Ett studiemateriel från NBV!

Börja här!
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.
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.

Här följer en kort beskrivning av
övriga kapitel:
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?
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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Om studiecirkeln
Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne
de är intresserade av. Genom gemensamma reflektioner och diskussioner ökar hela gruppens
samlade kunskap.
Studiehandledningen ska stimulera till diskussioner och samtal, inte ge alla svar. Här finns inget
facit, inget rätt eller fel. Bara förslag till frågeställningar. Naturligtvis kan ni välja helt andra frågor
att diskutera.
Det här materialet utgår från sex träffar, men kan naturligtvis delas upp i fler eller färre, beroende
på hur mycket ni vill fördjupa er i varje frågeställning.
För att räknas som studiecirkel ska ni:






vara minst tre deltagare och bör inte vara fler än tolv, varje deltagare ska delta vid minst tre
träffar och minst en av de tre första träffarna
träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att träffas till exempel varannan
vecka
arbeta en till fyra studietimmar per gång, en studietimme är 45 min
träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar
arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts

Ta kontakt med närmaste NBV-kontor så hjälper de er att komma igång.
Närmaste kontor hittar du på www.nbv.se.
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نقشه ی ديموکراسي
وقتيکه انسانها با هم زندګي ميکنند  ،نياز دارند تا با هم
تصميم بګيرند  ،چطور خود را تنظيم کنند و فيصله نماند .
اين کار بايد در يک فاميل  ،در يک اتحاديه و هم بيشتر از
همه در يک کشور مانند سويدن وجود داشته باشد.
ديموکراسي بيشتر از ګذشته انکشاف نموده است  ،اين همه
به اثر نتيجه ی فعاليت بيشتر اعضای جامعه است .
در کشور ما ( سويد ن ) ما به جايی رسيديم تا يک سستم
ديموکراتيک داشته باشيم که در ان افراديکه حق رای دادن را
دارد  ،رای داده بتوانند .اين حق شان مربوط به جنس  ،دارايي
و سرمايه و يا سابقه ی فاميلي ارتباطی ندارد  .ما يک
پارلمانی دارای احزاب سياسي داريم  .انانيکه در پارلمان
نشسته اند نمايندهای مردم هستند  .ما از طريق ديموکراسي
در جامعه موئثريت داريم  .از طريق رای تصميم ميګيريم که چه
کسی کشور ما ( سويدن ) را پيش ببرد.
در سويدن تهداب ديموکراسي بر اساس قوانين استوار است .
قوانين اساسی در سويدن به ذات خود اساس قوانين و قواعد
ديګر ميباشد  .اين قوانين و قواعد مانند موازبت اطفال ،
مکاتب  ،حقوق و خدمات عامه اند .
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حقوق بشري
ملل متحد در  1948راجع به حقوق بشری نقاط اتي را
وضاحت داد :


همه انسانها ازاد  ،و دارای ارزشهای و حقوق
مساوی به دنيا امده اند.



هر انسان حق تبارز نظر و ازادي بيان را دارا است .



هر انسان حق دارد که طور مستقيم و يا از طريق
نماينده خود در بخش اداره ی کشور خود تصميم
بګيرد .

ديموکراسي و حقوق بشری با هم پيوند اند  .در يک
جامعه برای به ميان امدن ديموکراسي زيادتر به حقوق
بشری نياز است  .از طريق حق يک تعليم و تربيه بهتر
اعضای يک جامعه ميتواند حقوق خود را خواسته و
انتظار بدست اوردن انرا داشته باشد  .از طريق داشتن
امکان مطالعه و طلب اطالعات امکانات ان را فراهم
ميسازد تا سياست را درک کرده و در ان فعال باشد .
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ارزشهای ديموکراتيک
در ديموکراسي انسان حق دارد تا در بخش چګونګي اداره و
يا هم پيشبرد سيستم اقتصادی و اجتماعي باالی سياسيون
خود نظر انتقادی داشته باشد  .پيهم با ازادي کالم مسئوليت
هم به ميان می ايد  .بد ګفتن در باره کسی مجاز نيست و
تنفر از ګروپهای مختلف مردم بيقانوني شمرده می شود .
ازادي کالم معنی انرا ندارد تا کس هر چيز می ګويد ديګران
بايد انتقاد نه کنند و در مقابل ان چيزی نه ګويند  .کسی که
نظر خود را اظهار ميدارد بايد در ان انتقاد را هم بپذيرد .
جامعه ی ديموکراتيک بر ارزشهای ديموکراتيک استوار است ،
اعضای چنين جامعه از راه مراعت قانون ازادی بيان  ،حوصله
مندی  ،مساوات حقوق زن و مرد  ،تقسيم قدرت و مساوات
را حفظ ميکنند  .شنيدن صدای هر شخص يک بخش از
ديموکراسي است .
اعضای يک جامعه ی ديموکراتيک از تمامي حقوق جامعه
استفاده کرده ميتوانند  .يعني ما راجع به هر حزب جامعه ی
خود معلومات بدست اورده ميتوانيم  ،ما ميتوانيم از هر کس
سوال کنيم و يا در باره او پرسيده ميتوانيم که چه کس به او
رای داده است  .اعضای جامعه ميتوانند خود را در احزاب
تنظيم نمايند و ازين طريق صدای خود را در انتخابات عمومي
به ګوش مردم برسانند .
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بعد ازان که مردم نماينده خود را برای پارلمان انتخاب نمايد،
نما يندهای مذکور بين خود يک تن را به حيث وزير دولت
(  ) statsministerانتخاب مي نمايد  .همان وزير دولت اعضای
يک حکومت را انتخاب مينمايد .حکومت مذکور بايد از
پارلمان رای اعتماد بګيرد  ،ور نه ان حکومت به کار خود
ادامه دا ده نه ميتواند 349 .عضو پارلمان بعد از رای اعتماد
به حکومت ( کابينه ) تا ختم دوره کاري شان فعاليت های کابينه
را تعقيب مينمايد و مي بينند که ايا اعضای حکومت کار
خود را به پيش برده مي تواند ؟

تصميم کجا ګرفته ميشود ؟
وقتيکه ما در کمون رای ميدهيم  ،ما امکاناتی را برای خود
ميسر مي سازيم تا بر مسائلی که به ما ارتباط ميګيرد تصميم
بګيريم  .تصاميم در بخش مکاتب  ،مکاتب اوليه ( فر سکوال ) ،
ميدانهای سپورت و غيره از طرف امران کمون که مرجع بزرګ
اخذ تصميم کمون هستند ،ګرفته ميشود .احزاب مختلف در
بخش مصرف پولی نظريات مختلف دارند  ،طور مثال چه مبلغ
پول بايد برای کارمندان مکاتب اوليه تخصيص دا ده شود و
يا چند تعمير بايد برای موازبت انسانهای پير اعمار شوند .

پارلمان بوديجه دولت را تصويب کرده و در تخصيص ان به
شعبات مختلف تصميم ميګيرد  .وظيفه مهم پارلمان قانون
سازي در کشور است  .فيصله هايکه در پارلمان ګرفته ميشود
در تمام کشور قابل قبول ميباشند  .وظيفه ديګر پارلمان اين
هم است که با حکومت يک جای راجع به سياست خارجی
کشور تصميم بګيرد .
اعضای پارلمان وقت زياد خود را به ديدار با موکلين خود ،
شرکتها و سازمان ها صرف ميکنند .موکلين به وکيل های
انتخابی خود برای دادن نظر و مفکوره امکانات کافی دارند .
پارلمانRiksdag

برای انتخاب امران کمون در چهار سال يک دفعه مانند
پارلمان و الندستينګ انتخابات صورت ميګيرد .

کمون چنين اداره ميشود

الندستينګ  landstingدر بخش موازبت  ،مسائل صحي و
ترانسپورت عامه تصميم ميګيرد  .در بعضي مناطق به عوض
الندستينګ تشکيلی به نام حوزه وجود دارد .
امران الندستينګ و يا حوزه مراجع اصلي ګرفتن تصميم
هستند  .امران مذکور در بخش ماليات و مصارف پولي منطقه
خود تصميم ميګيرند .

پارلمان نه ميتواند تعداد زياد سوال های سياسي را به سويه ی
ملي فيصله نمايند .سوال های مذکور به فعاليت ها و همکاري
بين المللي نياز دارند مانند مسئله تاثيرات غازات ګلخانه .
مسائل محيط زيست و اقليم اکثرا به اتحاديه ی اروپا تعلق
ميګيرد  .در  1995سويدن عضو اتحاديه ی شد و حقوق
اتحاديه ی اروپا را بدست اورد .اين معنی انرا دارد که تمام
قوانينيکه در اتحاديه ی اروپا به ميان مي ايند ما فوق قوانين
سويډن ميباشد  .مسائلی که در  EUفيصله ميګردد در مسائل

کمون ها و الندستينګهای سويدن چنين محاسبه ميکنند که
 60%سواالت تحت تاثير فيصله های  EUميباشد .
هر

پنجم

سال

Så styrs landsting och regioner
در  290کمون اضافه از  38000مصروف وظيفه اند  ،در 20

الندستينګ و حوزه  4600نفر کارمندان انتخاب شده کار
ميکنند  .اکثريت سياسيون که در کمونها  ،الندستينګ و حوزه
ها مصروف کار هستند در وخت فراغت خود کار ميکنند.
يعني انان در پهلوی شغل اصلي و يا درس خواندن اين کار را
پيش ميبرد .
پيشنهاد های مردم کاريست که در بخشهای مختلف کشور

روزمره سويډن تاثير دارند .

انتخابات

برای

پارلمان

 Europaparlamentetپارلمان اروپا

EU

مورد استفاده قرار ميګيرند  .ان به اين معنی که کسانيکه در
کمونها  ،الندستينګها و يا حوزه ها زندګي دارند به اساني
ميتوانند پيشنهادات ازاد خود را در مورد فعاليتها و يا

ميباشد .

مسئوليت های

کمون  ،الندستينګ

يا حوزه خود بدهند.

