادگاه های ویژه در زمینه های خاصی همچون قانون کار و یا امور 
مربوط به مصرف کنندگان قضاوت می کنند.

اطالعات بیشتر در مورد حدود فعالیت دادگاه های گوناگون را می توانید 
در سایت دادگاه های سوئد www.domstol.se بیابید.

رسیدگی بیطرفانه به یک پرونده توسط دادگاهی مستقل، از حقوق بنیادی 
تمام کسانی است که در سوئد زندگی می کنند. طبق قانون اساسی سوئد 
قوانین نحوه کار دادگاه ها را تعیین می کنند، اما دادگاه ها خود مستقل 

هستند. نه نمایندگان پارلمان و نه وزرای دولت حق دخالت در تصمیمات 
دادگاه ها را دارند.

امنیت حقوقی به معنی برابری همه انسان هاست در مقابل قانون. تا 
زمانی که شخصی در دادگاه محکوم نشده او بی گناه محسوب می شود. 

امنیت حقوقی بخشی مهم از دموکراسی است و مربوط می شود به 
رابطه حقوقی بین یک شهروند و دولت. هدف این است که حقوق همه 

دادگاه های عمومی دادگاه های اداری

دادگاه عایل

 دادگاه
استیناف

دادگاه بدوی

 دادگاه عایل
اداری

 دادگاه استیناف
اداری

دادگاه اداری
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در مقابل تجاوزات اشخاص دیگر، مقامات اداری و جامعه در امان باشد 
و حقوق و آزادی همگی تضمین گردد.   قوانین باید واضح باشند: باید 
به روشنی دید چه عملی قانونی و چه کاری غیر قانونی ست. فردی که 

مرتکب جرمی می شود باید بتواند درک کند که این جرم چه پیامدهایی را 
برای او در بر خواهد داشت.

اگر شخصی احساس کند که یک اداره دولتی، برای مثال صندوق بیمه و 
یا کمون، تصمیم اشتباهی را در مورد او اتخاذ کرده او می تواند از آن 

تصمیم شکایت کند. سازمان دولتی که این تصمیم را اتخاذ کرده موظف 
است توضیخ دهد که چگونه می توان از یک تصمیم شکایت کرد. این 

اطالعات معموال در پائین برگه ای که تصمیم در آن ابالغ شده وجود دارد.

 یوستیتیا، الهه 
  عدالت در 

اسطوره های رومی. ترازو 
 نشانه 

عدالت و شمشیر نشانه 
قدرت است. چشم بند 

به این معنی است که او 
بین مردم فرقی قائل نمی 
شود، و این نماد این است 

که همه در مقابل قانون 
برابر هستند.

 Colourbox :س ک ع
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ا ه ون  م ک
تمام مردم سوئد در یکی از کمون های کشور زندگی می کنند. ۲9۰ کمون 
در سوئد وجود دارد که هر یک دارای مدیریت مستقل هستند. کمون ها 

از بسیاری جهات استقالل دارند. یک کمون توسط شورای شهر، هیئت 
مدیره کمون و کمیته هایی که توسط شورای شهر منصوب می شوند اداره 
می شود.  در قوانین مربوط به کمون ها )kommunallagen( وظایف و 

مسئولیت های شوراهای استانی )Landsting( و منطقه ای )Regioner( و 
نیز کمون ها قید شده است.

از جمله مسئولیت های کمون ها می توان از مدارس و مهد کودک، 
کتابخانه، خدمات خانگی برای سالمندان و کمک هزینه گذران زندگی 

برای افرادی که به آن نیاز دارند نام برد. آتش نشانی، نظافت شهر و 
برنامه ریزی برای شهرسازی و ارائه مسکن، آب و برق نیز از وظایف کمون 
هاست. کمون ها برای اداره امور مربوط به خود احتیاج به سرمایه دارند. 
درآمد کمون ها از طریق مالیات، عوارض و کمک های مالی دولت  تامین 

می شود. افراد شاغل دارای درآمد در کمونی که در آنجا ثبت شده اند 
مالیات پرداخت می کنند. میزان این مالیات به کمونی که در آن زندگی 

می کنید و درآمد شما بستگی دارد.

ا ان ه ـت ا و اس ه ه ی اح ی، ن ان ـت ای اس ـوراه ش
در سوئد ۲۱ استان وجود دارد. هر استانی از تعدادی کمون تشکیل شده 

است. در هر استان یک استانداری وجود دارد.  استاندار توسط دولت انتخاب 
می شود و ریاست استانداری را به عهده دارد.  استانداری نماینده دولت در 
یک استان است و مهم ترین وظیفه آن رسیدن به اهدافی است که دولت و 

مجلس با توجه به شرایط موجود در هر استان تعیین کرده اند.

)Klas Eriksson( ون س ک اس اری س: ک ک ع

خودرو پلیس
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در سوئد شوراهای استانی یا Landsting نیز وجود دارد. )برخی شوراهای 
استانی منطقه یا Region نامیده می شوند(. شورای استانی یک ارگان 
سیاسی ست که در محدوده  جغرافیایی یک استان فعالیت می کند. 

شوراهای استانی حق گرفتن مالیات از شهروندان خود را دارند و مسئولیت 
برخی امور، در وحله اول بهداشت و درمان بر عهده آنان است. از دیگر 
امور مربوط به این شورا می توان مسائل فرهنگی، حمل و نقل شهری، 
ترافیک و برنامه ریزی منطقه ای را نام برد. امروزه ۲۰ شورای استانی و 
منطقه ای در سوئد وجود دارد. مناطق و شوراهای استانی توسط یک 

مجلس منتخب، شورای منطقه ای و شورای استان گردانده می شوند. برای 
مثال می توان گفت منطقه  Västra Götaland  به صورت رسمی، شورای 

استانی استان Västra Götaland است.

 EU ا  ـه اروپ ادی ح ات
اتحادیه اروپا یک مشارکت اقتصادی و فرهنگی بین تعدادی از کشورهای 

اروپایی ست. این اتحادیه بعد از جنگ جهانی دوم به صورت یک همکاری 
اقتصادی و سیاسی بین کشورهای بلژیک، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ ، 

هلند و آلمان غربی آن زمان تشکیل شد.  هدف از این کار ایجاد همکاری 
اقتصادی و سیاسی برای جلوگیری از بروز یک جنگ جهانی دیگر و حفظ 

صلح و افزایش مبادالت بازرگانی بین کشورهای اروپایی بود. یکی از 
مبانی فکری این اشتراک این بود که کشورهایی که با هم داد و ستدهای 

بازرگانی دارند به دلیل وابستگی اقتصادی از ایجاد اختالفات پرهیز 
خواهند کرد. می توان گفت که هر کشور عضو مقداری از قدرت خود 

را به اتحادیه اروپا واگذار کرده تا بتوانند همراه با هم نفوذ بیشتری در 
سطح بین المللی داشته باشند.

سوئد در سال ۱99۵ عضو اتحادیه اروپا شد. اتحادیه اروپا درحال حاضر ۲۸ 
کشور عضو دارد و این اعضا در زمینه حرکت آزاد کاال، خدمات، سرمایه و 

پارلمان اروپا در بروکسل.

www.europaparlamentet.se :س ک ع
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مردم و نیز در مورد حفاظت از محیط زیست، امنیت و مسائل دفاعی با 
هم همکاری می کنند. بسیاری از کشورهای عضو، به واحد پولی مشترک 

یورو پیوسته اند، اما سوئد این کار را نکرده است.

اتحادیه اروپا دارای سه نهاد بزرگ است که باهم قوانین را وضع می کنند: 
کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و شورای وزیران که شورای اتحادیه اروپا 
نیز نامیده می شود. این سه نهاد در بروکسل پایتخت بلژیک، در شهر 

فرانسوی اِستراسبورگ و در کشور لوکزامبورگ مستقر هستند. ۲۸ کشور 
عضو به سه شیوه باهم همکاری دارند:

 در سطح فرا دولتی •
تصمیماتی که همه کشورهای عضو باید از آنها پیروی کنند. این قسمت 

شامل قوانینی است که اتحادیه اروپا وضع می کند. قوانین اتحادیه 
اروپا نسبت به  قوانین ملی کشورهای عضو اولویت دارند.  بسیاری 
از قوانینی که وضع می شوند برای تسهیل امور بازرگانی، سفر و کار 
در اتحادیه اروپا هستند.  یک دادگاه ویژه نیز برای نهاد قانونگذاری 

اتحادیه اروپا وجود دارد که  دادگاه اتحادیه اروپا نامیده می شود و در 
کشور لوکزامبورگ قرار دارد.

 در سطح بین کشوری •
همکاری داوطلبانه و بدون قانونگذاری بین ۲۸ کشور عضو. مثالً وقتی  
اتحادیه اروپا در مورد سیاست خارجی و عملیات نظامی تصمیمی می 

گیرد در سطح بین کشوری عمل می کند.

 در سطح ملی •
هر کشور عضو حق دارد برای مصالح خود تصمیم گیری کند. ولی 

کلیه قوانین و مقرراتی که یک کشور تصویب می کند باید با قوانین و 
مقررات جاری در سطح فرا دولتی مطابقت داشته باشند.

ت ـده اس م ش ـی س ق درت، ت ق
اگرچه قدرت سیاسی به ظاهر به سطوح گوناگون مثل کمون، شورای 
استانی و مناطق، دولت و اتحادیه اروپا تقسیم شده، اما مراکز قدرت 

بیشتری در جامعه وجود دارند که برای یک جامعه دموکراتیک ارزشمندند. 
رسانه ها، بازار و جامعه مدنی، عامالن و مراکز مهمی در یک جامعه 

دموکراتیک هستند.

رسانه های جمعی )روزنامه ها، رادیو، تلویزیون و اینترنت( در مقابل 
قدرت دولت بی طرف اند. این بدین معنی ست که آنان می توانند آزادانه 
اطالع رسانی کنند و بر عملکرد سیاستمداران و دیگر افراد قدرتمند جامعه 

نظارت داشته باشند. رسانه های جمعی همچنین وظیفه مهمی در به 
بحث گذاشتن مسائل مهم و جاری جامعه را دارند.
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رادیو و تلویزیون سوئد )SR و SVT( متعلق به بنیادهایی هستند 
مستقل از دولت. مخارج این سازمان ها از طریق دریافت عوارض رادیو و 

تلویزیون )tv-licens( از مردم تامین می شود. برنامه ها از طریق تبلیغات 
و یا کمک دولت تامین مالی نمی شوند و از همین رو آنان را رسانه های 

درخدمت همگان )public service( می نامند. ماموریت آنها این است 
که بی طرفانه و بر مبنای اصول دموکراتیک عمل کنند. در سوئد کانال 

های رادیو تلویزیونی دیگری مثل TV4 نیز وجود دارند که مخارج خود را 
از طریق آگهی های بازرگانی تامین کرده و بر صاحبان قدرت نظارت می 

کنند.

بازار از مصرف کنندگان و شرکت های خصوصی تشکیل شده که با هم 
بر اقتصاد کشور و بازار کار تاثیر می گذارند. وضعیت اقتصادی بخش 

بازرگانی و صنایع، بر روی درآمدهای مالیاتی دولت تاثیر دارد.

جامعه مدنی به آن بخشی از جامعه گفته می شود که مردم بدون دخالت 
مستقیم دولت به یکدیگر کمک می کنند. آنچه که جامعه مدنی را به 

پیش می راند در وحله اول منافع مالی نیست، بطور مثال مانند شرکت 
ها. جامعه مدنی گاهی بخش غیر انتفاعی، بخش داوطلبانه و یا مدنی 

نیز نامیده می شود.   نمونه هایی از سازمان های فعال در جامعه مدنی، 
سازمان های خیریه، باشگاه های ورزشی و احزاب سیاسی هستند که 

بودجه آنها به طور مستقیم توسط دولت تامین نمی شود و برای کسب 
درآمد بوجود نیامده اند.

نهضت های مردمی در سوئد، مانند جنبش کارگران، جنبش محیط زیست 
و یا جنبش مخالفت با نوشیدن مشروبات الکلی نمونه هایی هستند از 
قدرت جامعه مدنی در کشور هنگامی که نه دولت و نه بازار، نیروهای 
محرک را تشکیل می دهند. جامعه مدنی یک بخش مهم در یک کشور 
دموکراتیک است و به شهروندان این امکان را می دهد تا به روش های 
گوناگون در امور اجتماعی شرکت کنند و در تغییر جامعه نقش داشته  

باشند.

در حقوق دموکراتیک، از جمله آزادی چاپ و نشر و آزادی بیان و نیز  
آزادی تشکیل انجمن، شهروندان به طور غیر مستقیم ترغیب می شوند 
تا در سیاست مشارکت کنند. مردم می توانند به روش های مختلف در 

سیاست مشارکت کنند، به طور مثال از طریق فعالیت در یک حزب 
سیاسی، یک سازمان و یا یک انجمن، مسائل مختلف را به پیش ببرند. 

مردم می توانند با رسانه های مختلف تماس بگیرند و در باره مسائلی که 
به نظر آنها مهم است صحبت کنند. شهروندان می توانند با سیاستمداران 

در کمونی که زندگی می کنند تماس بگیرند و نظرات و پیشنهادات خود را 
در مود تصمیمات اتخاذ شده بیان کنند.
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ـوئد ـی س اس انون اس ار ق ه چ
برای پیش برد دموکراسی، به وجود قوانین و مقررات نیاز است. قوانین 

اساسی از مهم ترین قوانین سوئد هستند. قوانین اساسی، زیربنایی برای 
قوانین دیگر در جامعه هستند و چارچوب های نحوه اداره کشور را 

مشخص می کنند. این قوانین از دموکراسی حفاظت کرده و ورای قانون 
های دیگر جامعه هستند. این بدین معنی است که محتوای دیگر قوانین 

کشور نمی تواند در تضاد با قانون اساسی باشد.

 برای تضمین استحکام این چارچوب، به صورتی که امکان انجام یک کودتا 
پس از انتخابات وجود نداشته باشد، این قوانین را به هر شکلی نمی توان 
تغییر دارد. برای تغییر قانون اساسی الزم است که پارلمان همان تصمیم را 
دو بار اتخاذ کند. شرط دیگر این است که یک انتخابات عمومی در فاصله 

بین این دو تصمیم برگزار شده باشد. هدف دیگر این قاعده جلوگیری از 
تصمیمات عجوالنه دولت است. این مهلت تأمل، به همه این فرصت را 
می دهد تا با دقت، تغییر قانون را سبک سنگین کنند. قوانین اساسی از 
دموکراسی ما حفاظت می کنند. در سوئد چهار قانون اساسی وجود دارد:

نظام حکومتی )RF( در باره چگونگی اداره کردن سوئد است. نظام  •
حکومتی کنونی در سال ۱974 تصویب شد. در این قانون، مقررات 

مربوط به شیوه کار دولت و چگونگی برگزاری انتخابات پارلمان نوشته 
شده است. قانون نظام حکومتی همچنین در بر گیرنده قوانین مربوط 

به حقوق بنیادین جامعه نیز هست. برای مثال آزادی انجمن ها و 
آزادی دین بخشی از قانون نظام حکومتی است.

قانون اساسی موروثی بودن سلطنت )SO(  که در مورد تعیین پادشاه  •
و یا ملکه در سوئد است.

قانون اساسی آزادی انتشارات )TF(که تشریح می کند انتشار چه  •
مطالبی در روزنامه ها و کتاب ها آزاد است. در سوئد هر مطلبی را می 

توان نوشت به این شرط که آن متن برخالف قانون نباشد.

قانون اساسی آزادی بیان )YGL( در باره هر آن چیزی ست که می  •
توان در رادیو، تلویزیون، فیلم و اینترنت بیان کرد. در سوئد می توان 
هر مطلبی را گفت ولی برخی استثنائات وجود دارد. مثالً مطالبی که 

برای دیگران تحقیر آمیز است نمی توان گفت. این گونه مطالب ممکن 
است در مورد یک فرد یا گروه باشد.
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زاب ـی و اح اس ی اید س ق ع
شما با رأی دادن حزب سیاسی مورد حمایت خود را انتخاب می کنید. یک 

حزب سیاسی سازمانی ست تشکیل شده از اعضایی با تفکرات مشابه که 
می خواهند بر امور جاری یک کشور تأثیر بگذارند. هر حزب دارای یک 
برنامه سیاسی ست که نشان دهنده افکار حزب در مورد چگونگی روند 

جامعه است. مبنای احزاب سیاسی که امروزه وجود دارند تا حد زیادی بر 
اساس ایده هائی است که در قرن نوزدهم پدید آمدند.

ـم س ی ل را ب ی ل
واژه التینی Liber به معنی آزادی است. لیبرال های اولیه )در قرن 

هجدهم( از جمله خواستار حراست از حق و حقوق و آزادی های مردم 
بودند. آنها از جمله می خواستند از آزادی بیان و انتشارات دفاع کنند تا 

همه بتوانند افکار و احساسات خود را در سخنان و نوشته های خود بیان 
کنند.

