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اگر شما از رائ خود استفاده نکنید شخص دیگری از سکوت شما استفاده خواهد کرد!

دستمزد زنان 88 % از دستمزد مردان می باشد، یک پنجم زنان طی  عمر خود در معرض 
یک سوء استفاده جنسی جدی قرار میگیرند، زنان نسبت به مردان، هر سال 260 ساعت 

بیشتر کار خانگی بدون دستمزد انجام میدهند.

زنان بمدت 99 سال است که حق رائ دارند- از رائ خود برای تغییر و تاثیر گذاری 
استفاده کنید!

رائ دهید برای یک جامعه بهتر- برای خودتان، برای خواهرهای شما و برای دختران شما! 
شما همیشه بی  نام و نشان رائ میدهید-هیچ کس نمی تواند بفهمد که به کی  رائ دادید.

رائ شما مهم است! 

رائ شما به حساب می آید!

حق راى.
سپتامبر

در این صورت
شما میتوانید در انتخابات 

پارلمان رائ دهید.

آیا محل سکونت شما بمدت 3 سال 
در سوئد ثبت بوده؟- در این صورت 

شما میتوانید در انتخابات کمون، 
شورای شهر/ منطقه رائ دهید.

شما همچنین باید
به سن 18 رسیده باشید!

چرا باید رائ 
بدهم؟  اگر شما دارائ ملیت سوئدی هستید و در خارج از کشور 

سوئد زندگی  می کنید، هنوز امکان رائ دادن برای شما 
فراهم است. در این صورت از طریق پست رائ میدهید.

آیا شما شهروند سوئدی هستید
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چـگـونه رائ می  دهـم؟ 
ببینید که مرکز رائ دهی  شما کجاست، مادربزرگ، مادر، خواهر دختر، دوست دختر خود را 

بهمراه خود ببرید! 

آدرس و زمان های اداری مرکز رائ دهی  شما روی کارت رائ شما نوشته شده و به آدرس شما 
فرستاده میشود.

کارت شناسایی معتبر مثل گواهی نامه، کارت شناسایی از بانک و مکان مشابه آن را بهمراه داشته 
باشید.

در روز انتخابات بطور داوطلبانه میتوانید کارت رائ خود را بهمراه داشته باشید، اما اگر بخواهید 
پیش از روز انتخابات رائ دهید حتما باید کارت رائ و کارت شناسایی خود را بهمراه داشته باشید.

لیست احزاب در سالن رائ دهی  شما وجود دارد. یادتان باشد که شما باید در سه نوع انتخابات رائ 
دهید- انتخابات پارلمان، انتخابات شورای شهر/منطقه و انتخابات کمون.

تمام احزاب کاندیدا های خود را در یک لیست رتبه بندی میکنند. ترتیب آنها در لیست برای رائ 
آوردن آنها تعیین کننده می باشد. اگر می خواهید به فرد بخصوصی رائ دهید میتوانید درمربع جلوی 

اسم کاندیدا عالمت بزنید. اگر جلوی اسم کسی  عالمت نزنید رائ شما به فرد باالی لیست تعلق 
می گیرد.

شما بی  نام و نشان رائ میدهید! قبل از رفتن به داخل غرفٔه رائ دهی  چند تا برگه رائ بهمراه خود 
ببرید. آنجا لیست حزبی را که به آن می خواهید رائ دهید در داخل یک پاکت قرار میدهید و پاکت 

را میبندید. سپس شما سه تا پاکت بسته و ناشناس را هنگام خروج ازغرفه بهمراه خود می برید.

برگه های رائ برای هر سه انتخابات در سه رنگ مختلف میباشند: برگه زرد برای پارلمان، برگه 
آبی برای شورای عالی  شهر/ منطقه و برگه سفید برای برای کمون. شما میتوانید به احزاب مختلف 

در انتخابات مختلف رائ دهید.

وقتی  که کارتان تمام شد میروید پیش یکی  از کارمندان در آن محل و او اسم شما را از روی لیست 
عالمت میزند. سپس شما سه پاکت خود را در یک ”صندوق رائ” قرار میدهید.

شما عالمت گذاری میشوید برای اطمینان از اینکه شما فقط یک نوبت بتوانید رائ دهید، اما حزبی 
که به آن رائ دادید معلوم نمی شود.

اگر نمیتوانید در روز انتخابات رائ دهید میتوانید از 18 روز پیش از روز انتخابات رائ پیش دهید. 
رائ پیش را میتوانید در مکان های مشخص انجام دهید. از طریق سایت های کمون میتوانید این 

مکان ها را پیدا کنید.