پارلمان در سويډن بحيث نماينده مردم بلندترين سازمان تصميم
ګيرنده است .
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Så styrs en kommun

سواالت برای مناقشه :
ديموکراسي يعني چه ؟ در انترنيت لينکهای مختلف را ببينيد و
بګردين و تعريف ”ديموکراسي” را بيابيد  .فلمی که در زير امده
ببنيد .
ايا چنين رژيم کشوری را مثال داده ميتواني که رسانه های ازاد را

مناقشه کنيد که ديموکراسي برای شما چي معنی دارد ؟

اجازه نميدهد ونه انها تشويق ميکند ؟

اين چطور ميشود که در يک کشوريکه در ان ديموکراسي نه باشد ادم
زندګي کند ؟ درين مورد فلم را ببينيد و سخنان مردم را بشنويد که
چي ميګويند  .فلم را با هم مناقشه کنيد .
چه قسم سخنان انها کمبود ديموکراسي را نشان ميدهد ؟ چقدر برای
تان مهم است که در ديموکراسي زندګي کنيد ؟
Levande Historia: Demoratins grunder

از ديموکراسي چه قسم استفاده ميشود؟ مثالهای روابط مختلف را

ديموکراسي در دنيا فعال چه طور است ؟ دو صفحه ی انترنيت را
ببينيد .

Europaportalen
Democracy index
بعد از ديدار اين دو نقشه چه فکر ميکنيد؟

بګوييد و بګوييد که ديموکراسي چه طور بدست مي ايد ؟ طور مثال
شما در فاميل خود چه قسم فيصله ميکنيد ؟ در يک اتحادي که
خودت عضويت داري  ،چه طور اواز خود را به ديګران ميشنواني ؟
رول شما در ديموکراسي چيست ؟ در ديموکراسي مسئوليت و حقوق
خودت چيست ؟ خودت چه قسم مسئوليت خود را بجا مي اوري و
هم چي قسم حقوق خود را بدست مي اوري ؟
سخن شما را که ميشنود ؟ کمون ؟ النډس تينګ \ حوزه ؟ پارلمان؟
 EU؟ خود را مطلع بساز که در اداره ی پارلمان \  \ E Uکمون و
النډستينګ که ها کار ميکنند ؟
حقوق انساني را خوب بخوان  .يګانه حق از حقوق که به نظر شما
اهميت زياد دارد و هم مورد عالقه شما است مطالعه نماييد .
Mänskliga rätigheter
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تمرينهاي چهار کونج
تمرين چهار کونجه براي اين است که استادګي خود را در ان نشان داده و يک انتخاب را مکنيد  .در مثال زير چهار امکانات
وجود دارد  .هر امکانيت از يک کونج يک اطاق نم ايندګي ميکند  .بياييد هر يک در يک کونج که موافق ذوق شما باشد
باستيد  ،هنګاميکه هر يک انها کونج مورد عالقه خود را انتخاب نمود  ،بعد ازان شما همه تان در يک کونج استاده شويد،
به يک ديګر خود بګوييد که شما چرا اين کونج را انتخاب نمودي د .بعد از ان دو نفر از هر کونج به ديګران بګويند که انها چه
قسم فکر ميکرد .

در ديموکراسي چي چيز مهم

است ؟

 . 1حق اظهار نظر
 . 2حق داشتن در سازمان مورد عالقه ی شخص
 . 3حق رای دادن در انتخابات عمومي
 . 4امکانات مورد عالقه شخص

مسئوليت ديمو کراسی و حقوق بشري را که دارد ؟
 . 1دولت ــ مقامات  ،النډستينګ  ،کمون
 . 2ملل متحد  ،ديګر سازمانهای بين المللی
 . 3تحرکات مردمي و کارمندان رضاکار
 . 4سازمانها ــ شما و ما
 . 5امکانات ديګر
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حساسيت ديموکراسي
راي دادن يعني مسئوليت بدوش ګرفتن

ديموکراسي به معنای مردم ساالری  .معنی اينکه مردم سويدن
در جامعه خود در هر فيصله امور شامل هستند  .اما در

ديموکراسي در سويدن بخاطری به صورت احسن به پيش

جامعه سويدن نظر به سيستم ديموکراتيک توسط نمايندهای

ميرود که مردم احساس مسئوليت ميکند و ار طريق رای دادن

مردم پيش برده ميشود  .يعني مردم برای کمون  ،النډستينګ ،

در انتخابات همکاري ميکنند  .برای اينکه سيستم سياسی يک

پارلمان و پارلمان اروپا لېدر خود  ،نماينده را انتخاب ميکند .

کشور پيش برود بايد احزاب مختلف وجود داشته باشد و مردم

اين ه مه در شکل حکومت امده که از جمله ی چهار قانون

بايد به احزاب مذکور رای دهند  .در اثنا رای دادن مردم در

اسا سي سويدن يک قانون است  .شکل حکومت اين را بيان

همان حزب شخص مورد عالقه ی خود را انتخاب مي کنند.

ميدارد که کشورش بايد چه قسم اداره شود و مردم کدام حقوق

مردم مسئوليت دارند به حزبی رای دهد که طرفدار ديموکراسي

ديموکراتيک را دارا باشند .

باشد .
صد سال پيش مردم مبارزه ميکردند تا جامعه ی داشته باشند
که در ان حقوق مساوی رای دادن ،خدمات عامه برای همه و
حقوق مساوی وجود داشته باشد  .امروز مردم سويدن اين
چنين ديموکراسي را دارد که در ان اطمنان بنيادی وجود دارد.
ممکن انسان فکر کند که اين همه برای ابد وجود داشته باشد.
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تشويشوهای مختلف
در حال حاضر اقتصاد سويدن بسيار خوب به پيش ميرود و در
سالهای اخر بيکاري کم شده  .الکن در عين وقت يک تعداد
مردم سويدن ميګويند که انکشاف مملکت براه غلط در حرکت
است  .انها مي پرسند که ” سويدن به کدام طرف ميرود؟ ” .
درين سوال يک احساس بي اطمناني وجود دارد  ،که در دنيا
چي رخ ميدهد و اين سوال خود باالی سويدن بی تاثير نه

تفاوتهای بزګ و کوچک
تفاوتها بين انتخاب کننده ها و منتخبين سياسي شان به
مقايسه ی سابق زياد شده  .اين به خاطريکه در حال حاضر مردم
در احزاب سياسي چندان اشتراک نه مي کنند  .اګر امروز را به
 60سال کذشته مقايسه نمايم  ،امروز مردم نه ميخواهند که در
کمون بحيث کار مندان سياسي ايفای وظيفه نمايند  .در 1952
تقريبا  200 000نفر به حيث سياسيون در کمون کار ميکردند.
امروز اين تعداد به  36 000کاهش يافته  .يعني الحال از جمله

ميباشد .

ما تعداد کمی وجود دارد که کدام کارمند سياسي را

تحقيق نشان ميدهد که اين تشويشها در اين اواخر زياد نه

بشناسند.

شده  .ديده ميشود که ګروپهای مختلف در بخش اشيايی

از طرف ديګر امروز ما در جامعه ی زندګي ميکنيم که در ان

مختلف تشويشها دارند  .طور مثال اشخاص با سويه ی
تحصيلی پايانتر از جنايات تنظيم شده در جامعه  ،کمبود
خدمات اجتماعي و از ازدياد تعداد مهاجرين تشويش دارند .
اشخاص دارای تحصيالت عالي از افرطيت سياسی  ،ضعف

بدست اوردن تعداد زياد اطالعت کار اسان است  .طور مثال
ما امروز ميتوانيم اطالعات را از صفحه انترنيتي کمون و يا
مستقيما از تحقيق بين المللی بدست بياوريم  .ممکن است
اطالعات يک وزير را از صفحه ی تويتر و يا از کارمند

ديموکراسي و تغييرات در اقليم تشويش دارند .

پارلمان اروپا را از راه رفاقت صفحه ی فيس بوک او بدست

افراد زياد جامعه انتظار اين را دارند که سياسيون بايد باالی

بياوريم  .راهايی زيادی وجود دارد که با مقامات مختلف عالی

مشکالتي که افراد جامعه ازان تشويش دارند کار کنند و راه
حل را برای ان بيابند .تعدادی مي انديشند که سياسيون به
انها ګوش نه ميدهند  .در نتيجه اين انديشه خطر ان وجود
دارند که مردم اين را احساس کنند که ديموکراسي ما مشکل
ما را حل کرده نميتواند  :رای دادن ما کدام معنی ندارد ،
سيايون منطقه ی ما باز هم به ما ګوش نه ميدهند  .بهتر
خواهد بود که ما قانون را بدست خود ګرفته و جلو انها را
بګيريم که موترها را مي سوزانند .
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رتبه مخابره نمايم و نظر خود را ابراز بداريم .

مشق کنيد تا نظم ببينيد
انتخابات ازاد هنوز هم در يک تعداد ممالک دنيا خواب و
خيال است  .در ممالک زياد در دنيا ديموکراسي رو به خرابي
است  .در اين ممالک قوانين تغيير ميکند و حکومتها باالی
رسانه ها و محاکيم کنترول به وجود مي اورند .رسانه های
ازاد و کار های حقوقی بيطرف اجزای مرکزي يک جامعه
ديموکراتيک است  .يک مثال زنده اين را در چوکات اينده

در ديموکراسي اعتماد مهم است
برای پيشرفت خوب جامعه در بين افراد جامعه اعتماد مهم
است  .اعتماد در بين افراد جامعه کار تصميم ګيري را اسانتر
ميسازد  .تحقيق نشان ميدهد  ،در کشور هايی که بين
باشندګان شان اعتماد بلند وجود دارد  ،در انجا يک
ديموکراسي مستحکم وجود دارد و سويه ی خيانت و جنايت
در انجا ضعيف ميباشد .

راجع به کشور پولينډ بخوانيد .

