
 
 زندگی در سویدن

 

 
 

 بھ شما کھ یک فرد تازه وارد بوده و در
 Kungälvs kommun(کمون کونگ ایلف) !زندگی میکنید 

 
 

 



(کمون کونگ ایلف) میباشید، مخاطب Kungälvs kommun را کھ یک فرد تازه وارد بھ سویدن و این جزوه شما 
ھمپیوندی ارتباط میگیرد بھ این  .معلوماتی است کھ دانستن آن میتواند برای تان مفید باشدقرار میدھد. این جزوه شامل 

کھ شخص خودش را وابستھ بھ جامعھ احساس نماید. بھ این معنی کھ ھمھ باید خود را بخشی از جامعۀ سویدن احساس 
ساس یک تعداد زیادی از قوانین نمایند. یک بخش آن اینست کھ شخص حقوق مکلفیت ھای خود را بداند. حقوق بشر ا

 سویدن را تشکیل میدھد. 

 

 

 

 حقوق بشر و تساوی حقوق

اعالمیۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد 
است کھ ھمھ انسان ھا از حقوق و ارزش یکسان 
برخوردار میباشند. ھمھ انسان ھا حق دارند آنچھ 

خدای کھ خواستھ را فکر میکنند بگویند،بھ ھر 
باشند باور داشتھ باشند و انتخاب نمایند با چھ کسی 
میخواھند زندگی کنند. اعالمیۀ حقوق بشر باید در 

 ھورد ھمھ انسان ھا در جھان اعتبار داشتھ باشد.

تساوی حقوق ارتباط میگیرد بھ برابری میان زنان 
و مردان. آنھا باید ھمچنان دارای قدرت یکسان 

ری روی جامعھ و زندگی خود شان برای تاثیرگذا
باشند. زمانی کھ شخصی با یک شخص دیگر بھ 

دلیل زن بودن و یا مرد بودن او بدرفتاری 
 میکند،این کار تبعیض بر اساس جنسیت میباشد.

 

 ازدواج

ازدواج بھ معنی شامل شدن در زندگی زناشوھری 
است. برای این کھ در سویدن افراد بتوانند ازدواج 

سالھ باشند. این موضوع درج قانون  18کنند باید 
میباشد. در سویدن قانون برای ھمھ انسان ھا اعتبار 
دارد حتی اگر آنھا اتباع سویدن ھم نباشند. نظر بھ 

قانون سویدن موانع ذیل برای ازدواج نمودن وجود 
 دارد:

اگر شما و یا شخصی را کھ میخواھید با او  -
ھ سال عمر داشت 18ازدواج کنید کمتر از 

 باشید
اگر شخصی را کھ میخواھید با او ازدواج  -

 کنید از جملۀ اقارب نزدیک تان باشد
 partner اگر شما متاھل باشید و یا -

تان متاھل باشد و یا ھم اگر شما  (پارتنر)
 ثبت شده باشید بھ عنوان (پارتنر)

قوانین سویدن ھمچنان ازدواج اجباری را نیز منع 
کسی نمیتواند شخص مینماید. بھ این معنی کھ ھیچ

دیگری را وادار بھ ازدواج نمودن سازد. ھمھ باید 
خود تصمیم بگیرند کھ با کی میخواھند ازداوج 

 نمایند. 

 

 حقوق اطفال

تقریباَ در ھمھ کشور ھا مقررات و قوانینی وجود 
دارد کھ باید از اطفال و جوانان محافظت نماید. در 

سویدن اطفال و جوانان توسط ھر دو، قوانین بین 
 المللی و ملی محافظت میشوند. در سویدن حقوق 

 



اطفال و محافظت از آنھا در برابر تھدید و خشونت 
ر زیر خیلی جدی گرفتھ میشود. سویدن د

 (کنوانسیون حقوق اطفال سازمان ملل متحد)
امضاء نموده است. در کنوانسیون حقوق اطفال 

مقرراتی وجود دارد کھ باید از حقوق انسانی اطفال 
محافظت نماید. این از جملھ بدان معنی است کھ از 

کودک باید در برابر تبیض محافظت صورت 
بیان گرفتھ،کودک باید حق داشتھ باشد تا نظرش را 

نماید و بھ نظر او باید گوش داده شود.ھمچنان این 
کھ کودک حق دارد تا از او در برابر خشونت در 

خانواده محافظت صورت بگیرد. از اطفال باید در 
مقابل آن عده از والدین و یا بزرگساالنی کھ 

خشونت را اعمال میکنند و یا ھم از طفل شان بھ 
ظت یک شکل خوب مراقبت نمی کنند،محاف

 صورت بگیرد. 

