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ئهگهرئهتۆدهنگتبهرزنهکهیتکهسێکیدیکهبێدهنگیئهتۆبهکاردههێنێت!

ژنان88لهسهدیمووچهیپیاوانوهردهگرن،ههرپێنجوومینژنندووچاری
دهستدرێژیكردنیجیددیجنسیبووهلهماوهیژیانی،ژنان260سهعاتکاریبێپارهی

زیاتریماڵهوهدهکهنتاپیاوههرساڵ.

ژنانمافیدهنگدانیانههبووهبۆماوهی99ساڵ-دهنگیخۆتبهکاربهێنهبۆگۆڕانو
کارلهسهرکردن!

دهنگبدهبۆكۆمهڵگایهکیباشتر-بۆخۆت،خوشکهکانتوکچهکانت!ئهتۆههمیشهبه
نهناسراویدهنگدهدهیت-کهسناتوانێتببینێتئهتۆچۆندهنگتداوه.

دهنگیئهتۆگرینگه!

دهنگیئهتۆحیسابدهکرێت!

مافیدهنگدان.
سێپتهمبهر

ئایائهتۆ
هاوواڵتیسویدیت؟

ئهوکاتئهتۆدهتوانیتدهنگ
بدهیتلهههڵبژاردنی
پهرلهمانیسوێد.

ئایاناوتتۆمارکراوهلهدامی
تۆماركردنیدانیشتووانلهسویدله
ماوهی3ساڵ؟ئهوکاتدهتوانیت
دهنگبدهیتلهههڵبژاردنیشارهوانیی
وشوورایئوستانییانناوچهی.

ئهتۆههروههادهبێت
تهمهنی18ساڵت
پڕکردبێتهوه

ئایائهمنلهبهرچی
دهنگبدهم؟ ئهتۆههروههابۆتههیهدهنگبدهیتلهههمووئهم

ههڵبژاردنانهئهگهرهاوواڵتیسویدیتههیهبهاڵملهواڵتێکی
دیکهدهژیت.ئهوکاتلهڕێگایپۆستدهنگدهدهیت.

ههڵبژاردنبۆپهرلهمانیسوێد،شوورایئوستانییانشورایناوچهیوئهنجومهنیشارهوانیی!

Sorani
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ئایائهمنچۆندهکهملهکاتێکدهنگدهدهم؟
تهماشابکهبزانههۆڵیههڵبژاردنیئهتۆڕێکلهچشوێنێکه،داپیر،دایک،خوشک،کچودۆستیكچت

لهگهڵخۆبووهوخۆتبگهینهئهوێ!

ناونیشانوکاتهکانیکراوهیهۆڵیههڵبژاردنیئهتۆلهسهرکارتیدهنگدانتههیهکهدهینێرنبۆناونیشانی
تۆمارکراوهتلهدامیتۆماركردنیدانیشتووان.

ناسنامهیبرهوداروهکمۆڵهتننامهیلێخوڕیین،ناسنامهکهلهبانکدهرکراوهیانلهوجۆرهلهگهڵخۆتبووه.

لهڕۆژیههڵبژاردنبردنیکارتیدهنگدانلهگهڵخۆدڵخوازانهیه،بهاڵملهکاتێکپێشلهکاتیخۆیدهنگ
دهدهیتدهبێتههمکارتیدهنگدانوههمناسنامهتلهگهڵخۆههبێت.

لیستیحیزبهکانههیهلهخودیهۆڵهکهلهئهوێدهنگدهدهیت.لهبیرتنهچێتکهئهتۆلهسێههڵبژاردنی
جیاوازدهنگدهدهیت-ههڵبژاردنیپهرلهمانیسوێد،ههڵبژاردنیشوورایئوستانییانشورایناوچهیو

ههڵبژاردنشارهوانیی.

ههمووحیزبهکانكاندیداکانیخۆیانپلهدانانکردوهلهلیستێکلهسهرپسووڵهیدهنگدانهکه.ئهوانلهچ
ڕێزهیهکنبڕیاردهرهلهئهوهیکهچکهسانێکههڵدهبژێرێن.ئهگهرئهتۆدهتهوێتدهتوانیتدهنگبدهیتبه
کاندیدایهکیتایبهتیلهڕێگایزهربلێدانیئهوچوارگۆشهلهپێشناوهکه.ئهگهرئهتۆزهربلێنهدهیتبۆ

ناوێکدهنگیئهتۆدهڕواتبۆئهوکهسهیکهلهسهرهوهیلیستهکهیه.