در سويدن و ديګر کشور های اروپای شمالي (  ) Nordenيک

ما بحيث اعضای جامعه مسوئوليت داريم تا راجع به جامعه ی

اکثريت بارز ميګويند که انها باالی اعضای ديګر جامعه

خود معلومات بدست بياوريم  .وقتيکه ما اين کار را ميکنيم
نياز داريم تا طرز تفکر تنقيدي را ياد بګيريم و راجع به
مسائل خوب فکر کنيم  ،و تنها به انانيکه چيغ ميزنند و يا از
حس باور مندي مردم استفاده ی سو ميکنند عقيده مند نه
باشيم .
اګر از طروق مختلف به اشيا ببينيم و در ان يک ارتباط پيدا
کنيم بعدا ما اشخاص مختلف را خوبتر درک بکنيم و به انها
اعتماد پيدا کنيم  .از طريق ګوش ګرفتن به يکديګر  ،به نوبه
خود انتظار کشيدن  ،ديګران را اجازه دادن تا سخنان خود را
تکميل کنند بعدا با استفاده از فهم فيصله کردن چيزيست که
ما با ان ضرورت داريم تا مشق کنيم  .از ديموکراسي بايد هر
روز کار ګرفته شود نه تنها در روز انتخابات .

اعتماد دارند  .در سويدن اعتماد در بين مردم هنوز هم در
حالت باال دوام دارد  .تحقيق نشان ميدهد که درين ساحه
وجود اعتماد در بين ګروپهای مختلف جامعه يکسان به نظر
نه ميرسد .در سالهای اخر اعتماد در بين ګروپهای مختلف
جامعه پايانتر امده  .طور مثال اعتماد در بين ګروپهای که
بيکار اند ،کسانيکه بخاطر مريضی کمک اقتصادي ميګيرند
يا  sjuk-/aktivitetsersättningو در بين کسانی که قضاوت
مي کنند که حالت صحي شان خوب نيست  ،پايانتر امده .
ميبينيم که اعتماد در بين يک تعداد کروپها کم است  .ولي
امروز اعتماد در بين همان ګروپها پايان تر امده که طرفدار
 Sverigedemokraternaهستند  .اعتماد در بين همان رای
دهندګان هم پايان تر است که خود را در بين احزاب پارلمان
شامل نه ميبينند و کسانيکه طرفدار کدام حزب نيستند .
اګر اعتماد در يک کشور کم شود  ،ممکن ديموکراسي در ان
کشور غير مستحکم شود .
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معلومات  :انتخابات عمومي ازاد

معلومات  :ازادي اساسي ــ حقوق

حق رای عام  .همه باشندګان سويدن  svenska medborgareکه

سيستيم ديموکراتيک به ما يک تعداد ازادی های اساسي و

سن شان  18سال باشد حق رای دادن پارلمان را دارد  .در

حقوق ميدهد مانند :

انتخابات کمون و الندستينګ نياز به svensk medborgarskap



نيست  ،ثبت در دفتر احصائيه کمون شرط است .

احساس


حق مساوي ی رای  .رای هر رای دهنده مساوی به رای دهندګان
ديګران ميباشد  .هر نفر حق يک رای را دارا ميباشد.

انتخابات سري  .رای دهندګان مجبور نيست تا رای دهی خود را
به افراد ديګر اشکار نمايد  .اين هم ممنوع است که بدون اجازه
رای دهنده نظر سياسي او را ثبت نمايد .

ازادی اطالعات  :ازادي ګرفتن اطالعات و قبول کردن
اطالعات ديګران



ازادي مجالس  :تجمع با همی  ،تجمع برای دادن
معلومات  ،ازادی هدف و غيره و ازادي نشان دادن

انتخابات .ازاد .هيج کس تصميم ګرفته نه ميتواند تا رای دهنده
را مجبور به رای دهي به کدام منتخب وادار نمايد .

ازادی بيان  :ازادی اظهار افکار  ،ازادي نظر و

مواد هنري .


ازادی تظاهرات  :ازاديکه افرد خود تظاهرات ترتيب
دهند و يا در جاهای عامه در مظاهرات اشتراک ورزند .



ازادی اتحاديه  :ازادی تشکيل اتحاديه و هم ازادی
اشتراک در اتحاديه و سازمان ها .



ازادی دين  :ازادی داشتن دين تا انسانها خود يا
همراه با ديګران دين خود را حفظ نمايند .
”Läs mer i ”Så styrs Sverige

معلومات  :در پولينډ چه ميګذرد ؟
در پوليند  högerpopulistiska partiملی ګرايانو ( حزب راست ګرا ) ” ”Lag och rättvisaدر  2015برنده ی انتخابات ګرديد .اين
حکومت خدمات عامه (  ) den allmännyttiga tv:n och radionرا تحت کنترول خود اوردند .پارلمان يک قانون جديد را بميان اورد
تا وزير ماليه امران راديو و تلويزيون دولتی را برکنار نموده و در عوض شان امران نو مقرر نمايند  .وزير کلتور نو در سخنان خود
ګفته است ” کلتوريکه تمويل ان از بوديجه ی دولت ميشود بايد در ان وطنپرستي باشد و قهرمانان پوليندی در ان به دنيا معرفي
شوند ”  .اتحاديه ی اروپا و ګروپهای حقوقي ديګر تشويش خود را نشان ميدهد که اين چنين قوانين در کشور حالت حقوق بشری
را متضرر خواهد ساخت .
پارلمان پوليند چنين رای هم داده است که قاضی های سابقه ی محاکم عالی بايد به تقاعد مجبور شوند و به عوض انها وزير
عدليه قاضي های نو را مقرر نمايند  .اين کار معنی اين دارد که رژيم باالی ادارات حقوقي کنترول بوجود مي اورد  .ګفته ميشود
که جامعه ی ديموکراتيک بايد يک سيستم فعال حقوقي داشته باشد و هر فرد جامعه به ان دسترسي داشته باشد  ،پوليس و
سارنواالن صادق  ،وکالی و قاضی های نا بسته داشته باشند  .سياسيون و مقامات نه بايد باالی محاکم تاثير داشته باشند که در
يک حالت خاص افراد را چطور محاکمه شود .
)(Källor: SVT, DN, Sveries Advokatsamfund
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سواالت برای مناقشه
سواالت مناقشه را برای يک ديګر انتخاب نماييد :

ايا شما در کدام فعاليت اجتماعي فعاليت داريد ؟ طور مثال مسائل مخدرات ،مساوات حقوق زن و مرد ،محيط زيست  ،ارامي در منطقه
زيست و يا کدام فعاليت ديګر  ،راجع به فعاليت خود حرف بزن .ندچطور شما ميتوانيد تا ديګران را هم فعال بسازيد ؟ چطور ميتوانيد
باالی قدرتمندان تاثير ګذار شويد ؟
در سويدن ما انتخابات عمومی داريم .در سويدن نظر به کشور های ديګر زياد مردم رای ميدهد  .در سال  85,8% 2014مردم رای
دادند .در  1976در انتخابات پارلمان  91,8%رای دادن  .اګر اين انتخابات را با انتخابات اخر ايالت متحده مقايسه کنيم  ،در ان 55%
امريکايی ها رای دادند  .خودت چه فکر ميکني که اګر در انتخابات عامه سويدن کمتر مردم رای دهند ؟
در بين ګروپهای مختلف جامعه در مورد اشتراک در انتخابات تفاوتها وجود دارد  .طور مثال کسانيکه ببيکار اند و انانيکه تحصيالت
عالي نه دارند و انانيکه در ممالک خارجی تولد ګرديده در انتخابات کمتر شرکت ميکنند  .ايا ګفته ميتواني چرا ؟ خودت چه فکر
ميکنی که دليل ان چي است ؟
ته څه فکر کوې چي دا داسي ده ؟ دليل ان چه خواهد بود ؟
آيا ګفته ميتواني که خوبترين دليل ان چه است که خودت در انتخاب رای ميدهي ؟ اګر با کسی روبرو شوي که در انتخابات رای نه
ميدهد ــ به او چي مي ګويی ؟ راجع به اين سوال معلومات جمع کنيد تا زياد مردم رای بدهند .
اين دو فکتور ” انتخابات ازاد و عمومي ” و ” ازادی اساسی ــ و حقوق” را بخوانيد  .ايا خودت از اين حقوق استفاده ميکني ؟ مثالهای
انرا بګوييد که به چه قسم ازان استفاده ميکنيد ؟
اين متن را راجع به پوليند بخوان  .خودت راجع به ان چه فکر مي کنی که در انجا چه واقع ميشود ؟ در ان کشور که حکومتش باالی
رسانه ها و محاکم کنترول نافذ ميدارد کدام خطر وجود دارد ؟ ايا اين چنين در سويدن هم رخ داده است ؟ ايا اين ممکن خواهد بود
که سويدن هم چنان يک رهبر را پيدا کند مانند دونالد ترمپ در امريکا ؟ چنان يک رهبر که ديوار ها اعمار ميکند و رسانه ها را
دشمن خود می نامند ؟
طبق معلومات سازمان  OECDدر اين  30سال اخر فاصله بين ثروتمندان و غريبان باال رفته  .در دنيا سرمايه ی  1%ثروتمندان اضافه از
دارايی تمام باشندګان متباقی دنيا ميباشد  8 .مرد اضافه از  50%متباقی مردم غريب دنيا دارايی دارد  .سويدن از جمله ی 36
کشورهای  OECDيګانه کشوريست که مساوات در ان زيادتر است  .الکن در اين اواخر از جمله ی کشور های  OECDدر سويدن در اين
اواخر تفاوتها بين ثروتمندان و غريبها بسيار زود زياد شده  .حتی در بخش مسائيل صحي بې مساواتي زياد شده  .خودت چه فکر مي
کني که بلند رفتن اين خال ها در جامعه باالی ديموکراسي و سولدارتی چقدر تاثير ګذار است ؟ در يک رپورت “ kunskap, NBV
“  bildning och insiktبخوانيد .
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http://www.nbv.se/globalassets/dokument/huvudmannaarbete/kunskap-bildning-insikt-2017

افاده ها ( جمله ها ):
ــ ميتوانيم از طريق رای داده بر جامعه تاثير کنيم

چوکی ګرم

ــ فکر کرده ميتوانيم که در اداره ی کمون کار کنم

يک ارزيابي که همه در باره ان فکر کرده

ــ رای دادنم مهم است

ميتواند

ــ بی تاثير است هر قسم که رای ميدهم
ــ سياسيون عادي خلکو ته غوږ نه نيسي
ــ تماس ګرفتن با يک شخص سياسي کار اسان است
ــ سويدن يک ديموکراسی قوي دارد
ــ در ديموکراسي اين بسيار مهم است که رسانه های مستقل و
ازاد وجود داشته باشد

يک نفر افاد های زير را بخواند  .ديګران طور يک حلقه باالی
چوکي ها نشسته ان  .در ميان چوکي ها يک چوکي خالی
است  .انان که افاده خوانده شده را تائيد ميکنند از چوکي
خود بر ميخيزند  .انان يکه با افاده ی فوق موافق نيستند و يا
تصميم ګرفته نه ميتونند از چوکي خود نه ميخيزند  .ګاه ګاه

ــ ما بايد رای دادن مردمي  folkomröstningarزياد داشته

استاد ميشوند و حرف ميزنند .

