Ett studiemateriel från NBV!

Börja här!

Här följer en kort beskrivning av
övriga kapitel:

NBV har tagit fram ett nytt studiematerial om
demokrati. Vi tror på alla människors lika värde,
därför är det viktigt att vi alla förstår vad som
skapar en fungerande demokrati. En byggsten
är allmänna val där alla med rösträtt får vara
med och påverka framtiden för landet. Det
handlar också om att makten i vårt samhälle ska
utövas med respekt för mänskliga rättigheter, så
att inga personer eller minoriteter behandlas illa.

Demokratins sårbarhet – Demokratier är
sårbara. Idag ser vi varningsklockor i olika
länder, där inskränkning av människors fri- och
rättigheter och synen på etablerade medier
försämrats. Hur skör är demokratin och hur
rustade är vi mot antidemokratiska krafter?

I en levande demokrati är respektfulla samtal
centrala. Ingen person ska straffas för att den
tycker annorlunda än politikerna som styr. Det
gäller på alla nivåer – i en demokrati lyssnar
man på andras åsikter och kan själv säga vad
man tycker i olika frågor. Samtal, diskussioner
och ett kritiskt tänkande är vad man kan kalla
demokratins livsluft.
I det här materialet kommer du att få lära dig om
demokratins enorma möjligheter, men även om
de utmaningar som finns. Börja gärna med
kapitlet om Demokratins karta för att få en bild
av vilka värderingar som bygger ett demokratiskt
samhälle. Därefter kan gruppen avgöra i vilken
ordning och i vilken omfattning som ni vill
använda er av materialet.

Bland filterbubblor och fejknyheter – Hur
påverkar det nya medielandskapet demokratin?
Hur kan vi alla bli bättre på källkritik?
Rusta dig för demokratin – Vad kan en enskild
individ göra för att stärka demokratin?
Folkbildningen och studiecirkeln är ett kraftfullt
verktyg för att rusta oss medborgare.
Förbered dig inför valdagen – Vad ska jag
rösta på och hur gör jag rent praktiskt? I detta
kapitel får du vägledning hur valdagen ser ut och
webblänkar till de olika riksdagspartierna.
Mot framtidens samhälle – Vilket samhälle vill
vi ha i framtiden? Värderingar och människosyn
avgör vilket parti du väljer att rösta på. Hur kan
vi navigera i ett politiskt landskap som i många
frågor hamnat bortom den traditionella högeroch vänsterskalan?
NBV hoppas att du ska känna dig bättre rustad
att ta rätt beslut i vallokalen. Speciellt efter att du
och din grupp reflekterat och diskuterat över de
tankar som studiematerialet tar upp. Använd ditt
engagemang och din röst – för ett demokratiskt
samhälle där alla människors lika värde
säkerställs!
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حول دائرة الدراسة
دائرة الدراسة هي شكل ديمقراطي من العمل حيث يتعلم المشاركون معا المزيد عن موضوع يهتمون به ومن خالل االنعكاسات
والمناقشات المشتركة ،تزداد المعرفة الكلية للمجموعة بأكملها.
سوف يحفز دليل الدراسة المناقشات والمحادثات ،وليس إعطاء أي إجابات،ال يوجد صح أو خطأ مجرد اقتراحات لألسئلة .بالطبع يمكنك
اختيار أسئلة أخرى تماما للمناقشة.
وتستند هذه المادة على ست مرات يلتقي فيها المشاركون ،ولكن يمكن بالطبع أن تنقسم إلى أكثر من ذلك ويعتمد ذلك على كم كنت ترغب
في تعميق كل موضوع .
لكي تعتبر دائرة دراسة يجب عليك:
• أن يكون على األقل ثالثة مشاركين ،وينبغي أال يكون أكثر من اثني عشر مشارك  ،يجب على كل مشارك حضور ثالث لقاءات على
األقل مرة واحدة من أول ثالث لقاءات.
• تجتمع مرة واحدة أو ثالث مرات في األسبوع ،ولكن يمكن للمشاركين الحضور اسبوع والتغيب اسبوع آخر.
• العمل من ساعة إلى أربع ساعات دراسية في كل مرة ،ووقت الدراسة هو  ٤٠دقيقة.
• يجتمع المشاركين ثالث مرات على األقل ،المجموع تسع ساعات دراسية على األقل.
• العمل حتى يتحقق الهدف المشترك.
اإلتصال بأقرب مكتب  NBVلمساعدتهم على البدء.
يمكن العثور على أقرب مكاتب في www.nbv.se
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خريطة الديمقراطية
عندما يعيش الناس معا فهم بحاجة إلى اتخاذ قرار مشترك
ومعرفة كيفية تنظيم واتخاذ القرارات وهذا ينطبق على األسرة و
المجتمع في السويد مثال تم تطوير الديمقراطية وتحسينها بفضل
مشاركة المواطنين بطرق مختلفة.
لقد وصلنا في بلدنا إلى نظام ديمقراطي كل شخص لديه الحق في
التصويت في االنتخابات العامة بصوت واحد ال يهم ما جنسك
وكم من المال تملك ،أو من أي عرق قد أتيت لقد اخترنا أيضا أن
يكون لدينا حزب برلماني مع األحزاب السياسية أولئك الذين
يجلسون في الحزب البرلماني لصالح الشعب ومن خالل كوننا
جزءا من الديمقراطية نحن في المجتمع ونؤثر عليه في صوتنا
ولدينا الفرصة لالنضمام وتقرير من سيحكم السويد.
إن اسس الديمقراطية تضمن من خالل مايعرف بالقانون
األساسي وهو أساس جميع القوانين والنظم داخل المجتمع
السويدي بدءا من رعاية األطفال والمدرسة إلى العدالة والخدمات
االجتماعية.
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حقوق اإلنسان
عن حقوق اإلنسان إعالن في عام  ،١٩٤٨اعتمدت األمم المتحدة
يلخص في جملة أمور إلى ما يلي:
• يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في القيم والحقوق.
• لكل شخص الحق في حرية التعبير.
• لكل شخص الحق في المشاركة في حكم بلده مباشرة أو من
خالل ممثلين منتخبين بحرية.
ببعضها البعض،إن العديد ترتبط الديمقراطية وحقوق اإلنسان
فعلى من حقوق اإلنسان ضرورية لتسهيل عمل الديمقراطية
يعطي اإلمكانية على فرض الشروط العلم سبيل المثال:
والمطالبة بالحقوق للمواطنين والقدرة على القراءة والبحث عن
في وتنخرط من السهل أن تصبح واعيا ً سياسيا ً ويجعل المعلومات
.العمل السياسي
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القيم الديمقراطية
في الديموقراطية لدينا الحق في التعبير عن آراء نقدية حول
السياسيين المنتخبين لدينا وكيف يحكم البالد أو النظام
االقتصادي واالجتماعي .كما أن حرية التعبير تأتي مع
االلتزامات وال يجوز إقناع أي شخص بآراء اآلخرين.
حرية التعبير ال تعني أن تكون ضد اآلخر ويجب أن يكون
الشخص الذي يعبرعن رأيه مستعدا أيضا لتلقي االنتقادات
بنفسه.
يستند المجتمع الديمقراطي على القيم الديمقراطية ونحن
نتحمل مسؤولية حرية التعبير والتسامح والمساواة وتقاسم
السلطة والمساواة أمام القانون .إن السماح لكثير من
األصوات بالتحدث هو جزء من الديمقراطية.
وبوصفنا مواطنين للديمقراطية فإننا نشارك في العملية
وهذا يعني أننا نتعرف على األطراف المختلفة الديمقراطية
وقد ننظم أنفسنا في وقد نسأل عن ممثلينا المنتخبين
األحزاب ويمكننا أن ندلي بصوتنا في االنتخابات العامة.
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ما الذي تم تحديده؟
عندما نصوت في االنتخابات البلدية سنحصل على فرصة لالنضمام
ويتم اتخاذ القرارات بشأن المدارس والبت في األمور القريبة منا
ومرحلة ما قبل المدرسة وصالة الرياضة وغيرها في مجلس المدينة
وتختلف آراء األطراف وهو أعلى هيئة لصنع القرار في البلدية
المختلفة بشأن مقدار األموال التي ستستخدم ،على سبيل المثال،
العاملين في مرحلة ما قبل المدرسة أو لبناء المزيد من دور التقاعد.
وهناك خيار للمجلس البلدي كل أربع سنوات ،في نفس الوقت الذي
تجري فيه االنتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المقاطعات.
هكذا تدارالبلدية
ويتخذ مجلس المحافظة قرارا بشأن مسائل الرعاية الصحية
وفي بعض األماكن توجد والمستشفيات وبعض وسائل النقل العام
نظم بدال من مجالس المقاطعات .مجلس المحافظة هو أعلى هيئة في
المقاطعة أو منطقة صنع القرارويقرر مجلس المحافظة مقدار ضريبة
المقاطعة التي سيدفعها المواطنون وكيف سيتم إنفاق المال.
هكذا تدار مجالس المقاطعات والمناطق المحكومة
ويوجد أكثر من  ٣٨٠٠٠ممثل منتخب في بلديات البلد البالغ عددها
 ٢٩٠بلدية وفي مجالس المقاطعات والمناطق ال  ٢٠في البالد ،يوجد
أكثر من  ٤٦٠٠ممثل منتخب ومعظم السياسيين في البلدية ومجلس
المحافظة هم سياسيون غير متفرغين وهذا يعني أنهم يقومون
بمهماتهم باإلضافة إلى أعمالهم أو دراساتهم المعتادة.
اقتراحات المواطنين هي طريقة تستخدم في أجزاء كثيرة من البالد
وهذا يعني أن کل من يعيش في البلدية أو مجلس المحافظة أو المنطقة
يمكنه تقديم مقترحات ملموسة تتعلق بالبلدية أو مجلس المحافظة /
منطقة النشاط أو منطقة المسؤولية.
وهذا التجمع البرلمان السويدي هو أعلى سلطة تشريعية في السويد
يمثل الشعب السويدي،عندما يقوم الناخبين بإنتخاب أعضاء
البرلمان،يقوم أعضاء البرلمان بإختيار رئيس الوزراء ويقوم رئيس
الوزراء بتشكيل الحكومة،الحكومة يجب أن تنال ثقة البرلمان،في حال
.عدم حصولها على ثقة البرلمان يجب عليها اإلستقالة
فالبرلمان هو الذي يقرر أموال الدولة وكيفية توزيعها ومن أهم المهام
وتطبق القرارات المتخذة في هو اتخاذ قرار بشأن القوانين للبرلمان
يتولى البرلمان أيضا مهمة تشكيل البرلمان في جميع أنحاء السويد.
السياسة الخارجية السويدية جنبا إلى جنب مع الحكومة.
أعضاء البرلمان يقضون الكثير من الوقت في لقاء العضو المنتخب
وهناك العديد من الفرص للتواصل مع والشركات والمنظمات
أعضاء البرلمان الذين يمثلوننا ،لنقل اآلراء واألفكار.
البرلمان
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ليس باالمكان حل كافة القضايا على الصعيد الوطني أو القضايا
المرتبطة بأمن الناس في جميع أنحاء العالم ،مثال المجتمعات كلها
تتأثر باالحتباس الحراري ،لذلك نجد أن االتحاد األوروبي لديه
الكثير ليقوله في قضايا البيئة والمناخ .عندما انضمت السويد إلى
االتحاد األوروبي في عام ١٩٩٥وافقت على االمتثال لقانون
االتحاد األوروبي وهذا يعني أن القوانين التي تم تأسيسها بشكل
مشترك في االتحاد األوروبي عادة ما تستبعد القوانين الوطنية
للسويد .ما يقرر في االتحاد األوروبي يؤثر على كل واحد منا في
حياتنا اليومية وقدرت البلديات السويدية ومجالس المقاطعات ان
حوالى ٦٠فى المائة من القضايا التى اثيرت فى اجتماعات مجالس
البلديات والمقاطعات تتأثر باالتحاد االوربى
إن انتخاب البرلمان األوروبي يتم كل خمس سنوات
البرلمان األوروبي