لیبرال ها همچنین می خواستند بخشی از عوارض خرید و فروش کاالها 
را نیز کاهش دهند. هدف آنان از این کار، افزایش بازگانی میان کشورها 

بود. این امر می توانست اقتصاد را بهبود بخشیده و خطر جنگ را کاهش 
دهد.

اری ک ـه  ظ اف ح م
واژه کنسرواتیو )Konservativ( از کلمه التین conservare گرفته شده و 
معنی آن حفظ کردن و باقی نگه داشتن است. محافظه کاران اولیه )در 

قرن هجدهم( خواستار حراست از تاریخ کشور، آداب و سنن و دین بودند. 
آنان می خواستند قدرت در دست پادشاه، کلیسا و اشراف جامعه باقی 

بماند. در میان ایده های قابل توجه محافظه کاری می توان از مقابله با 
تغییرات سریع در جامعه و حفظ سنت بر اساس خانواده و جماعت های 

مذهبی نام برد.

ـم س ی ل ا ی وس س
واژه سوسیالیسم از کلمه یونانی socius به معنای "رفیق" گرفته شده 
است. سوسیالیست های اولیه )در قرن نوزدهم( مدافع حقوق طبقه 

کارگر بودند. آنها نمی خواستند کارخانه ها و سایر سازمان ها در مالکیت 
خصوصی قرار داشته باشد بلکه در عوض می خواستند که مردم باهم 

مالک باشند. در میان ایده های قابل توجه سوسیالیسم می توان از حداکثر 
برابری میان افراد و گروه های مختلف جامعه نام برد.
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ـی اس ی ای س وژی ه ایدئول ر  ـای س
در قرن بیستم ایدئولوژی های جدید شروع به رشد کردند. نظرات موجود 

در آنها به گونه های مختلف بر تمام دنیا تاثیر گذاشته اند.

فمینیسم مدت طوالنی وجود داشته اما در طول قرن بیستم قوی تر شد. 
از نظر فمینیست ها این اشتباه است که قدرت مردان در جامعه بیشتر از 
زنان است. تالش آنان بر این است که حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

زنان را افزایش دهند.

اکولوگیسم بر این عقیده است که باید به انسان به عنوان بخشی از 
طبیعت نگاه کرد. اکولوگیسم سیاسی بر پایه تالش برای محیط زیستی بهتر 

و توسعه ای پایدار از نظر زیست محیطی بنا شده.

ایده های ناسیونالیسم یا ملی گرایی بر گرد اشتراک ملی دور می زند. 
خواست ملی گراها حفظ ملیت، فرهنگ و تاریخ است و با آمیزه ها و 

ترکیب های فرهنگی مخالفند.

  فاشیسم و نازیسم در اوایل قرن بیستم بوجود آمدند و این گونه استدال 
می کنند که در یک جامعه، قدرت باید در دست سیاستمداران و نخبگان 

قوی باشد و نه منتخبان مردم. هم فاشیسم و هم نازیسم، ایدئولوژی های 
ملی گرایانه هستند که فرهنگ خود را شایسته تر و با ارزش تر از فرهنگ 

های دیگر می دانند. نازیسم در دهه ۳۰ در آلمان و زمانی که آدولف 
هیتلر کشور را اداره می کرد،  قوی بود. نازی ها جنگ جهانی دوم را 

آغاز کردند و میلیون ها نفر از یهودیان، کولی ها و سایر افرادی را که در 
سیاست کلی نازیسم نمی گنجیدند، کشتند.

ـی اس ی زاب س اح
احزابی که هم اکنون در دوره انتخاباتی ۲۰۱۸- ۲۰۱4 در مجلس حضور 
دارند عبارتند از: حزب مرکز، حزب مردم،حزب دموکرات مسیحی، حزب 
محیط زیست، حزب مودرات،حزب سوسیال دموکرات، حزب دموکرات 

های سوئد و حزب چپ.  بعد از انتخابات سپتامبر ۲۰۱4 حزب سوسیال 
دموکرات و حزب محیط زیست دولت تشکیل داده اند. نخست وزیر 

استفان لوون، سوسیال دموکرات است.

چند حزب با هم یک گروه سیاسی را تشکیل داده اند که ائتالف 
)Aliansen(  نامیده می شود. این احزاب عبارتند از مودرات، مرکز، لیبرال 

مردم و دموکرات مسیحی. این چهار حزب طی سال های ۲۰۰6 تا ۲۰۱4 
یک دولت ائتالفی تشکیل داده بودند. نخست وزیر آن دولت فردریک 

راینفلدت از حزب مودرات بود.
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ـوئد س ات  اب خ ت ان نظام 
پایه و اساس یک جامعه دموکراتیک این است که مردم بتوانند نمایندگان 

خود را از طریقانتخابات آزاد برگزینند. انتخابات بسیار مهم است زیرا 
مردم در وحله اول از طریق انتخابات است که می توانند سیاست های 

جاری در کشور را تعیین کنند.

ان ـدگ ن ـات و رای ده اب خ ت ان
شرکت انبوه مردم در انتخابات نشانه اطمینان آنها به سیاستمداران و نظام 

دموکراتیک است. برای این که پارلمان، شورای استانی و شورای شهر بتوانند 
به راستی نماینده عموم مردم باشند باید تعداد زیادی از  کسانی که حق رای 
دارند در انتخابات شرکت کنند. در سوئد تقریبا ۸6 درصد مردم در انتخابات 
پارلمانی سال ۲۰۱4 آرای خود را در صندوق های رای ریختند. تعداد شرکت  

کنندگان در انتخابات شورای استانی و شورای شهر چند در صد کمتر بود. 
وقتی که شما رای می دهید احتمال این که فردی که هم فکر شماست در 

تصمیم گیری های جامعه سهیم باشد افزایش می یابد.

میزان شرکت در انتخابات در گرو های مختلف مردم متفاوت است. افراد 
با درآمد و میزان تحصیالت کمتر در مقایسه با تحصیل کرده ها کمتر 

در انتخابات شرکت می کنند. تعداد رای دهندگان جوان هم از مسن تر 
ها کمتر است. افرادی که خارج  از سوئد به دنیا آمده اند نیز کمتر در 

انتخابات شرکت می کنند. تمایل به شرکت در رای گیری ها با مدت زمانی 
که یک فرد در سوئد زندگی کرده افزایش می یابد.

ی وم م ع ـات  اب خ ت ان
چهار نوع انتخابات عمومی وجود دارد:

انتخابات پارلمان •

انتخابات شورای تصمیم گیرنده شورای استانی •

انتخابات شورای تصمیم گیرنده کمون •

انتخابات پارلمان اروپا •

شما هنگام رأی دهی حزب مورد حمایت خود را انتخاب می کنید. شما 
همچنین می توانید کنار نام فردی که مورد حمایت شماست نیز ضربدر 

بزنید. یا نام دیگری را در برگه بنویسید که به آن رأی دهی فردی گفته می 
شود. شما می توانید در انتخابات مختلف به احزاب مختلف رای دهید.

نظام انتخاباتی در سوئد متناسب است. به این معنی که تعداد نمایندگان 
هر حزب در شوراهای مختلف بر اساس تعداد آرایی که کسب کرده اند 

تعیین می شود.
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هر چهار سال یک بار انتخابات عمومی برای پارلمان،  شورای استانی و 
شورای شهر برگزار می شود. این انتخابات در یک روز برگزار می شوند.  

انتخابات برای پارلمان اروپا هر پنج سال یک بار است. 

ـی رس ه پ هم
یک همه پرسی به سیاستمداران در سطو ح مختلف کشوری و یا منطقه 

ای این امکان را می دهد تا از  نظرات مردم در رابطه با یک مسئله 
سیاسی مطلع شوند. در سوئد دو نوع همه پرسی سراسری وجود دارد: 

همه پُرسی برای ارائه  به پارلمان به عنوان مشاوره و یا همه پُرسی برای 
مقررات مندرج در یک قانون اساسی.  همه پرسی یا رفراندوم مشورتی 

الزام آور نیست. سیاستمداران می توانند تصمیمی اتخاذ کنند که بر خالف  
نتیجه رای گیری باشد. همه پرسی در مورد مسائل قانون اساسی، همزمان 

با انتخابات عمومی برگزار می شود و همیشه الزام آور است. این نوع 
رفراندوم هرگز در سوئد برگزار نشده است.

در سوئد آخرین همه پرسی ملی در سال ۲۰۰۳ انجام شد. موضوع آن 
رفراندوم این بود که  آیا واحد پول یورو جایگزین کرون سوئد بشود یا نه. 

مردم سوئد در این رفراندوم  رای منفی دادند. در سطح محلی  هر سال 
رفراندوم  هایی در یک یا چند کمون برگزار می شود.

رأی ق  ح
اتباع سوئد که به سن ۱۸ سالگی تمام رسیده باشند از حق رأی دادن در 

انتخابات پارلمان برخوردارند.

برای رأی دادن به پارلمان اروپا باید به سن ۱۸ سالگی تمام رسیده و تبعه 
یکی از کشورهای اتحادیه اروپا بود.

ت  وس ده ل ی س ب ک ی ان پ ک ن/ اس ت د اس رون اس گ س: ک ک ع
)Claes Grundsten/Scanpix Bildhuset(

تصویری از حوزه رای 
گیری وقتی که مردم رای 

می دهند.
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افراد باالی ۱۸ سال که در سوئد به مدت حداقل ۳ سال ثبت نام شده باشند 
حق دارند در انتخابات کمون و شورای استانی رأی بدهند.  برای شرکت در 

انتخابات کمون و شورای استانی احتیاج به داشتن تابعیت سوئد ندارید.

اداره برگزاری انتخابات قبل از انجام انتخابات برای همه کسانی که دارای 
حق رأی  هستند کارت رأی گیری ارسال می کند. کارت رأی گیری به 

آدرسی که شما در آن  ثبت هستید ارسال می شود. برای رأی دادن باید 
مدرک شناسائی به همراه داشت.

در صورتی که دارای حق رأی باشید خود شما هم می توانید برای یک 
مأموریت سیاسی انتخاب شوید. یعنی می توانید بعنوان نمایندهپارلمان،  

شورای استانی و یا منطقه ای یا شورای شهر انتخاب شوید.

شما هنگام رأی دادن حزب مورد حمایت خود را انتخاب می کنید.  
همچنین می توانید  کنار نام فردی که مورد حمایت شماست نیز ضربدر 

بزنید.  در این صورت شما به یک شخص در آن حزب رای می دهید.

ک وچ زاب ک ـرای اح اب ب ص ـد ن ح
برای این که یک حزب بتواند وارد پارلمان شود باید حداقل چهار درصد 
آرای رأی  دهندگان را کسب کند.  برای وارد شدن به شورای استانی یا 

ناحیه باید احزاب حداقل سه درصد آرا را کسب کرده باشند. برای  پارلمان 
اروپا همان حد نصاب پارلمان یعنی چهار درصد ِصدق می کند.  برای 

انتخابات شورای شهر چنین مقرراتی وجود ندارد.

در سوئد احزابی وجود دارند که در پارلمان کُرسی ندارند ولی در کمون ها  
و شوراهای استانی و منطقه ای دارای نماینده هستند.

ات و   اب خ ت ـان ان ی ـی م راس وک دم
ره روزم ی  زندگ

این که هر فردی بتواند نظر خود را به روش های مختلف به جز رای 
دادن در انتخابات عمومی بیان کند مهم است. مردم  باید شرایط الزم را 

برای مشاهده، شراکت و تاثیر گذاری در پروسه های تصمیم گیری سیاسی 
حتا در زندگی روزمره خود داشته باشند. این امر  از طریق مثال تماس با 

سیاستمداران، جمع آوری امضا  و یا تظاهرات میسر می شود.

شما باید بتوانید در تصمیماتی که مربوط به شما و زندگیتان است نقش 
داشته باشید. در دهه های اخیر سعی بسیاری شده که دموکراسی در 

زندگی کاری، مدارس، خانواده، انجمن ها و مناطق مسکونی افزایش یابد.
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افزایش دموکراسی در زندگی کاری به این معنی ست که شرکت ها و سازمان ها 
سعی  می کنند که تمام کارکنان در امور مربوط به محل کار مشارکت داشته 
باشند.  همه باید از امکانات مشابه برای تأثیر گذاری در محل کار برخوردار 

باشند.  ولی کماکان این رئیس است که تصمیمات مهم را اتخاذ می کند.

افزایش دموکراسی در مدارس به این معنی ست که سعی می شود به 
کودکان  طرز تفکر انتقادی و قبول مسئولیت فردی آموخته شود.  آموزگار 

همه تصمیمات را نمی گیرد.  دانش آموزان می توانند مشارکت داشته و 
در برنامه ریزی  آموزشی شرکت کنند.

افزایش دموکراسی در خانواده می تواند به این معنی باشد که کودکان به  
انسان هایی مستقل و با اعتماد به نفس تبدیل شوند.  بسیاری از والدین 

با فرزندان خود برنامه ریزی می کنند و اجازه می دهند آنان در تصمیمات 
خانواده مشارکت داشته باشند.

روش کار بسیاری از انجمن ها در سوئد از مدت ها قبل به صورت 
دموکراتیک بوده است.  آنها برای مثال مقرراتی درمورد برگزاری جلسات و 
انتخاب هیئت رئیسه دارند.  مهم است که کلیه اعضا بتوانند رأی بدهند.  

رأی هریک از اعضا با ارزش است.

دموکراسی در منطقه مسکونی به این معنی ست که ساکنان یک منطقه در  
تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند.  آنها مثال می توانند در باره چیزهایی 

که در یک ساختمان به طور مشترک استفاده می شود، تصمیم گیری کنند.

 Colourbox :س ک ع
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ث،  رای بح ی ب ـش های پرس
6 ش  بخ

دموکراسی برای شما چه معنایی دارد؟

آیا دموکراسی را در زندگی خود احساس می کنید؟

چگونه  دموکراسی می تواند از فساد اداری در جامعه جلوگیری 
کند؟

وجود آزادی بیان چه ارزشی برای یک جامعه دارد؟

چگونه می توان از آزادی بیان سوء استفاده کرد؟

چرا بیان آزادنه نظرات در یک نظام دموکراتیک مهم است؟ 

به نظر شما کدام ایدئولوژی های سیاسی باید جامعه را بگردانند؟

شرکت کردن در انتخابات چه رابطه ای می تواند با دموکراسی 
داشته باشد؟

چرا رای دادن در انتخابات عمومی مهم است؟ 

چگونه می توانید از حقوق دموکراتیک خود در زندگی روزمره 
استفاده  کنید؟

چه چیزی می تواند شما را برای ایجاد تغییرات در جامعه ترغیب 
کند؟

از چه  لحاظ می توان سوئد را یک کشور دموکراتیک دانست؟
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حفظ تندرستی در سوئد  .7
مطالب فهرسـت 

ت؟ س ی چ ی  ـت درس ن ت

ات ی ان ـی و دخ ل ک ات ال ـروب ش در،م خ ـواد م  م

د ـوئ ی در س ان ی و درم ـت داش ه ـات ب دم  خ

ی ان ی و درم ـت داش ه ز ب راک ـا م ـاس ب م ت

رد؟ ه ک ع راج ـد م ای ب ا  ج ـه ک ب

ی ـم س ت ج ی ول عل ـا م ـی ب دگ  زن

ی ـک زش پ دان دن ات  دم خ

Colourbox :س ک ع
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ت؟ س ی چ ی  ـت درس ن ت
تندرستی یعنی سالم بودن و احساس سالمتی کردن. آنچه می خورید، 

اِسترس )اضطراب(، خواب، سیگار کشیدن، مشروبات الکلی و مواد مخدر 
از عواملی هستند که بر تندرستی شما تاثیر می گذارند. تندرستی شما به 

رضایت از خود، خوش بودنتان با اطرافیان و اینکه احساس کنید زندگی تان 
دارای ارزش و مفهوم است، بستگی دارد.

محیط اطرافتان اهمیت زیادی برای تندرستی شما دارد. چگونگی سکونت، 
نوع کار و شغل و این که احساس کنید جزئی از جامعه هستید نیز روی 

تندرستی شما  تأثیر می گذارد.

ی وم م ع ی  ـت درس ن ت
تندرستی عمومی به معنی تندرستی تمام مردم یک کشور است و تندرست 
بودن یکی از حقوق هر انسانی است. دولت موظف است که بهداشت و 

درمان الزم را در اختیار همه مردم جامعه قرار دهد. در سوئد دولت  و 
سایر ادارات برای بهبود حال مردم کار می کنند.