ــ من درين فکر نه ميکنم که در اتحاديه ي اروپا  EUچه

امکان دارد در اين تمرين اشتراک نمايد بدون انکه از چوکي

ميګذرد

خود بخيزند  .مشترکين ميتوانند باالی افاده ها مناقشه کنند .

باشيم

ــ رخ دادن هر غلطی در اين کشور مسئوليت سياسيون است
ــ ما اشخاص ديګر ميتوانيم تا باالی منطقه ی که زندګي داريم
تاثير داشته باشيم
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اينجا معلومات بيشتر بخوانيد
 ميخواهند در سويدن تغييراتSD  امده است مينويسد که چه قسم سويريه ديموکراتانOrdfront يک مضمون که در
 انها ميخواهند تا دولت بايد رسانه ها را کنترول نمايند و کلتورهای متعدد و پلوراليزم که امروز در. بنيادي بياورند
: سويدن وجود دارد از بين ببرد

http://ordfrontmagasin.se/hur-saker-ar-grundlagen/

: احصائيه ی اشتراک کنندها در انتخابات

http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/val-och-partier/valdeltagande/

: انها بيرون ماندن از جامعه را تائيد نه ميکند

http://www.corren.se/asikter/ledare/olle-wastberg-demokratins-utanforskap-om4890624.aspx

: انکشافات در سياست پوليند و رسانه ها در ان

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kritiserad-medielag-sjosatts-i-polen

: انکشاف سياسي پوليند اوضاع حقوقي در ان کشور

https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2017/oktober/rattsstaten-under-attack-i-polen/

: ) populism ( راجع به ديموکراسۍ و

http://www.na.se/kultur/ar-demokratin-hotad-av-extremismen-folj-var-nya-serie-demokratiunder-press

Statistik om demokratitrender, SOM-insitutet:
:  مانند يک موسسه، احصائيه ی ميالن ديمو کراسی

http://som.gu.se/digitalAssets/1648/1648468_28-svenska-demokratitrender-2016.pdf

16

از حبابهای فلتر و خبرهای جعلي
در سالهای اخر سخن از اخبار جعلي  ،حبابات فلتر و
مقاومتهای معلومات زياد شنيده ميشود  .کدام معلومات بما
چه قسم ميرسد ،از طرف که  ،ما چه قسم ميګيريم و چه کس
عقب ان استاد است  ،اين اطالعات رول بارز دارد که ما چه
قسم در جامعه از ديموکراسي کار ميګيريم  .ازين سبب ما
ضرورت داريم که راجع به اين طور سواالت معلومات بدست

جوابهای اسان به سوالهای مشکل

بياوريم .
نشر و پخش اطالعات جعلي  ،اخبار غلط (  ) fakenewsکدام

چرا مردم به ان چيز باور ميکند که راست نيست ؟ ان اطالعات

پديده ی جديد نيست  .چيزيکه جديد است ان محتوای اخبار

غلط که به طور ساده معلوم ميشود ممکن به تشريح مشکل

جعلي است که به سرعت به تمام دنيا ميرسد  .خطر ان وجود

محتاج باشد  .طور مثال تنها به يک دليل ګفته نه ميتوانيم که

دارد که بعض مردم به ان اعتماد ميکند با وجوديکه ان بالکل

چرا يک شخص جنايت کار ميشود  ،بلکه جاني بودن او بر

غلط است  .مقاومت معلومات و يا مقاومت علمي معنی اينرا

داليل زياد استوار است  .اګر ګفته شود که جنايت شخص

دارد که مردم بر سخنان غلط خود خود محکم ميشوند ،با

مربوط به سابقه ی اوست  ،از منطقه ی که او امده مربوط است

وجوديکه واضح معلوم ميشود ان سخنان غلط اند .اين

يعني اشاره به کشور اصلي اوست  .اين دليل شان يک جواب

احساسات است و نه عقل .

اسان برای يک مشکل بزرګ ميباشد  .منبع اين چنين جواب
افکار سياسي و حزبي انان است که برای مشالت بزرګ جواب
اسان پيدا ميکنند .

شخصيکه باالی سخن خود بدون کدام اساس کامل محکم
باشد ،معنای اينرا دارد که ان شخص به ان باور دارد  .اين
کار اساس علمي نه دارد  .طور مثال بر اساس علم ثبوت

ما انسانها حمايه ی انها را قبول داريم که همنظر و همعقيده ی

ميکنيم که زمين کروی است  .انانيکه محض ميګويد ،بلی !

ما هستند  .در چنين حاالت انسان احساس خوشي ميکند که

کره ی زمين کروی است  ،اين سخن انان بر بنای علم شان نه

در نظر و عقيده ی ثابت خود تنها نيست  .شايد کار مناسب

بلکه اين باور شان بر تفکر شان استاد ميباشد .

همان باشد که ادم در يک ګروپ فيسبوک اشتراک نمايد که
ازان طريق نظر ادم به ديګران ميرسد  .اسان است که ادم به
اساني تحت فشار اجتماعي بيايد که مانند ديګران فکر کند .
انانيکه ما دوستش داريم  ،به اساني تحت تاثير سخنان شان
مياييم  .متخصصين معتبر درين مورد عقيده دارند  .حتی
اشخاصيکه خود را متخصصين ميدانند بايد حوصله داشته
باشند که معاينه شوند .ايا انها دفاع سخنان خود را کرده
ميتواند ؟ ايا انان دفاع ساحه ی را ميتوانند که انان خود را
متخصص مينامند ،يا از کدام ساحه ی ديګر ؟ درين مورد
متخصصين ديګر چه ميګويند ؟
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ديموکراسي را متاثر ميسازد

حباب فلټری

خطر وجود دارد که ما همان فهم را ميګيريم که ګروپ ما به

حباب فلټری چنين يک پديده است که درين اواخر زياد عام

ان يقي ين دارد و انرا حمايت ميدارد  ،حال انکه ما چيزي که

شده است  .اين پديده چنان شرح ميشود که ما در انتر نيت
در ”حبابها ” جمع ميشويم که با طرز تفکر ما موافق اند .اين
کار توسط الګوريتمي ( پالن منظم ) پيش ميرود  .اين بدين
معنی وقفيکه ما بعضي صفحات انترنيتی  ،ګوګل  ،فيسبوک
را مالقات ميکنيم از همه اولتر همان ليست را ميپاليم که ما
خود انرا خوش داريم  .اګر ما يک کلمه را در دو کمپيوتر
جداګانه ميبينيم  ،هر دو کمپيوتر همان دو کلمه را در دو
بخش در کمپيوتر از جاهای مختلف با معنی های مختلف پيدا
ميکند  .اين به خاطريکه مالقات های پيشتر که از جاهايی

ضد اين نظر باشد رد ميکنيم  .اګر کس به اين باور است که
کانابيس خطرناک نيست  ،پس به اسانی ان معلومات را
ميګيرند که اين عقيده ر ا حمايت ميکند  ،نه ان رپورتيکه
سخن از تمام خطرات کانابيس ميزند  .حتی اګر دو رپورت از
خطر ناک نه بودن کنابيس سخن ميګويد و صدهای ديګر از
خطرناک بودن ان .
اګر زياد مردم باالی معلومات غلط باور داشته باشند  ،پس
اين کار جامعه و دموکراسي را متضرر ميسازد  .طور عنعنوي
سويدن کارکنان خوب  ،رسانه های متوازن و ماهر داشته اند .

مختلف در هر کمپيوتر به ميان امده است .

در جامعه يک تعداد مردم به رسانه هايی عقيده دارند که از

اينکه شما با کدام خبرها رو به رو ميشويد مربوط انست که

خبرهای ان خواست انرا ندارد که باالی علم استادګي داشته

رفقای شما با کدام رسانه ی اجتماعي در تماس اند  .ګفته
ميتوانيم که شما  SVTاز طريق انترنيت ميبينيد ،به هر پيمانه
که شما بر ويديو  SVTکليک ميکنيد  ،هر چند که خبرهايی
 SVTرا ميبينيد بهمان پيمانه در صفحه ی فيسبوک شما
پروګرامهای  SVTزياد اشکار ميشود  .ان پروګرامها که خوش
نداريد پيش شما نه ميايد و يا بلکل از تماس شما بيرون
ميمانند .
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باشند  .اګر ما از منابع زياد و مختلف اطالعات ميګيريم ،
برای ما فهم واقعيت های مختلف را ميدهند  .ممکن ادم
بګويد که بدست اوردن اين معلومات ضد و نقيض است  ،که
کس بين ګروپهای مختلف ميايد  .اين مشکل خواهد باشد که
راجع به ج امعه سخن بزنيم  ،باهم موافق بيايم و با هم اشتي
بکنيم .