 

کارمندان ادارات یا مشاغلی 
کھ با اطفال و جوانان ارتباط 
میگیرد مانند مکتب و یا ھم 

مشاغل دیگری در کمون کھ 
از آن طریق میتوان با اطفال 

در تماس بود مانند بخش 
خدمات صحی و مراقبتی و 

مراقبت ھای صحی از دندان، نطر بھ قانون دارای 
گاه آنھا در کار شان شک مکلفیت میباشند کھ ھر

نمایند کھ با یک کودک بدرفتاری صورت گرفتھ 
است،بھ طور عاجل بھ ادارۀ امور خدمات اجتماعی 

 اطالع بدھند.

 

 خشونت در روابط نزدیک

خشونت در روابط نزدیک بھ طور مثال بھ معنی 
اعمال قدرت از طریق کنترول نمودن،لت و کوب 

ر سویدن استفاده کردن و یا تھدید نمودن میباشد. د
از خشونت در برابر دیگران ممنوع میباشد. این 

اھانت بھ حقوق انسانی دیگر افراد بوده و یک عمل 

جرمی پنداشتھ میشود. بھ ھمین دلیل استفاده از 
خشونت در داخل خانواده نیز ممنوع میباشد. بھ این 

 معنی کھ لت و کوب نمودن فرزندان،خانم/
شخص با او ھمزیستی (فردی کھ   sambo،شوھر

ممنوع  (پارتنر) partnerیا ھم  بدون ازدواج دارد)
 میباشد. 

 

 اعمال خشونت در برابر اطفال ممنوع است

قوانین “در قانون سویدن فصلی وجود دارد بنام 
بخشی از این قانون ”. مربوط بھ والدین و اطفال

یاد  (قانون منع تنبیھ بدنی) یا antiagalagenبنام 
بھ این طرف در سویدن  1979سال شده و از 

یک کلمۀ قدیمی سویدنی  Agaوجود داشتھ است. 
بوده و بھ این معنی است کھ شخص طفل را بھ 

منظور تربیھ نمودن لت و کوب میکند. (قانون مبع 
میگوید در تربیھ نمودن اطفال استفاده  تنبیھ بدنی)

از خشونت ھای فزیکی یا روانی ممنوع میباشد. 
زیکی شامل ھمھ انواع خشونت ھای خشونت ھای ف

بدنی میگردد. بھ عبارت دیگر ضربات خفیف، کش 
کردن مو ھا و ُچندی/ُچندک گرفتن نیز شامل 

 خشونت ھای فزیکی میگردد. 

 

 (ختنھ زنان) بریدن آلت تناسلی زنان

در کشور ھای زیادی آلت تناسلی دختران بریده 
ی باشد میشود. بریدن آلت تناسلی میتواند بھ این معن

کھ بخش ھای از قسمت خارجی آلت تناسلی زن 
(ختنھ  بریده میشود. بریدن آلت تناسلی زنان

در سویدن ممنوع میباشد. قانون میگوید  دختران)
نبابد صورت بگیرد حتی  (ختنھ) بریدن آلت تناسلی

اگر شخص با این کار موافقت نیز داشتھ باشد. 
میتواند بھ شخصی کھ ختنۀ زنان را انجام میدھد 

حبس در زندان محکوم شود. حتی اگر بریدن آلت 
در یک کشور دیگر نیز  (ختنھ زنان) تناسلی زنان

صورت گرفتھ باشد، شخص میتواند در سویدن 
 محکوم گردد. 

 

 

 



 اطالعات مھم تماس

 

 0303ـ  23 80 00ادارۀ امور خدمات اجتماعی: 

خدمات اجتماعی راخدمات داوطلبانۀ اجتماعی مانند مشوره دھی، حمایت و رسیدگی تشکیل بخش عمدۀ کار ادارۀ امور 
میدھد. ادارۀ امور خدمات اجتماعی از جملھ با ارائھ کمک بھ اطفال و جوانانی کھ در موقعیت دشوار قرار گرفتھ 

بھ افرادی کھ مشکل اعتیاد اند،خانوادۀ سرپرست،حقوق خانواده،کمک در ھنگام بروز خشنونت در روابط نزدیک،کمک 
 دارند و ھمچنان کمک بھ افرادی دارای نارسایی ھای عملکردی، کار میکند.