عوامل تعیین تندرستی، آزاد از دالگرن و وایت هد

اقتصاد جامعه

طبیعت

محیط زیست

سیاست

مذهب

شرایط کار و زندگی

عادات

جنسیت

ارث

سن

فرهنگ

محیط کار

آموزش/تحصیالت

ترافیک

کار

بی کاری

بیمه اجتماعی
مسکن

کشاورزی و مواد غذایی

شرایط فیزیکی محیط

اوقات فراغت و 
فرهنگ

خدمات 
اجتماعی

کمک 
اجتماعی

بهداشت و درمان

مسائل جنسی و 
همزیستی

غذاخواب

مشروبات الکلی

دخانیات

مواد مخدر روابط اجتماعی

نفوذ

تماس کودکان با بزرگ تر ها

روابط

ورزش
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سازمان بهداشت عمومی یکی از این ادارات است که وظیفه رسیدگی به 
امور مربوط به تندرستی عمومی را به عهده دارد. هدف آنان این است که 
همه مردم در سوئد سالم باشند.  سازمان بهداشت عمومی به صورت ویژه 

ای به یازده مورد مختلف می پردازد. این یازده مورد عبارتند از:

مشارکت و تأثیر گذاری در جامعه. •

رفاه مالی و اجتماعی. •

شرایط امن و مطلوب رشد و نمو کودکان و جوانان •

تندرستی در محیط کاری. •

محیط  و فرآورده های سالم و مطمئن •

خدمات بهداشتی و درمانی که باعث بهبود تندرستی شود. •

محافظت در برابر سرایت بیماری ها. •

تمایالت جنسی و تندرستی باروری. •

ورزش و تحرک جسمی. •

عادات غذایی و مواد غذایی. •

مشروبات الکلی، مواد مخدر، دوپینگ، دخانیات و قمار. •

با وجود تالش های ادارات سوئدی برای افزایش بهداشت عمومی، 
میزان سالمتی مردم در گروه های مختلف جامعه متفاوت است. افراد 

با تحصیالت پایین تر و درآمد کمتر از سالمت کمتری نسبت به دیگران 
برخوردارند.

Colourbox :س ک ع
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وب طل م ـی  ذای غ ادات  ع
آنچه می خورید و می آشامید اهمیت زیادی برای تندرستی و حال شما 

دارد. غذای خوب خوردن و تحرک جسمی می تواند خطر ابتال به بسیاری 
از بیماری ها، مثالً بیماری های قلب و عروق، مرض قند، سرطان و ناراحتی 

روانی را کاهش دهد.

بدن به مواد مختلف نیاز دارد. برای رساندن کلیه موادی که بدن به آن 
نیاز دارد باید غذاهای متنوع خورد. اگر سر ساعت معینی صبحانه، نهار و 

شام  بخورید، آسانتر می توانید به اندازه بخورید.

ذا ورد غ ی در م ائ م ن ـج راه ن پ
اداره کل مواد غذایی یک اداره دولتی ست که با امور مربوط به مواد 

غذایی سروکار دارد. این اداره، پنج راهنمایی در مورد غذا دارد که برای 
تندرستی خوب هستند:

میوه و سبزیجات زیاد بخورید، حدود ۵۰۰ گرم در روز. •

هنگام انتخاب مثال نان، برنج، ماکارونی و پاستا از فرآورده هایی  •
استفاده کنید که دارای دانه جو و سبوس و غیره باشند.

آن مواد غذایی را انتخاب کنید که دارای تصویر "سوراخ کلید" هستند. •

 بیشتر ماهی بخورید، حدوداً سه بار در هفته.   •

برای آشپزی از روغن یا مارگارین مایع استفاده کنید. •

Colourbox :س ک ع
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د ی ل ک وراخ  س
روی برخی از مواد غذایی فروشگاه ها 
تصویری شبیه سوراخ کلید وجود دارد.  

این گونه مواد غذایی دارای چربی، شکر 
و نمک کمتر و الیاف گیاهی بیشتری 

نسبت به مواد غذایی مشابه فاقد این 
عالمت هستند.

ـاالن س زرگ رای ب ی ب ای م ن راه
بسیاری از بزرگساالن می توانند با کاهش مصرف چربی اشباع شده، از 

ناخوشی های خود بکاهند.  چربی اشباع شده در مواد غذایی که از 
حیوانات گرفته شده وجود دارد. شیر پر چربی، کره، پنیر، شیر ترش شده 

)Fil(، تولیدات گوشتی چرب، خامه، بستنی و شکالت از جمله این فرآورده 
ها هستند. چربی اشباع شده در برخی روغن های گیاهی مانند روغن 

نارگیل و نخل نیز وجود دارد. چربی اشباع شده خطر ابتال به بیماری های 
قلب و عروق را افزایش می دهد.

چربی اشباع نشده برای بدن خوب است. این چربی می تواند خطر ابتال 
به بیماری های قلب و عروق را کاهش دهد. چربی اشباع نشده در اغلب 

روغن های گیاهی/ نباتی، روغن های خوراکپزی مایع، ماهی، آجیل و بادام 
وجود دارد.

در میوه ها و سبزیجات بسیاری از موادی که بدن به آنها نیاز دارد، مانند 
ویتامین ها، مواد معدنی و الیاف گیاهی غذائی وجود دارند. در سبزیجاتی 

مانند هویج، کلم، حبوبات و کلم برگ، الیاف گیاهی وجود دارد. هر روز 
خوردن میوه و سبزیجات خوب است.

ماهی و جانوران صدف دار دریایی دارای بسیاری از ویتامین ها و مواد 
معدنی هستند. ماهی دارای نوعی چربی بنام اُمگا ۳ نیز هست. این 

چربی برای قلب، خون و فشار خون خوب است.

اگر می خواهید وزن کم کنید نباید زیاد غداهای پرچربی و شیرین 
 ،)Godis( بخورید. به همین خاطر باید از خوردن شکالت و تنقالت

چیپس، شیرینی و کلوچه و شکالت پرهیز کنید.

ان ودک رای ک ـی ب ای م ن راه
کودکان نیاز به خوردن مواد غذایی سالم در زمان های معین دارند. در این 

صورت آنها خواهند توانست به گونه ای صحیح رُشد کنند.

برای نوزادان شیر مادر و یا شیر خشک بهترین غذاست. در درمانگاه 
کودکان محل زندگی خود می توانید اطالعات بیشتری در مورد غذای 

کودکان دریافت کنید.
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در سایت اداره کنترل کیفیت مواد غذایی www.slv.se می توانید در باره 
غذای نوزادان بیشتر بخوانید.

ی و ورزش ـم س رک ج ح ت
انسان برای سالمتی خود به تحرک جسمی نیاز دارد. ورزش کردن خطر 

ابتال به بسیاری از بیماری ها، مانند بیماری های قلب و عروق و برخی از 
سرطان ها را کاهش می دهد. ورزش باعث خوشحالی بیشتر شما نیز می 
شود. با ورزش کردن خواب شما بهتر می شود، اِسترس را بهتر تحمل می 

کنید و وزنتان هم ثابت می ماند.  بزرگساالن باید روزی ۳۰ دقیقه تحرک 
جسمی داشته باشند.  الزم نیست برای سالمتی خود ورزش سنگین کنید.  

پیاده روی برای سالمتیتان کافی است.

احتیاج کودکان به تحرک جسمی بیش از بزرگساالن است.  کودکان برای 
سالمتی خود به 6۰ دقیقه تحرک جسمی در روز نیاز دارند.

راب( ط رس )اض ـت اِس
بسیاری از مردم احساس می کنند دچار اِسترس هستند.  این الزاماً 

خطرناک نیست. اِسترس به بدن نیروی اضافه ای می دهد تا ما از ُعهده 
وضعیت های دشوار بر آییم. ولی اِسترس زیاد می تواند برای تندرستی 

خطرناک باشد. اگر احساس می کنید اِسترس دارید علت آنرا پیدا کنید. در 
اینصورت می توانید وضعیت خود را تغییر دهید.

یکی از عالئم اِسترس بد خوابیدن و غمگین بودن است. همچنین ممکن 
است تمرکز حواس نیز دشوار و حافظه هم خراب شود و مشکالت معده، 

سردرد یا درد جسمانی بروز کند.

اگر تحرک جسمی داشته باشید، غذای خوب بخورید و به اندازه کافی 
بخوابید به جسم خود کمک خواهید کرد که از ُعهده اِسترس برآید.

واب خ
خوب خوابیدن برای سالمتی شما اهمیت دارد. یک فرد بزرگسال معموالً 

به شش تا نُه ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارد. کودکان و نوجوانان به 
خواب بیشتری احتیاج دارند.

مشکل خواب عادی است. بدخوابی می تواند دالیل مختلفی داشته باشد 
مثل استعمال دخانیات، مشروبات الکلی، ُخرُخر کردن، بیماری، نگرانی و 

اِسترس یا شب دیروقت  غذا خوردن.

شاید بتوانید با تاریک کردن، ساکت کردن و یا خنک کردن اطاقی که در 
آن می خوابید خواب خود را بهتر کنید. شاید با پرهیز کردن از خوردن عذا 

درست پیش از رفتن به رختخواب هم بتوانید خواب خود را بهتر کنید. 
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اگر در زمان معینی به رختخواب بروید و از خواب برخیزید شاید وضعیت 
خواب شما بهتر شود.

ولی اگر مشکل مدتی طوالنی ادامه پیدا کرد بهتر است با پزشک تماس بگیرید.

ی  ل ک ات ال ـروب ش در، م خ ـواد م م
ات ی ان دخ و 

در سوئد هر نوع مواد مخدر ممنوع است. خریدو فروش مواد مخدر 
غیرقانونی ست. داشتن مواد مخدر برای مصرف شخصی نیز ممنوع است. 

جرایم مربوط به مواد مخدر مجازات های شدیدی، اغلب زندان دارند.

 ترک اعتیاد توسط خود فرد دشوار است. اغلب معتادان به مواد مخدر 
برای ترک اعتیاد به کمک کارکنان خدمات درمانی نیاز دارند.

رایج ترین مواد مخدر در سوئد حشیش،  آمفتامین، کوکائین و هروئین 
 )Kat( هستند. یک نو ع ماده مخدر که در سوئد رو به افزایش است قات
است. فروش یا داشتن قات می تواند منجر به حبس های  طوالنی مدت و 

جریمه نقدی شود.

ی ل ک ال ات  ـروب ش م
کسی که می خواهد در سوئد مشروب الکلی بخرد باید به سن ۲۰ سالگی 

تمام رسیده باشد. مشروبات الکلی در فروشگاه های انحصاری مشروب 
)Systembolaget( فروخته می شوند که در مالکیت دولت سوئد است. نوشابه 

)Systembolaget( ی ل ک ای ال ه ه اب وش اری ن ص ح اه ان گ روش س: ف ک ع
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هایی که دارای کمی الکل هستند، مانند بعضی آبجوها و سیدر در فروشگاه 
های مواد غذایی نیز به فروش می رسند. سن فرد برای خرید مشروب الکلی 
از فروشگاه های مواد غذایی باید ۱۸ سال تمام باشد. برای سفارش مشروبات 

الکلی در رستوران و بار هم باید سن شما باالی ۱۸ سال باشد.

نوشیدن مشروبات الکلی طی مدتی طوالنی می تواند به افسردگی، نگرانی 
و اختالل در خواب منجر  شود. اگر زیاد مشروب بنوشید خطر اعتیاد به آن 

وجود دارد. همچنین ممکن است دچار بیماری و صدمات جسمی نیز بشوید.

ـو اک ب ن ـات و ت ی ان دخ
سیگار کشیدن می تواند باعث بسیار از بیماری ها و مرگ زودرس شود. 

سرطان، بیماری های ریوی، بیماری های قلب و عروق و زخم معده از جمله 
صدمات ناشی از استعمال دخانیات هستند. اگر در اطاقی باشید که کسی در 
آن سیگار می کشد شما هم دود  را استنشاق می کنید. به این سیگار کشیدن 
انفعالی گفته می شود و شما هم ممکن است به همان بیماری هائی که آن 

فرد مبتال می شود، دچار شوید.  چون سیگار کشیدن برای تندرستی ضرر دارد 
سن فرد برای خریدن سیگار یا تنباکو باید ۱۸ سال باشد.

ن ا ی ل ق
هنگام قلیان کشیدن رطوبت زیادی ایجاد می شود. این بدین معنی ست 

که دود بیشتری در مقایسه با سیگار به وجود می آید. مقدار دودهای 
خطرناک در طول یک ساعت قلیان کشیدن ۱۰۰ تا ۲۰۰ برابر دودی ست 
که یک سیگار تولید می کند. یک قلیان کشیدن معادل تقریبا ۱۰۰ سیگار 
است زیرا مدت استعمال تنباکو در مقایسه با سیگار کشیدن بیشتر است. 

ذغالی که هنگام کشیدن قلیان استفاده می شود مونو اکسید کربن، فلزات 
و مواد سرطان زا تولید می کند که در بدن پخش می شود.

Colourbox :س ک ع
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Snus ا  ی ه  ی ف ان
انفیه تنباکویی ست که زیر لب گذاشته می شود. انفیه می تواند آسیب و 

بیماری در دهان بوجود آورده و با عث سرطان شود.

E-cigaretter ا ی ی رق ای ب ار ه گ ـی س
سیگار های برقی از یک دهنی یا چوب سیگار، یک باتری، یک بخارساز و 
مایع نیکوتینی تشکیل شده اند.  این یک روش جدید برای سیگار کشیدن 

است. سیگار های برقی دارای مواد مختلفی از جمله نیکوتین، پروپیلن 
گلیکول و  گلیسیرین هستند که می توانند سالمتی شما را به خطر بیندازند.

ی  ان ی و درم ـت داش ـات به دم خ
وئد س در 

خدمات درمانی همگانی خدماتی ست که همه مردم می توانند از آن 
استفاده  کنند یا از حق آن برخور دارند. در سوئد الزم نیست برای مالقات 

پزشک، عمل جراحی و یا بستری شدن در یک بیمارستان پول زیادی 
بپردازید. آشنایی با خدمات بهداشتی و درمانی و مراکزی که هنگام نیاز به 

این خدمات باید با آنان تماس بگیرید مهم است.

کمون، شورای استانی و منطقه ای و یا دولت هزینه های درمان همگانی 
را بر ُعهده دارند.

Colourbox :س ک ع
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ی ان ود درم ـود – خ ردن خ ـان ک درم
بسیاری از بیماری ها و آسیب های خفیف را می توانید خودتان رفع کنید.  

این موارد  می توانند سرماخوردگی، تب، آنفلوآنزای معده یا زخم های 
کوچک باشند.  برای کسب اطالعات بیشتر در این مورد، می توانید کتابچه 
راهنمای خود درمانی )Egenvårdsguiden( را بخوانید. این کتاب رایگان 

بوده و در درمانگاه شما موجود است.

شما همچنین می توانید به مرکز مشاوره خدمات درمانی 
)sjukvårdsrådgivningen ( تلفن کرده و راهنمائی دریافت کنید. 

پرستارانی که در مرکز مشاوره خدمات درمانی کار می کنند  می توانند 
درصورت نیاز شما را به مراکز خدمات درمانی راهنمائی کنند.

مرکز مشـاوره خدمات درمانی ۲4 سـاعت شبانه روز باز است. شماره 
تلفن آنها  ۱۱77 اسـت. مرکز مشـاوره خدمات درمانی در اینترنت نیز 
بـا آدرس  se.1177.www وجـود دارد. در آنجا اطالعات به زبان های 

مختلف موجود است.

دارو
دارو را باید از داروخانه خریداری کرد. برای برخی داروها نسخه الزم 

است.  این بدین معنی ست که پزشک باید در مورد احتیاج شما به مصرف 
دارو تصمیم بگیرد. برای مثال می توان از آنتیبیوتیک نام برد که جهت 

درمان برخی عفونت های میکروبی مانند عفونت گلو و یا ریه باید آز آن 
استفاده کرد. در این صورت پزشک نسخه را می نویسد و شما می توانید 

دارو را از داروخانه خریداری کنید.

کارکنان داروخانه ها معلومات زیادی در مورد داروها و بیماری ها دارند. 
آنها می توانند به بسیاری از پرسش های شما پاسخ بدهند. در داروخانه 

ها اطالعات و بروشور در مورد بیماری های مختلف نیز وجود دارد.

افراد باالی ۱۸ سال می توانند داروهای بدون نسخه مثل مسکن را در 
فروشگاه های معمولی خریداری کنند.

ی و  ـت داش ز به راک ا م ـاس ب م ت
ی ان درم

هنگام تماس با مراکز بهداشتی و درمانی، مثال با پزشک یا پرستار، باید 
خودتان راجع به مشکلتان توضیح بدهید. خود شما بهتر از هر فرد دیگری 

از مشکل خود آگاهی دارید.
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تمام کارکنان مراکز درمانی وظیفه رازداری دارند و حق ندارند در باره 
بیماری ها و مشکالت شما با دیگران صحبت کنند.

در صورتی که به زبانی به جز زبان سوئدی صحبت می کنید حق دارید از 
مترجم استفاده کنید. اگر به مترجم احتیاج دارید هنگام گرفتن وقت این 

موضوع را بگویید. مترجم نیز وظیفه حفظ اسرار دارد.