ئهتۆبهنهناسراویدهنگدهدهیت!ئهوهندهپسووڵهیدهنگدانکهدهتهوێتلهگهڵخۆتببهوبڕۆنێوكوشكێکی
دهنگدان.لهوێلیستیئهوحیزبهدهنێیتهنێوپاکهتهکهکهدهتهوێتدهنگیپێبدهیتوپاکهتهکهدهبهستیت.ئهتۆ

پاشانسێپاکهتهنهناسراوهبهستراوهکانلهگهڵخۆدهبهیتولهکوشکهکهتدهڕۆیتهدهر.

پسووڵهکانیدهنگدانسێڕهنگیجیاوازیانههیهبۆئهوسێههڵبژاردنهجیاوازانه:کاخهزیزهردبۆپهرلهمانی
سوید،کهخهزیشینبۆشوورایئوستانییانشورایناوچهیوکاخهزیسپیبۆئهنجومهنیشارهوانیی.ئهتۆ

دهتوانیتدهنگبدهیتبهحیزبیجیاوازلهئهوههڵبژاردنهجیاوازانه.

لهکاتێکتهواوبوویتدهڕۆیتبۆالییهکێکلهئهوکهسانهکهلهئهوشوێنهکاردهکهنوخاڵژمێردهکرێیت
لهسهرلیستێک.پاشانسێپاکهتهکانتله»سندوقێکیههڵبژاردن«دهخهیت.

ئهتۆخاڵژمێردهکرێتبۆدڵنیاکردنیئهوهکهتهنیایهکجاردهنگبدهیت،بهاڵمکهسناتوانێتببینێتدهنگبه
کامحیزبدهدهیت.

ئهگهرئهتۆنهتوانیتلهڕۆژیههڵبژاردندهنگبدهیتدهتوانیتپێشلهکاتیخۆیدهنگبدهیت،18ڕۆژ
پێشههڵبژاردن.دهنگدانپێشلهکاتیخۆیدهتوانتیبکهیتلهههندێکهۆلیدیاریکراویههڵبژاردن.

لێبکۆڵهوهئهوانهلهچشوێنێکنلهماڵپهڕیشارهوانیهکه.
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ئایاسیستهمی
دیموکراسی
لهسویدچۆنه؟

ئێمهدیموکراسینوێنهرایهتیكارمان
ههیه:واتهئێمهحیزبوسیاسهتمهدار

ههڵهبژێرینکهبۆچوونیئێمه
نوێنهرایهتیدهکهنلهقاڵبسازیی

کردنیكۆمهڵگا.

“ههموودهستهاڵتی
گشتیلهسویدلهخهڵکهوهیهو

پهرلهمانیسویدپێشكاریههرهپێشی
خهڵکه.”\یاسایبناخهیی

➜  

➜    

➜   

پهرلهمانیسویدبهرزترینكۆمهڵهیبڕیاردهریواڵته.نوێنهرهکانیپهرلهمانیسویدلهڕۆژی
ههڵبژاردنههڵهبژێرێن.ههمووئهوحیزبانهیکهزیاترله4لهسهدیدهنگهکانوهرئهگرنلهپهرلهمانی

سویدجیگایانپێدهدرێت.

ئهوحیزبهیانحیزبانهیکهزیادتریندهنگوهرئگرنوههڵبژاردنهکهئهبهنهوهحوکمهتدادهمهزرێنن.
ئهرکیحوکمهتبهڕاستگهیاندنیسیاسهته.

ئهوحیزبهیانحیزبانهیکهحوکمهتدادهمهزرێننوهزیرهکاندیاریدهکهنووهزارهتخانهکانقالبساز
دهکهن.

وهزارهتخانهگهلوهکیهکهکاردهکهنوسیاسهتلهدهوروبهرپرسیارگهلیجیاوازکۆدهکهنهوه،بۆنموونه
وهزارهتخانهیفێركارییبهرپرسیکاریسیاسهتیخوێندنگایه.وهزارهتخانهکانههروههابهرپرسیدهستگاکانن.