مناقشة األسئلة
اختر األسئلة التي تريد مناقشتها معا
• ما هي الديمقراطية؟ البحث في اإلنترنت وفي الموسوعات
ناقش :ما هي المختلفة لمعرفة كيفية كتابة "الديمقراطية".
الديمقراطية بالنسبة لك؟

هل لديك أمثلة عن البلدان التي يسمح فيها النظام للصحافة
الحرة أو يشجعها؟
• كيف تعيش في بلد توجد فيه أوجه قصور في الديمقراطية؟
ناقش مع بعضكم مشاهدة الفيلم حيث يكون للناس آراء مختلفة
البعض :ما هي الطرق التي تمثل األمثلة على انعدام
الديمقراطية؟ ما مدى أهمية أن تعيش في ديمقراطية؟
التاريخ الحي :أسس الديمقراطية

• كيف تمارس الديمقراطية؟ قدم أمثلة من سياقات مختلفة
كيف تتخذ :على سبيل المثال تمارس فيها الديمقراطية
قرارات في عائلتك؟ في النادي حيث كنت عضوا؟ كيف يمكنك
جعل صوتك مسموعا؟
• ما هو دورك في الديمقراطية؟ هل لديك أي التزامات
وحقوق؟ كيف يمكنك تحقيق كل من هذه؟
• ماذا عن عملك؟ في البلدية؟ مجلس المحافظة  /المنطقة؟
برلمان االتحاد األوروبي؟ معرفة من هو في البرلمان،
البرلمان األوروبي.
• مراجعة حقوق اإلنسان .اختيار الحق الذي تعتقد أنه مهم جدا
والنقاش مع بعضكم البعض.
الحقوق االنسانية
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ماذا عن الديمقراطية في العالم؟ انتقل إلى الصفحتين أدناه.
يوروبورتالين:
Europaportalen
مؤشر الديمقراطية،
Democracy index
ما رأيك عندما ترى الخرائط؟

تمرينات الزوايا األربعة
ويستند التمرين الرباعي على اتخاذ موقف واختياراألمثلة أدناه
هناك أربعة بدائل ويمثل كل خيار زاوية في الغرفة السماح
للجميع الجلوس في الزاوية التي تناسب ما يفكرون .عندما يكون
الجميع قد اختاروا ،أنت والذين هم في نفس الزاوية يمكنكم
التحدث مع بعضكم البعض لماذا اخترت تلك الزاوية ثم يمكن
لشخصين من كل زاوية أن يقولوا لفترة وجيزة لآلخرين كيفية
التفكير.
ما هو األكثر أهمية في الديمقراطية؟
 ١الحق في التعبير عن رأيي بصوت عالي
 ٢الحق في المشاركة في أي منظمة تريد
 ٣حق التصويت في االنتخابات العامة
 ٤االبدائل الخاصة بك
من هو المسؤول عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان؟
 ١الدولة  -السلطات ومجالس المقاطعات والبلديات
 ٢األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى
 ٣الحركات الشعبية وغيرها من المتطوعين
 ٤المنظمات  -أنت وأنا
 ٥االبدائل الخاصة بك
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ضعف الديمقراطية
كلمة "الديمقراطية" تعني حكوم الشعب وهذا اليعني أن جميع
المقيمين في السويد يشاركون في اتخاذ القراربشأن المجتمع
وبدال من ذلك لدينا نظام ديمقراطي يسمى التمثيل التجريبي
وهذا يعني أن الناس تختار -ممثلين  -للبلديات ،مجالس
المقاطعات والبرلمان والبرلمان األوروبي"كل السلطات العامة
في السويد تقوم على الشعب"لذلك شكل الحكومة لدينا هي
واحدة من دساتيرنا األربعة .الدساتير تصف لنا الطريقة التي
ينبغي أن تحكم بالدنا ،وماهي الحقوق الديمقراطية لدينا.
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التصويت هو أن تأخذ المسؤولية
تستند ديمقراطيتنا على مواطني البلد الذين يشاركون
ويتحملون مسؤولية االمجتمع من خالل التصويت في
االنتخابات العامة ولكي يعمل نظامنا السياسي ،يجب أن
تكون هناك أطراف مختلفة للتصويت وعندما نصوت،
نختار األطراف التي تمثلنا بشكل أفضل ،كما أن لدينا
مسؤولية ضم صوتنا إلى الجهة التي تقف مع القيم التي
تعزز الديمقراطية.
قبل مئات السنين ،قاتل الكثيرون في السويد من أجل
مجتمع يتمتع بحقوق متساوية في التصويت ورفاهية
للجميع وقضاء فعال وإننا اليوم نعيش في ديمقراطية
والغالبية العظمى من الناس في بلدنا يتمتعون بأمن
أساسي جيد يمكن أن يكون من السهل الجلوس والتفكير
أنه سيكون دائما كذلك

قلق حول أشياء مختلفة
في الوقت نفسه ،لدينا اآلن مجتمع حيث أنه من السهل على
األفراد للحصول على الكثير من المعلومات على سبيل المثال،
يمكننا الحصول على المعلومات مباشرة من موقع البلدية أو
البحوث من جميع أنحاء العالم .فمن الممكن متابعة وزير على
تويتر أو لديك كصديق فا-سيبوك .هناك طرق جديدة للتواصل
مع الحكام على مستويات مختلفة لطرح األسئلة وتقديم اآلراء .
وتبين البحوث من ناحية أخرى أن مخاوف الناس لم تزداد
عموما في السنوات األخيرة .ما نراه هو أن مجموعات مختلفة
في المجتمع تقلق بشأن أشياء مختلفة.فعلى سبيل المثال ،يقلق
األشخاص ذوو التعليم المنخفض من ازديادالجريمة المنظمة،
وتفاقم الرعاية  ،وزيادة أعداد الالجئين .بمافيه األشخاص اللذين
لديهم تعليم عالي  ،فإن القلق أكبر بالنسبة للتطرف السياسي
وإضعاف الديمقراطية وتغير المناخ
ويتوقع معظم المواطنين من السياسيين التعامل مع القضايا التي
يشعر الناس بالقلق وإيجاد حلول لهذا .ومع ذلك ،ولكن بعض
الناس يشعرون بأنه ال يتم اإلستماع إليهم .هناك خطر من أن
يؤدي هذا الشعور إلى عدم الثقة في ديمقراطيتنا لحل المشاكل:
"ال يهم إذا صوتت ،ال يستمع السياسيون إلينا الذين يعيشون في
منطقة سكننا .من األفضل أخذ القانون في أيدينا و طرد
العصابات التي تحرق السيارات.
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أكبر وأصغر الثغرات
وبالمقارنة مع السابق ،أصبحت الفجوة أكبر بين الناخبين
وأولئك الذين انتخبوا سياسيين ومن بين أمور أخرى ،يالحظ أن
عددا أقل من الناس اليوم يختارون أن يصبحوا أعضاء في
األحزاب السياسية و إذا قارنا قبل  ٦٠عاما ،هناك أيضا عدد
أقل بكثير من السويدين الذين لديهم مهمة سياسية  ،على سبيل
المثال سياسة البلدية وفي عام  ،١٩٥٢كان لديها حوالي
 ٢٠٠٠٠٠شخص لديهم ثقة سياسية على مستوى البلديات
واليوم هناك حوالي ٦٣٠٠٠ ،شخص فقط لديهم مهمة ثقة على
مستوى البلديات وهذا يعني أن هناك عدد أقل منا يعرف أي
سياسي .
في الوقت نفسه ،لدينا اآلن مجتمع حيث أنه من السهل على
األفراد للحصول على الكثير من المعلومات على سبيل المثال،
يمكننا الحصول على المعلومات مباشرة من موقع البلدية أو
البحوث من جميع أنحاء العالم .فمن الممكن متابعة وزير على
تويتر أو لديك كصديق فا-سيبوك .هناك طرق جديدة للتواصل
مع الحكام على مستويات مختلفة لطرح األسئلة وتقديم اآلراء.