رسانهای اجتماعی وسعت نظر به
ميان مياورد
سوال اينست که حبابها به کدام اندازه با هم ” نزديک ” اند ؟
به کدام پيمانه بزرګ ما در حبابهای فلتر خود را شامل
ميسازيم ؟ بر اين مفهوم تنقيد وجود دارد  .ازان جمله از
يونيورستي  ، Göteborgانها می بينند که مردم از رسانها چه
قسم کار ميګيرند  .انها ميګويند که حباب فلتر يک سخن
خيالي است  .اګر حباب فلتر وجود داشته باشد بايد هر وقت
موجود باشد  .محقق پوهنتون يتبوری Annika Bergström
ميګويد ” ما هر وقت ان رفيق ها ،ارتباطات و فعاليتها را
انتخاب کرده ايم که ما را تائيد کرده است .
تحقيق عادت رسانه ها نشان ميدهد که در جامعه يک ګروپ
کوچک مردم وجود دارد که تنها انان را انتخاب ميکنند که با
انها توافق نظر دارند  .الکن به يک تعداد زياد رسانه های
اجتماعي نظر وسيع ميدهد  .معاينات زياد نشان ميدهد که
تعداد زياد از طريق انتر نيت و رسانه های اجتماعي معلومات
متفاوت بدست مياورد  .به تفاوت از يک حباب  ، tätاز رسانه
هايی اجتماعي ديګر که برای ما خبر ميفرستند شايد معلومات
خوب و مفيد بدست بياوريم  ،که شايد به خواندن ان قادر نمی
بوديم .
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تنقيد بر منابع
ما احتياج داريم  ،اطالعاتي که بدست ما مي ايد ارزيابي کنيم  .اين کار تنقيد بر منابع مينامد  .معنی اين کار اينست که ما
بايد طور سيستماتيک منابع اطالعات را ارزشيابي کنيم که باوري است يا نه  .يک منبع همان جای يا مرجع است ما مواد
معلوماتي را ازان ميګيريم .
ما دايم از طريق منابع راجع به کدام چيز اطالعات بدست مياوريم  .از رسيد ماشين مغازه ما ميدانيم که کدام کس چه چيز را
خريده است و کتاب کمکي  uppslagsbokبه ما معلومات ميدهد  ،يک انترويو (  ) intervjuتيپ شده به ما راجع به يک نفر
اطالعات ميدهد که به او چه رخ داده است و يک ګلدان ګلي قديمي استعمال اشيايی مردم قديمي را نشان ميده .همه ی اين
منابع برای ما اين چنين اطالعات ميدهد که اساس فهم ما را تشکيل ميدهد.
بسياري از مردم اطالعات خود را از انترنيت بدست مياورند  .امکان دارد اين زياد خوش ايند احساس شوند .اما انترنيت برای
ما امکانات برابر ميکنند که ببينيم اين اطالعات واقعي است  ،حقيقي و يا کدام کس از خود ساخته است  .ور نه اين امکان
وجود دارد که ادم بالکل بازي بخورد  .اګر ادم طرفدار تنقيد منابع نه باشد در انصورت همان معلومات غلط را به ديګران هم
ميفرستند .
برای اينکه جلو انرا بګيريم احتياج به ياد ګرفتن معلومات زياد در باره ی منابع که شما بدست مياوريد داريد مانند  :چه کس
در پشت صفحه استاده است ؟ يک سازمان يا يک مقام رسمي ؟ يک حزب سياسي ؟ يک فرد ؟ صفحه برای چه است ؟ ايا
صفحه برای اطالعات است ؟ راجع به مسائل خود را مطلع می سازيد ؟ صفحه ی تجارتي است ؟ صفحه برای خوش ساختن ؟
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تصاوير جعلي
اين هم امکان دارد که توسط تصاوير جعلي اطالعات را به نشر رسانده شود  .ممکن است که از يک موضوع ديګر يک تصوير ګرفته
شود و به جای يک تصوير جديد استعمال شود  .کسانيکه اين تصوير را ميبينن د چنين فکر ميکنند که مضمون و يا نويشته ازين
موضوع است  .طور مثال در زير تصوير از يک زن است  .که ګفته شده بود ګويا اين زن ” از طرف سه پناه جو لت و کوب شده  ،و
ازش دوزدی شده ”  .در باره ی تصوير زود هزار نفر تبصره ه ای خود را نويشتند  .الکن تصوير از يک زن بود که در سال  2014در

يک خانه ی موازبت مردم پير افتيده بود و در شفاخانه ګرفته شده بود  .اين زن بعد از چند هفته به اثر ستروک در ګذشت .
.Läs mer om bilden.
اين ممکن است که ادم کوشش کند که در باره يک تصوير پخش شده معلومات پيدا کند که تصوير مذکور از کدام منبع امده است،

طور مثال در  Google bildيا. Tineye.
از طريق تنقيد منبع ادم ميتواند معلومات پيدا کند که منابع ديګر چي ميګويد  .از طريق رسانه های اجتماعي کس ميتواند که از
متخصصين و يا اشخاص ديګر سوال کنند ،کمک بخواهد که کدام اطالعات قابل باور اند  .ميتوانيم منبع تنقيد را به قسم واکسين
اخبار جعلي استعمال کنيم .
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سواالت برای مناقشه
سواالت مناقشه انتخاب کنيد:
شما اطالعات را چه قسم بدست مي اورين ؟ اخبار؟ راديو؟ فيس بوک ؟ کدام چيز ديګر ؟ بی تفاوت است که اطالع از کدام منبع از کجا
بدست مي ايد ؟ طور مثال از راديو سويدن  ،کدام بلوګ و يا کدام صفحه سازمان انټرنيټي .
ايا تو ارزشهای خود را به انها شريک ميسازي که در فيسبوک با خودت رفيق هستند و يا انها را در رسانه ها ی اجتماعي تعقيب مي
کني؟ ايا تو فکر ميکني کدام مضمون که در رسانه های اجتماعی پخش ميشود و ديګران را متاثر ميسازد تو را هم متاثر ميسازد ؟
ايا اين مهم است اطالعات کسانيکه با شما هم نظر نيستند با وجود ان هم بدست بياوريد؟
چه قسم بايد فکر بکنيم اګر ما با چنين يک منبع روبرو شويم ( طور مثال يک صفحه ی انترنيتي ) که در سابقه با اطالعات ان روبرو نه
شده باشيم ( مانند يک صفحه ی انترنيتي يا يک اخبار ) ؟
ايا شما مثال يک خبر جعلي دارين که شما يا کدام رفيق شما پخش کرده باشد ؟ اګر کس اين چنين خبر جعلي پخش کند نتيجه ی ان چه
خواهد بود ؟
ګروپهای مختلف چطور ميتوانند يک خبر جعلي پخش کند تا ديګران را باورمند سازند که اين اطالعات صحيح هستند ؟ مثال انرا بدهيد !
تنقيد منبع برای کالن ساالن را بخوانيد  ،چطور ميدانيد که خبر صحيح است و يا جعلي ؟ در اين چنين حاالت معموال چي ميکنيد ؟
صفحه ی  Viralgranskarenرا مالقات نماييد! از ان جا يک مثال را خوش کنيد که در ان خبر جعلي پخش شده است  .ايا شما خود تان ان
خبر را ديده ايد ؟ شما چرا فکر ميکنيد که ان خبر جعلي است ؟ چطور مردم تصاوير و فلمها را پخش ميکنند که از طريق ان اطالعات
جعلي پخش ميدارند ؟

http://www.metro.se/viralgranskaren

يک يا چند فلم از فلمهای زير را ببنيد  .بعدا باالی ان مناقشه کنيد :
Världen med och utan källkritik
Hajen som blev viral
Fyra saker som gör att du går på lögner på nätet
Källkritik och rasism i historien
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معلومات ــ ديګر ــ بخوانيد
Om bildsök
Källkritik för vuxna
Viralgranskaren, vars syfte är att granska och analysera nyheter och internetfenomen
Lilla Viralgranskaren
Guide från Viralgranskaren om källkritik på internet
Artikel om filterbubblor
När makten står på spel, Institutet för mediestudier
Artikel om hur falska nyheter blir virala
Hur kunde Donald Trump vinna valet?
Analys av undersökning om svenskarnas internetvanor
Om hur det sociala trycket påverkar oss
Reportagesatsning från Blankspot, som gör en upptäcktsresa genom demokratins Sverige

NBVs podd
NBV راډيو ډيجيټل
 مهمان.  اخبار نا درست و مقاومت واقعيتها مناقشه ميکنند،  حبابهای فلټر، راجع به ازادي بيانNVB ګوش بدهيد وقتيکه کار کنان
 بيان. "بدست اوردårets förnyare"  بلند ترين جايزه2011  که در قطار خود در سال، Sofia Mirjamsdotter  يوه ژورناليستهpooden
.  دقيقه است28
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که از راه با هم بودن ميتوانند جامعه را تغيير دهند .

رساندن مردم مالقاتها را بوجود مياورند

امادګي برای ديموکراسی
” يک انسان عادي در وقت شدت زياد اتش سوزي چه کرده

اولين ( )studiecirkelnدر سويدن در قرن  1900به ميان امد .

ميتواند ؟ او کوشش ميکند که از شعلهای اتش بګريزد و او

اولين جلسه از طرف  Oscar Olssonترتيب يافت  .او اکثرا بنام

تمام انها که دويده نميتوانند و از شعله های اتش خود را

پدر ( )studiecirkelnياد ميشود  .او اينرا “ رساندن مردم

نجات داده نميتوانند و يا ازين خطر خود را نجات داده

توسط مردم ” ناميد  .تا امروز مردم در ( )studiecirkelnګرد

نميتوانند در انجا ميمانند  .او در يک کنار استاد ميشود و

هم می ايند تا چيزهای نو را بياموزند ،مناقشها کنند و نظر

شکايت ميکند .او بديګران دشنام ميکند .او همان قاشق چای

خودرا انعکاس دهند و از طريق ديموکراسي و مساوات

را که در دست شان است از اب پر ميکند و پر ميکند و

تغييرات را بوجود بياورند .