دهستگاکانوهکبۆنموونهئیدارهیکاریانئیدارهیکۆچبهرپرسیقالبسازییوپێشکهشکردنی
خزمهتنبۆبۆههمووئێمهکهلهسویددهژین.

ههڵبژاردنبۆپهرلهمانیسوید،شوورایئوستانهکانیانناوچهکانوشارهوانییهکانههر4ساڵ
جارێکئهنجامدهدرێت.

ههڵبژاردنبۆپهرلهمانییهکیهتیئهوروپاههر5ساڵجارێکئهنجامدهدرێت.ههڵبژاردنجارێکیدیکهبۆ
یهکیهتیئهوروپاساڵی2019دهبێت.

کۆنترۆڵکردنیبهدروستبهڕێوهچوونلهالیهندژبهرهکانه)حیزبهسیاسیهکانکهبهشێکله
حوکمهتنین(،مێدییا)کهسهربهخۆن(وكۆمهڵهکان)بۆنوومهلۆبیژنانیسوید(.

➜

➜

➜
  

حوکمهتیسویدبهڵێنیداوهکهبهبهرابهرییبگاتلهڕێگای6بهشهئامانج:

یهكساندابهشکردندهستهاڵتونفووز. .1
بهرابهرییئابووری. .2
فێرکارییهکسان. .3

یهكساندابهشکردنیکاریبێپارهیماڵو .4
کاریپهرستیاریی.

تهندروستییهکسان. .5
تهواوبوونیتوندوتیژییپیاوانلهدژژنان. .6

ئامانجهكاندەبێتبهدەستبهێنرێنلهڕێگای
بهسهردازاڵبوونیئهوانهلهههمووکاروبارهکان.
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ئهمنتێدهگهم!بهاڵمئهمنچۆندهکهمئهگهر
بمهوێتزیاتربزانم؟

Regeringen.se
Riksdagen.se
Valmyndigheten.se
UR.se
SVT.se
SR.se
Alkompis.se )ده نگوباس به عه ره بی(
kvinnofridslinjen.se
sverigeskvinnolobby.se 
 

حیزبه کانی په رله مانی سوید:
• www.vansterpartiet.se
• www.socialdemokraterna.se
• www.mp.se
• www.liberalerna.se
• www.centerpartiet.se
• www.moderaterna.se
• www.kristdemokraterna.se
• www.sd.se

ئهتۆبۆخۆتبڕیاردهدهیت
دهنگبهکامحیزبیان

سیاسهتمهداربدهیتوئهوه
كێشهیخۆته.

ههمووشارهوانیهکان،ناوچهکان،شوورایئوستانیهکانودهستگاکانماڵپهڕیانههیهلهوێئهتۆ
دهتوانیتدهربارهیمافهکانت،خزمهتهکانیانکهدهتوانیتبهشداریانبیتوکامڕێساگهلبرهویان

ههیهبخوێنیهتهوه.
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VänsterpartietSocialdemo kraternaMiljöpartietLiberalernaCenterpartietModeraternaKristdemo kraterna

پێشنیاری حیزبه کان بۆ دڵنیا 
کردنی ئه وه  که  هه موو ژنان 

و کچان بتوانن هه ست به 
 دڵنییا ی بکه ن له  شوێنه کانی 

گشتی و هه ڕه شه ی 
توندوتیژیی و توندوتیژییان 

لێنه کرێت.

پرسیارگه ل

پێشناری حیزبه کان بۆ 
ئه وه ی که  ئه و ژنانه ی 

که  دوورن له  بازاری کار 
بتوانن ده ست به  کار بکه ن 

و بگه ن به  سه به خۆی 
ئابووری.

یاسای ڕه زامه ندی. 
 ستراتیژیكی  نه ته وه یی له  

دژ ته جاوه ز و توندوتیژیی 
جنسی. هه ر دۆخێک 

له وێ ژنێک به  ده ست 
پیاوێکی نێزیکی کوژراوه  
ده بێت لێکۆڵینه وه ی له سه ر 
بکرێت. ده ست پێکردن به  
 به رگریی خۆی  فێمێنیستی 

له  خوێندنگا.  قه ده خه  کردنی 
بانگه شه ی جنسى. ده رس 

دانی باشتری  سێكس و 
 پێكه وه ژیان.