التدرب على رؤية الصلة أو العالقة
ال تزال االنتخابات الحرة والعالمية حلما في كثير من بلدان
العالم .وفي أجزاء كثيرة من العالم اليوم يمكننا أن نرى أن
الديمقراطية آخذة في التدهور بدال من ذلك .من بين أمور
أخرى ،القوانين التي تجعل الحكومات تزيد السيطرة على
وسائل اإلعالم والمحاكم تتغير .إن وسائل اإلعالم المستقلة
والقضاء المستقل عنصران أساسيان في المجتمع الديمقراطي.
(اقرأ المزيد في حقائق عن بولندا).
كمواطنين،علينا أن نتحمل المسؤولية عن المجتمع من خالل
اكتساب المعرفة .عندما نفعل ذلك ،نحن بحاجة إلى تعلم التفكير
النقدي  ,وليس اإليمان فقط بمن يصرخ أعلى أو يستغل
مخاوفنا.
من خالل المعرفة ندرك الطرق التي تسهم في تطورنا ورؤيتنا
لواقعنا بشكل أفضل ،ويمكننا من فهم اآلخرين أفضل وإيجاد
الثقة .باالستماع إلى بعضنا البعض ،وانتظار الدور ،والسماح
للجميع بالكالم .إن اتخاذ القرار على أساس المعرفة هو شيء
نحن بحاجة إلى ممارسته .الديمقراطية يجب أن تعزز كل يوم،
وليس يوم االنتخابات فقط.

الثقة بأهمية الديمقراطية
أن تثق الناس ببعضها البعض  -أن يكون لديها الثقة  -من المهم
أن يعمل المجتمع بشكل جيد .يمكن للمرء أن يصف الثقة
باعتبارها المورد األساسي التي تجعل من السهل على الناس ل
إتخاذ القرارات .تظهر األبحاث أنه في البلدان التي تكون الثقة
بين الناس عالية ،يكون هناك ديمقراطية مستقرة ،في حين أن
الفساد والجريمة منخفضا ً .
في السويد وبلدان أخرى في منطقة الشمال األوروبي ،الغالبية
من المواطنين يجيبون بأنهم يثقون عموما في اآلخرين .الثقة ال
تزال مرتفعة في السويد .ولكن األبحاث تبين أن هناك فرقا في
هذا المجال في مختلف فئات المجتمع .وفي بعض المجموعات،
انخفضت الثقة في السنوات األخيرة .وهذا ينطبق على سبيل
المثال بين األشخاص الذين يعانون من البطالة،أو يعانون من
المرض  /و الناس الذين يشعرون أن لديهم حالة صحية سيئة.
ويمكن أيضا أن نرى أن الثقة في بعض الجماعات السياسية
أقل .الثقة أقل من المتوسط بين الناس الذين يتعاطفون مع
الديمقراطيين السويديين .كما أنها أقل بين الناخبين الذين ال
يشعرون بأنهم في منازلهم في األحزاب البرلمانية المعتادة
والذين ال يشعرون بالتعاطف مع أي طرف.

وإذا انخفضت الثقة كثيرا في بلد ما ،فإنها يمكن أن
تؤدي أيضا إلى ديمقراطية أقل استقرارا.
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حقائق :انتخابات حرة وعامة

حقائق :الحريات والحقوق األساسية

حقوق التصويت العامة :يحق لجميع المواطنين في السويد الذين
بلغوا الثامنة عشرة من العمر التصويت في االنتخابات
البرلمانية في انتخابات البلديات ومجالس المقاطعات ،يمكنك
التصويت حتى لو لم تكن مواطنا سويديا .من ناحية أخرى،
يجب أن يكون الناس مسجلين في البلدية.
حقوق تصويت متساوية :جميع الناخبين لديهم نفس الطريقة
للتأثير على نتائج االنتخابات .الشخص لديه صوت.
حرية االختيار:ال يجوز ألي شخص آخر أن يقرر ما سيصوت
عليه الناخب.
خيارات سرية:ال يطلب من الناخب أن يظهر أو يتحدث عن
کيفية التصويت .ويحظر تسجيل آراء الناس السياسية دون
الموافقة عليها.

إن النظام الديمقراطي يعطينا عددا من الحقوق والحريات
األساسية على سبيل المثال:
• حرية التعبير :حرية التعبير عن األفكار واآلراء والمشاعر.
• حرية المعلومات :حرية طلب المعلومات وتلقيها.
• حرية التجمع :حرية تنظيم وحضورالجمعيات أو استطالعات
الرأي أو غير ذلك من األغراض المماثلة أو ألداء األعمال
الفنية.
• حرية التظاهر :حرية التنظيم وحضور المظاهرات العامة.
• حرية تكوين الجمعيات :حرية اإلرتباط مع اآلخرين في
منظمة على سبيل المثال.
• حرية الدين :حرية أن يكون الفرد لوحده أو مع اآلخرين في
ممارسة دينه.
اقرأ المزيدSå styrs Sverige :

ماذا يحدث في بولندا؟
وفي بولندا ،فاز الحزب اليميني "القانون والعدالة" انتخابات .٢٠١٥وقد تولت الحكومة الجديدة السيطرة على ما يسمى الخدمة العامة
(التلفزيون والراديو في الخدمة العامة) .وقد اعتمد البرلمان قانونا جديدا ،وهو ما يعني أن وزير المالية يجب أن يعين ،وأن يكون قادرا
أيضا على طرد رؤساء شركات البث التابعة للدولة .وقال وزير الثقافة البولندى الجديد فى كلمة ان "الثقافة التى تمولها االموال العامة يجب
ان تكون وطنية وان تخبر العالم عن االبطال البولنديين" .واعرب االتحاد االوربى ومختلف الجماعات الحقوقية عن قلقه من ان القانون
سيزيد من تفاقم حقوق االنسان فى البالد.
وقد صوت البرلمان البولندي أيضا من خالل االتغييرالجاري،الذي يتضمن أن القضاة في المحكمة العليا يضطرون إلى التقاعد وأن القضاة
الجدد يعينهم وزير العدل .وهذا يعني أن النظام يكسب المزيد من السيطرة على القضاء .ومن أملهم أن يكون لدى المجتمع الدميقراطي
نظام قضائي فعال يستطيع كل فرد الوصول إليه ،أي رجال الشرطة و المدعون العامون عديمي الضمير ،و المحامون المستقلون ،
والقضاء الغير الدستوري والنزيه .وال يستطيع السياسيون وال السلطات أن يقرروا كيف ستحكم المحكمة في قضية واحدة
(المصادرSVT, DN, Sveriges Advokatsamfund :
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مناقشة األسئلة
اختر األسئلة التي تريد مناقشتها معا:.
هل تشارك في أي قضية اجتماعية؟ على سبيل المثال ،مسألة المخدرات ،والمساواة بين الجنسين ،والبيئة ،وأمن المنطقة السكنية
الخاصة بك أو أي شيء آخر .صف التزامك .كيف يمكنك جعل اآلخرين يشاركون؟ كيف يمكنك التأثير على المتحدث؟
في السويد لدينا حق التصويت العام .وبالمقارنة مع بلدان أخرى ،يصوت كثير من الناس في السويد في االنتخابات البرلمانية األخيرة
في عام  ،٢٠١٤شارك  ٨٥.٨في المئة .وكان أكبر عدد من الناخبين في السويد في عام  ،١٩٧٨عندما شارك  ٩١.٨في المئة من
الناخبين .يمكننا مقارنة ذلك مع الواليات المتحدة ،حيث صوت نحو  ٥٥بالمئة فقط من األمريكيين في االنتخابات الرئاسية األخيرة .ما
الذي يمكن أن يحدث إذا كان هناك عدد قليل جدا من الذين يصوتون في االنتخابات العامة؟
هناك اختالف في مشاركة الناخبين بين مجموعات مختلفة في المجتمع .فعلى سبيل المثال ،يصوت عدد أقل من العاطلين عن العمل
والمهارات المتدنية والمولودين في الخارج .لماذا تعتقد أن األمر كذلك؟ ما الذي قد يكون السبب وراء عدم تصويت شخص ما؟
ما هي أفضل حججكم للتصويت في ا اإلنتخابات العامة؟ إذا التقيت بشخص ال ينوي التصويت  -ماذا تقول لهذا الشخص؟ اجمع
النصائح الخاصة بك حول كيفية الحصول على المزيد من الناس للتصويت!