رید؟ ی گ ـاس ب م د ت ای ـا ب ج ا ک ب
اگر شما یا فرزندتان بیمار شوید باید در درجه نخست به درمانگاه محل 
زندگی خود بروید. شب ها و روزهای تعطیل درمانگاه بسته است.  اگر 

سریعاً به خدمات درمانی نیاز دارید باید به مرکز اورژانس و یا بخش 
اورژانس بیمارستان مراجعه کنید. از درمانگاه خود سؤال کنید نزدیکترین 

مرکز اورژانس به شما کدام است، یا وبسایت درمانگاه را در اینترنت بخوانید.

Primärvård ه ی ـان اول درم
درمان اولیه درمانی ست که خارج از بیمارستان، مثالً در یک درمانگاه 

ارائه می شود. درمانگاه ها، درمانگاه مادران، BVC )درمانگاه کودکان(،  
فیزیوتراپی، کاردرمانی، روانشناس، روان درمانگر و کلینیک های جوانان 

بخش های مختلف مراکز درمان اولیه هستند.

اگر بیمار شوید باید در درجه نخست با درمانگاه تماس بگیرید.

وقتی که تازه به سوئد آمده اید برای کنترل تندرستی خود به یک درمانگاه 
می روید. در این کنترل تندرستی با شما گفتگو می شود و به سؤاالتی در 
مورد سالمتی خود پاسخ می دهید.  کارکنان درمانی آزمایش های مختلفی 

را از شما می گیرند.

Colourbox :س ک ع
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اه گ ان درم ـاب  خ ت ان
افراد باالی ۱6 سال می توانند درمانگاه خود را انتخاب کنند. والدین )یا 

سرپرست کودک( برای کودکان زیر ۱6 سال درمانگاه انتخاب می کنند.

بسیاری از افراد نزدیکترین درمانگاه به خانه خود را انتخاب می کنند. 
خودتان می توانید بین درمانگاه همگانی یا خصوصی یکی را انتخاب کنید. 
اولین بار که به یک درمانگاه می روید در آنجا برای ثبت نام به شما کمک 

می شود.

 اگر درمانگاه انتخاب نکنید، در نزدیکترین درمانگاه به آدرسی که در آن 
ثبت احوال شده اید، ثبت نام خواهید شد.

هر زمان که مایل باشید، مثالً وقتی نقل مکان می کنید، می توانید 
درمانگاه خود را عوض کنید. اگر می خواهید درمانگاه خود را عوض کنید 

به درمانگاهی رجوع  کنید که مایل هستید به آن متعلق باشید.

ان ـت و درم داش ه ل ب ـن رس پ
در مراکز بهداشتی و درمانی افراد با حرفه های گوناگون کار می کنند. در 

اینجا می توانید کمی در باره مشاغل مختلف در این مراکز بخوانید:

ی وم م ع ک  زش پ
پزشکان درمانگاه ها در اغلب موارد دکتر عمومی هستند، یعنی بیماران 

مبتال به بیماری های عادی را می پذیرند.

پزشکان عمومی در زمینه خدمات درمانی پیشگیرانه  نیز کار می کنند و  
می توانند برای جلوگیری از ابتال به بیماری ها به مردم کمک کنند. این می 

تواند کمک برای ترک سیگار، کاهش وزن یا کم کردن مصرف مشروبات 
الکلی باشد.

پزشک عمومی همچنین تشخیص می دهد که آیا شما برای درمان بیماری 
خود نیاز به دکتر متخصص مثال دکتر چشم و یا متخصص قلب دارید یا نه.  
در این صورت دکتر عمومی یک نامه ویژه )معرفی نامه( به یک کلینیک با 

پزشکان متخصص ارسال می کند.

ار ت رس پ
پرستاران در تمام مراکز خدمات درمانی کار می کنند. بسیاری از پرستاران 

دارای تحصیالت بیشتری در یک زمینه بخصوص، مثالً روانپزشکی هستند.

ار ت رس پ ک  م ک
کمک پرستاران به همراه پزشکان و پرستاران کار می کنند.  آنها مثالً 

آزمایش خون می گیرند و زخم را پانسمان می کنند.



195 © شـورای شـهر یوتبوری و اسـتانداری اسـتان  یوتالند غربی  | درباره سوئد 

ر گ ان اردرم ـراپ و ک وت زی ی ف
فیزیوتراپ به افرادی که مشکل حرکتی مثالً کمردرد دارند، کمک می کند.

کاردرمانگر به افراد بیمار یا آسیب دیده کمک می کند تا زندگی روزمره 
بهتری داشته باشند.

ار ددک ک و م زش پ اس ، روان ـن ش روان
یک روانشناس، روانپزشک یا مددکار به افرادی که حال روانی شان، مثالً به 

علت افسردگی یا اِسترس خوب نیست، کمک می کند.

Dietister ی  ذائ ـان رژیم غ ص ص خ ت م
یک متخصص رژیم غذایی به افراد در انتخاب مواد غذایی و نوشیدنی 

کمک می کند تا از تندرستی بهتری برخوردار شوند.

ات دم ی و ص ان ـر ج ط ـای دارای خ ـاری ه م ی ب
اگر به بیماری اضطراری یا آسیبی با خطر جانی دچار شوید باید به بخش 

اورژانس در یک بیمارستان مراجعه کنید. اگر با اتومبیل یا تاکسی نمی 
توانید به بیمارستان بروید به آمبوالنس تلفن کنید. برای این منظور به 

مرکز امداد و نجات با شماره تلفن ۱۱۲ زنگ بزنید.

Colourbox :س ک ع
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اگر فرزندتان شدیدا بیمار است یا صدمه دیده  است به بخش اورژانس 
اطفال در بیمارستان مراجعه کنید. اورژانس اطفال کودکان بیمار از نوزاد 

تا ۱6 ساله را می پذیرد.

ی ص ص خ ت ـای  ه ـک  ی ن ی ل ک
کلینیک های تخصصی معموالً در بیمارستان قرار دارند. در این کلینیک 

ها پزشکانی کار می کنند که در مورد برخی بیماری ها، مثالً بیماری های 
روده و معده، معلومات بیشتری دارند. در اغلب موارد دکتر شما در 

درمانگاه معرفی نامه ای به کلینیک تخصصی ارسال می کند. برای مراجعه 
به کلینیک های تخصصی، داشتن معرفی نامه الزامی نیست ولی با داشتن 

آن مدت انتظار کمتر خواهد شد. اگر معرفی نامه داشته باشید هزینه 
مراجعه نیز کمتر است.

ان وان ج ـک  ی ن ی ل ک
کلینیک جوانان برای دختران و پسرانی است که در مورد امور جنسی، 

تندرستی و روابط خود سؤاالتی دارند. کلینیک های جوانان معموالً جوانان 
۱۳ تا ۲۵ ساله را می پذیرند. مرز سنی می تواند در کمون های مختلف 

تفاوت داشته باشد.  مراجعه به کلینیک جوانان رایگان است. در کلینیک 
های جوانان معمواًل ماما، مددکار، روانشناس، کمک پرستار، دکتر زنان و 

دکتر عمومی کار می کنند.

ان ـت ارس م ی ب
یک بیمارستان دارای کلینیک ها و بخش های مختلفی است. در اینجا هم 

کلینیک تخصصی وجود دارد و هم بخش اورژانس. بسیاری از بیمارستان 
ها دارای بخش زایمان نیز هستند.

)Klara Stenström(  رم ت ن اس ت ارا اس س: ک ک ع

معموال مراجعه به 
کلینیک جوانان رایگان 

است اما گاهی شاید 
الزم باشد مانند مراجعه 

به درمانگاه مبلغی را 
بپردازید. کارکنان کلینیک 

جوانان وظیفه رازداری 
دارند
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چند نمونه از بخش های مختلف بیمارستان در زیر آمده است:

بخش ارتوپدی: برای مشکالت استخوانبندی یا اندام های حرکتی، مثالً  •
شکستگی  استخوان پا.

بخش داخلی: برای بیماری های داخلی، مانند ناراحتی های معده و روده. •

بخش جراحی: برای بیماری هایی که به عمل جراحی نیاز دارد. •

بخش زنان:  برای بیماری های زنان، مانند بارداری های دشوار. •

بخش چشم: برای بیماری های مختلف چشم. •

بخش گوش و حلق و بینی: برای مشکالت گوش، بینی و حلق. •

بخش روانپزشکی:  برای مشکالت روانی. •

س اورژان ش  خ ب
بخش اورژانس در تمام ساعات شبانه روز باز است. در صورت بروز صدمه 

خطرناک یا بیماری اضطراری یا زمانی که درمانگاه تعطیل است به بخش 
اورژانس مراجعه کنید. وقتی به اورژانس بیمارستان مراجعه می کنید معموالً 

مدت انتظار طوالنی ست. علت این طوالنی بودن این است که بیمارستان 
اطالع ندارد چند بیمار قرار است مراجعه کنند. در بخش اورژانس بیماران با 
بیماری ها و صدمه های جدی تر پیش از بقیه تحت درمان قرار می گیرند. 

اگر دچار بیماری یا صدمه جدی نیستید بهتر است به درمانگاه و یا مرکز 
اورژانس مراجعه کنید. در آنجا معموال می توانید وقت بگیرید و یا این که به 
صورت drop-in وارد شوید. drop-in به این معنی ست که بدون وقت قبلی 

یک شماره می گیرید و منتظر نوبت خود می مانید.

ان وان ان و نوج ـودک ک
در شهرهای بزرگ، بیمارستان ویژه برای کودکان و نوجوانان وجود دارد. در 
شهرهای کوچکتر بخش های ویژه کودکان و نوجوانان از نوزاد تا ۱6 ساله 

وجود دارد.

ی روان ی  ـت درس ن ت دم  ع
همه ممکن است دچار ناسالمتی روانی شوند. گاهی اوقات تعریف تمام 
مشکالت روانی دشوار است. ناراحتی روانی در بسیاری از مواقع خود را 

به صورت بیماری جسمی نشان می دهد. دردهای ماهیچه ای ممکن است 
بروز کنند و شاید عرق کنیم، تپش قلبمان بیشتر شود، درست نخوابیم و یا 

دچار سردرد شویم.

اگر فکر می کنید دچار ناراحتی روانی هستید با دکتر خود در درمانگاه 
صحبت کنید. او به شما کمک می کند که یک مددکار یا روانشناس را 

مالقات کنید.
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در بیمارستان ها بخش های اورژانس روانپزشکی هم برای بزرگساالن و هم 
کودکان و نوجوانان وجود دارد)Barn- och ungdomspsykiatri, BUP(. بخش 

های اورژانس روانپزشکی مانند بخش های اورژانس عادی شبانه روزی هستند.

Vårdgaranti ان  ـن درم ی م ض ت
در سوئد گاهی اوقات افراد باید مدتی طوالنی برای درمان انتظار بکشند. 

برای این که بیماران احتیاج نداشته باشند مدت زیادی انتظار بکشند 
چیزی به نام تضمین درمان وجود دارد. تضمین درمان در قانون مربوط به 
تندرستی و درمان قید شده و بدین معنی ست که کار درمان شما باید در 

یک مدت از پیش معین شده آغاز گردد.

درمان اولیه – اگر بخواهید با درمانگاه تماس بگیرید بایستی همان روز 
تماس برقرار شود. تماس به این معنی ست شما یک وقت مالقات در 

درمانگاه یا وقت مکالمه تلفنی با شخصی در درمانگاه دریافت کنید. اگر 
کارکنان درمانگاه، مثاًل پرستار، تشخیص دهد که شما به مالقات با دکتر 

نیاز دارید نبایستی بیش از هفت روز منتظر مالقات با دکتر باشید.

کلینیک تخصصی – اگر برای مراجعه به پزشک متخصص معرفی نامه 
دریافت کنید نباید بیش از 9۰ روز منتظر مالقات با متخصص باشید. 

Colourbox :س ک ع
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همین مقررات برای مراجعه به بخش درمان تخصصی بدون داشتن معرفی 
نامه نیز ِصدق می کند.

درمان – وقتی دکتر شما تصمیم گرفت شما تحت درمان قرار بگیرید، مثالً 
برای یک عمل جراحی، نبایستی بیش از 9۰ روز منتظر درمان باشید.

تضمین درمان شامل درمان فوری و اضطراری نمی شود. شخصی که دچار 
بیماری اضطراری است باید در اسرع وقت تحت درمان قرار گیرد.

ی  ان ـه درم ن زی ـر ه ث داک ـن ح ی أم ت
Högkostnadsskydd

"تأمین حداکثر هزینه درمانی" افراد را در برابر هزینه های گزاف درمان و 
دارو محافظت می کند.

تأمین حداکثر هزینه درمانی یعنی بیمار فقط ۱۱۰۰ کرون در سال بابت 
درمان  پرداخت می کند.  وقتی ۱۱۰۰ کرون را پرداخت کردید، مابقی 

 )frikort( سال از درمان رایگان برخوردار شده و  یک کارت درمان رایگان
دریافت خواهید کرد. کارت رایگان ۱۲ ماه از روزی که اولین بار به 

خدمات درمانی مراجعه کرده اید اعتبار خواهد داشت. کارت درمان رایگان 
به مدت ۱۲ ماه از  روزی که اولین بار به خدمات درمانی مراجعه کرده 

اید اعتبار خواهد داشت.

تأمین حداکثر هزینه دارو یعنی این که شما فقط ۲۲۰۰ کرون در سال 
هزینه داروی نسخه ای را پرداخت می کنید. وقتی ۲۲۰۰ کرون را پرداخت 
کردید، مابقی سال از داروی نسخه ای رایگان برخوردار خواهید شد. زمان 

را از اولین روزی که دارو خریداری کرده اید، محاسبه کنید.

تمام کودکان یک خانواده با هم حساب می شوند و مخارج آنان برای 
تعیین حداکثر هزینه با هم جمع می شود. هم مخارج دارو و هم 

معاینات و معالجات شامل این قانون می شوند.

ـری  س ای ُم اری ه م ی ـر ب راب ـت در ب اظ ف ـون ح ان ق
Smittskyddslagen

در سوئد قانونی بنام قانون حفاظت در برابر بیماری های ُمسری وجود 
دارد. این قانون برای جلوگیری از شیوع بیماری های ُمسری ست.

در قانون حفاظت در برابر بیماری های ُمسری فهرستی از حدود ۵۰ 
بیماری وجود دارد. این بیماری ها مشمول وظیفه گزارش دادن هستند.

یعنی اگر فکر می کنید که به یکی از این بیماری ها مبتال شده اید باید با 
مراکز خدمات درمانی تماس بگیرید )خود را معرفی کنید(. شما در ضمن 
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باید نام فرد یا افرادی را که ممکن است بیماری را ب شما سرایت داده 
باشند نیز بگوئید. برخی از بیماری های مندرج در قانون حفاظت در برابر 

بیماری های ُمسری از طریق مقاربت جنسی شیوع پیدا می کنند.

نمونه هایی این نوع بیماری ها، اچ.آی.وی، کالمیدیا و سفلیس است. اگر 
مبتال به چنین بیماری هائی باشید، کلیه معاینات، درمان و دارو هایتان 

رایگان خواهدبود. همچنین به شما کمک می شود تا با افرادی که ممکن 
است بیماری از طریق شما به آنها سرایت کرده باشد نیز تماس بگیرید.

سازمان بهداشت عمومی )Folkhälsomyndigheten (اداره ای ست که 
در مورد قانون حفاظت در برابر بیماری های ُمسری و بیماری ها اطالعات 
الزم را در اختیار دارد. در سایت www.folkhalsomyndigheten.se می 
توانید در مورد قانون حفاظت در برابر بیماری های ُمسری بیشتر بخوانید.

ای بدن ض ـدای اع اه
در سوئد ساالنه حدود 7۰۰ نفر که مبتال به بیماری های صعب العالج 

هستند یک یا چند عضو از اعضای بدن مانند کلیه و یا قلب از اهدا 
کنندگان در یافت می کنند.

اما تعداد اعضای اهدا شده در سوئد کافی نیست. هر ساله تعدادی از 
بیماران در انتظار پیوند اعضای بدن به دلیل کمبود اهدا کنندگان جان 

خود را از دست می دهند.

شما حق دارید در مورد اعضای بدن خود پس از در گذشتتان تصمیم 
بگیرید. شما می توانید یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

اعضای بدن خود را اهدا نکنید •

اعضای بدن خود را جهت پیوند اهدا کنید •

اعضای بدن خود را جهت پیوند و یا اهداف پزشکی دیگر اهدا کنید. •

شما می توانید تصمیم خود را در این مورد از  طریق سایت اداره کل 
مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی - درمانی و 

 دارو )Socialstyrelsens ( ثبت کنید: 
www.socialstyrelsen.se/donationsregistret

اگر راجع به تصمیم خود در مورد اهدای اعضای بدن با خانواده تان 
صحبت نکرده باشید آنها می توانند پس از فوت شما در این باره تصمیم 

بگیرند.
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ت  ی ول عل ن م ـت ا داش ـی ب زندگ
ی م س ج

فرد معلول یا توانخواه کسی ست که به دلیل 
بیماری و یا صدمه جسمی به حمایت فوق 

العاده نیاز داشته باشد.