دستگاه دموکراتیک
سوئد چطوری 
کار می کند؟ 

ما دارای یک دموکراسی نماینده 
هستیم؛ یعنی  که ما احزاب و 

سیاستمداران را انتخاب می کنیم و 
آنها نظرات ما را در ایجاد جامعه 

نمایندگی  میکنند.

تمام قدرت عمومی در
 کشور سوئد بر اساس تعیین

مردم می باشد و پارلمان نمایندٔه 
اصلی  مردم است.

➜  

➜    

➜   

پارلمان باالترین مجلس تصمیم گیرندٔه کشور می باشد. نمایندگان پارلمان در روز انتخابات، انتخاب 
میشوند. تمام احزابی که باالی 4 درصد  رائ بیگیرند، وارد پارلمان میشوند. 

آن حزب یا احزابی که بیشترین رائ را کسب کنند دولت تشکیل میدهند. ماموریت پارلمان این است که 
سیاست را تحقق ببخشد.

آن حزب یا احزابی که دولت تشکیل میدهند، وزرا را تعیین میکنند و وزارت ها را تشکیل میدهند.

وزارت ها مثل بخش می باشند و سیاست را حول مسائل مختلف متمرکز میکنند، مثل وزارت آموزش و 
پرورش که مسئولیت کار در مورد سیاست مدارس را به عهده دارد. وزارت ها همچنین مسولیت مقامات را به 

عهده دارند. 

مقاماتی مثل ادارٔه کار یا ادارٔه مهاجرت خدمات را برای تمام افرادی که در کشور سوئد زندگی  میکنند، 
تصویب و ارائه میدهد.

انتخابات پارلمان، شورای شهر/ مناطق و کمون ها هر 4 سال برگزار میشود. 

انتخابات پارلمان اروپا هر 5 سال برگزار میشود. نوبت بعدی برای پارلمان اروپا در سال 2019 می باشد.

اینکه همه چیز به نحو درست انجام شود را، اپوزیسیون )احزابی که در دولت نمی باشند(، رسانه ها 
)که بیطرف هستند( و انجمن ها )مثل البی زنهای سوئد(، کنترل می کند.
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دولت سوئد وعده داده که توسط ۶ اهداف جزئ به برابری جنسی  دستیابی پیدا کند: 

تقسیم برابر قدرت و نفوذ.   .1
برابری اقتصادی.   .2
برابری تحصیلی  .  .3

تقسیم برابر کار خانگی و مراقبت که   .4
بدون دستمزد می باشد. 

سالمت برابر.   .5
خشونت مردان علیه زنان پاید پایان گیرد.  .6

برای رسیدن به این اهداف باید تمام فعالیت 
ها از آنها سرچشمه بگیرند.



فهمیدم! ولی  برای کسب اطالعات بیشتر
چی  کار باید بکنم؟

Regeringen.se
Riksdagen.se
Valmyndigheten.se
UR.se
SVT.se
SR.se
Alkompis.se )اخبار به زبان عربى(
kvinnofridslinjen.se
sverigeskvinnolobby.se 
 

احزاب پارلمان:
• www.vansterpartiet.se
• www.socialdemokraterna.se
• www.mp.se
• www.liberalerna.se
• www.centerpartiet.se
• www.moderaterna.se
• www.kristdemokraterna.se
• www.sd.se

خودت تصمیم میگیری که به 
کدوم حزب و سیاستمداری 
رائ بدی و این فقط مربوط 

به خودت می باشد.

تمام کمون ها، استان ها، شورای شهر و مقامات دارای سایت میباشند که شما میتوانید در آنجا در 
مورد حقوق خود، خدماتی که  شامل شما میشود و همچنین ضوابط مربوطه بخوانید. 
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پیشنهاد احزاب برای 
اطمینان از اینکه تمام زنان 
و دختران بتوانند در فضای 
عمومی  احساس امنیت کنند 

و از خشونت و تهدید به 
خشونت اجتناب کنند.

سواالت

پیشنهاد احزاب برای 
اینکه زنانی که دور از 

بازار کار میباشند، بتوانند 
شاغل بشوند و به استقالل 

اقتصادی برسند.

قانون توافق.
استراتژی مالی علیه تجاوز 

و خشونت جنسی . هر 
موردی که یک زن توسط 

یک مرد به قتل می رسد را 
باید برسی  کرد. وارد کردن 

دفاع از خود فمینیستی در 
مدارس. ممنوعیت تبلیغات 

جنسی . آموزش بهتر در 
زمینٔه سکس و روابط 

جنسی .