باالی شعله ی اتش ميپاشد ”.

رساندن مردم به انسانها امکان انرا ميدهد که با هم ببينند  .ما

Amos Oz

به اشتراک با ديګران ميتوانيم فهمی بدست بياوريم و نظريات

نويسنده ( آموس ) ما را ياد ميدهد که وقتيکه ما بخواهيم

نو را پيدا کنيم  .به کومک کلتور  ،ادبيات  ،تياتر  ،موسيقی
ما امکانات اشتراک دنيای نو را مييابيم که از طريق ان
روابط نو را ميبينيم  .ازين طريق ما مي فهميم که مردم ديګر
چي حالت دارد  .از خواندن کتاب سابقه ی ””Utvandrarna
 Vilhelm Mobergميدانيم که چطور است که انسانها مجبور
به فرار از کشور خود ميشوند ،و به يک کلتور بالکل نو می
ايد  ،يک لسان جديد را ياد بګيرد و از دوستهای خود بسيار
دور زندګي کنند  .ما اينرا به ياد مياوريم که  150سال قبل از
امروز در سويدن و در دنيا به مقايسه ی امروز چي حالت بود .

راه دخول به جامعه

يک چيز را تغيير بدهيم دران صورت هر کس مهم است  .برای
ما در جامعه ضرورت است  .ما انسانها هم بايد اين احساس
را دا شته باشيم که جامعه مربوط ماست  .وقتيکه ما به دليلی
جامعه را از خود نه دانيم  ،دران صورت خطر ان وجود دارد
که ما از جامعه خود را دور احساس کنيم .
اينکه انسان خود را عضو جامعه احساس کند و چيزيکه در
جامعه ميکند دارای اهميت است  ،دران صورت در جامعه
احساس خوشی ميکند .چطور ادم ميتواند خود را عضو جامعه
اح ساس کند و چيزي که او ميکند برای خودش و غيره افراد
جامعه ارزش دارد ؟ تحقيق نشان داده است که يګانه راه
رسيدن به چنين اهداف اشتراک در اتحاديه ها است  .تاريخ

از طريق رساندن مردم ما کار ديموکراتيک ميکنيم  ،جايکه هر

نشان داده است که در سويــدن تحرکات مردمي ( تشکيل

کس حق يک رای را دارد  .ما ګوش ګرفتن به ديګران را ياد

اتحاديه ها ) در انکشاف ديموکراسی رول بسزای دارد .با هم

ميګيريم  ،مناقشه ميکنيم و سخن خود را به يک جا

بودن ( رفاقت ) به انسانها اميد کالن است  ،عقيده برای اينده

ميرسانيم .ما فرق بين خود و ديګران را مي اموزيم .

و احساس ارزش زياد را داده است  .انسانها اينرا ياد ګرفته

ما امرروز يک جامع ی داريم که اينجا مردم به اثر نا ارامي و
فشار زياد از مناطق مختلف دنيا پناهنده شده اند  .انها از
طريق اتحاديه ها folkbildning ،و اشتراک در جلسه ها امکانات
انرا بدست می اورند که در جامعه داخل شوند .
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 NBVديموکراسي را تقويه ميکند
اګر به فعاليت های  NBVنظر باندازيم مثالهای زياد را می بينيم که چطور  NBVاز طريق رساندن مردم (  ) folkbildningبه انسانها
امکانات ميدهند که در جامعه حصه بګيرد و ارزش خود را در جامعه احساس نمايند:




در  Roundaboutګروپ رقص دختران جوان با هم

برای اينکه در جامعه سهم بګيريم اين چنين يک

جمع ميشوند .ګروپ رقص دختران جوان طور منظم

کاريست مانند که ادم بتواند بايسکل چالنده بتواند .

جمع ميشوند که رقص کنند  ،کافي بنوشند  ،چيزي

انانيکه بايسکل چالنده ميتوانند به اسانی تا جای

بخورند و مجلس کنند  .در  Roundaboutمهم

کار رفته ميتوانند و يا با رفقا ديده ميتوانند .

اينست تا همه شرکت کنندګان حقوق مساوي داشته

ميتوانند در ( هيم شنست ) و يا پوسته درخواست کار

باشند بدون در نظر داشت سابقه ی کلتوري و دينی

کنند  .در اوپساال ار طريق  studiecirkelيک ګروپ

شان  .هر مالقات با نوشيدن کافي و سخنرانی سر

زنان نو مهاجر شده هر دو تيوري و عملي بايسکل

مسائل روز خاتمه مي يابد  .ممکن سخنان شان در

دواندن را ياد ګرفتند  .حاال انها انتظار ان را دارند

مورد مکتب و يا حوادث منطقه ی اطراف شان باشد.
ګروپهای منطقوی  Roundaboutدر هر منطقه ی

تا خواسته های خود را جنبه عملي بدهند .

سويدن وجود دارند .

!Här kan du se en film om cykelkursen


در کرامفورس از طريق خواندن سرودهای زبانهای
مختلف خواندن سرود يک وسيله شده برای ياد

!Läs mer om Roundabout här


ګروپ فعاليت های  NBVبنام  Music Boxبرای

ګرفتن يک لسان ديګر  .مهاجرين سرودهای سويدني

انانيکه ميخواهند موزيک سرايد و ستوديه سرکل

ميخوانند  .سرودها برای انها اين را اسان ميسازد تا

تشکيل دهند پنج را فلم تهيه نموده اند  .از جمله ی

لغاتهای نو را ياد بګيرند .در ګروپ سرود رفقای نو

فلم ها در يک فلم يتعداد ميګويند که انها چه قسم

پيدا ميکنند .

ميکنند تا ګروپ را باقي داشته باشد  .انها چنين هم
ميګويند که مهم است يکديګر را بشناسيم و بيرون

!Här kan du se filmer om kören

از ګروپ هم يکديګر خود را مالقات کنيم  .اين هم
مهم است تا از راه با همبودن با هم خوش باشيم و
مسئوليتها را در بين خود تقسيم نماييم  .برای اينکه
باهم موزيک بسازيم اين يک طريق است که چيزی را
بميان بياوريم  ” :ما بخاطری اينجا استيم که ما
چيزی داريم که بګوييم ”  .اينجا فلم ببينيم .
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سواالت برای مناقشه
سواالت برای مناقشه را انتخاب نماييد :
سخنان  Amos Ozکه در باال ګفته است بخوان  .در باره اش خودت چه فکر ميکني ؟ سخنانش را قبول داري ؟ ”شعله ی اتش ” در جامعه
چه است ؟ خودت توسط قاشق چای چه کرده ميتواني ؟
صد سال پيش که مردم در اتحاديه ها و ستوديه سرکل ها مالقی شدند اين کار برای شان اعتماد برای اينده داد  .و اين کار برای شان
يک وسيله دادند که جامعه را تغيير دهند  .خودت چه ميخواهي که تغيير بدهي ؟
خودت به کدام يک از ارتباطات مربوط هستي ؟ طور مثال خانواده  ،اتحاديه  ،يک اتحاديه ی ديني ؟
نويسنده  Ellen Keyګفته است که ” رساندن  Bildningهمان چيز است که باقي مانده که ما فراموش کرده ايم بعد ازان که ما ياد ګرفته
بوديم ”  .خودت چه فکر ميکني که او چي ميګويد ؟
ما چه قسم ياد ميګريم که ديګران را درک کنيم از طريق خواندن  ،تياتر رفتن  ،فلم و ويديو ديدن و غيره ؟ يک مثال را شما بګوييد
که شما در باره ان زياد ميدانيد .
به چه قسم ستوديه سيرکل شما يک طريق است که ديموکراسي را عملي ميکند .

فلمهای  NBVرا ببينيد \ و مضامين شان را راجع به مثالهای مختلف را بخوانيد که  NBVچه قسم ديموکراسي را تقويه ميکند  .درين
باره شما چه نظر داريد ؟ شما کدام مثال ديګر داريد که انها از طريق تعليم ــ و \ يا فعاليتهای اتحاديوی به مردم امکانات ميدهند که
در ديموکراسي حصه بګيرند ؟

زيادتر اينجا بخوانيد
Den enskilda människan kan känna sig maktlös. Men vi har en moralisk plikt att kämpa emot.
Mer om NBVs musikverksamhet Music Boks
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بروز انتخابات اماده باشيد
ميتواني در انتخابات پارلمان رای دهی :


داشتن  svensk medborgarskapو يا کدام وقت درج
دفتر احصائيه سويدن .



عالوه بر ان بايد سن تان در روز انتخابات  18باشد.

ميتواني در انتخابات پارلمان اروپا رای دهی :


 svensk medborgareو در دفتر احصائيه سويدن
فعال يا در سابق درج بوده و يا



 EU- medborgareو ثبت در دفتر احصائيه سويدن
 30روز پيش از انتخابات  .و در عين وقت به
 länsstyrelseثبت نام کنيد که شما رای خود را به
عوض کشور اصلي خود در سويدن ميدهيد .

و شما بايد  18ساله هم باشيد اقال در روز
انتخابات .

روز انتخابات روزي است که شما بخاطريکه باالی سويدن تاثير
نماييد از حقوق ديموکراتيک خود استفاده ميکنيد .انتخابات
اينده در سويدن روز يکشنبه تاريخ  9سپتمبر در  2018است .
در همان روز انتخابات است برای پارلمان  .همان روز
انتخابات کمون و الندستينګ هم است  .در سال 2019
انتخابات ديګر است برای پارلمان اروپا .

چهار انتخابات عمومي وجود دارند :





انتخابات پارلمان
انتخابات برای امران الندستينګ
انتخابات برای امران کمون
انتخابات برای پارلمان اروپا

در فصل ”نقشه ی ديموکراسي” راجع به سخنانيکه چه قسم
سواالت در سويه های مختلف تعيين ميګردد  .مقررات وجود
دارند که کدام اشخاص ميتوانند در کدام انتخابات رای
دهند.