أفضل

قراءة صناديق الحقائق حول "االنتخابات الحرة واالنتخابات العامة" و "الحقوق األساسية" .هل تستخدم هذه الحقوق؟ قدم أمثلة عن
كيفية القيام بذلك
قراءة النص عن بولندا .ما رأيك في ما يحدث هناك؟ ما هي المخاطر التي يتحكم بها النظام في بلد ما في وسائل اإلعالم والمحاكم؟ هل
يمكن أن يحدث شيء من هذا القبيل في السويد؟ هل يمكن أن تحصل السويد على زعيم مثل الواليات المتحدة دونالد ترامب؟ زعيم يريد
بناء الجدران ورؤية وسائل اإلعالم الحرة كأعداء لها؟
وفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،فإن المسافة بين األغنياء والفقراء هي األكبر في غضون  ٣٠عاما .واحد في المئة
من أغنياء العالم يمتلكون ثروة أكثر من بقية العالم .ثمانية رجال يمتلكون أكثر من أفقر  ٥٠في المئة في العالم .وتعد السويد واحدة من
أكثر البلدان مساواة بين البلدان ال  ٣٦الشريكة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .غير أن الفروق في الدخل بين
األغنياء واألشد فقرا قد ازدادت بوتيرة أسرع في السنوات األخيرة عنها في أي بلد آخر من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي .بل إن التفاوت في الصحة قد ازداد .كيف تعتقد أن زيادة الفجوات تؤثر على الديمقراطية والتماسك في المجتمع؟ اقرأ المزيد
في تقرير البنك الوطني "المعرفة ،صورة البصيرة"
https://www.nbv.se/globalassets/dokument/huvudmannaarbete/kunskap -bildning-insikt-2017

14

المقعد الساخن
هذه ممارسة قيمة يمكن للجميع التفكير فيها
وينبغي أن يقرأ الشخص العبارات التالية .أشخاص آخرون يجلسون على كراسي في حلقة .هناك كرسي فارغ .أولئك الذين يتفقون مع البيان
الذي يقرأ تغيير الرئيس .إذا كنت ال توافق أو ال تستطيع أن تقرر ،سوف تبقى في مكانك.يرجى التوقف أحيانا والتحدث قليال عن الوضع.
يمكنك أيضا القيام بنشاطات دون تغيير الكراسي ،ومجرد مناقشة البيانات المختلفة.
إدعاءات:
"يمكنك التأثير على المجتمع من خالل التصويت
"أستطيع أن أتصور الجلوس في مجلس المدينة
 من المهم التصويت ال يهم كيف أنا اصوت السياسيون ال يستمعون إلى الناس العاديين"من السهل االتصال بسياسي
"السويد لديها ديمقراطية قوية
"إن وجود وسائل إعالم مستقلة مهم للديمقراطية
 يجب أن يكون لدينا المزيد من االستفتاءات"ال يهمني ما يتم تحديده في االتحاد األوروبي
"السياسيين مسؤولون عن كل ما هو خطأ في هذا البلد
"أنا وغيري من الناس معا يمكن أن نؤثر على تطوير المنطقة التي نعيش فيها
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:قراءة المزيد من النصائح
 يريدون أن تسيطر الدولة، على سبيل المثال.مقاال من مجلة أوردفرونت يتناول مسعى الديمقراطيين السويديين لتغيير السويد في األرض
)pdf  (إرفاق ملف.على وسائل اإلعالم وتريد أن تتخلى عن التعددية الثقافية والتعددية القائمة اليوم
:إحصاءات عن المشاركة االنتخابية
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/val-och-partier/valdeltagande
:مناقشة حول مخاطر االستبعاد
http://www.corren.se/asikter/ledare/olle-wastberg-demokratins-utanforskap-om4890624.a
:حول التنمية السياسية في بولندا ووسائل اإلعالم
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kritiserad-medielag-sjosattsi-polen
:بشأن التنمية السياسية في بولندا والقضاء
https://www.advokatsamfundet.se/Newsletterarchive/2017/oktober/ratts -under-attack-i-polen
:حول الديمقراطية والشعبية
http://www.na.se/kultur/ar-demokratin-hotad-van-extremism-folie-varnya-serie-demokratiunderpress
:SOM  مؤسسات،إحصاءات عن إتجاهات الديمقراطية
http://som.gu.se/digitalAssets/1648/1648468_28-svenska-demokratitrender-2016.pdf
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البحث عن مصدرالمعلومات واألخبارالكاذبة التي
نحصل عليها
في السنوات األخيرة تمحورالخبرحول اإلشاعات،ماهي المعلومات التي
نحصل عليها وبأي طريقة نحصل عليها ومن هو الذي يقف خلفها،هذا
يلعب دوراً رئيسيا لنا نحن كمواطنين معنين بالشكل الديمقراطي في
المجتمع ولذلك يجب علينا أن يكون لدينا القدرالكافي من المعلومات.
نشرالمعلومات الكاذبة ظاهرة ليست جديدة،الحقيقة التي تواجهنا اآلن
انتشار هذه األخبار بطريقة سريعة حول العالم وهناك كثيرمن األشخاص
الذين يصدقون هذه األخبار الكاذبة،هناك أشخاص يتبنون هذه المعلومات
الكاذبة بحزم حتى وإن كان هناك إشارات تشير أن هذه المعلومات غير
صحيحة ،الحدث هوالذي يقود األشخاص وليس المنطق.
اإلقتناع بشئ ما رغم عدم وجود أساس له يعني أنك تعتقد به وهذه ليست
معرفة،مثال على ذلك نحن نستطيع أن نؤكد كروية األرض من خالل العلم
،والذي يعتقد أن األرض كروية وليس لديه القدرة على إثبات ذلك بشكل
علمي يعتمد على هذه المعلومة من خالل قناعته الشخصية.

إجابات بسيطة على األسئلة الصعبة
لماذا يؤمن الناس بأشياء غير صحيحة؟ يمكن تبسيط
المعلومات غير الصحيحة وتفسيراألمور التي تتطلب في
الواقع تفسيرات صعبة على سبيل المثال ،ليس هناك
سبب واحد فقط يجعل الشخص مجرما ،ولكن ذلك يرجع
إلى أسباب معقدة وللتأكيد على أن أصل الشخص من بلد
معين هو سبب الجريمة ،هو أن يختاراالعتقاد بتفسير
بسيط للغاية لمشكلة رئيسية .إن ما يسمى بالقوى الشعبية
واألحزاب الشعبية تستفيد من رغبة الناس في الحصول
على تفسيرات بسيطة للمشاكل الرئيسية.
نحن البشر نود أن نجد الدعم من اآلخرين الذين يمكن أن
يؤكدومعتقداتنا وآرائنا .قد يكون من الجميل أن تشعر
أنك لست وحدك في قناعاتهم .ربما يكون من الجيد
االنضمام إلى مجموعة على فيسبوك ،على سبيل المثال،
لتبادل اآلراء فمن السهل أن تقع بما يسمى الضغط
االجتماعي  -نريد أن نعتقد ونفكركما يفعل اآلخرون.
إذا كانو من األشخاص الذين نحبهم فسيكون لدينا المزيد
من اإليمان فيما يقولونه .الخبراء الذين لديهم عناوين
لطيفة بالطبع ستكون مقتنعة ولكن حتى األشخاص الذين
يدعون أنهم خبراء يجب أن يكونوا قادرين على فحصها.
هل لديهم أدلة على ما يقولون؟ هل هم خبراء في الشئ
الذي يعبرون فيه عن أنفسهم ؟ ماذا يقول خبراء آخرون
عن نفس الشيء
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التأثيرعلى الديمقراطية

فلتر فقاعات

هناك خطرأن نكتسب المعرفة فقط التي تعززما نؤمن به  ،في
حين رفض األشياء التي تشير إلى العكس .إذا كنت مقتنعا
بنفسك بأنه ليس عليك خطرا من المخدرات  ،يمكنك أن تدعم
بسهولة التقارير التي تظهر جميع مخاطر المخدرات على
الرغم من أنه سيكون هناك تقريرين يقوالن إنها غير مؤذية ،و
 ١٠٠٠التي تثبت المخاطر.

اإلشاعات هي عبارة أصبحت شعبية جدا في اآلونة األخيرة ويمكن
تفسير هذا المصطلح من خالل حقيقة أننا يمكن أن تتجمع على شبكة
اإلنترنت في "فقاعات" التي تناسب وتؤكد كيف نفكر ويخضع ذلك
في جملة أمورلما يسمى بالخوارزميات .وهذا يعني أنه عندما تريد
بعض الصفحات في وسائل االعالم االجتماعية زيارة بعض المواقع
اإلخبارية والبحث عن كلمات خاصة ،على سبيل المثال ،يمكن
غوغل و فيسبوك سرد ما كنت عادة ترغب وتريد أن تقرأ .إذا بحث
شخصان مختلفان عن نفس الكلمات من جهازين مختلفين فلن
يحصال على نتائج البحث نفسها تتأثر النتيجة بما يبحث عنه الناس
من قبل.