 فرد توانخواه باید مانند همه افراد دیگر  
از امکانات مشابه برای مشارکت اجتماعی 
برخوردار باشد. مثالً کودکان توانخواه باید 

مانند همه کودکان دیگر به کودکستان، خانه 
اوقات فراغت و مدرسه بروند.

قانونی وجود دارد بنام اِل.اِس.اِس )قانون 
حمایت و خدمات برای برخی از توانخواهان( 

که به افراد معلول حق برخورداری از 
حمایت های ویژه می دهد. این حمایت 

ها می توانند به صورت فردی باشند که به 
توانخواه در زندگی روزمره کمک می کنند. در صورتی که معلولیت فرد 

باعث مخارج اضافی شود وی می تواند پول نیز دریافت کند )کمک هزینه 
معلولیت و یا handikappersättning(. این کمک شامل کسانی که برای 

تحصیل و یا کار کردن نیاز به کمک دارند نیز می شود.  برای دریافت 
کمک هزینه معلولیت باید از صندوق بیمه تقاضا کنید.

افرادی که  دارای معلولیت ذهنی، آوتیسم )درخودماندگی( و یا صدمات 
جسمی و یا روحی طوالنی مدت باشند می توانند طبق قانون اِل.اِس.

اِس کمک دریافت کنند. پدر و مادر یک کودک توانخواه می توانند کمک 
هزینه مراقبت ) vårdbidrag( دریافت کند. اگر در مورد توانخواهی 

سؤالی دارید با اداره خدمات اجتماعی کمون خود تماس بگیرید.

Färdtjänst د  ت و آم ـات رف دم خ
کسی که برایش استفاده از وسایل نقلیه همگانی )اتوبوس، قطار، تراموا( 
دشوار  باشد می تواند خدمات رفت و آمد دریافت کند. در این صورت 

می توان با  تاکسی یا مینی بوس رفت و آمد کرد.  تصمیم مربوط به 
استفاده از خدمات رفت و آمد با کمون است.

نماد بین المللی  توانخواهی.
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ی ـک زش پ دان دن ات  دم خ
در سوئد خدمات دندانپزشکی هم همگانی و هم خصوصی وجود 

دارد.  دندانپزشکی  همگانی توسط شورای استانی یا ناحیه ای اداره می 
شود و دندانپزشکی همگانی )Folktandvården( نام دارد.  در سوئد 

دندانپزشکان خصوصی بسیاری وجود دارند.

مقررات میزان پرداخت بابت خدمات دندانپزشکی متفاوت است. میزان هزینه 
تان به محل زندگی شما و دندانپزشکی که انتخاب کرده اید بستگی دارد.

در سوئد تمام افراد زیر ۲۰ سال از خدمات دندانپزشکی رایگان نزد 
دندانپزشکی همگانی و خصوصی برخوردارند. حد اکثر سن برای دریافت 

خدمات رایگان دندانپزشکی برای نوجوانان در مناطق مختلف کشور 
متفاوت است.

همه کودکان و نوجوانان مرتباً برای معاینه، درمان و خدمات داندانپزشکی 
پیشگیرانه به دندانپزشکی خوانده می شوند. برزگساالن باید خودشان با 

دندانپزشکی تماس بگیرند.

Colourbox :س ک ع
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ی ـک زش پ دان دن ه  ن زی ه ـک  م ک
همه افرادی که در سوئد زندگی می کنند از سالی که به سن ۲۰ سالگی 

تمام می رسند، حق دریافت کمک هزینه دندانپزشکی را دارند. این 
حمایت دندانپزشکی بخشی کمک هزینه )پول( برای پرداخت ویزیت 

دندانپزشک و بخشی نیز تأمین حداکثر هزینه است.

مبلغ کمک هزینه برای افراد ۲۰ تا ۲9 ساله و باالی 7۵ سال ۳۰۰ کرون در 
سال  است. این مبلغ برای افراد ۳۰ تا 74 ساله ۱۵۰ کرون در سال است.   
شما می توانید کمک هزینه دندانپزشکی خود را یک سال ذخیره کرده و 

سال بعد آن را  استفاده کنید.

تأمین حداکثر هزینه به این معنی ست که شما فقط باید بخشی از هزینه 
را خودتان پرداخت کنید.  صندوق بیمه بقیه آن را می پردازد.

تأمین حداکثر هزینه دوازده ماه اعتبار دارد. این تأمین در صورتی که 
هزینه دندانپزشکی شما بیش از ۳۰۰۰  کرون شود به شما  داده می شود. 

در این صورت شما نیمی از هزینه را پرداخت خواهید کرد.  اگر هزینه 
درمان شما بیش از ۱۵۰۰۰ کرون باشد شما فقط  ۱۵ درصد آن را پرداخت 

می کنید. این ارقام مربوط به سال ۲۰۱4 هستند.

  Frisktandvård م   ـال ی س ـک زش پ دان ات دن دم خ
در دندانپزشکی همگانی می توان از خدمات دندانپزشکی با قیمت ثابت 

استفاده  کرد که به آن خدمات دندانپزشکی سالم گفته می شود. شما 
هر ماه مبلغ ثابتی را  می پردازید و  سپس بطور رایگان به دندانپزشکی 

مراجعه می کنید.  برای دریافت خدمات دندانپزشکی سالم باید یک 
قرارداد امضا کنید. اما پیش از آن باید توسط  دندانپزشک معاینه شوید تا 

او تعیین کند خدمات دندانپزشکی سالم شما چقدر  هزینه دارد.

د ـی اش ه ب ـت ت نداش ای ر رض اگ
اگر از درمان و خدماتی که به شما ارائه شده راضی نیستید با رئیس واحد 

درمانی مربوطه تماس بگیرید.

 )patientnämnden( اگر هنوز هم ناراضی هستید با کمیته بیماران 
تماس بگیرید. در هر شورای استانی یا ناحیه، یک کمیته بیماران وجود 

دارد. این کمیته می تواند به شما در حل مشکل تان کمک کند.

 Inspektionen( شما می توانید با سازمان بازرسی درمان و امور اجتماعی
för vård och omsorg IVO( نیز تماس بگیرید. این سازمان به شکایات 

مربوط به خدمات درمانی رسیدگی می کند.
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ث،  رای بح ی ب ـش های پرس
7 ش  بخ

چگونه می توانید بر سامتی خود تاثیر بگذارید؟

چرا عملکرد دولت جهت بهبود سامتی عمومی مهم است؟

چه دالیلی برای سامتی کمتر نزد افراد کمتر تحصیل کرده و کم 
درآمد وجود دارد؟

آیا در عادات غذایی شما چیزی هست که برای کسب تندرستی 
بیشتر باید تغییر کند؟

چه چیزی به شما استرس می دهد؟ چگونه با استرس برخورد می 
کنید؟

برای این که بهتر بخوابید چه می کنید؟

نظر شما در مورد این که تنها دولت حق فروش مشروبات الکلی 
سنگین، شراب و آبجوی قوی را دارد چیست؟

چه تجربیاتی در مورد خدمات بهداشتی و درمانی سوئد دارید؟

چگونه می توان خود را برای مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی 
آماده کرد؟

برای داشتن سامتی روانی چه کاری می توانید بکنید؟

چرا مراجعه به مراکز پزشکی هنگام بروز ناراحتی روانی مهم است؟

چه تجربه ای از خدمات دندانپزشکی سوئد دارید؟

چرا مهم است که به طور منظم نزد دندانپزشک بروید؟
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پیر شـدن در سوئد   .8
مطالب فهرسـت 

دن ورده ش خ ـال س

دان ن م ـال رای س ـا ب زای ـت و م ی ال ع ف

ی گ ـت س ش ازن ب

Äldreomsorg دان ن م ـال ـداری از س ه گ ـت و ن ب راق م

رگ وع م ـورت وق در ص

ارث انون  ق

Colourbox :س ک ع
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دن ش ورده  خ ال س
مردم در سوئد طوالنی زندگی می کنند. متوسط طول عمر در سوئد ۸۲ سال 

است. متوسط طول عمر برای زنان 7 /۸۳ سال و برای مردان ۱ /۸۰ سال است.

باال رفتن متوسط طول عمر به معنی افزایش نسبی تعداد سالمندان نیز 
هست. بر متوسط طول عمر حدود یک سال در هر دهه، اضافه می شود. 
در حال حاضر هیچ نشانه ای برای توقف روند افزایش متوسط طول عمر 

در سوئد وجود ندارد. ۱۸ درصد جمعیت 7 /9  میلیون نفری سوئد سنشان 
باالی سن بازنشستگی یعنی 6۵ سال است. ۳۰ درصد جمعیت سوئد درسال 

۲۰۳۰ باالی 6۵ سال خواهند بود.

این که شما تا چه سنی عمر می کنید به عوامل مختلفی بستگی دارد. 
عوامل بیولوژیکی که از پدر و مادر و خویشاوندان خود به ارث برده اید 

بر روی طول عمر شما تاثیر می گذارد. شرایط زندگی شما و محیط اطراف 
نیز در این مورد تاثیرگذار است. پیر شدن تغییرات زیادی را در بر دارد، 
هم تغییرات جسمی و هم تغییرات روانی و  اجتماعی. شما نمی توانید 

عوامل موروثی بدن خود را تغییر دهید، اما با تغییر روش زندگی می 
توانید بر روند سالخوردگی خود تاثیر بگذارید.

سازمان بهداشت عمومی عواملی را که برای پیر شدن سالم تر مردم 
اهمیت دارند در چهار گروه معرفی می کند:

تحرک بدنی •

عادات غذایی خوب •

تعلق اجتماعی •

اشتغال پر معنی/احساس مورد نیاز و مهم بودن •

شما در جوانی خود بر روی تندرستی ایام سالخوردگیتان تاثیر می گذارید.  
استعمال دخانیات، عادات غذایی بد، استرس، عدم وجود تحرک بدنی،  

مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی برای ما زیان آورند. خوردن غذای 

گ
سبک زند�

محیط اطراف

وراثت
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صحیح و ورزش کردن در طی تمام زندگی می تواند به تندرستی شما در 
زمان سالمندی کمک کند و  طول عمر شما را افزایش دهد.

ی ـم س ج رات  ی ی غ ت
تغییرات جسمی ناشی از باال رفتن سن تا چهل سالگی محسوس نیست، اما 

پس از آن نمایان می شود. ژن )دی ان ای( موجود در سلول ها پیر شدن 
بیولوژیکی ما را در سطوح مختلف بدن تعیین می کند. روند پیر شدن، 

یعنی این که چه زمانی و به چه صورت پیر شویم، در بین افراد مختلف 
متفاوت است. برخی از مردم خیلی زود مویشان سفید و صورتشان 

چروکیده می شود، بعضی دیرتر.

با گذشت زمان و افزایش سن، ما به طور کلی کوتاه تر و سبک تر می 
شویم و بدنمان نیز خشک تر می شود. کاهش سوخت و ساز در بدن 

باعث افزایش احتمال از دست دادن آب بدن می شود. از همین رو مهم 
است که آب بنوشید.

کاهش سوخت و ساز در بدن و تحرک کمتر باعث می شود که نیاز غذایی 
سالمندان نیز کمتر شود. از همین رو کیفیت غذا و وجود مواد مغذی، 

ویتامین ها و نیز امالح معدنی در آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

سالمندان در مقایسه با جوانان به نور بیشتری برای دیدن احتیاج دارند و 
از همین رو مهم است که روشنایی و نور منزلشان خوب باشد. با باال رفتن 

سن، درک صداهای زیر و تشخیص گفتار در محیط های پر سر و صدا 
دشوار تر می شود.

Colourbox :س ک ع
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برای افراد مسن، حفظ تعادل مشکل تر است و از همین رو آسانتر زمین 
می خورند. اقدامات زیادی وجود دارد که با انجام آنها در منزل می توان 
احتمال وقوع حوادث را کاهش داد. برای مثال می توان با برداشتن فرش 

ها و پاشنه درها از افتادن افراد جلوگیری کرد.

در مقایسه با جوانان، افراد سالمند به دالیل مختلف حساسیت بیشتری به 
دارو ها دارند.  بدن سالمندان دارای چربی بیشتر و آب کمتری ست. از 
همین رو بعضی از دارو ها که در چربی حل می شوند مدت بیشتری از 

زمان درنظرگرفته شده در بدن می مانند.

ی روان ـرات  ی ی غ ت
مغز انسان هم با گذر زمان تغییر می کند. تعداد سلول های مغزی کمتر 
شده و مغز کوچک تر می شود، اما کارکرد مغز به طور کلی تغییر نمی 

کند. بخش بزرگی از قدرت حافظه تا مدت زیادی نامتغیر است و انسان تا 
سنین بسیار باال به طور چشم گیری ذخیره واژگان و دانش عمومی خود را 

حفظ می کند.

خطر ابتال به زوال عقل یا دمنس با سن افزایش می یابد  اما بد شدن 
حافظه حتما به معنی ابتال به این بیماری نیست. این که فراموش کنیم 
عینک و یا کلید خود را کجا گذاشته ایم نمونه هایی از فراموشی سالم 

است اما  فراموش کردن این موضوع که عینک و کلید داریم و گم شدن 
در مکان هایی که پیش از این برایمان آشنا بوده نشانه هایی از فراموشی 

ناشی از بیماری هستند.

هم تحرک بدنی و هم فعالیت ذهنی مفید هستند. مغز انسان در تمام 
طول عمر آماده یادگیری ست و این یادگیری از طریق کلمات، تصاویر، 

موسیقی، بازی، شوخی، حیوانات و تماس با دیگران صورت می گیرد. 
قدرت فراگیری چیزهای جدید هرگز در مغز از بین نمی رود، اما یاد گرفتن 

چیزهای جدید در سنین باال به زمان بیشتری احتیاج دارد.

مغز نسبت به بسیاری از داروها و بیش از همه داروهای اعصاب و روان 
مانند داروهای آرام بخش و خواب آور حساس تر می شود. این حساسیت 
در مورد داروهای دارای مرفین که بسیاری از مسکن ها را در بر می گیرد 

نیز صدق می کند.

ـی اع م ت ـرات اج ی ی غ ت
سن بازنشسگی از دوره ای آغاز می شود که شما شاید برای نخستین بار می 

توانید به طور کامل در مورد ساعات زندگی خود تصمیم بگیرید. تعداد زیادی 
از افراد مسن پس از 6۵ سالگی و سن بازنشسگی نیز به کار کردن ادامه می 

دهند و بسیاری نیز به کارهای غیر انتفاعی و بدون حقوق مشغول می شوند.
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کیفیت زندگی و داشتن یک زندگی مطلوب در سنین باال به مقدار زیادی 
بستگی دارد به درک ما از وضعیتی که در آن به سر می بریم و این که ما 
چگونه آن را قابل فهم و کنترل کرده و به آن معنی می بخشیم. تحقیقات 

نشان داده که روابط اجتماعی برای بهبود کیفیت زندگی مهم است و 
مسائلی چون فعال بودن، احساس اهمیت کردن و ارتباط با مردم از جمله 

دست آوردهای این روابط است.

رای  ا ب زای ـت هـا و م ی عال ف
دان ن م ال س

فعالیت ها و مزایای زیادی برای سالمندان وجود دارد.

 بسیاری از انجمن ها فعالیت هایی را برای بازنشستگان سازمان دهی می 
کنند. یکی از این انجمن ها سازمان سراسری بازنشستگان )PRO( است.

در بسیاری از کمون های سوئد استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در 
ساعاتی از شبانه روز برای سالمندان رایگان است.

اگر مسن هستید و به علت معلولیت جسمی قادر نیستید از وسایل حمل 
و نقل عمومی استفاده کنید می توانید خدمات رفت و آمد  دریافت 

کنید. در این صورت می توانید به جای اتوبوس و تراموا با هزینه ای کمتر 
با تاکسی رفت و آمد کنید. جهت استفاده از خدمات رفت و آمد باید 

در کمون محل زندگی خود برای دریافت آن تقاضا کنید. در این صورت 
بایستی یک گواهی پزشک نیز که در آن قید شده که شما نمی توانید از 

وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید ارسال نمایید.

خدمات درمانی در منزل

Colourbox :س ک ع
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برای رفت و آمد در محدوده کمون خودتان معموال می توانید از اتوبوس 
هایی به نام فلکس لینیه )Fllexlinje( استفاده کنید. این اتوبوس ها کوچک 

هستند وکف آن ها با پیاده رو هم سطح است و سوار و پیاده شدن با 
صندلی چرخ دار و روالتور از آنها آسان تر است. این نوع اتوبوس می تواند 
بر خالف اتوبوس های عادی در محلی نزدیک تر به منزل شما توقف کند. 