در کمون ــ و الندستينګ رای داده ميتوانيد اګر
شما :


رعيت ( )medborgareسويدن استي و در دفتر
احصائيه سويدن درج استي و يا



رعيت  medborgareــ  ، EUيا متولد ناروي يا
ايسليند و در دفتر احصائيه سويدن يا



رعيت کدام کشور ديګر و در دفتر احصائيه
سويدن سه سال اخر درج باشي

بايد در روز انتخابات  18ساله باشي .
کسانيکه حق رای دادن به کمون و الندستينګ را دارند خود
را در وظايف سياسي انتخاب کرده ميتواند .
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شما اين قسم رای ميدهيد
کسيکه نه ميتواند در اطاق انتخابات به روز انتخابات رای

قبل از انتخابات هر کس که حق رای دادن را دارد کارت رای

دهد ميتواند طور پيشکي در اطاق رای رای دهد .رای دادن

را بدست مياورد  .کارت رای تقريبا سه هفته قبل از انتخابات

پيشکی  18روز پيش از روز انتخابات شروع ميګردد و تا

توسط پوست برای تان ميرسد  .در کارت شما نويشته شده که

روز انتخابات دوام پيدا ميکند .

شما در کجا رای ميدهيد و حق کدام رای را داريد  .در اطاق
زيادتر در ايجا بخوانيد

Valmyndighetens hemsida.

انتخابات شما يک پاکت برای هر قسم از انتخابات را بدست
مياورين  .در انجا ورقهای انتخابات هر حزب وجود دارد که
شما انرا بدست مياورين  .ورقهای پارلمان رنګ زرد  ،رنګ
آبي برای الندستينګ و رنګ سفيد برای انتخابات کمون وجود
دارد .
در اطاق انتخابات جاهای مخفي وجود دارد .در يکي از
جاهای مخفی داخل شويد و در هر پاکت يک کارت باندازيد .
ورق انتخابات را قات نه کنيد .دهن پاکت را سريش کنيد  .در
جای مخفي بايد خودت تنها باشي  .هيچ کس بايد نه داند که
شما به کدام حزب رای ميدهيد  .رای دادن مخفی است .
وقتيکه تو پاکتها را سريش نمودي به کسيکه برای انتخابات
کار ميکنند تسليم ميکني  ،او ادم مسئول اين کار است  .همان
کس يک شخص بيطرف است و نمايندګي از هيچ حزب نه
ميکند  .همان شخص ديده نه ميتواند که شما به کدام حزب
رای داده ايد  .هويت خود را بايد توسط ايديکارت يا کدام
چيز ديګر ثابت کني که اين تو استي .
کسيکه مريض است يا به اثر کدام معيوبيت و يا کالن سالی
نه ميتواند در اطاق رای رای دهد ميتواند از طريق نمايده ی
خود رای دهد  .کسيکه بنديست و يا در محبس جنايی محبوس
است هم از طرف نم اينده ی خود رای داده ميتواند  .کسانيکه
در مناطق دور دست دهات زندګي ميکنند  ،نفر پوسته
ميتواند به حيث نماينده شان کار کنند .
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به چه بايد رای دهم ؟

احزاب پارلمان

عقيده ی هر حزب اينست که فقط نظريات اين حزب در کارکرد

اخباری به نام  8صفحه راجع به  8حزب پارلمان به سويدني

جامعه از همه بهتر است  .عقيده مند ساختن ديګران مربوط

بسيار ساده  ،ويديو و فلم بيان ميکند .اخبار  8صفحه مربوط

هنر سخنراني است  .احزاب عکسها را هم استعمال ميکنند،

کدام حزب سياسي و يا کدام اتحاديه نيست  .اين اخبار از

طور مثال تابلو و عکس های کالن  ،در اعالنات و اعالنات

طرف مقاماتی بنام ( دست داشتني رسانه ها) است .

فلمي  .از راه استعمال چاالکی های مختلف ممکن است مردمی

http://8sidor.se/partierna/

صفحاف انترنيتي احزاب

فعال و در اخر شايد باورمند شوند .وقتيکه شما اطالعات را
از احزاب سياسي ميګيرين بايد تنقيدي فکر کنيد .خوب
ګوش بګيريد که اصال چه ګفته ميشود و کوشش کنيد بفهمين

حزب سنتر به سويدني اسان :
https://www.centerpartiet.se/ovrigt/lattlast.html
تحرک زنانه  Feministiskt initiativبه سويدنی اسان :
https://feministisktinitiativ.se/sprak/lattlast/

که در وقت استعمال کلمات  ،افاده ها و عکسهای مختلف
هدف احزاب چه است .
به يک تعداد مردم اين يک سوال خاص است که تصميم
بګيرند به کدام حزب رای دهند  .ميشود اين مسئله ی اقليم ،
ديد به مواد مخدر  ،مساوات حقوق مرد و زن و يا مسئله ی

ديموکرات های عيسوي به سويدني اسان :

مکتب باشد .در انصورت شايد انها همان حزب را انتخاب

https://kristdemokraterna.se/pa-lattlast-svenska/

کند که فکر ميکنند حزب مذکور به سواالت مورد عالقه ی
شان جواب کافی دارد  .در حاليکه ديګران به همان حزب رای

ليبراالن :
https://www.liberalerna.se/

ميدهند که به فکر شان حزب مذکور به مسائل جامعه به
صورت کلي ديد خوب  .پس دران صورت اشخاص به همان
حزب رای ميدهند که ارزشهای شان با هم تا حد امکان موافق

حزب محيط زيست سبز :
https://www.mp.se/

باشند.
چه قسم ميتواني نظر احزاب مختلف را بفهمي؟ .طور مثال

مودراتها :

ميتواني صفحات انترنيتي احزاب را مالقات کني و در انجا

https://moderaterna.se/

اطالعات زياد در باره ی سياست انها بدست بياوريد .وقتيکه
فعاليت های انتخاباتي طور جدی شروع ميشود احزاب سياسي

سوسيال ديموکراتها به سويدني اسان :

غرفه های خود را در شهر ظاهر ميسازند  .در همان غرفه ها

https://www.socialdemokraterna.se/lattlast/

شما ميتوانيد اطالعات حاصل نماييد و سياست را مناقشه
کنيد .در غرفه ها سياسيون را مالقات کنيد!

ديموکراتان سويدني :
https://sd.se/

حزب چپی به سويدني اسان به لسان های زياد :
http://www.vansterpartiet.se/latt-svenska
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که انها را ميشنوند ،ميخوانند يا ميبينند متجسس  ،جلب،

سواالت برای مناقشه
کلمات را برای مناقشه انتخاب کنيد :

شما به چه ضرورت دارين بفهمين که انتخاب خود را بکنيد ؟ ايا ميفهمين چه قسم اطالعات را بدست اورده ميتوانيد ؟
ايا در انتخابات امسال کدام سوال خاص وجود دارد که به نظر شما ارزش زياد دارد؟ چرا ؟ ميدانيد که احزاب مختلف در باره ی ان سوال چه فکر ميکند؟
احزاب مختلف برای باورمند ساختن شما بر سياست خود چطور کوشش ميکند ؟
احزاب مختلف چه قسم جا معه ميخواهند ؟ اين احزاب به اهداف شان چه قسم ميرسند ؟
احزاب مختلف چه ميخواهند ؟ متن ها را در صفحاف احزاب  ،ورقهای اعالنات و غيره را بخوانيد .ايا احزاب همان يک تعداد کلمات يا مفاهم را
اکثرا بکار ميبرند ؟ ايا کدام سوال به نظر شما زياد مهم است ؟ معلومات  :فصل ”  ” Mot framtidens samhälleسياست امروزه را بيان ميکند .
ايا در متنهای احزاب کلمات و سخنانی وجود دارند که فهم شان مشکل باشد ؟ کمک بخواهيد از يکديګر  ،يک قاموس  ،انترنيت يا اشخاص فهميده
کمک بخواهيد .
احزاب کدام سياست محلي را در کمون و الندستينګ به پيش ميبرد ؟ کدام سياست را احزاب به سويه ملي در پارلمان به پيش ميبرد ؟ کوشش کنيد که
جواب سواالت را از طريق مالقات صفحات انترن يتي شان  ،غرفه های انتخابات شان يا تماس بګيريد با سياسيون به شيوه ی ديګر بدست بياوريد  .طور
مثال زنګ بزنيد ،ايميل روان کنيد و يا در اخبار بنويسيد که راجع ميشود به سياسيون .
شما در ګروپ چه فکر ميکنيد که در بخش انتخابات مهم است ؟ په اصطالح يک ” ( ” pluppningکاغذات خرد ) بکنيد  .يک کاغذ کالن يا چند تا
کاغذک های خرد ( يک برای يک سوال ) را بګيريد  .يک تعداد سواالت را بنويسيد که در انتخابات سال مهم است  .سواالت امکان دارد همان سواالت
باشد که در ګروپ مهم است و يا شما ميدانيد که ديګران در جامعه انرا مناقشه ميکنند  .هر نفر در ګروپ تعداد مساوي کاغذکها را ميګيرد  .ميشود
که کاغذک های چسپناک سريش دار يا خطوط \ نقاط رسم شده توسط يک قلم باشند  .هر نفر کاغذک های خود را با ديګران مشترک ميکند  .در شريک
نمودن کاغذک ها هر کس ازادي دارد  .وقتيکه همه کار خود را خالص کرد ميبينند که کاغذک ها تقسيم شده  .کدام سوال يا سواالت در زياد کاغذکها
امده است .
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به سوی جامعه ی اينده
بدون در نظر داشت راست و چپ

يک طريقه که تفاوتها را بين احزاب سياسی و ارزشهای شان

در سويدن ما طور عنعنوي

را شرح ميکند  GAL – TANاست  GAL .نمايندګي ( ) Gröna

مقياس راست و چپ صف بندي کرده ايم  .طبق اين مقياس

سبز ) Alternativa ( ،و (  ) Liberalaميکند  TAN .نمايندګي از

طور مثال مودرات ها در طرف راست و حزب چپی در طرف

(  ) Auktoritet ( ، ) Traditionو (  ) Nationalismميکند  .يک

چپ صف بندي شده  .ا حزاب لبرال و سنتر معموال در وسط

تعداد احزاب سياسی را ميتوانيم به اساني نظر به اظهار

قرار داده شده اند  .مقياس راست ــ چپ تعلق احزاب را از نظر

واضح شان در اينجا  GAL- TANبګذاريم  .طور مثال محيط

شان به سواالت اقتصادی دارد  .حزب زيادتر راستي سخن از

زيست را در  GALدر حاليکه سويريه ديموکرات را در . TAN

ماليات کمتر و امکانات زياد شخصی طور مثال در بخش

حال انکه مشکل است همان دو حزب بزرګ سوسيال ديموکرات

امور صحی  .انها از بازار ازاد طرفداري ميکنند  .در احزاب

و مودرات را نه ميتوانيم به اساني در  GAL- TANجا ګذاري

بمقياس زيادتر چپی سخن از ماليات بلند زده ميشود

نماييم  .منتخبين انها در هر مقياس وجود دارند .