قانون توافق. پول پیشتر 
به پلیس.

قانون توافق. پلیس باید 
بتواند از دوربین مدار بسته 

استفاده کند. پول بیشتر به 
پلیس. پیشنهاد کنترل بیشتر 
در مورد ممنوعیت تماس. 

اقدامات پیشگیرانه در 
مدارس.

افزایش تعداد پلیس. دادن  
پول به ماموران امنیتی 

کمون. اقدمات پیشگیرانه 
در مدارس.

افزایش تعداد پلیس. پول 
بیشتر به فعالیت علیه آزار 

و اذیت جنسی در محیط 
عمومی .مجازات سختر 

برای اجبار به عمل جنسی . 
تقویت کار خطوط کمکی  
زنان و دختران. آموزش 
بهتر در زمینٔه سکس و 

روابط جنسی .

افزایش تعداد پلیس. پلیس 
باید قادر باشد که از 

دوربین مدار بسته استفاده 
کند. اقدمات پیشگیرانه در 

مدارس.

افزایش تعداد پلیس. پلیس 
باید قادر باشد که از دوربین 

مدار بسته استفاده کند.
حضور پلیس در اینترنت. 

واضح کردن جرم افترا در 
اینترنت، پخش کردن هم 

باید مجازات شود.

سرمایه  گذاری در آموزش. 
کار ادارٔه کار را بهبود 

بخشیدن. سرمایه  گذاری 
در رفاه اجتماعی که به کار 

منجر میشود.

سرمایه  گذاری در آموزش 
و کار آموزی. مسیر سریع 

بعنوان  خدمات اضافه و 
کار برای  استقرار در 

جامعه.

روند برسی  برای پناهندگی 
مردان و زنان باید یکسان 

باشد. تعداد جا در اموزشگاه 
حرفه برای بزرگساالن باید 
افزایش یابد.افزایش  تعداد 
کودکستان با حمایت زبان. 

ایجاد  یک سیستم برای 
جبران مرخصی والدین در 
برنامٔه استقرار تا اینکه آن 
کسی  که بهمراه بچٔه خود 
در خانه مانده بتواند هر 

روزی که غیبت داشته را 
جبران کند.

کمون ها برای والدینی که 
مرخصی دارند کالس زبان 
ارائه میدهد. کار ادارٔه کار 

را بهبود بخشیدن. اصالحات 
RUT را توصیه دادن.

کار ورودی- کارهای ساده 
با کمی  حقوق کمتر. از 

بین بردن هزینٔه کارفرما 
در 2 سال اول. اصالحات 

RUT را توصیه دادن.
محدودیت در کمک هزینٔه 

والدین برای والدینی 
که بهمراه بچه به سوئد 

مهاجرت میکنند تا اینکه 
بتواند با سن بچه تطبیق 

پیدا کند. تسهیل راه اندازی 
شرکت خصوصی به اسم 
” شرکت ورودی”. یک 

پول مخصوص برای 
کالس زبان وارد کردن 

که بر حسب نتایج به افراد 
پرداخت  میشود. 

کار ورودی- کارهای ساده 
با کمی  حقوق کمتر. مالیات 

کمتر برای تمام افراد 
شاغل، بخصوص برای 

افرادی که دستمزد کمتری 
دارند. وارد کردن یک سقف 
برای دریافت کمک هزینه. 

کودکان والدینی که از 
دفتر امور اجتماعی کمک 
هزینه دریافت میکنند، باید 

حق بیشتری برای رفتن 
به کودکستان را داشته 

باشند. برای مهاجرینی که 
تازه وارد کشور میشوند 

باید کالس اجباری   جامعه 
شناسی  برگزار شود. 

الزام بازپرداخت بصورت 
شرکت در کالس زبان و 
کار آموزی برای زنانی 
که تقاضای کمک هزینه 
میکنند. الزام شرکت در 
کالس های زبان، جامعه 

شناسی  و قابل دسترس 
بودن برای بازار کار در 

فاز پناه جویی هنگامی که 
کمک هزینٔه روزانه دریافت 

میشود. برای والدینی که 
برای بیمٔه والدین خود، 
درخواست کمک هزینٔه 
تکمیلی میکنند باید الزام 

فعالیت وجود داشته باشد. 

Persiska
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پیشنهاد احزاب برای 
جلوگیری از ختنٔه جنسی  

زنان و اینکه مجرمین این 
عمل محکوم شوند. 

سواالت

افزایش دانش در بخش 
درمان و قضایی. برسی  

نیاز برای مداخالت ملی  در 
راستای  دسترسی  به زنان 

ختنه شده در بخش درمانی. 