إذا بدأ الكثير من الناس في االعتقاد بمعلومات غير صحيحة،
فإنه سيؤثرذلك على المجتمع والديمقراطية.
تقليديا كان لدى السويد وسائل إعالم جيدة األداء ومتوازنة
ووسائل تواصل جيدة ومع ذلك فإن بعض المجموعات في
المجتمع تختار االعتماد على وسائل اإلعالم البديلة عندما
نحصل على معلوماتنا من مصادر مختلفة جدا فإنه يعطينا
تصورات مختلفة للواقع ويقال إنه سيكون هناك استقطاب ينتهي
به الناس في مجموعات مختلفة يمكن أن يجعل من الصعب
إجراء نقاش حول مجتمعنا واالتفاق والتوفيق.
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ما نتلقى من األخبار يحكم إلى حد ما ما يشاركه أصدقائنا في وسائل
االعالم االجتماعية .لنفترض أنك تتابع  svtفي الفيسبوك كلما
نقرت على أشرطة الفيديو الخاصة بهم ستأتي المزيد من
المشاركات من  svtتظهر في الفيسبوك الخاص بك ما ال يعجبك
يصبح غير مرئي إلى حد كبير وبالمثل ،في خالصتك الشخصية
ستشاهد المزيد من األشخاص الذين تعجبهم المشاركات أو يعلقون
عليها.

وسائل اإلعالم االجتماعية توسع وجهات النظر
السؤال هو ما إذا كانت األخبار الكاذبة موجودة حقا وكيف يتم
تجميعها؟ إلى أي مدى نختار أن ننتمي إلى اإلشاعات ؟ هناك انتقادات
لهذا المصطلح بمافيه ينظر الباحثين في جامعة يوتوبوري في كيفية
استخدام الناس وسائل اإلعالم يعتقدون أن اإلشاعات هي أسطورة
ودائما ً كانت موجودة وقالت الباحثة اإلعالمية أنيكا برغستروم في
جامعة يوتوبوري" :لقد اخترنا دائما أصدقاء ،ونشاطات تؤكدها لنا".
وتبين البحوث أن هناك مجموعة صغيرة من الناس في المجتمع الذين
يختارون فقط اتباع أشخاص لديهم نفس األراء ولكن بالنسبة لكثيرين
آخرين توفر وسائل التواصل االجتماعي إمكانية الوصول إلى وجهات
نظر أوسع نطاقا وتظهر العديد من الدراسات أن معظم الناس يحصلون
على معلومات أكثر تنوعا عبر الشبكة ووسائل االعالم االجتماعيةعلى
عكس فقاعة كثيفة لذلك تعطيك وسائل اإلعالمية اإلجتماعية معلومات
ومعرفة عكس ماقرأته.
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نقد المصادر
نحن بحاجة إلى العمل لتقييم المعلومات التي نشاركها وهذا ما يسمى نقد المصدر وهذا يعني أنك تدرس بشكل منهجي المصادر وتحكم فيما إذا
.كانت ذات مصداقية أم ال .المصدرهوالموقع أوالمكان الذي تسترد منه المعلومات
و من خالل المصادرنحصل على معلومات عن شيء ما :مثال استالم وصل الفاتورة يمكن أن تعطينا معلومات تفيد أن شخصا قد اشترى شيئا،
كتاب مرجعي يمكن أن توفر الحقائق ،مقابلة مسجلة يمكن أن تعطي لنا معلومات حول شخص معين في العصرالحجري وما هي األشياء
.المستخدمة في ذلك الوقت وبناء على ذلك يكون مصدر للمعلومات والمعرفة
الكثيرمن الناس يحصول على معلوماتهم عبر اإلنترنت قد يشعرون بأن هذه المعلومات حقيقية ولكن اإلنترنت يعطينا أيضا فرصة جيدة لمعرفة
ما إذا كانت المعلومات صحيحة أو محض اختراع وإال هناك خطر من أنك سوف تكون مخدوع اذا لم يكن المصدر موثوق يمكنك أيضا نشر
.المعلومات الخاطئة
ولمنع ذلك تحتاج إلى معرفة المزيد عن المصادر التي تشاركها من وراء الصفحة؟ منظمة أو سلطة؟ حزب سياسي؟ فرد؟ ما هو الغرض من
الصفحة؟ هل هو لإلعالم؟ ما هوالغرض من الصفحة؟ هل هو لإلعالم؟ هل تعني لك شئ ؟ هل يرفه عنك ؟
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صور كاذبة
يمكنك أيضا نشر معلومات كاذبة باستخدام الصور يمكن أن تؤخذ صورة من المحتوى واستخدامها في واحدة جديدة تماما أولئك الذين
يرون الصورة يحصلون على انطباع حول موضوع المقال ومن األمثلة على ذلك صورة امرأة يزعم أنها "تعرضت للضرب والسرقة من
قبل ثالثة مهاجرين من الالجئين" حصلت الصورة بسرعة على آالف االنقسامات ،إلى أن الصورة تصور فعال امرأة شاركت في مقالة
صحفية لعام  ٢٠١٤والتي سقطت وتعثرت في دار الرعاية وتوفيت المرأة بعد بضعة أسابيع ،اقرأ المزيد عن الصورة هنا:
https://www.metro.se/artikel/nej-den-h%C3%A4r-bilden-visar-inte-stina-85-som-blivit-misshandlad-ochr%C3%A5nad-av-tre-asylinvandrare

يمكنك محاولة معرفة أين تأتي الصورة فعال على سبيل المثال ،على مواقع مثل صورة غوغل
((https://www.google.com/imghp?hl=sv) eller Tineye, https://www.tineye.com
من خالل نقد المصدر يمكنك مقارنة ومعرفة ما تقول مصادر أخرى وبمساعدة وسائل اإلعالم االجتماعي ,فمن السهل اآلن أن نسأل
الخبراء أو الناس الذين نعرفهم للحصول على مساعدة في تحديد ما إذا كانت المعلومات ذات مصداقية قد يكون نقد المصدر حماية ضد
أخبار كاذبة.
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مناقشة األسئلة
اختر األسئلة التي تريد مناقشتها معا.
کيف تحصل علی المعلومات؟ الصحف؟ التلفزيون؟ الراديو؟ الفيسبوك؟ أومصادر أخرى؟ هل يهم مصدر المعلومات؟ على سبيل المثال،
راديو السويد ،مدونة أو موقع تنظيمي.
هل تشارك اآلخرين في تقييمك مع أصدقاءك في الفيس بوك أو متابعة وسائل االعالم االجتماعية؟ هل تعتقد أنه يؤثر عليك إذا أبدا اآلخرين
إعجابهم في النقدعلى سبيل المثال ،مقالة تنتشر في وسائل االعالم االجتماعية؟
هل من المهم مشارکة المعلومات حتی من أولئك الذين يفكرون بشکل مختلف عنك؟
ما الذي يجب أن تفكر به إذا واجهت مصدرا (مثل موقع إلكتروني أو صحيفة) لم تسمع عنه من قبل؟
هل لديك أي أمثلة على أخبار كاذبة عايشتها أنت ؟أو صديق أو شخص آخر
وماذا يمكن أن يؤدي إنتشار األخبار المزيفة ومدى تأثيرها في المجتمع ؟
كيف يمكن للمجموعات المختلفة استخدام معلومات كاذبة إلقناع الناس بأنهم على حق؟ يرجى إعطاء أمثلة.
اقرأ " انتقاد المصدر للبالغين " .كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت األخبار صحيحة أم خاطئة؟ إقناعك بشئ
كبيع منتج؟ للترفيه عنك
العالم مع وبدون نقد المصدر:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wc353OW5kW0
القرش الذي أصبح فيروسيا:

https://www.youtube.com/watch?v=2pKWUqCwbSU
أربعة أشياء تجعلك تكذب على الشبكة:

https://www.youtube.com/watch?v=a4d-Phrw6Hw&list=PLeV9tgnFPQMUqRIv0Ow1oFcmEje7teXyG
نقد المصدروالعنصرية في التاريخ:
http://www.levandehistoria.se/klassrummet/kallkritik-historiebruk-rasism/elevsida-kallkritik
أخبار وهمية مناهضة للحقائق  -محاضرة مع :Ola Rosling
https://www.youtube.com/watch?v=kD1gxFvjJ6o&feature=youtu.be
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اقتراحات للقراءة
حول البحث عن الصور :
انتقادات مصدر للبالغين :
الفاحص الفيروسي ،الذي يهدف إلى مراجعة وتحليل األخبار والظواهر اإلنترنت :
بيربل فيرال إكسامينر:
دليل من الفاحص الفيروسي على النقد المصدر على شبكة اإلنترنت :
مقالة حول األخبار الوهمية:
السلطة على المحك ،ومعهد للدراسات ووسائل اإلعالم:
مقالة عن كيف تصبح األخبار المزيفة فيروسية :
كيف يمكن أن يفوز دونالد ترامب في االنتخابات؟
تحليل البحث عن عادات اإلنترنت السويدية:
إذا كان الضغط االجتماعي يؤثر علينا :
اإلبالغ عن مبادرة من بالنكسبوت ،يجعلك في رحلة استكشاف الديمقراطية في السويد :
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التصويت من أجل الديمقراطية
"ما الذي يمكن أن يفعله رجل عادي أمام حريق عنيف؟
سيحاول الهروب من النيران تاركا ً كل الذين اليستطيعون ان
يركضوا أو ليس لديهم مكان يلجؤ إليه ويمكن أن يقف جانبا ً
ويملئ ملعقة صغيرة في يده بالماء ،مرارا وتكرارا و دفقهاعلى
النار.
Amos Oz
يذكرنا الكاتب آموس أوز بأن لكل فرد أهمية كبيرة داخل
المجتمع،والمجتمع بحاجة له عندما يريد تغيير شئ ما،بالمقابل
نحن أيضا بحاجة إلى الشعور بأن المجتمع ينتمي لنا وننتمي
له،وإذا نحن لم نشعربذلك لسبب ماهناك خطر من بدأ شعورنا
باإلستبعاد.
كونك جزءا من المجتمع والشعور بأن ما تقوم به هو ذات مغزى
هذا يعطيك شعورأنك بحالة جيدة ولكن كيف يمكنك خلق الشعور
بأنك جزء من المجتمع وأن ما تفعله له معنى بالنسبة لك
واآلخرين؟ إن المشاركة في الجمعيات على سبيل المثال ،يمكن
أن تكون وسيلة ،كما أظهرت األبحاث تاريخيا ،إذ لعبت حركة
الناس دورا هاما جدا في تطوير الديمقراطية في السويد وقد
أعطى المجتمع الشعب األمل والثقة في المستقبل وقد تعلم الناس
أن يغيروا المجتمع معا.