یاسای ڕه زامه ندی.  پاره ی 
زیاتر بۆ پۆلیس.

یاسای ڕه زامه ندی. پۆلیس 
ده بێت بتوانێت چاودێری 

کامێرا به کار بهێنێت. پاره ی 
زیاتر بۆ پۆلیس. پێشنیاری 

 كۆنترۆڵ  باشتر له  ڕه ها 
کردنی قه ده خه ی پێوه ندی. 

هیمه تگه لی پێشگیری له  
خوێندنگا.

پۆلیسی زیاتر. پاره  بۆ 
پاسه وانی دڵنیای شاره وانی. 

هیمه تگه لی پشگیری له  
خوێندنگا.

پۆلیسی زیاتر. پاره ی 
زیاتر بۆ کار دژی 

 ئازار دان له  ژینگه کانی 
گشتی. به رزکردنی سزا 

بۆ زۆره ملێ جنسی. 
به هێزکردنی کارى 

 كێشكه کانی کچان و ژنان. 
ده رس دانی باشتری سێکس 

و  پێكه وه ژیان.

پۆلیسی زیاتر. پۆلیس ده بێت 
بتوانێت چاودێری کامێرا 

به کار بهێنێت. هیمه تگه لی 
پێشگیری له  خوێندنگا.

پۆلیسی زیاتر. پۆلیس 
ده بێت بتوانێت چاودێری 

کامێرا به کار بهێنێت. 
پۆلیسی  ئینته رنێت له  سه ر 

 ئینته رنێت. ڕوونکردنه وه ی 
تاوانی بوختان له   ئینته رنێت، 

باڵو کردنه وه  هه روه ها 
ده بێت جێ سزا بێت. 

هه وڵدان بۆ خوێندن. 
باشترکردنی کاری ئیداره ی 

کار. سه رمایه دانان له
 باشبژێتی  که  ده بێته  هۆی 

كارى زیاتر.

هه وڵدان بۆ خوێندن و 
پراکتیک. ڕێگای خێرا 

وه ک کاری زیاده  و کاری 
بناغه ڕێژی.

ژن و پیاو تاقیکردنه وه ی 
هاونرخی مافی په نابه ریان 

ده بێت. زیادکردنی 
ژماره ی جێگا له  پیشه ی 

گه وره سااڵن. باخچه ی 
کراوه ی زیاتر به  پشتگیری 
زمان. سیسته م بۆ  قه ره بوو 

كردنی ئازادی دایکوباوکان 
له  بناغه ڕێژی به  ئه و شێوه  
که  ئه و که سه ی که  له  ماڵ 
بووه  له گه ڵ منداڵ بتوانێت 

هه موو ئه و ڕۆژانه  قه ره بوو 
بکات که  له ده ستی داوه .

شاره وانیه کان ده رسی زمانی 
سویدی بۆ دایکوباوکانی 

ئازاد  جێبه جێ ده که ن. 
باشترکردنی کاری ئیداره ی 
کار. گه شه پێدانی  ڕیفۆرمی 

.)RUT( .ڕ.وو.ت

کاری  چوونه ژوور  - 
کاری هاسان به  تۆزێک 

مووچه ی که متر. البردنی 
مزی خاوه نکار ئه و دوو 

سااڵنه ی ئه وه ڵ. گه شه پێدانی 
 چاكسازیی  ڕ.وو.ت. 
)RUT(.  سنووردار 

کردنی پاره ی دایکوباوک 
بۆ دایکوباوک که  دێن بۆ 
سوید به  منداڵێک که  ئه وه  

گونجاو بکرێت به  پێی 
ته مه نی منداڵه که . هاسان 

کردنی دامه زرانی شیرکه تی 
خۆ ئه وه  که  پێ ده گوترێت 

»شیرکه تی چوونه  ژوور«. 
ده ست پێکردن به  پاره ی 
ئێس.ئێف.ئی )SFI(. که  

دوای ئه نجام ده درێت.