افزایش منابع مالی پلیس. 
افراد تازه وارد در مورد 
ممنوعیت ختنٔه زنان در 
سوئد اطالعات دریافت 

کنند. 

افزایش دانش در بخش 
درمان. طرح ملی  علیه 
ختنٔه جنسی  دختران و 

زنان. افراد تازه وارد در 
مورد ممنوعیت ختنٔه زنان 
در سوئد اطالعات دریافت 

کنند. 

افزایش دانش در بخش 
درمان، قضایی، مدارس و 

دفتر امور اجتماعی. فعالیت 
بیشتر در مورد خشونت 
ناموسی. افراد تازه وارد 
در مورد ممنوعیت ختنٔه 
زنان در سوئد اطالعات 

دریافت کنند.

سرپرستی که نتواند دختر 
خود را از ختنٔه جنسی  

حفاظت کند باید مجازات 
شود، در پروسٔه دادگاه 

قربانیان باید بتوانند در کل 
طول عمر ناشناس بمانند. 

ضعف قانون باید برسی  
گردد. 

گواهی سالمت که هنگام 
سفر به میهن همراه خود 

ببرید که در ان بطور 
واضح نوشته شده که ختنٔه 

زنان طبق قانون سوئد 
ممنوع می باشد. 

اقدامات احزاب برای خاتمه 
دادن به ازدواج کودکان 

خرد سال.

هیچ استثنائی برای ازدواج 
های کودکان در قانون 

وجود نداشته باشد.
دستورالعمل های جدید 

برای هدایت مقامات برای 
چگونگی  عمل آنها هنگامی 

که کودکان خارج از مرز 
های کشور به اجبار ازدواج 

داده میشوند. 

حفاظت محکمتر در برابر 
ازدواج کودکان. 

تسهیل بازگشت کودکانی که 
در خارج به اجبار ازدواج 
کردنند و سپس لغو ازدواج 

کودکانی که به هنگام 
بازگشت متاهل هستند. 

هیچ استثنائی برای ازدواج 
های کودکان در قانون وجود 

نداشته باشد.مارک زدن یا 
تالش برای گمراهی در 

راستای سفر برای ازدواج 
اجباری باید جرم محسوب 

شود. برسی  عملکرد مقامات 
نسبت به کودکانی که در 
خارج مجبور به ازدواج 

شدند و سپس به سوئد آمدند. 

متوقف کردن پول های 
عمومی به جوامع  مذهبی  

که ازدواج کودکان را 
به اجرا میگذارند. قانون 

حفاظتی- اگر خطر ازدواج 
کودک وجود دارد باید 

گذرنامٔه او بطور موقت 
مسدود شود. افرادی که 

با هدف ازدواج کودک را 
بهمراه خود میبرند باید 
مجازات شوند. تشکیل 
بخشی برای کمک به 

کودکانی که به اجبار به 
خارج فرستاده شدند که در 

رابطٔه زناشوی وارد بشوند. 
پشتیبانی  در مدارس. 

هیچ استثنائی برای ازدواج 
های کودکان در قانون 

وجود نداشته باشد.

هیچ استثنائی برای ازدواج 
های کودکان در قانون 

وجود نداشته باشد. قانون 
ممنوعیت خروج از کشور 

و همچنین اجبار خانواده 
در اطالع دادن مکانی که 
اعضای خانواده در آنجا 

حضور دارند. 

پیشنهاد احزاب برای 
اقداماتی که در راستی  حل 

تقسیم نابرابر کار بدون 
دستمزد بین مردان و زنان.

بیمٔه والدین متناسب با هر 
فرد. کم کردن زمان کاری 

بطور عمومی. 

بیمٔه والدین متناسب با هر 
فرد.تمام وقت باید معیار 

باشد. جلوگیری از استخدام 
ناامن زنان. 

اصالح بیمٔه والدین . فعالیت بیمٔه والدین سه قسمتی .
در راستای برابری در 

مدارس. 

جایزٔه برابری در صورتی  
که والدین بطور برابر 

از مرخصی خود استفاده 
کنند. جایزه در صورتی  

که والدین بطور برابر 
بهنگام  بیماری کودک از او 

مراقبت  کنند. 

کسر سه برابرپول از 
.)RUT( خدمات خانگی

سرمایه  گذاری بیشتر در 
.)RUT( خدماتی خانگی

* از Sverigedemokraterna و Feministiskt initiativ خواسته شد که سواالت پاسخ بدهند ولی  آنها جوابی  ندادند 

Persiska