التعليم الشعبي يخلق التقارب بين المجتمعات
تم تنفيذ أول دائرة دراسة في أوائل القرن  ٢٠وقد قاد هذه الدائرة
أوسكار أولسون المعروف باسم " األب لدائرة الدراسة".
ووصف الدائرة بأنها "للشعب ومن خالل الشعب" في كل حلقة
دراسية يجمتع الناس لتعلم قضايا جديدة ،والمناقشة  ،والتفكير
وخلق التغيير بطريقة ديمقراطية ومتساوية.
التعليم الشعبي يسمح للناس اللقاء جنبا ً إلى جنب مع اآلخرين،
يمكن الحصول على المعرفة والرؤية الجديدة للمجتمعات
بمساعدة الثقافة ،األدب والمسرح والفن والموسيقى ،والحصول
على فرص للتعرف على عوالم جديدة ،والنظر إلى وجهات
نظرأخرى .وهذا ما يسهل علينا فهم كيف يفكر اآلخرون
على سبيل المثال ،من خالل قراءة كتاب Vilhelm
Mobergsالكالسيكي "المغتربين" ،يعطينا شعور كيف تكون
الحاجة لمغادرة البالد  ،وتأتي إلى ثقافة جديدة كاملة وتعلم لغة
جديدة وتكون بعيدا عن عائلتك بالمقابل يمكننا التفكير في أوجه
التشابه بين الحالة في السويد قبل  ١٥٠سنة والحالة في العالم
اليوم.

أن تصبح جزءا ً من االمجتمع
في إطار التعليم نعمل بشكل ديمقراطي حيث كل شخص لديه
صوت و نحن نتعلم االستماع إلى اآلخرين ،ومناقشة وتقديم
عملنا ونحن نتعلم أيضا احترام االختالف بين بعضنا البعض.
اليوم لدينا مجتمع يضم العديد من الناس الذين هربوا من
االضطرابات واالضطهاد في أجزاء أخرى من العالم تتاح لهم
فرصة المشاركة في برامج المجتمع والتعليم العام هو وسيلة
للوصول إلى المجتمع السويدي
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 NBVتعزز الديمقراطية
إذا نظرنا إلى ما يبدو عليه  NBVاليوم هناك العديد من األمثلة
على تعليم الناس وإعطائهم الفرصة للمشاركة في المجتمع.
• في الدائرة  ،تلتقي مجموعة من الفتيات الصغيرات للرقص
) (street danceهذه المجموعة يلتقون دائما للرقص وتناول
القهوة وتبادل الحديث  ،من المهم أن يكون لكل فرد فرص
متكافئة بغض النظر عن الخلفية الثقافية أو الدينية التي ينتمي
إليها .ينتهي كل اجتماع بدردشة ومحادثة حول أي موضوع .
على سبيل المثال ،قد يكون هناك شيء يشارك في المدرسة أو
شيء ما حدث في منطقة قريبة من مكان النشاط وتوجد
مجموعات دائرة الدراسة المحلية في جميع أنحاء السويد .للمزيد
من المعلومات حول هذه الدائرة هنا:
http://sverigesblabandsungdom.se/roundabo
ut
• إحدى نشاطات الـ NBVالموسيقا) موسيقى البوكس ( تم
وضع خمسة أفالم مختلفة ألولئك الذين يعزفون الموسيقى ونريد
بدء دائرة الدراسة في واحدة من األفالم التي تظهر بعض
الفروقات بين المجموعة مما يساهم في الحفاظ عليها معا ً.من بين
أمور أخرى ،يفترض الفريق أنه من المهم التعرف مع بعضهم
البعض واللقاء حتى خارج البروفات .ومن المهم أيضا أن
يستمتعوا معا ويتقاسمون المسؤولية .إبداع الموسيقى هو وسيلة
للوصول إلى رسالة" :لدينا شيء نريد أن نقوله وهذا هو السبب
في أننا هنا" .مشاهدة الفيلم هنا:
https://www.youtube.com/watch?v=LcnfJeHEns
M&sns=em
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• المشاركة في المجتمع يمكن يمكن أن يكون شيء أخر ،مثالً أن
تكون قادرا ً على ركوب الدراجة .أولئك الذين يستطيعون ركوب
الدراجة يمكن بسهولة الذهاب إلى العمل أو تحية األصدقاء كما أنه
يعطي فرصة فرصة لتلبية حاجات داخل المنزل أو مكتب البريد
مثال .
شكرا ً جزيال للحلقة الدراسية في أوبساال ،تعلمت مجموعة من
النساء الوافدات حديثا ركوب الدراجات نظريا ً وعمليا ً .اآلن هم
يعملون بجد لجعل أحالمهم تتحقق .هنا يمكنك أن ترى فيلم عن
دورة دراجة:
https://www.youtube.com/watch?v=LcnfJeHEnsM
&sns=em
• في جوقة كامفورس للتنوع تصبح األغنية وسيلة لتعلم لغة جديدة.
طالبي اللجوء يغنون األغاني السويدية .األغاني تجعل من السهل
تعلم كل الكلمات الجديدة .في جوقة المشاركين أيضا يتم الحصول
على أصدقاء جددوهنا يمكنك مشاهدة األفالم عن الجوقة:
https://www.nbv.se/avdelningar/mittsverige/pa/gang/kramfors/mangfaldskoren

مناقشة األسئلة
اختر األسئلة التي تريد مناقشتها معا.
قراءة مقتبسة من  ) Amos Ozأموزاوس( أوال ما رأيك في هذا الفصل ؟ هل توافق؟ ما هي " مصادراإلطفاء" في المجتمع؟ ماذا يمكن أن
تفعل بملعقتك الصغيرة؟
أعطت االجتماعات في الجمعيات ودوائر الدراسة الناس  100سنة من اإليمان في المستقبل كما أعطتهم أدوات لتغيير المجتمع

ما الذي نريد تغييره اليوم؟
ما هو سياق المجتمع الذي أنت جزء منه؟ على سبيل المثال ،األسرة ،االتحاد ،المجتمع الديني.
قالت الكاتبة و المربية )Ellen Keyإلين كي( إن " التعليم هوما نحمله في جعبتنا والنفكربه إالعند الحاجة" .ما هو رأيك؟
كيف يمكننا أن نتعلم فهم اآلخرين من خالل القراءة ،والذهاب إلى المسرح ،ومشاهدة األفالم وهكذا؟ يرجى إعطاء أمثلة خاصة بك مما قد
تعلمته من بعض نشاطاتك.
ما هي الطريقة التي تكون فيها دائرة الدراسة طريقة لممارسة الديمقراطية؟
مشاهدة األفالم  /قراءة مقاالت حول نشاطات  NBVلتقوية الديمقراطية .ما رأيك في هذه؟ هل لديك أمثلة أخرى عن أنشطة التعليم  /أو
الجمعيات التي تمكن الناس من المشاركة في الديمقراطية؟
الوثائق االلكترونية لهذا الموضوع سوف تصدر في الربيع عن مجموعة المسح البياني التابعة لل. NBV