 

SOS Alarm  :(مرکز تقاضای کمک ھای عاجل)112 

زنگ  112ھرگاه در معرض خطر قرار دارید، دچار یک حادثھ شده اید و یا ھم نیازمند کمک عاجل میباشید بھ شمارۀ 
 بزنید. 

 

 بیشتر بخوانید.  www.sosalarm.seدر ویب سایت 

 

 Vårdguiden :(راھنمای صحی و درمانی)1177 

اگر مریض میشوید و بھ راھنمایی ھای صحی و درمانی ضرورت دارید. راھنمای صحی و درمانی بھ سواالت تان 
جواب گفتھ،نیاز تان بھ خدمات صحی و درمانی را ارزیابی نموده،بھ شما مشوره داده و شما را بھ شفاخانھ/کلینیک 

نرس ھا با مھارت ھای باالو تجارب طوالنی  (راھنمای صحی و درمانی)Vårdguiden درست راھنمایی میکند. در 
 کار میکنند. معلومات را میتوان بھ چندین زبان مختلف بھ شکل قرائت شده بدست آورد. 

 بیشتر بخوانید www.1177.se در ویب سایت

 

 114 14پولیس: 

 اگر سواالتی دارید و یا میخواھید بھ پولیس معلومات بدھید. 

 (بخش عاجل خدمات اجتماعی)نیز میباشد کھ در روز ھای رخصتی و تعطیلی  sociala jouren این ھمچنان شمارۀ
 ھا یعنی زمانی کھ سایر بخش ھای اداره امور خدمات اجتماعی کار نمی کنند، بھ مشکالت عاجل اجتماعی می پردازد.

 بیشتر بخوانید. www.polisen.se در ویب سایت

 

BRIS،  :116 111خط تیلفونی کمک برای اطفال  

 اطفال میتوانند زنگ بزنند و با یک فرد بزرگسال در ھر موردی کھ خواستھ باشند صحبت نمایند. 

 بیشتر بخوانید www.bris.se در ویب سایت

 

BRIS :0771ـ  50 50 50،شمارۀ تیلفون سوچبورد  

 اگر در بارۀ اطفال خود و یا اطفال دیگران سواالتی دارید. 

 بیشتر بخوانید www.bris.se در ویب سایت

http://www.sosalarm.se/
http://www.1177.se/
http://www.polisen.se/
http://www.bris.se/
http://www.bris.se/


 Terrafem :(تیرافیم)020ـ  52 10 10 

 Terrafem (تیرافیم)یک سازمان غیرانتفاعی است کھ برای زنان خارجی تبار کھ در معرض اعمال خشونت قرار
گرفتھ اند،کار میکند. زنانی کھ در معرض اعمال خشونت قرار گرفتھ اند میتوانند از طریق تیلفون عاجل، راھنمایی و 

stödsamtal .بخش عاجل در روز ھای کاری بین ساعات  (گفتگو ھای حمایوی) را بھ زبان مادری خود بدست بیآورند
 باز میباشد. 18ـ  8

 بیشتر بخوانید  www.terrafem.orgدر ویب سایت 

 

 Krismottagning(دفتر پذیرش در حاالت بحرانی) ،خشونت در روابط نزدیک Kungälv،(کونگ ایلف) 
  23 90 71یا  0303ـ  23 90 70 

این دفتر پذیرش برای زنان و مردانی کھ در روابط نزدیک در معرض خشونت قرار میگیرند و ھمچنان بھ زنان و 
 مردانی کھ دارای مشکل خشم و پرخاشگری میباشند،حمایت و رسیدگی رایگان را ارائھ میدارد.

  krismottagning/www.kungalvskommun.seدر این ویب سایت بیشتر بخوانید 

 

 Vulvamottagningen،(کلینیک ولوا)Göteborg Angered  (یتوبوری انگرید)031ـ   3326902  

Vulvamottagningen  (کلینیک ولوا) درAngereds Närsjukhus (شفاخانۀ انگرید)  مریضانی را می پذیرد کھ از
دچار مشکالت گردیده اند. این میتواند در مورد مشکالت جسمی باشد. مانند مشکالت در ھنگام ادرار بابت ختنۀ زنان 

 نمودن،درد در ھنگام قاعدگی یا ناراحتی ھای مختلف روانی.

 

www.informationsverige.se 

این پورتال شما را کھ یک فرد تازه وارد بھ سویدن بوده خواھان دستیابی ساده و سریع بھ معلومات در مورد جامعۀ 
 سویدن میباشید، مخاطب قرار میدھد. 

 

 

http://www.terrafem.org/
http://www.kungalvskommun.se/krismottagning
http://www.informationsverige.se/