بخاطريک مساوات تفاوتهای اقتصادي در جامعه و ميګويند

اينکه ما بکدام حزب رای ميدهيم مربوط ارزشها ماست و هم
نظر ماست به انسانها  .اين

سياست را به اصطالح از روی

که دولت بايد يک رول بارز داشته باشد .

مربوط است به اين که ما

در سالهای اخر بسياری چنين فکر ميکنند که اين مقياس ــ

بيکديګر باور داريم و يا بيباور هستيم  .اين اثر دارد بر

راست ــ چپ ديګر قابل قبول نه بوده که نظر اساسي احزاب

اينکه ايا سيستيم ديموکراتيک مشکالت امروزه را حل کرده

مذکور را شرح نمايند  .بسياری ميګويند کدام حزبيکه ادم رای

ميتوتند .

ميدهد زيادتر راجع به طرز زندګی و هويت است نه سياست
اقتصادي  .طور مثال انهايکه در دهات در يک قطعه زمين
خرد زندګي ميکند  ،سبزيجات خودرا کشت ميکند و اوالدهای
شان در يک مکتب کوچک قريه ی همسايه ميروند خود را با
ديګران يکسان معرفي ميکنند که به عين شکل زندګي
ميکنند.
فکر ميشود اين چنين اشخاص به حزبی رای ميدهد که
سواالتی را بلند ميکنند که انها در ان خود را مييابد .
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ما زيادتر حوصله مند ميګرديم

نظری به اينده دنيا

در بسيار ی از مناطق دنيا در حال حاضر اين چنين نظر که

ما در اينده چه قسم يک جامعه ميخواهيم ؟ نظر ما در مورد

انسانها يک سان ارزش دارند در پيشبرد سياست وجود نه
دارد .در حاليکه نظريات ديګر در نظر است  .حزب ناراضيان
از جانب انان اب داده ميشوند که در جامعه احساس بی باوری
ميکنند  .احزاب قوتهای راستی بحراني در جامعه اعضای
مختلط ( خارجيها و مهاجرين ) خطر ميدانند  .انها احساس يک
بی باوري ميکنند که ديموکراسی امروزه ی جامعه مشکل را
حل کرده نه ميتواند  .تعدادی فکر ميکنند که يک رهبر جابر،
که راجع به هر چيز با خود تصميم بګيرد خوبتر خواهد بود .
اګر ادم عن اوين اخبار امروز ه را ،يا مناقشه های نويشته شده
را در رسانه های اجتماعي ببيند به اساني ميبيند که در جامعه
نا رضائی درک ميشود  .الکن حقيقت اين است که دنيا نطر به
سابق از هر نګاه خوبتر ميشود ــ زندګي مردم خوبتر ميشود و
عمر شان طويل تر ميشود  .تعداد همان مردم روز به روز کمتر
ميشود که در فقر بحراني زندګي ميکردند  .ميالن طويل
المدت ارضی نشان ميدهد که تحمل هر نسل زيادتر ميشود .
در دنيا زياد انسانها فکر ميکنند که امکانات همه بايد
يکسان باشد  .تعداد زيادی فکر ميکنند که اين غلط است که
به انسانها به خاطر جنس يا رنګ پوست شان به چشم حقارت
ديده ميشوند  .اکنون يک پيشرفت بين المللي وجود دارد که
زياد مردم رازيزم را خوش نه دارند .
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اينده کشور ما چه است ؟ ملل متحد نظر خود را در اجندا
 2030که در سپتمبر  2015ګرفته شد بيان نموده است  .هدف
کلی شان اينجا در پاين امده است :



ما ميخواهيم هر قسم غربت را به هر سويه که باشد
از بين ببريم




ما زمين را از خرابي نجات ميدهيم
ما جوامع صلح اميز و حقاني را که عاري از هر
قسم هراس و وحشت باشد به ميان مي اوريم

هدف م ا اينست که کشورهای جهان بايد غريبي و ګرسنګي را
از بين ببرند ،به حقوق انساني جامه

حقيقي بپوشاند ،

مساوات را به ميان بياورند و زمين را نجات دهند .
يکي از اساسات مهم اجندای  2030احترام داشتن به حقوق
مساوي همه انسانها است  .همه انسانها حق دارند که زندګي
شام از اين خولتر شود و

ما احتياج داريم تا به کمک

يکديګر به اين هدف برسيم  .سويدن يکی از همان ممالک
است در عقب اجدندا  2030استاد است .

کدام نظريه مهم خواهد بود؟
در سويدن يک معاينه که در سال  2017صورت ګرفته نشان ميدهد که زياد مردم ميخواهند در بخش ديموکراسي فعال
باشند  .از جوانان زياد که سوال شده  ،انها جواب داده ا ند که انها ميخواهند در وخت فراغت در ديموکراسی فعال باشند .

ما درين موا د اواز خود را بلند کرده ايم که رای هر نفر چقدر ارزش دارد  .از طريق که در انتخابات عمومي از حق رای
استفاده کنيد يعني اشتراک ورزين و همان نظريه ها را موثر تر سازيد که در اينده سياست را به پيش ببرد  .ايا جامعه در
اينده بر اساس يک بې باوری استوار باشد ؟ بايد ما تمام حقوق ديموکراتيک خود از دست بدهيم و جامعه را به يک رهبر
قدرتمند بدهيم ؟ يا اينکه جامعه اينده بر يک باور و خواسته ها استوار باشد که برای همه خوبتر کنند  ،در يک سياره ی
که ما حتی نسل های اينده را موازبت ميکنيم ؟

کي سياست پر مخ بوزي  .ايا د ټولني اساس دي په را تلونکې کي پر يو بل د بې باوري وي ؟ بايد موږ خپل ديموکراتيک
حقوق له السه ور کړو او ټولنه يوه زورور رهبر ته پرېږدو ؟ يا بايد ټول نه په را تلونکې کي پر يوه باور والړه وي او په يوه
غوښتنه چي ټولو ته دا ښه تره کي  ،په يوه سياره کي چي موږ ئې روزو حتا را تلونکو نسلو ته ؟
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سواالت برای مناقشه
سواالت را برای مناقشه انتخاب کنيد
ايا خودت فکر ميکني که پروګرام سياسي اين احزاب طبق نظر اهداف سياسي بين المللی براه درست در حرکت است ؟
در اجندای  2030هدف بين المللی را بخوان  ،در اين مورد چه فکر ميکني ؟
بنظر شما در جامعه به تغييرات کدام چيزها احتياج است که ما به هدف اجندای  2030برسيم ؟ نظر شما چه است ؟
ايا خودت اماده استی که فعاليت کني و ديموکراسي را قوي سازي ؟
خودت در باره ی بيان  GAL -TANچه فکر ميکني ؟ فلم  GAL-TANرا ببينيد
خودته چه فکر ميکني که زيادتر به احزابيکه به طرفداران احزابيکه به ارزشهای  TANعقيده دارند  ،رايه دهند نتيجه ان چي
خواهد بود ؟ نظر به انانيکه به ارزشهای  GALعقيده مند اند ؟
فکر کنيد که شما در ده سال اينده يک ګروپ تهيه کننده ی خبرهای يک اخبار هستين  .عناوين اخبار اينده چه قسم خواهد
باشند؟ واقعا ت بزرګ چه خواهد بود ؟ اين احزاب فعلي در همان وقت موجود خواهد بود ؟ کدام سواالت مهم خواهد بود ؟
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معلومات ـ زيادتر ـ بخوانيد

Om Agenda 2030
Om GAL-TAN
Debattartikel om behovet av politiska visioner
Studier om tillit, SOM-institutet
Rapport om Sverigedemokraternas ideologi
Debattartikel om unga människors syn på demokrati
Debattartikel om behovet av fakta i den politiska debatten
Artikel om tolerans
Artikel om utvecklingen mot mer frihetliga värderingar i världen
Artikel om ökad pessimism i samhället och dess orsaker och konsekvenser
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ختم و نظر دادن
نتيجه ګيري کنيد که شما چه کردين و کدام مناقشه ها را کرده ايد  .نظريات خود را بګوييد که شما چه ديديد و چه فکر کرديد و
ګروپ چه عکس العمل نشان داد ؟
بعدا به هر عضو ګروپ موقع بدهيد تا را جع به سواالت زير فکر کنند :


کدام مفکوره ګرفته ايد ؟



کدام چيز است که ارتباط به شما ميګيرد ؟



ازين جا خودت چي خواهد با خود ببري ؟

دورا دور برګرد و به هر يک تا وقتي اجازه بده که جواب بدهد تا ميتواند .
حال که دوره (  ) cirkelختم شد بهتر انست که در مورد دوره تمام نظريات را جمع کنيد  .حال قبل ازين که از دفتر  NBVبيرون برويد
يک ارزيابي نويشته شده بکنيد در ان که هر يک جواب سواالت را يافته اند .
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کدام چيز خوب بود ؟



کدام چيز بود که کم خوب بودند ؟



ادم چطور به پيش رفته ميتواند ؟