الروابط:
قد يشعر الشخص بالضعف .ولكن لدينا واجب أخالقي للنضال

https://www.dn.se/arkiv/kultur/vi-har-en-moralisk-plikt-att-kampa-emot/
المزيد عن أنشطة الموسيقى Music Box NBV

https://www.nbv.se/om-oss/nyheter/nyheter/nu-slapper-nbv-kortfilmer-for-musiker
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االستعداد قبل يوم االنتخابات
في يوم االنتخابات ،حان الوقت الستخدام حقك الديمقراطي لتؤثر
في السويد .المرة الثانية لالنتخابات في كل السويد يكون
األحد  ٩سبتمبر ستكون االنتخابات للبرلمان وهناك أيضا
االنتخابات البلدية و المقاطعات
االنتخابات القادمة  ٢٠١٨تكون للحزب األوروبي "البرلمان
األوروبي".
وهناك أربعة انتخابات عامة:
•البرلمان
•مجلس المقاطعة
•مجلس المدينة
•البرلمان األوروبي
في هذا الفصل يصف "خارطة للديمقراطية" أي نوع من االقضايا
التي قررت في مختلف المستويات .وهناك قواعد حول من يحق
لهم التصويت
يمكنك التصويت في انتخابات البلديات والمقاطعات إذا كنت
•مواطن سويدي ومقيم في السويد
•مواطن التحاد األوروبي أو مواطن من النرويج أو أيسلندا و
مسجل في السويد
•المواطنين من بلدان آخرى وكانوا مقيمين في السويد لمدة ثالث
سنوات.
يجب أن تبلغ من العمر  ١٨سنة لكي يحق لك اإلنتخاب
يمكن أيضا التصويت للبلدية ومجلس المقاطعة ،للمكتب السياسي.
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يمكنك التصويت في االنتخابات البرلمانية إذا كنت
•مواطن سويدي– أو كنت في وقت من األوقات مقيما في السويد.
يجب أن تكون قد وصلت إلى  ١٨سنة في موعد ال يتجاوز تاريخ
االنتخابات
يمكنك التصويت في االنتخابات "البرلمان األوروبي" إذا كنت
•المواطنين السويديين أو سبق أن تم تسجيلك في السويد.
•مواطن االتحاد األوروبي ومسجل في السويد قبل  ٣٠يوما من
االنتخابات .يجب عليك أيضا إرسال إخطار إلى مجلس إدارة
المقاطعة الذي تريد التصويت له في السويد بدال من البلد الذي كنت
مواطنا فيه.
كما يجب أن تكون قد بلغت  ١٨عاما في موعد تاريخ االنتخابات.
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كيفية التصويت
قبل االنتخابات ،يسمح لكل من يحق له التصويت ببطاقته االنتخابية.
وسوف تصل عن طريق البريد قبل حوالي ثالثة أسابيع من
االنتخابات،هناك سيكون غرفة للتصويت وما هي الخيارات التي يحق
لك التصويت فيها.
في قاعة اإلنتخاب سوف تحصل على مغلف التصويت لكل
اإلنتخابات يكون لك الحق في التصويت ويوجد أيضا ً بطاقات تصويت
ألحزاب مختلفة يمكنك اإلستغناء عنها ضمن خط سير ساعي البريد
وتكون بطاقات االقتراع صفراء إلنتخابات البرلمان -األزرق النتخاب
أعضاء مجالس المقاطعات واألبيض النتخابات مجلس المدينة..
في قاعة اإلنتخابات هناك شاشات والذهاب وراء الشاشة ووضع
اإلقتراع في كل مغلف ال يجوز لك طي االقتراع ولصق المغلفات
مرة أخرى وعليك أن تقف وحدك وراء الشاشةال أحد يعرف ما الذي
تصوت عليه أنت تصوت بشكل مجهول.
وبمجرد إعادة تسجيل الناخبين ،فإنك تعطيهم للمفوض االنتخابي،
المسؤول عن التصويت في قاعة اإلنتخاب والمفوض االنتخابي غير
متحيز وال يمثل أي طرف وهذا الشخص ال يمكن أن يرى أي حزب
كنت قد صوت له ،يجب أن تكون قادرا على إضفاء الشرعية على
نفسك أو إثبات أنك أنت.
أما المرضى و المعوقين أو كبار السن والذين ال يستطيعون الدخول
إلى غرفة االقتراع فيمكنهم التصويت عن طريق وكيل يمكنك أيضا
التصويت عن طريق وكيل إذا تم قبولك في مأوى أو مركز رعاية
المستشفى إذا كنت تعيش ضمن خط سير ساعي البريد  ،يمكن ساعي
البريد أن يكون وكيل عنك.
ويمكن ألي شخص ال يستطيع التصويت في قاعة اإلنتخابات في يوم
االنتخابات أن يصوت مقدما في قاعة اإلنتخاب
قد يبدأ التصويت المبكر قبل  ١٨يوما من يوم اإلقتراع ويستمر حتى
تاريخ االنتخابات.
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اقرأ المزيد على موقع التقييمwww.val.se.

من الذي يجب أن أصوت له؟
تستند جميع األطراف إلى االقتناع بأفكارهم وكيف سيوظفها
المجتمع بطريقة أفضل إحدى الطرق إلقناع اآلخرين هي
استخدام الخطابة وهذا يعني فن الكالم وتستخدم األطراف
أيضا الصور ،الملصقات ،واإلعالنات التجارية باستخدام
الحيل المختلفة ،يمكن للمرء االستماع والقراءة مما يخلق لديه
الفضول والتأثر وربما في نهاية المطاف يصبح مقتنعا ً.
عندما تحصل على معلومات من األحزاب السياسية ،من المهم
أن تفكر بشكل نقدي االستماع إلى ما هو في الواقع ومحاولة
فهم ما تعنيه مختلف األطراف عندما تستخدم كلمات مختلفة
والمفاهيم والصور.
بالنسبة لبعض الناس ،فهي قضية خاصة تحدد الطرف الذي
يختارون التصويت لصالحه وقد يكون المناخ ،وجهة نظر
حول المخدرات ،والمساواة بين الجنسين أو المدرسة ثم قد
يختارون الحزب الذي يعتقدون أن لديه أفضل حل لهذه القضية
بالذات ،حتى لو كانوا ال يتفقون حقا مع قضايا أخرى .ويعتقد
آخرون أنه من المهم التصويت للحزب الذي يعتقد أنه لديه
أفضل وجهة نظر للمجتمع بشكل عام ومن ثم يصوتون على
حزب الذي يتقاسم به قيم متساوية في أكبر عدد ممكن من
المجاالت.
كيف يمكنك معرفة ما تفكر فيه مختلف األطراف؟ على سبيل
المثال يمكنك الدخول إلى الصفحات الرئيسية لألطراف
ومحاولة العثور على مزيد من المعلومات حول سياساتها.
وعندما تبدأ الحركة االنتخابية على محمل الجد ،فإن لألحزاب
ما يسمى مقراإلنتخابات في المدينة .هناك يمكنك الحصول
على معلومات حول ما يريده الطرفان ومناقشة السياسة .قم
بزيارة مقراإلنتخابات!
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مناقشة المواضيع
اختر المواضيع التي تريد مناقشتها معا.
ما الذي تحتاج إلى معرفته لتحديد خيارك؟ هل تعرف كيفية الحصول على تلك المعلومات؟
هل هناك أي موضوع خاص تعتقد أنه مهم جدا في انتخاب هذا العام؟ لماذا؟ هل تعرف كيف تفكر األطراف األخرى في هذا الموضوع؟
كيف تحاول األطراف المختلفة إقناعكم بأن سياساتهم هي األفضل؟
ما هو المجتمع الذي يريده الحزب؟ بأي طريقة سوف يصل للهدف؟
ما هي األطراف المختلفة؟ قراءة النصوص على مواقع األحزاب  ،على النشرات وما شابه ذلك .هل هناك أي كلمات أو مفاهيم يستخدمها
الحزب غالبا؟ هل هناك أي سؤال يعتقدون أنه مهم جدا؟ نصيحة :يصف الفصل "نحو مستقبل المجتمع" المشهد السياسي اليوم.
هل هناك كلمات وعبارات في نصوص األحزاب يصعب فهمها؟ مساعدة بعضنا البعض ،كتاب مرجعي واإلنترنت أو أي شخص على
دراية.
ما هي السياسة التي يرغب الطرفان في العمل بها محليا في البلدية ومجلس المحافظة؟ ما هي السياسة التي يريد الطرفان اتباعها على
المستوى الوطني في البرلمان؟ حاول الحصول على إجابات عن طريق زيارة المواقع اإللكترونية ،أو االتصال بالسياسيين بطرق أخرى
على سبيل المثال ،عن طريق االتصال ،وإرسال البريد اإللكتروني أو كتابة رسائل موجهة إلى السياسيين
ما رأيك في المجموعة ما هو األكثر أهمية قبل االنتخابات؟ الحصول على ورقة كبيرة أو عدة منها أصغر (واحد لكل سؤال) .اكتب عددا من
األسئلة التي قد تكون مهمة في انتخاب هذا العام والمواضيع التي تعتقد أنها مهمة في المجموعة ،أو كما تعلمون أن اآلخرين في المجتمع
يناقشونها .الجميع يحصل على أوراق صغيرة قد تكون األوراق الصقة صغيرة أو عدد معين من النقاط  /النقاط مع قلم للتأشير .ويجوز لكل
شخص أن يخصص قطعه من بين الخيارات المتاحة أنت حر في تخصيص القطعة اوالملصق بين المقترحات كما يحلو لك و عندما يفعل
الجميع ،سترى كيف تم توزيع االقطع اوالملصقات .ما هي االمواضيع التي حصلت على أكثر ملصق ؟ ناقش مع بعضكم البعض.
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نحومستقبل المجتمع
ما وراء اليمين واليسار
في السياسة السويدية ،وضعت األحزاب بشكل تقليدي على
طول ما يسمى مقياس اليمين واليسار .وفقا للمقياس ،على
سبيل المثال ،المعتدلين على اليمين واليسار الجانب األيسر.
وعادة ما يوضع الليبراليون وحزب الوسط في المركز
ويعتمد المقياس األيمن على األيسر إلى حد كبير في كيفية
نظر مختلف األطراف إلى القضايا االقتصادية .األحزاب
أكثر إلى اليمين في هذا النطاق ،وعادة ما تدعو الضرائب
المنخفضة للمزيد من الخيارات الخاصة  ،على سبيل المثال،
الرعاية الصحية والبعض يريد أن يجعل السوق أكثر بالخدمة
الذاتية وداخل األحزاب يميل أكثر إلى حزب اليسارفي هذا
النطاق يدعو المرء إلى فرض ضرائب أعلى ،على سبيل
المثال ،لتحقيق المساواة في االختالفات االقتصادية في
المجتمع ،ويخلص إلى أن الدولة تقوم بدور أكثر نشاطا.
في السنوات األخيرة ،كثير من الناس يعتقدون أن هذا النطاق
األيمن التقليدي لم يعد مناسبا بشكل جيد عندما تريد شرح ما
تقف عليه األطراف .كثير من الناس يقولون إن الحزب الذي
تصوت له هو أكثر عن نمط الحياة والهوية أكثر من السياسة
االقتصادية .فعلى سبيل المثال ،الذين يعيشون في األرياف
الصغيرة وهم يزرعون االخضروات الخاصة بهم وينجبون
أطفالهم في مدرسة صغيرة في قرية مجاورة مع آخرين
يعيشون على هذا النحو وقد يختار هذا الشخص على األرجح
التصويت لحزب يثير تساؤالت يمكن أن يعترف بها.
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إحدى الطرق لشرح االختالفات بين مختلف األحزاب السياسية
وقيمها تسمى )GAL .GAL-TANغال( تعني األخضر ،البديل
والليبرالية) TAN.تان( تعني التقليد والسلطة والقومية وقد يكون
من السهل وضع بعض األحزاب السياسية في كل نظير وفقا ل
غال-تان .على سبيل المثال ،يمكن وضع الحزب البيئي في
)غال (بينما يصبح الديمقراطيون السويديون )تان( .ومع ذلك ،فإن
الحزبين الرئيسيين الديمقراطيين االشتراكيين والمحافظين لديهم
صعوبة أكبر في مطابقة هذا المقياس كما يتم العثور على الناخبين
في جميع أنحاء النطاق.
أي حزب نختار للتصويت له يرتبط بالقيم التي لدينا وألي رؤية
إنسانية لدينا ويتأثر ذلك بما إذا كنا نثق أوالنثق ببعضنا البعض
وهذا يؤثر إذا كنا نثق بأن النظام الديمقراطي يمكن أن يحل
التحديات القائمة.