مسیر و طول سفر این اتوبوس ها هر بار تغییر می کند زیرا آنها تنها به مکان 
هایی می روند که در آنجا کسی اتوبوس سفارش داده باشد.

ی گ ـت س ازنش ب وق  ق ح
حقوق بازنشستگی پولی ست که در سالمندی و وقتی که به کار کردن 

خاتمه می دهید دریافت خواهید کرد. میزان حقوق بازنشستگی متفاوت 
است و  به حقوق قبلی شما، مدت کار کردن و پس انداز شخصی تان 

بستگی دارد.

شما حقوق بازنشستگی خود را از منابع مختلف دریافت می کنید. بخشی 
ازسازمان بازنشستگی به صورتحقوق بازنشستگی همگانی و بخشی نیز 

)Magnus Glans( س ان وس گ ن اگ س: م ک ع
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از کارفرمای خود به عنوان حقوق بازنشستگی خدمتی. شما می توانید 
پس انداز بازنشستگی شخصی نیز داشته باشد. حقوق های بازنشستگی 

مختلف تاثیری بر یکدیگر ندارند بلکه روی هم گذاشته می شوند و جمعا 
حقوق بازنشستگی شما را تشکیل می دهند.

زمان بازنشستگی را خود شما تعیین می کنید. هر چه دیرتر بازنشسته 
شوید مقدار حقوق بازنشستگی ماهانه شما هم بیشتر خواهد شد. 
زودترین موعد برداشت بخشی از حقوق بازنشستگی عمومی از 6۱ 

سالگی ست، اما شما می توانید تا 67 سالگی کار کنید. برای ادامه کار، 
شما می توانید با کارفرمای خود به توافق برسید.

میزان برداشت از حقوق بازنشستگی به انتخاب شماست. می توانید هر 
ماه از ۲۵ تا ۱۰۰ درصد حقوق خود را برداشت کنید. شما بطور مثال می 
توانید نصف حقوق بازنشستگی خود را برداشت کرده و بطور نیمه وقت 

به کار کردن ادامه دهید.

ـی ان گ ی هم گ ـت س ش ازن ـوق ب ق ح
همه افرادی که در سوئد زندگی و کار کرده اند از حقوق بازنشستگی 

همگانی برخوردارند. این حقوق دولتی ست و توسط اداره حقوق 
بازنشستگی )Pensionsmyndigheten(، پرداخت می شود. برای کسب 

 www.pensionsmyndigheten.se اطالعات بیشتر می توانید به سایت

ی  گ ت س ش ازن ان ب ازم ع: س ب ن م

 حقوق بازنشستگی
خصوصی

  حقوق بازنشستگی
 برم مبنای خدمت

 حقوق بازنشستگی
بر مبنای درآمد

 پس انداز
بازنشتگی

 حقوق بازنشستگی
همگانی
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مراجه کنید. اگر در باره حقوق بازنشستگی همگانی خود پرسشی دارید 
می توانید با سازمان بازنشستگی از طریق تلفن و یا گرفتن وقت و مالقات 

حضوری تماس بگیرید.

هر سال که کار یا تحصیل می کنید و یا مرخصی والدین دارید مبلغی برای 
بازنشستگی خود پس انداز می کنید. حقوق بازنشستگی همگانی ازحقوق 

بازنشستگی برمبنای درآمد و پس انداز بازنشستگی تشکیل شده که به 
درآمد شما بستگی دارد. اگر هیچ درآمدی نداشته اید و یا مقدار آن کم 

بوده می توانید حقوق بازنشستگی تضمیمنی دریافت کنید.

 حقوق بازنشستگی برمبنای درآمد.  •
دریافتی شما بابت حقوق بازنشستگی برمبنای درآمد ، به میزان درآمد 

شما بستگی دارد. هر ساله شما ۱6 درصد از درآمد یا حقوق خود را 
بابت بازنشستگی پرداخت می کنید. عالوه بر حقوقی که از کارفرمای 

خود می گیرید، حقوق ایام بیکاری و مریضی، کمک هزینه توانخواهی 
و حقوق مرخصی بچه داری نیز به عنوان حقوق حساب می شوند.

•  . Premiepension پس انداز بازنشستگی یا 
 شما هرساله ۵/ ۲ درصد از درآمد یا حقوق خود را بابت پس انداز در 

صندوق های سهام می پردازید. اینT پس انداز بازنشستگی نامیده می 
شود. صندوق های سهام از اوراق بهادار یا سهام تشکیل شده اند و شما 

خودتان صندوق های سهام برای سرمایه گذاری پول هایتان را انتخاب 
می کنید.  میزان پولی که بابت پس انداز بازنشستگی دریافت می کنید 

به مقدار پول پرداختی و چگونگی رُشد اوراق بهادار و سهام صندوق 
سهام که پول هایتان را در آن قرار داده اید بستگی دارد.

 بازنشستگی تضمینی. •
بازنشستگی تضمینی برای افرادی ست که فاقد درآمد حاصل از کار 

بوده یا درآمدشان اندک باشد. برای دریافت بازنشستگی تضمینی کامل 
باید به مدت حداقل 4۰سال در سوئد زندگی کرده باشید. اگر کمتر 

از 4۰ سال در سوئد زندگی کرده باشید، حقوق بازنشستگی تضمینی 
شما کمتر خواهد شد. اگر حقوق بازنشستگی دیگری، مثالً حقوق 

بازنشستگی برمبنای درآمد داشته باشید نیز حقوق بازنشستگی تضمینی 
تان کاهش می یابد.

Tjänstepension ـی ت دم ی خ گ ـت س ش ازن ـوق ب ق ح
حقوق بازنشستگی خدمتی بخشی از بازنشستگی شماست که توسط 

کارفرما پرداخت می شود. اغلب افرادی که استخدام هستند از حق 
دریافت حقوق بازنشستگی خدمتی برخوردارند. میزان حقوق بازنشستگی 

خدمتی شما به توافق های بین کارفرما و اتحادیه های صنفی بستگی 
دارد. کسی که تحصیل می کند، بیکار است، در محلی کار می کند که فاقد 
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قرارداد دستجمعی است یا شغل آزاد دارد، حقوق بازنشستگی خدمتی 
دریافت نمی کند.

اگر شغل آزاد دارید وجهی بابت حقوق بازنشستگی خدمتی شما توسط 
کارفرما پرداخت نمی شود. از همین رو خود شما باید آن را بپردازید. این 

وجه هزینه بیمه اجتماعی و یا egenavgift نامیده می شود.

ی وص ص خ ی  گ ـت س ش ازن ب ـوق  ق ح
شما می توانید خودتان برای بازنشستگی تان پس انداز کنید. شما می 

توانید در یک بانک یا  بیمه سهام یا شرکت بیمه بازنشستگی پس انداز 
کنید. میزان پس انداز ماهیانه و زمان آغاز پس انداز را خودتان انتخاب 

می کنید.

دان  ن م ـال ذران س گ ی  ال م ـت  ای م ح
Äldreförsörjningsstöd

در صورتی که میزان حقوق های بازنشستگی شما به مقدار کافی نباشد 
  Äldreförsörjningsstöd می توانید از حمایت مالی گذران سالمندان

برخوردار شوید. اگر به سن 6۵ سالگی تمام رسیده باشید و با 
وجود دریافت تمام حقوق و مزایای دیگر به سطح قابل قبولی از 

درآمد نرسیده باشید از حق دریافت حمایت مالی گذران سالمندان 
Äldreförsörjningsstöd  برخوردار هستید.

وق  ق ا ح ـور ب ش ارج از ک ـه خ ـرت ب اج ه م
ی گ ـت س ش ازن ب

به هر کشوری که مهاجرت کنید شما می توانید حقوق بازنشستگی 
برمبنای درآمد، پس انداز بازنشستگی، حقوق بازنشستگی خدمتی و حقوق 

بازنشستگی خصوصی خود را به مدت نامحدود دریافت کنید. اما ممکن 
است که نتوانید حقوق بازنشستگی تضمینی خود را نگاه دارید. البته این 
امر بستگی دارد به این که به کدام کشور مهاجرت کنید و از چه مزایای 

دیگری برخوردار باشید. اگر حقوق بازنشستگی تضمینی دریافت می 
کنید در صورت مهاجرت به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا و یا اتحادیه 

اقتصادی اروپا، سوئیس و در برخی موارد کانادا نیز می توانید آن را 
دریافت نمائید. در صورت مهاجرت به خارج حق دریافت حمایت مالی 

گذران سالمندان را نخواهید داشت.
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داری از  ه گ ـت و ن ب راق م
Äldreomsorg دان  ن م ال س

وقتی که فردی پیر می شود برای انجام امور روزمره احتیاج به کمک دارد. 
در سوئد سالمندان نیازمند به این کمک، طبق قانون حق دارند آن را از 

جامعه دریافت کنند. در حالی که در سایر کشورها بیشتر معمول است که 
خانواده و خویشاوندان از سالمندان نگهداری کنند، در سوئد این وظیفه 

بر عهده جامعه است. خانواده و خویشاوندان معموال در زندگی سالمندان 
نقش دارند. قانون خدمات اجتماعی و قانون خدمات بهداشتی و درمانی 

قوانینی هستند که روند خدمات مراقبت و نگهداری از سالمندان را تعیین 
می کنند.

مسئولیت مراقبت از سالمندان، از جمله تماس با پزشکان و مراقبت های 
پزشکی اورژانس با شهرداری و یا شورای استان است. این مراقبت به 

روش های گوناگون در نقاط مختلف سوئد اجرا می شود. برای درخواست 
دریافت خدمات مربوط به مراقبت و نگهداری از سالمندان توسط کمون 
باید با واحد ویژه این امر در دفتر خدمات اجتماعی کمون تماس بگیرید. 

یک کارمند مسئول رسیدگی به امور مربوط به کمک به سالمندان به 
پرونده شما رسیدگی کرده و در مورد حق شما برای دریافت این کمک و 

میزان آن تصمیم می گیرد.

هدف این خدمات این است که سالمندان زندگی مطلوب و مستقلی 
داشته باشند و احساس امنیت و آسایش کنند. آنان باید به فعالیت های 

مفید همراه با دیگران نیز دسترسی داشته باشند.

ن ک س م
بسیاری از افراد مسن مایلند که تا آنجا که ممکن است در خانه خود 

زندگی کنند و امروزه با کمک خدمات عمومی موجود و وفق دادن مسکن 
سالمندان امکانات زیادی برای برآوردن این خواست وجود دارد. کمون می 

تواند با ارائه مراقبت های الزم و خدمات درمانی، به شما کمک کند تا 
 hemtjänst در مسکن خود زندگی کنید. این خدمات، خدمات در منزل یا

نامیده می شود.

کارکنان خدمات در منزل به شما مثالً در نظافت، خرید مواد غذائی، 
مرتب کردن تختخواب، دوش گرفتن و تراشیدن ریش کمک می کنند. شما 
می توانید عصرها و شب ها نیز کمک دریافت کنید. اگر دچار بیماری یا 
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صدمه ای باشید پرستار برای پانسمان یا کمک برای مصرف دارو به خانه 
شما می آید.

در بسیاری از کمون ها کارکنانی نیز وجود دارند که برای تعمیرات 
ساده و مختصر به افراد کمک می کنند. گاهی اوقات به این نوع کمک 
ها، خدمات تعمیراتی یا fixarservice گفته می شود. کارکنان خدمات 

تعمیراتی می توانند مثالً تابلو نصب کرده یا پرده ها را برایتان عوض 
کنند. هدف این خدمات این است که از افتادن و آسیب دیدن سالمندان 

جلوگیری شود.

اگر احساس می کنید نمی توانید در خانه زندگی کنید امکانات دیگری 
برای اسکان شما وجود دارد.

 )trygghetsboende( و مسکن امن )Seniorboende( مسکن بزرگساالن
مساکنی هستند که با وضعیت سالمندان تطبیق داده شده اند. برای مثال 
پاشنه های در در این خانه ها کوتاه تر هستند و عرض آسانسورها بیشتر 
است. معموال شرط نقل مکان به مسکن بزرگساالن این است که مستاجر 

مورد نظر ۵۵ سال را پر کرده باشد. برای زندگی در مساکن امن سن شما باید 
بیشتر باشد. برای زندگی در مسکن سالمندان و یا مسکن امن اجازه کمون 

الزم نیست. شما به خواست خود این خانه را اجاره می کنید و یا می خرید.

خانه سالمندان یا Servicehusمسکن های ویژه ای هستند که به کمون 
تعلق دارند و سالمندان در آنجا آپارتمان اجاره می کنند. پیش از این که 

فردی به خانه سالمندان نقل مکان کند نیازهای آن شخص بررسی می 
شود. شخص سالمند می تواند برای دریافت کمک جهت نظافت، آشپزی و 

یا غیره در خانه سالمندان هزینه ای را بپردازد.

 Gruppboende و یا مسکن گروهی Särskilt boende مسکن ویژه
مساکنی هستند متعلق به مراکز بهداشت و درمان برای افراد مسنی که 

نیاز بسیار به مراقبت و نگاهداری دارند. برای دریافت جا در مسکن ویژه، 
شخص باید نیازهای پزشکی و اجتماعی بیشتری داشته و محتاج مراقبت 

های شبانه روزی باشد.

رگ ـورت وقوع م در ص
 به مردن، درگذشتن نیز گفته می شود. وقتی که خویشاوند مسنی در 
خانه می میرد باید با مراکز پزشکی تماس گرفته شود. گاهی جسد به 

بیمارستانی منتقل می شود تا در آنجا یک پزشک، فوت فرد را تایید کند. 
در صورت وجود خواست های ویژه، برای مثال با توجه به رسوم مذهبی، 

باید این موضوع را با کارکنان مرکز پزشکی در میان بگذارید.
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بستگان سپس می توانند با یک کشیش، خاخام، امام و یا نماینده هر 
مذهب دیگری تماس بگیرند. آنان می توانند با این شخص برای مراسم 

خاکسپاری بنا به رسوم مذهبی مربوطه تصمیم گرفته و برنامه ریزی کنند. 
بد نیست که با دفتر گورستان نیز تماس بگیرید و از یک شرکت کفن و 

دفن بخواهید تا در امور مربوط به خاکسپاری به شما کمک کند.

اری پ س اک خ ـم  راس م
در مراسم تدفین در سوئد معموالً خویشاوندان و دوستان نزدیک فرد 

درگذشته در مراسم خاکسپاری او شرکت می کنند. رسم بر این است که 
خواست شخص متوفا در مورد نوع تدفین برآورده شود. این خواست 

ممکن است که در یک وصیت نامه نوشته شده باشد و یا این که شخص 
متوفا شفاها آن را بیان کرده باشد. بسته به دین فرد فوت شده نوع مراسم 

خاکسپاری نیز متفاوت است.

در سوئد معموال مراسم خاکسپاری در یک کلیسا یا یک عبادتکده انجام 
می شود. کلیسای سوئد مسئولیت اصلی کفن و دفن در تمام سوئد بجز 
در استکهلم و ترانوس را به عهده دارد. در این شهرها این مسئولیت با 

کمون است. این نکته در مورد تمام فوت شدگان بدون توجه به دین آن 
ها صدق می کند.

بستگان متوفا می توانند با نمانیده امور کفن و دفن در کمون 
)begravningsombud( تماس بگیرند. این افراد از طرف استانداری 

انتخاب می شوند و وظیفه آنان این است که به خواست متوفا و بستگان 
وی در مورد کفن و دفن توجه شود. نماینده امور کفن و دفن باید ترتیبی 

Colourbox :س ک ع



۲ © شـورای شـهر یوتبوری و اسـتانداری اسـتان  یوتالند غربی 17  | درباره سوئد 

بدهد که افرادی که عضو کلیسای سوئد نیستند کفن و دفنی مناسب 
داشته باشند. برای تماس با نماینده امور کفن و دفن، خویشاوندان می 

توانند به کمون، استانداری و یا جماعت مذهبی خود مراجعه کنند.

هیچ قانونی در مورد اجباری بودن تدفین وجود ندارد. اما طبق قانون 
جسد باید در یک تابوت قرار داده شود. در ضمن برای نحوه سوزاندن 

جسد و خاکسپاری خاکستر آن نیز قوانینی وجود دارد. سوزاندن جسد از 
طریق قراردادن جسد و تابوت در یک کوره جسدسوزی انجام می شود. 

در این کوره جسد و تابوت به خاکستر تبدیل می شوند و خاکستر در یک 
کوزه ریخته می شود. این کوزه سپس در یک قبر دفن می شود. خاکستر 
را می توان در محل بخصوصی در قبرستان نیز پخش کرد که به آن بنای 
یادبود )minneslund( می گویند. اگر کسی بخواهد خاکستر را مثالً به 

دریا بریزد باید از استانداری مجوز دریافت کند.