کاری  چوونه ژوور  - کاری 
هاسان به  تۆزێک مووچه ی 

که متر. که مکردنه وه  باج 
بۆ هه موو ئه وانه ی که  کار 

ده که ن، به  تایبه تی بۆ ئه وانه  
که  مووچه ی که متریان 

هه یه . ده ست پێکردن به  
 سنوور دانان بۆ پاره ی 
کۆمه ک. زیاتر کردنی 

مافی باخچه ی مندااڵن بۆ 
دایکوباوک که  پشتگیری 

به خێوکردنیان هه یه . ده ست 
پێکردن به  ده رس دانی 

ئاگاداری کۆمه ڵگا بۆ 
که سانی تازه هاتوو.

مه رجی دژه   كۆشش  به  
شێوه ی ده رس دانی زمان 

و پراکتیک بۆ ژنان که  
داوای پشتگیری به خێوكردن  

ده که ن. مه رجی ده رس 
خوێندنی ئێس.ئێف.

ئێ )SFI(،  ئاگاداریی 
کۆمه ڵگای و له به رده ست 

بوونی بازاری کار له  
قۆناغی داواکردنی مافی 

په نابه ری له  کاتی وه رگرتنی 
قه ره بووی ڕۆژانه . مه رجی 
چاالکی له سه ر ئه و که سانه  

که  داوای ته واو کردنی 
پشتگیری به خێوکردن ده که ن 

بۆ بیمه ی دایکوباوک.

Sorani



VänsterpartietSocialdemo kraternaMiljöpartietLiberalernaCenterpartietModeraternaKristdemo kraterna

پێشنیاری حیزبه کان بۆ 
پێشگیری به  لێكردنهوەى 
ئهندامى زاوزێوەى مێ و 
دڵنیایی کردنی حوکم دانی 

تاوانباران.

پرسیارگه ل

زانیاری زیاتر له  به شی 
چاوه دێری و دادوه رێتیی . 

لێکۆڵینه وه  له سه ر پێویستی 
هیمه تگه لی نه ته وه یی بۆ 
ئه وه ی بتوانن بگه ن به  

ئه و ژنانه ی که  دووچاری 
لێكردنهوەى ئهندامى 

زاوزێوەى مێ له  نێو به شی 
چاوه دێری. 

سامانی زیاتر بۆ پۆلیس. 
که سانی تازه هاتوو زانیاری 
وه رده گرن ده رباره ی ئه وه  

که  لێكردنهوەى ئهندامى 
زاوزێوەى مێ قه ده خه یه  

له  سوید.

زانیاری زیاتر له  به شی 
چاوه دێری. پالنی نه ته وه ی 

له  دژ لێكردنهوەى 
ئهندامى زاوزێوەى الی 
کچان و ژنان. که سانی 

تازه هاتوو زانیاری 
وه رده گرن ده رباره ی ئه وه  

که  لێكردنهوەى ئهندامى 
زاوزێوەى مێ قه ده خه یه  

له  سوید.

زانیاری زیاتر له  به شی 
چاوه دێری،  دادوه رێتیی، 

خوێندنگا و خزمه تگوزاری 
کۆمه اڵیه تی. سامانی زیاتر 

بۆ کار دژی توندوتیژی 
به  پاساوی شه ره ف. 

که سانی تازه هاتوو زانیاری 
وه رده گرن ده رباره ی ئه وه  

که  لێكردنهوەى ئهندامى 
زاوزێوەى مێ قه ده خه یه  

له  سوید.

سه رپه رشت که  ناتوانن 
کچێک بپارێزن له  دژ 
لێكردنهوەى ئهندامى 

زاوزێوەى مێ ده بێت بتوانن 
سزایان بده ن .نه ناسراوێتی 

بهدرێژایى ژیان له  
سكااڵ كردنى یاسای بۆ 

قوربانیه کان.

لێکۆڵینه وه  له سه ر ئه وه  که  
بۆچى یاساكه كار ناكات.

گه واهینامه ی ته ندروستی 
که  به  ڕوونی نیشان ده دات 

که  لێكردنهوەى ئهندامى 
زاوزێوەى مێ قه ده خه یه  به  
پێی یاسای سوید که  بتوانن 

له گه ڵ خۆیان ببه ن بۆ 
واڵته که ی خۆیان.

پێشنیاری حیزبه کان بۆ 
هیمه تگه ل بۆ کۆتای هێنان 

به  هاوسهرگیریى منداڵ.