رؤية العالم
ما هو المجتمع الذي نريده في المستقبل؟ كيف تبدو رؤية بلدنا
والعالم؟ وقد وصفت األمم المتحدة ،رؤيتها في ما يسمى ب
"خطة عام  ،"٢٠٣٠التي اعتمدت في أيلول  /سبتمبر ٢٠١٥
وهي تتألف من عدد من األهداف العالمية التي تستهدف عام
 ٢٠٣٠وهذه هي األهداف الرئيسية:
• نريد إلغاء جميع أشكال وأبعاد الفقر والجوع.
• سوف نحمي الكوكب من التدمير.
• نريد خلق مجتمعات سلمية وعادلة خالية من الخوف والعنف.
والهدف هو أن تقوم بلدان العالم بالقضاء على الفقر والجوع و
تطبيق حقوق اإلنسان للجميع وتحقيق المساواة وحماية الكوكب.
ومن األسباب الهامة لخطة عام  ٢٠٣٠احترام القيمة المتساوية
للجميع كل شخص له الحق في الحصول عليه بشكل أفضل،
ونحن بحاجة إلى مساعدة للوصول إلى هناك والسويد واحدة من
البلدان التي تقف وراء جدول أعمال .٢٠٣٠

34

ان نصبح أكثر تسامحا:
في أجزاء كثيرة من العالم ،في الوقت الحاضر ،األفكارليس لها
قيمة للجميع كقوة دافعة في السياسة ولكن أفكار مختلفة تماما ما
يسمى باألحزاب الشعبية يتم تخصيبها بدال من القلق وعدم الثقة
.
توجد في مجموعات معينة في المجتمع في القوى اليمينية ،ينظر
إلى التنوع على أنه أمر خطير وهناك عدم ثقة في أن
الديمقراطية يمكن أن تحل المشاكل القائمة في المجتمع بدال من
ذلك ،يعتقدون أن الزعيم االستبدادي ،هوالذي وحده يحدد ما
الذي سيتم القيام به ،سيكون أفضل.
إن النظر إلى عناوين الصحف أو قراءة بعض مواضيع النقاش
في وسائل التواصل االجتماعي يمكن أن يجعل من السهل
التشاؤم حول تطور المجتمع ولكن الحقيقة هي أن العالم يتحسن
في نواح كثيرة  -الناس يتحسنون ويعيشون لفترة أطول وعدد
األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع آخذ في التناقص طوال
الوقت وتظهر االتجاهات العالمية الطويلة األجل أيضا أن
التسامح يزيد لكل جيل ويعتقد عدد متزايد من الناس في العالم
أنه من المهم أن يكون لكل فرد فرص متساوية.
الكثيرمن الناس يجدون أنه من الخطأ أن يتعرض الناس للتمييز
ضد جنسهم أو بحسب البشرة وهناك تطور عالمي حيث لم يعد
االكثيرمن الناس يقبلون العنصرية.

ما هي األفكار التي يجب أن تحكم؟
يظهر مسح سويدي من خريف  ٢٠١٧أن الكثير من الناس مستعدون لتنشيط أنفسهم من أجل الديمقراطية ويمكن أن يفكر الشباب بالعمل
وقت فراغهم لتعزيز الديمقراطية في السويد.
لقد أكدنا مرارا وتكرارا في هذه المادة مدى أهمية صوت كل شخص استخدام الحق في التصويت في االنتخابات العامة ينطوي على
المساهمة والتأثير على األفكار التي ستحكم السياسة في المستقبل وهل ينبغي للمجتمع في المستقبل أن يقوم على عدم الثقة تجاه بعضه
البعض؟ هل ينبغي لنا أن نتخلى عن حقوقنا الديمقراطية وأن نسلم بدال من ذلك القرارات إلى قائد قوي؟ أم أن المجتمع في المستقبل يبني
على الثقة واالستعداد لجعله أفضل للجميع ،على كوكب نهتم به أيضا لألجيال القادمة؟

35

مناقشة األسئلة
اختر األسئلة التي تريد مناقشتها معا.
استعراض األهداف العالمية جدول أعمال  .٢٠٣٠ما رأيكم؟
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030
ما هي األمور التي تعتقد أن المجتمع بحاجة إلى تغييرها من أجل تحقيق األهداف الواردة في جدول أعمال ٢٠٣٠؟ كيف تبدو رؤيتك؟
هل تعتقد أن البرامج السياسية لألحزاب السياسية في نفس اتجاه رؤية األهداف العالمية؟
هل أنت مستعد لتنشيط نفسك لتعزيز الديمقراطية؟
ما رأيك في وصف غال-تان؟ ألق نظرة على فيلم :GAL-TAN
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/var-finner-dude-politiken
ما هي االعواقب التي سوف تنجم إذا صوت كثير من الناخبين لحزب يؤيد قيم "تان"؟ إذا صوتوا لألحزاب التي تمثل القيم في "غال"؟
تخيل أنك في المجموعة محررلمجلة ،عشر سنوات في المستقبل هي عناوين المجلة المستقبلية؟ ما هي األحداث الكبيرة؟ هل هناك نفس
األحزاب ،كما هي اآلن؟ ما هي األسئلة الهامة؟
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:٢٠٣٠ حول جدول أعمال
http://www.regeringen.se/regeringenspolitik/globala-malen-og-agenda-2030
/http://www.sydostran.se/ledare/alla-talar-om-gal-tan :تان-حول غال
:مقال للنقاش حول الحاجة إلى رؤى سياسية
https://www.dn.se/debatt/de-gamla-partierna-bromsar-den-nodvandigafornyelsen/?forceScript=1&variantType=large
SOMدراسات على الثقة معهد
http://som.gu.se/digitalAssets/1579/1579378_mellanm--nsklig-tillit-bygger-goda-samh-llen.pdf
:تقرير عن أيديولوجية الحزب الديمقراطي السويدي
http://arenaide.se/rapporter/den-farliga-mangfalden-om-sverigedemokraternas/varldsbild
:مقال للنقاش حول رأي الشباب بالديمقراطية
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/WnGeG/varannan-ung-politiker-ska-inte-styra0D٪20٪sverige
مقال للنقاش حول الحاجة إلى الحقائق في النقاش السياسي
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sverige-behover-en-debatt-baserad-pa-fakta19520
:مقال عن التسامح
http://fof.se/tidning/2016/1/artikel/toleransen-okar
:مقالة عن التنمية نحو قيم أكثر حرية في العالم
http://fof.se/tidning/2016/11/artikel/alla-gar-mot-mer-frihet
:مقالة عن التشاؤم المتزايد في المجتمع وأسبابه وعواقبه
http://fof.se/tidning/2016/9/artikel/den-nya-pessimism
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Avslutning och reflektion
Summera vad ni har gjort och vilka frågor ni har diskuterat. Lägg gärna till personliga reflektioner om vad
ni såg och tänkte och om hur gruppen som helhet reagerade.

Låt sedan var och en i gruppen fundera på frågorna:
•
•
•

Vilka nya tankar har du fått?
Vad är det som berört dig mest?
Vad kommer du att ta med dig härifrån?

Gå varvet runt och låt var och en svara utan att bli avbruten.

Nu när cirkeln är slut är det bra att fånga upp allas tankar kring cirkeln. Gör gärna en skriftlig utvärdering
där var och en får svara på frågorna och som ni lämnar till NBV-kontoret.
•
•
•

Vad har varit bra?
Vad har varit mindre bra?
Hur kan man gå vidare?
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