در وبسایت کلیسای سوئد می توانید اطالعات مربوط به گورستان های 
 محل سکونت خود را پیدا کنید: 

www.svenskakyrkan.se

در صورتی که بخواهید فرد درگذشته را در خارج از سوئد به خاک بسپارید 
شرکت های کفن و دفن می توانند جسد را در ازای هزینه ای به خارج 

انتقال دهند.

به طور معمول از درگذشت متوفا تا خاکسپاری بین یک تا دو هفته در 
سوئد طول می کشد. اگر خویشاوندان بخواهند می توان خاکسپاری را در 
اسرع وقت پس از درگذشت متوفا انجام داد. طبق قانون سوئد متوفا باید 

ظرف یک ماه پس از فوت خاکسپاری شده و یا سوزانده شود.

داشتن تابوت باز در سوئد مرسوم نیست اما هیچ گونه مانع قانونی هم 
برای آن وجود ندارد.

همه در سوئد یک هزینه تدفین از طریق مالیات پرداخت می کنند. 
پرداخت این هزینه به ما این امکان را می دهد که از یک مکان، مثالً یک 

عبادتکده، برای مراسم تدفین استفاده کنیم. این هزینه همچنین حمل 
تابوت از آن مکان به قبرستان را نیز در بر می گیرد.

در سوئد تقریبا ۸۳  درصد از مردم می خواهند که مراسم تدفینی در 
کلیسا داشته باشند. در این صورت یک کشیش مراسم تدفین را اجرا می 

کند. برای برگزاری مراسم تدفین کلیسایی فرد باید عضو کلیسای سوئد 
باشد. مراسم تدفین کلیسایی برای همه افرادی که عضو کلیسای سوئد 

هستند رایگان است. مراسم تدفین کلیسایی می تواند در یک کلیسای آزاد، 
کلیسای کاتولیک و یا ارتودوکس نیز انجام شود.
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مراسم تدفین غیر کلیسایی مراسمی ست که فاقد بخش های مذهبی ست.  
از این رو این مراسم تدفین، در کلیسا انجام نمی شود. این مراسم ممکن 
است در یک عبادتگاه در قبرستان، در یک باغ یا شاید در طبیعت انجام 

شود. یک نفر کارمند امور خاکسپاری، مراسم تدفین را اجرا می کند. 

ارث انون  ق
وقتی فردی فوت می کند قانون تعیین 

می کند چه کسی از متوفا پول یا 
اشیاء ارث ببرد. این نکته حق ارث 

نامیده می شود و در قانون سوئد قید 
شده است.

اگر متوفا متاهل بوده کلیه دارایی او 
را همسرش به ارث می برد. فرزندان 
آنها بعد از فوت همسر متوفا، ارث 

می برند. طی این مدت همسر متوفا 
حق تصرف کامل در دارائی را دارد.

اگر متوفا با فرد دیگری فرزندانی 
داشته باشد آن فرزندان می توانند 
بالفالصله ارث ببرند.  آنها همچنین 
می توانند تا فوت همسر بازمانده 

صبر کنند و بعداً ارث خود را دریافت 
کنند. اگر متوفا متاهل نبوده باشد 

فرزندان او کل دارائی او را به ارث می 
برند. اگر فرزندی وجود نداشته باشد، 

والدین یا خواهر و برادر متوفا ارث 
می برند.

وقتی که پدر و مادرانی که فرزند زیر ۱۸ سال دارند می میرند باید شخصی 
به عنوان قیم )god man( به این فرزند کمک کند. قیم کسی است که 

تالش می کند تا حقوق کودک زیر پا نهاده نشود.

Colourbox :س ک ع
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ا وف ت م ـک  ل م ای م
مایملک متوفا عبارت است از پول و کلیه دارائی هایی که از او به جا 

مانده است. خویشاوندانی که قرار است از متوفا ارث ببرند مشترکاً مالک 
مایملک متوفا هستند.

ا  وف ت ـرک م ات رداری از م ورت ب ـوال، ص م ام ـی س ق ت
ت وراث و 

اگر متوفا متاهل بوده و همراه با همسرش دارایی داشته اول باید دارایی 
بین زوجین تقسیم شود. این کار تقسیم اموال گفته می شود. وقتی تقسیم  

اموال انجام شد می توان ارث را تقسیم کرد.

صورت برداری از ماترک متوفا )bouppteckning( شامل تعیین دارایی ها 
و بدهی های او می شود. این امر باید طی سه ماه پس از فوت انجام شود 
و از نتیجه آن برای انحصار وراثت و تقسیم دارایی های متوفا استفاده می 

شود.

Testamente ـه  ام ن ت ی وص
وصیتنامه یک سند حقوقی است. تنظیم کننده وصیتنامه خود تصمیم می 

گیرد چه کسی چه چیزی را ارث ببرد. اما استثناء نیز وجود دارد. وارثان 
بالفصل )فرزندان متوفا، نوه ها یا نبیره ها( همواره می توانند سهم قانونی 

ارث خود را طلب کنند.

تنظیم وصیتنامه مستلزم رعایت برخی مقررات است. مثالً وصیتنامه باید 
کتبی باشد. دو نفر شاهد باید آن را امضاء کرده باشند. از این رو بهتر 

است قبل از تنظیم وصیتنامه با یک حقوقدان مشورت شود.

افرادی که بدون ازدواج باهم زندگی می کنند )همزی یا sambo( از 
یکدیگر ارث نمی برند. اگر دو نفر که همزی هستند بخواهند از یکدیگر 

ارث ببرند باید وصیتنامه تنظیم کنند.
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ث،  رای بح ی ب ـش های پرس
  8 ش  بخ

افزایش تعداد نسبی سالمندان به نسبت دیگر گروه های سنی چه 
پیامدهایی برای یک کشور دارد؟

به نظر شما چه چیزهایی در داشتن یک زندگی مطلوب در سنین 
باال مهم است؟

آیا به نظر شما در سوئد دید عمومی به سالمندان نسبت به آنچه 
شما به آن عادت دارید فرق می کند؟

برای بازنشستگی خود به چه چیزی باید فکر کنید؟

چه تفاوت ها و شباهت هایی بین خدمات نگهداری از سالمندان 
در کشور شما و سوئد وجود دارد؟ 

چه تفاوت ها و شباهت هایی بین مراسم خاکسپاری در کشور شما 
و سوئد وجود دارد؟ 
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غات ـت ل رس ه ف

C
157   CSN

CV )کارنامک(   89, 91

D
DO ،را ببینید ناظر عالی منع تبعیض .DO

Symboler
آپارتمان اجاره ای   46, 51

آداب و رسوم   ۲7, 111, 114
آرالندا   43

آزادی انتشارات و بیان   164
آزادی انجمن ها   165, 175

آزادی تشکیل انجمن   111
آزادی مذهب   1۲5, 164, 175

آشنایی با جامعه   1۲
آموزش عالی فنی و حرفه ای   1۰7

1۰7   )YH-utbildning( آموزش عالی فنی و حرفه ای
آموزش عمومی   115

آموزش کمونی بزرگساالن، کومووکس   1۰5, 111
آموزشگاه بزرگساالن   1۰6, 1۰7, 1۰9, 111

آموزش مقدماتی   1۰6
ائتالف   177

ابر قدرت   17
اتحادیه اروپا   8, 9, 11, ۲۲, 43, 1۰۰, 166, 173. ببینید اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا، EU. ببینید اتحادیه اروپا
اتحادیه کمون ها و شوراهای استانی   81

اجازه اقامت   8, 9, 1۰, 11, 1۲, 13, 69, 88, 1۰۰
اجازه اقامت دائم   1۰

اجازه اقامت دائم، PUT. ببینید اجازه اقامت دائم
اختالفات   168, 169

اداره   1۰, 67, 7۲, 88, 99, 1۰۰, 1۲1
اداره اجراییات و وصول مطالبات   7۰

اداره امور گورستان ها   ۲16
اداره امور مسکن   49

اداره برگزاری انتخابات   18۰
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اداره خدمات اجتماعی   65, 66, 68, 1۰3, 13۲, ۲۰1
اداره دولتی   15۰, 168, 17۰, 184, 186, ۲۰۰

اداره کاریابی   13, 7۰, 77, 78, 84, 88, 9۲, 168
اداره کل امور اجتماعی   ۲۰۰

اداره کل امور مدارس   11۰, 15۰, 15۲
اداره کل امور مهاجرت   1۰, 11, 1۰۰

اداره کل خدمات اجتماعی   11۰, ۲16
اداره کل کارفرمایان دولتی   81

اداره مالیات   5۰, 96, 97, 98, 99, 1۰۰, 1۰5, 11۲, 138
 اداره مدارس عالی فنی و حرفه ای    1۰7

157   CSN ،اداره مرکزی کمک مالی تحصیلی
ارث   14۰, ۲18

ارزش یابی    11۰
ارزش یابی تحصیالت   1۲

ارسال انتقالی   5۰
اروپای شرقی   ۲1
اروپای غربی   ۲1

ازدواج اجباری   139, 141
اساسنامه   11۲

استان   ۲, 38, 1۰8, 138, 171
استاندارد سراسری    66

استانداری   139
استخدام    83, 85, 86, 9۲

استخدام آزمایشی   86
استخدام با محدودیت زمانی   85
استخدام تا اطالع ثانوی   85, 86

استخدام ساعتی   86
استرس )اضطراب(   ۲۰6

اِسترس )اضطراب(   184, 188, 195
اسکاندیناوی   14۰

اسنپس   3۰
اشراف   16, 18, 19

اصل آزادی انتشارات   19, 1۲۰
اصل بدهی   48
اصل پارلمان   19

اصل جانشینی   19
اضافه کاری   83, 87

اضطراب   13۰
اظهارنامه مالیاتی   96, 97

اعتقاد   ۲5, 33, 1۲۰, 1۲1, 1۲5, 1۲6
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اعالم عالقمندی    9۰
اعالم نقل مکان   5۰

الکل   ۲6
امنیت قضایی   169

انتخابات   16۰, 165, 166, 175, 178, 179, 181
انجام تکالیف درسی   67

انجمن   48, 8۲, 111, 174, ۲۰9
انجمن های آموزشی   115

انجمن های صنفی   81, 8۲
انحصار وراثت   ۲19

انرژی   39, 55, 57, 61
اوتیسم )درخودماندگی(   ۲۰1

اوقات فراغت   63, 66, 111, 116
اوَلند   39

اولوف خوت کونونگ   15
ایالت   15, 38

ایستگاه محیط زیست   56, 58
بازار کار   ۲۰, 75, 76, 79, 8۰, 8۲, 88, 9۲

بازنشستگی   96, 98
بازیافت   55, 57

بحران   13, ۲۰, ۲۲, ۲3
بخش اورژانس بیمارستان   193, 195, 197

بخش مامایی و درمانگاه مادران   14۲
بخش های روانپزشکی برای کودکان و نوجوانان   198. این را هم ببینید بخش های 

روانپزشکی برای کودکان و نوجوانان
بدرفتاری، ضرب و شتم   54, 1۲4, 13۰, 13۲

برابری   163, 176
برابری    79, 1۲1, 1۲3, 1۲4

بررسی توانایی حرفه ای   11۰
 بررسی موانع ازدواج   138

برق   171
برنامه آموزشی   1۰8, 1۲3, 147

برنامه استقرار   1۲, 13, 88
برنامه پیشرفت فردی   154

بنگاه کفن و دفن   ۲16, ۲17
بهره بانکی   48, 7۰, 93

بودجه   168
بیان جنسیت   1۲1

بیکاری   ۲۰
بیمارستان   ۲۰, 68, 191, 195, 196, ۲15
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بیمه بیکاری   93, 114
بیمه تامین اجتماعی   1۰۰

بیمه سهام    ۲13
بیمه مسکن   54

بیمه والدین   156
پادشاه   16, 19, ۲۲, 16۲, 164, 176

پارلمان   16, 17, 18, ۲۲, 1۲3
پارلمان    164, 166, 167, 168, 175, 177, 179, 18۰

پارلمان اروپا   166, 17۲, 173
پذیرش اورژانس   193, 197

پرداخت خودکار )اتوماتیک(   69
پرستاران   77, 79

پرستار مدرسه   143
پرستارها   14۲, 19۲, 194

پزشک   77, 79, 87, 1۰8, 11۰, 191, 19۲, 194, 196, 198, ۲۰9, ۲14, ۲15
پزشکان   14۲

پس انداز بازنشستگی   ۲1۲, ۲13
پس انداز بازنشستگی شخصی   ۲11

پلیس   71, 99, 1۲4, 168
 پناهندگان   9, 1۲, ۲1, 69, 115. این را هم ببینید پناهنده

Flykting این را هم ببینید
پناهندگی   8, 9, 1۰
پناهنده   9, 1۲, 69

پناهنده سهمیه ای   1۲
پنجاهه   ۲9

پول موقت والدین   156
پول  والدین   ۲1۲
پول والدین   155

پیرزن های عید پاک   ۲8
پیشه ور   16, 18, 19

پیمان اروپا   1۲1
پیمان کالمار   16

پیمان نامه حقوق کودک   1۲8, 1۲9
پیوند خانوادگی   8

تأمین حداکثر هزینه درمانی    199, ۲۰3
تبعیض   119, 1۲1, 1۲4, 1۲5, 1۲6, 1۲9

تحت حفاظت قانونی   4۲
تحصیل اجباری   149
تحصیل اجباری    64

تربیت کودکان   145
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تصفیه بدهی   7۰
تضمین درمان   198

تظاهرات   ۲۰
تعطیالت پاییزی   31

تعطیالت عیدپاک   ۲8
تعطیالت کریسمس   3۲

تعطیل تابستانی   ۲9
تعطیل ورزشی   ۲7

تمایالت جنسی   1۲4, 131, 133, 144, 15۰, 185
تمایالت جنسی و همزیستی   15۰

تمرین   151
تمرین زبان   67

تمرین، ورزش   188
تنباکو   97

تنبیه بدنی   145
تندرستی عمومی   184

تنظیم سیاهه ماترک   ۲19
توانخواه   ۲1, 1۰۰, 1۰۲. این را هم ببینید معلولیت

توانخواهی   15۰, 155
ثبت احوال   75, 98

جانشین   86
جرایم کیفری   169

جرم   71, 1۲1, 1۲4, 1۲6, 1۲7, 133, 17۰, 189
جشن خرچنگ خوری   3۰

جشن ها   7, ۲5, ۲7, 3۰, 33
جشن والبوری   ۲8

جلسه گفتگو در مورد پیشرفت دانش آموز   148, 154
جمعیت   44, ۲۰6

جنبش آزادی کلیسا   114
جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی    ۲4, ۲7, 114

جنبش کارگری   ۲4, 114, 165, 174
جنبش مردمی   114

جنگ اول جهانی    ۲۰
جنگ جهانی دوم   17۲, 177

جنگ دوم جهانی   8, ۲1
جنگ سرد   ۲۲

جوانان   14۲, 146, 15۲, 157, 188, 196, 198, ۲۰۲
حزب   114, 16۰, 174, 176, 178, 18۰

حزب محیط زیست   177
حزب مردم   177
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حزب مرکز   177
حساب بانکی   69, 11۲

حق رای   ۲۰, 114, 16۰, 163, 165, 179
حق همگانی )استفاده از طبیعت(   ۲5, 4۰

حقوق   1۲, ۲9, 44, 67, 79, 8۲, 85, 113, 114, 119, 1۲۰, 1۲1, 1۲8, 1۲9, 13۰, 153, 16۰, 161, 
۲18 ,۲1۲ ,۲1۰ ,177 ,176 ,17۰ ,164

حقوق بارداری   1۰1
حقوق بازنشستگی   ۲1۰, ۲11, ۲1۲, ۲13

حقوق بازنشستگی برمبنای  درآمد   ۲1۲, ۲13
حقوق بازنشستگی تضمینی   ۲1۲, ۲13

حقوق بازنشستگی خدمتی   ۲11, ۲1۲, ۲13
حقوق بازنشستگی همگانی   ۲1۰, ۲11

حقوق بشر   1۲۰, 1۲1, 1۲5, 1۲6, 13۲, 154, 16۰
حقوق بیماری   87, 96, 98, 1۰۲

حقوق خالص   95
حقوق خانواده   141

حقوق کودکان در جامعه   1۲9
حقوق موقت نگهداری از فرزند   1۰۲

حقوق ناخالص   87, 95
حقوق نگهداری از فرزند   98, 1۰۲

حقوق والدین   1۲۲
حقوق و دستمزد   79, 83, 86, 87, 89, 93, 94, 95, 111, 156

حکومت   17, 19, ۲۰, ۲4, ۲5, 9۲, 95, 96, 97, 98, 1۲۰, 1۲5, 1۲7, 1۲8, 14۲, 166, 167, 
189 ,184 ,174 ,171 ,169