هیچ  ڕیزپه ڕیه ک بۆ 
هاوسهرگیریى منداڵ له  

 یاسادانان. ڕێنماییى نوێ 
بۆ چۆنیه تی هه ڵسوكه وتی 

ده ستگاکان له  کاتێک 
جه وانان به شوو ده درێن 

له  ده ره وه ی سنووره کانی 
واڵت.

پارێزه  ی به هێزتر له  
دژهاوسهرگیریى منداڵ.

هاسانکردنه وه ی یارمه تی 
دانی منداڵ که  به شوو 

دراون له  ده ره وه ی واڵت 
که  بتوانن بێنه وه  بۆ 

ماڵ و بێئیعتیبارکردنی 
هاوسه رگیری بۆ منداڵ که  

به شوو دراون له  کاتێک دێن 
بۆ ئێرا.

هیچ  ڕیزپه ڕیه ک بۆ 
هاوسهرگیریى منداڵ 

له   یاسادانان. پالندانان 
یان هه وڵی  سه رلێتێكدان 

بۆ سه فه ری به زۆر به  
شوودان ده بێت وه ک تاوان 

بناسرێت. پێداچوونه وه ی 
کاری ده ستگاکان له  دژ 

منداڵ که  هاتوون بۆ سوید 
ۆ له  ده ره وه ی واڵت به شوو 

دراون. 

ڕاگرتنی سامانی گشتی بۆ 
کۆمه ڵی دینی که  ماره بڕینی 
منداڵ ئه نجام ده ده ن. یاسای 

پاراستن - به  کاتی  ڕێ 
گرتن به   پاسپۆرتی  منداڵ، 
ئه گه ر مه ترسی ئه وه  هه یه  

که  منداڵه که  به شوو بدرێت. 
که سێک که  منداڵێک 

ده ڕفێنێت بۆ ئه و مه به سته  
ده بێت بتوانن سزای بده ن بۆ 
ئه وه . دامه زرانی یه که یه ک 
که  بتوانێت یارمه تی منداڵ 

بدات که  به  زۆر به شوو 
دراوه  له  ده ره وه ی واڵت. 

کاروباری پشتگیری له  
خوێندنگا.

هیچ  ڕیزپه ڕیه ک بۆ 
هاوسهرگیریى منداڵ له  

 یاسادانان.

هیچ  ڕیزپه ڕیه ک بۆ 
هاوسهرگیریى منداڵ 

له   یاسادانان. قه ده خه ی 
سه فه ری ده ره وه ی واڵت 

له وێ بنه ماڵه که  ناچار 
ده کرێن باس بکه ن 

ئه ندامه کانی بنه ماڵه که یان له  
چ شوێنێکن.

پێشنیاری حیزبه کان بۆ 
هیمه تگه ل بۆ چاره کردنی 
نابه رابه ر دابه ش کردنی 

کاری بێ مووچه  له  به ینی 
ژن و پیاو.

بیمه ی  تاكه كه سگرای  
دایکوباوک. کورت 

کردنه وه ی گشتی کاتی کار.

بیمه ی  تاكه كه سگرای  
دایکوباوک.  كاتی ته واو 

وه ک نۆرم . ڕاگرتنی شێوه ی 
دامه زرانی نادڵنیای ژنان.

بیمه ی سێ به شکراوی 
دایکوباوک.

چاكسازیی کردنی بیمه ی 
دایکوباوک. کاری  یه كسانیی 

له  خوێندنگا.

چاكسازیی کردنی بیمه ی 
دایکوباوک. کاری  یه كسانیی 

له  خوێندنگا.
 پاداشتی یه کسانیی بۆ 

یه کسانتر به کار هێنانی 
 مه ره خه سیی دایكوباوكیی . 

 پاداشتی ڤ.ئا.ب بۆ 
یه کسانیی دابه ش کردنی 

چاوه دێری منداڵ.

سێ به رابه ری ڕ.وو.ت 
)RUT( پاره بڕیینی.

هه نگاونانی زیاتر بۆ 
.)RUT( .خزمه تی ڕ.وو.ت

* دیموكراته کانی سوید و ده ستپێشخه ریی فێمێنیستیی  پرسیاریان لێکراوه  ده رباره ی واڵمدانه وه ی پرسیاره کان، به اڵم واڵمیان نه داوه ته وه . 
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