حمام خون استکهلم   16
حمایت مالی    66, 1۰3

حمایت مالی گذران زندگی   ۲13
خاک سپاری   ۲5, 35
خاکسپاری   ۲16, ۲17

خانه اوقات فراغت   1۲۲, 147, 148
خانه سالمندان   65
خانه ملکی   46, 48

خانه های اوقات فراغت   116
خانه های ردیفی   48

خانه های مسکونی   37, 46, 49
خانواده رابط   146

ختنه زنان   133
خدمات بهداشتی   14۲

خدمات بهداشتی مدارس   143
خدمات خانگی    ۲14

خدمات خانگی برای سالمندان   171
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خدمات درمانی   ۲۰
خدمات دندانپزشکی سالم   ۲۰3

خدمات دندانپزشکی همگانی   ۲۰۲, ۲۰3
خدمات رفت و آمد   ۲۰1, ۲۰9

خدمات کودکیاری   137, 147, ۲۰1
خشونت در خانه   1۲9, 13۰

خشونت ناموسی   131
خط تلفنی آسایش زنان   13۲

خود درمانی   19۲
دادگاه   47, 1۲1, 169, 173

دادگاه اتحادیه  اروپا    173
دادگاه اداری   1۰۲, 168
دادگاه بدوی   14۰, 14۲

دادگاه کار   85
دادگاه های عمومی   168

دادگاه ویژه   168
دارو. این را هم ببینید داروها، دواها

داروخانه   59, 61, 19۲
داروها، دواها   19۲, ۲15

دانشگاه   76, 1۰6, 1۰7, 1۰8, 111
دبیرستان   76, 77, 1۰6, 111, 143, 15۲, 157

دخانیات   183, 185, 188, 189, 19۰
درمان اولیه   193

درمانگاه   193, 194
BVC درمانگاه کودکان   14۲, 187, 193. این را هم ببینید 

این را هم ببینید درمانگاه کودکان
BVC ۲۰. این را هم ببینید   BVC ،درمانگاه کودکان

درمانگاه مادران   193
دریای بالتیک   17

دست دوم   46, 47, 49, 5۰, 51
دستگاه قضایی   ۲4, 168

دکتر عمومی   194
دکل نیمه تابستان   3۰

دموکرات مسیحی    177
دموکرات های سوئد   177

دموکراسی   ۲۰, 1۲۰, 137, 153, 16۰, 161, 16۲, 166, 167, 175, 18۰
دموکراسی نیابتی   16۰, 166

دندان پزشک   79
دندانپزشک   ۲۰۲
دو جنسگرا   1۲5
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دوران آهن   15
دوران برنز   14

دوران روشنگری   16۲
دوران سنگ   14, ۲6

دوران ماقبل تاریخ   14
دوران وایکینگ ها   15

دوران یخبندان   14
دوره آمادگی زبان   15۲

دوره آمورش مکمل   1۰7
دوره های آموزشی والدین   146

دولت   11, ۲۰, ۲۲, 4۲, 44, 66, 79, 1۲1, 1۲3, 167, 168, 171, 175, 177
دولت    184

دین   ۲5, 1۲1, 1۲4, 1۲5, 1۲6, 139, ۲16
راهنمای استقرار   1۲, 13, 7۰

 راهنمای تحصیلی و شغلی   1۰4
راهنمای خود درمانی   19۲

رای دادن   ۲۰, 1۲۲, 16۰, 161, 16۲, 165, 178, 179, 18۰, 181
رختشو خانه   53

رفاه اجتماعی سوئد   ۲۲, 95
روان درمانگر   193

روان شناس   193, 195, 196
روز انتظار   87

روز تمام قدیسین   31
روز تولد   34

روز سیزدهم   3۲
روز لوسیا   3۲

روز ملی   17, ۲9
ریختن آشغال   59
زباله   55, 58, 59

زبان سوئدی برای مهاجران   1۲, 1۰4, 1۰5, 1۰6
1۰6 ,1۰5 ,1۰4 ,1۲   Sfi ،زبان سوئدی برای مهاجران

زمان تجدید نظر   14۰
زناشویی   138, 139

زوجیت ثبت شده   1۰
ژان باپتیست برنادوت   19

سابقه حرفه ای و تحصیلی   89
ساختارهای زیربنایی   38, 43

سازمان بازنشستگی   1۰۰
سازمان بازنشستگی    ۲1۰

سازمان بهداشت عمومی   185, ۲۰۰, ۲۰6
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سازمان خدمات امداد و نجات   71
سازمان سراسری کارگران سوئد   81

۲۰   LO ،سازمان سراسری کارگران سوئد
سازمان صنعت و بازرگانی سوئد   81

سازمان کارفرمایان   81, 8۲
سازمان مرکزی حمایت های تحصیلی   7۰, 1۰6, 11۰, 111

111 ,11۰ ,1۰6 ,7۰    )CSN ( ،سازمان مرکزی حمایت های تحصیلی
سازمان ملل   9, ۲1

سازمان ملل متحد   1۲۰, 1۲5, 13۲, 154
 سازمان ملل متحد، FN    ۲1. این را هم ببینید سازمان ملل

این را هم ببینید سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد، UN. این را هم ببینید سازمان ملل متحد

سازمان مواد غذایی   186
ساعات کار   ۲۰, 83

سامی ها   44
سرپرست   99, 141, 14۲, 143

سرپرستی کودک   137, 141
سفارت   1۰

سوء سابقه پرداخت   7۰
سِو آَلند   38

سوخت گیاهی   6۲
سوزاندن جسد   ۲17

سوسیال دموکرات    177
سوسیالیزم   163, 176

سیاستمداران   63, 1۲9, 16۰, 166, 168, 173, 174, 177, 18۰
سیگار کشیدن   184, 19۰, ۲۰6

شاخه های عید پاک   ۲8
شارل-لوئی دو مونتسکیو   16۲

شب کریسمس   3۲
شب نیمه تابستان   3۰

شبه جزیره اسکاندیناوی   38
شرح زندگی. ببینید CV )کارنامک(

شرف و ناموس   131
شرکت استخدام نیروی کار   88

شرکت اطالعات اعتباری   7۰
شرکت برق   6۲
شرکت بیمه   96

شرکت بیمه بازنشستگی   ۲13
شرکت سهامی شرکا   9۲

شرکت کارگماری   88
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شرکت وصول بدهی   7۰
شکایت کردن   1۰۲

شمالی )اسکاندیناوی(   38
شهروندی   1۰

شورای اتحادیه اروپا   173
شورای اروپایی   8

شورای استانی   76, 167, 171, 17۲, 173, 178, 179, ۲۰۲, ۲۰3
  شورای شهر   166, 171, 178, 18۰

صاحب خانه   46, 49, 5۰, 53
صاحب شرکت   11, 9۲, ۲13

صندوق بیکاری   8۲, 93
صندوق بیکاری    8۲, 94, 114

صندوق بیمه   67, 89, 99, 1۰۰, 1۰1, 1۰۲, 1۲۲, 155, 157, 168, ۲۰1, ۲۰3
صندوق مکمل بیکاری . این را هم ببینید صندوق بیکاری 

صندوق های سهام   ۲1۲
صنعتی شدن   19

طبیعت   ۲5, 39, 4۰, 55, 177
طرح بازرگانی   9۲

طالق   14۰
عاقد   139

عبادت   ۲5
عدالت   163, 17۰

عصر روشنگری   18
عضو   18۰
عقد   139

عید پاک   ۲7, ۲8
غسل تعمید   ۲5, 33

فرد رابط   146
فرهنگ   1۲, 13, ۲3, ۲4, 66, 111, 115

189   )Systembolaget( فروشگاه انحصاری نوشابه های الکلی
فصل ها   39

فیزیوتراپ   193, 195
قاصل آب   59, 76

قانون آزادی بیان   1۲۰
قانون آزادی سقط جنین )کورتاژ(    1۲4

قانون اتباع بیگانه   8, 9
قانون ازدواج   14۰

قانون اساسی   18, 4۰, 1۲۰
قانون اساسی آزادی انتشارات   175

قانون اساسی آزادی بیان   175
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قانون اساسی موروثی بودن سلطنت   175
قانون برابری   1۲4

قانون تامین استخدام   83, 86. ببینید قانون تامین استخدام
قانون حفاظت در برابر بیماری های ُمسری   199

قانون حفظ آسایش زنان   1۲4
قانون خدمات تأمین اجتماعی   ۲14

قانون گذاری   133
قانونگذاری   173

قانون مدارس   149
قانون مرخصی   87

قانون مشارکت در تصمیم گیری ها    8۲
قانون منع تنبیه   145

قانون همزی   14۰
 قانون والدین   144

1۲4   FB ،قانون والدین
قبر، گور   ۲17

قرارداد اجاره دست اول   46, 47, 49, 51, 98
قرارداد استخدام   86, 98

قرارداد برق   6۲
قرارداد جمعی   83, ۲13

قرارداد سیاه   5۲
قرارداد همکاری شنگن   8

قرون میانه   15, 16, 45
قو   6۰, 61

قوانین اساسی   175
کارآموزی   1۲, 89, 1۰7

کارت بانکی   69
کارت درمان رایگان   199

کارت رای دهی   18۰
کارت شناسایی. ببینید کارت شناسایی 

کارت شناسایی    99, 1۰۰
کارت قرض کتاب   67

کارت کتابخانه   67
کار سیاه   98

کارفرما   ۲۰, 77, 81, 8۲, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 9۲, 96, 98, 1۰۲, 1۲6, 156, ۲11, 
۲1۲

کارکنان   181, ۲1۲
کارکنان استخدامی   ۲۰, ۲۲, 76, 81, 8۲, 83, 98

کارل دوازدهم   17
کارل سیزدهم   18, 19
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کارل گوستاو شانزدهم   ۲۲
کارمند    168

کارمندان   ۲4, 64
کارنامه   15۰, 15۲, 153

کارنامه تحصیلی   9۰, 1۰4, 1۰5, 1۰7, 1۰9, 11۰
کارورز   81, 8۲, 98

ِکبِنکایسه   39
کتابخانه   49, 66, 171

 کریسمس   31, 3۲. این را هم ببینید شب کریسمس
این را هم ببینید شب کریسمس

کشاورز   16, 18, 19
کشورهای شمالی )اسکاندیناوی(   16, 19

کشیش   16, 18, 19
کالس آمادگی   143, 147
کالس آمادگی    63, 64
کالس آماده سازی   151

کلیسای سوئد   17, ۲5, 33, 14۰, ۲16, ۲17
کلینیک بیماری های زنان   134
کلینیک پزشکان متخصص   196

کلینیک جوانان   196
کلینیک زنان   134, 197

کمک مالی برای گذران زندگی   171
کمک مالی تحصیلی   1۰6, 11۰

کمک مالی تحصیلی    111
کمک هزینه استقرار   1۲, 13, 88

کمک هزینه اوالد بیشتر   157
کمک هزینه پرستاری   1۰۲
کمک هزینه تحصیل   157

کمک هزینه دندانپزشکی   ۲۰3
کمک هزینه گذران رندگی   66, 1۰3

کمک هزینه مسکن   99, 1۰1, 155, 157
کمک هزینه معلولیت   ۲۰1, ۲1۲

کمک هزینه مکمل فرزندان    1۰۲
کمک هزینه نگهداری   155

کمکیار خانگی   64
کمون ها   38, 39, 46, 49, 56, 63, 64, 66, 67, 76, 115, 116, 1۲3, 13۲, ۲۰9, ۲15

کمون ها، شهرداری ها   14۲, 147, 149, 151
کمون ها/شهرداری ها   167, 171

کمیته   63
کمیته امور اجاره   47, 5۰, 5۲
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کمیته بیماران   ۲۰3
کمیسیون اروپا   173
کنترل بهای برق   6۲
کنترل تندرستی   193

کودکستان   64, 141, 147, 149
کودک یاری   63, 64, 95

کومپوست   55
ُگتَلند   39

گرایش جنسی   9, 1۲1, 1۲4
گواهی دهنده   99

گواهی کار   98
گواهی مشخصات فردی    99, 1۰5

گوستاو آدولف چهارم   18
گوستاو  سوم   18

گوستاو واسا   16, 17
لباس ملی   ۲9

لیبرالیسم   176
مالیات   17, 75, 87, 95, 96, 97, 98, 157, 171, 17۲

مالیات بر درآمد   96, 98
مالیات غیر مستقیم   97

مالیات های خاص   97
ماه رمضان   33

مایملک متوفا   ۲19
متخصصان کاردرمانی   193, 195

مترجم   68, 193
مترجم )شفاهی(   154

مجلس   19
مجوز کار   11

محافظت از حیوانات   4۲
محافظه کاری   176

 محدودیت ناشی از معلولیت. این را هم ببینید توانخواهی
این را هم ببینید معلولیت جسمی

محفل های آموزشی   115
مدارس آزاد   64

مدارس ابتدایی   64, 1۰5
مدت فسخ قرارداد   47, 53, 87

مدرسه ابتدائی و راهنمائی   137, 143, 149
مدرسه عالی   76, 1۰6, 1۰7, 1۰9, 111

مدرسه کودکان با معلولیت ذهنی   15۰
مدرسه ویژه   15۰
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مدرک تحصیالت دانشگاهی   77, 1۰8, 11۰
مذهب   164, 176

مذهب آسا   15, ۲6
مراسم   ۲5

مراسم تایید و تثبیت   ۲5, 33
مراسم نامگذاری   33

مراقبت از سالمندان   65
مراقبت از کودک   156
مراقبت از کودکان   ۲۲

156   VAB ،مراقبت از کودکان 
مراقبت تعلیم و تربیتی   148
مرخصی   ۲۰, ۲۲, 3۰, 83, 87

مرکز امداد و نجات   195
مرکز اوقات فراغت   64

مرکز بازیابی   56, 58, 59
مرکز راهنمای تحصیلی و شغلی   1۰4

مرکز کمک های فوری به زنان   133
مرکز مشاوره خدمات درمانی   19۲

مسئول تماس   65
مسئول هدایت استقرار   13

مساوات   119, 1۲۰, 1۲1
مستاجر   47, 49, 5۲

مسکن   171
مسکن تعاونی )سرقفلی دار(     46, 48, 51

مشاور کمک مالی    ۲14
مشاوره و راهنمائی مهاجران برای تاسیس شرکت   93

مشروبات الکلی   65, 97, 114, 1۲6, 183, 184, 185, 188, 189, 194
مشروب الکلی   ۲6, 3۰

مصاحبه استخدامی    91, 9۲
معاینه   53

معراج )سفر آسمانی( مسیح   ۲9
معرف   9۰

معرفی نامه پزشکی   194, 196, 198
معلولیت   1۰6, 1۲1, 1۲4, 1۲6. این را هم ببینید توانخواه

معلولیت، توانخواهی   ۲۰1. این را هم ببینید معلولیت جسمی
معلولیت جسمی   ۲۰1, ۲۰9
معلولیت ذهنی   15۰, ۲۰1

معلولیت رشد   1۰6
معیارها   ۲3, ۲5, 144

مناسب محیط زیست   6۰, 61
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مناطق    14۲, 171
مناطق حفاظت شده   4۰, 41

مهاجران   8, 1۰, 11, 1۲, 31, 46, 69, 93, 115
مهد کودک. ببینید کودکستان

مهدکودک خانوادگی   64, 147, 148
مواد مخدر   65, 184, ۲۰6

مودرات   177
ناتو   ۲۲

1۲4 ,1۲1   DO ،ناظر عالی منع تبعیض
نامه شخصی   89, 9۰

نان خامه ای )سمال(   ۲7
نخست وزیر   ۲۲, 167, 168, 177

نُرَلند   38
نظام حکومتی   19, 1۲۰, 164, 166, 175

نظام سلطنتی   166
نفقه اوالد   155

نگرش جمع گرایانه   1۲7
نگرش فردگرایانه   1۲7

نهضت مخالفت با نوشیدن الکل   165, 174
نوبه   3۰

نوجوانان   33, 65, 66, 93, 114, 116, 117, 1۲8, 1۲9, 134
نوروز   ۲8

نیازمند محافظت   9, 1۲, 69
هالووین    31

هزینه بازنشستگی عمومی   98
هزینه شخصی   98, ۲13

هزینه کارفرما   98
هزینه کفن و دفن   ۲17

هزینه مراقبت   ۲۰1
هزینه های اجتماعی   98

همپیوستگی   11
همپیوستگی    114

همخانه   46, 5۰
همزی   1۰, 51, 13۰, 138, 14۰, ۲19

همه پرسی   ۲۲, 179
هویت جنسیتی   1۲1, 1۲5

وارث بالفصل   ۲19
وام   69

وام    93, 111
وام تحصیلی   1۰6, 11۰, 111
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وام وسایل منزل   69
ِوتِترن   39

وزارتخانه   168
وزیر   168

وصیت نامه   14۰, ۲16, ۲19
وظایف   67, 79, 8۲, 85, 119, 141, 153

وظیفه گزارش دادن   146
ِوِنرن   39

یوتاَلند   38
یورو   173, 179
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