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 شگفتاریپ

عملکرد  حیکتاب توض نیا هدف که تازه به فنلند مهاجرت کرده اند در نظر گرفته شده است. یبزرگساالن یکتاب برا نیا
 باشد. یفنلند م خیبا تار ییو آشنا یجامعه فنلند

 :دهد یرا در مورد جامعه فنلند شرح م ریمسائل ز یکتاب درس نیا

 فعالیت ها و ساخت و سازها  •

 و اصول دموکراس نیارزشها، قوان •

 هر فرد در جامعه  تعهدات حقوق و •

 در فنلندروزمره  یزندگشیوه  •

آموزش جامعه  .دارد یافتنوفق  یبرا یداشته باشد، شانس بهتر دیعملکرد جامعه جد یاز چگونگ یفرد درک درست کهیهنگام
 نیبا ا. شود یم سیتدر یفنلندبه طور عموم به زبان  انبه مهاجر یابیس وفق ودر یبخشهااز  یکیبه عنوان  فنلند یتشناخ

 لیدل نیبه هم ست،ین یکافجدید کسب اطالعات در مورد جامعه  یافراد برا یمهاجرت، سطح زبان فنلند هیحال در مراحل اول
 سکیمهاجرت ر هیدر مراحل اول یانجام شود. آموزش به زبان مادر یبه زبان مادر فنلند یجامعه شناخت سیمهم است که تدر

 .نروداز دست  یچ اطالعات مهمیشود که ه یحاصل م نانیدهد و اطم یها را کاهش م یغلط فهم

 اتیاز وال یدر برخ . باشد یدر سراسر کشور م کسانی یفاقد مواد آموزش نیبه مهاجر ختیجامعه شنا سیتدر نیعالوه بر ا
و  یها موقت بوده و محتوا، گستردگ تیفعال نگونهیشده اما معموال ا سیتدر آن هامادری به زبان  نیبه مهاجر یعلوم اجتماع

جامعه  سیتدر ،زیآم تیموفق یابیاز وفق حاصل کردن  نانیبه منظور اطم .آن با یکدیگر فرق داشته اند نیمخاطب نیهمچن
 در سرار کشور انجام شود. کسانیبه زبان مخاطب و  یختجدا شود و جامعه شنافنلندی زبان  سیاز تدر دیبا یختشنا

 یتوسط سخنران ی( اطالعات اجتماعSuomen Pakolaisapu ryآپو= سیدر سازمان کمک به پناهندگان فنلند )سوامن پاکوال
حال به  نیبا ا به پناهندگان ارائه شده است. VertaisKoto یکورس ها قیکارشناسان مختلف با ترجمه و گفتگو از طر یها

ساس در ا نیبر هم است. ازیبهتر در سراسر فنلند ن سیکورس گسترده تر با تدر کینظر سازمان کمک به پناهندگان فنلند به 
توسعه  یبرا شده است. دیتول یکتاب آموزش نیو بخاطر آن ا افتهیتوسعه  یختسازمان کمک به پناهندگان کورس جامعه شنا

( که Om Sverige( و کتاب )Samhällsorientering) دنیسو یو مل کسانیبه خصوص از کورس جامعه شناختی کورس 
 شده الگو گرفته شده است. دیمنظور تول نیبه هم

بحث و تفکر در گروه  یشود که فضا را برا یمهاجر انجام م یبر اساس زبان مادر سیفنلند تدر یدر کورس جامعه شناخت 
به  یمواد آموزش نیا .شود یو معلم هم زبان به خود مهاجر ارائه داده م یتوسط مرب یرس جامعه شناختکو سازد. یفراهم م

 .ه قابل استفاده استبطور آزادان زین گرانید یشده اما برا یکورس طراح یمرب یعنوان کتاب راهنما برا

شدن  لیتبد یخود را برا ییکه شرکت کنندگان درک جامعه فنلند و بهبود توانااین است  فنلندجامعه شناختی  کورسهدف از  
 .اورندیعضو برابر در جامعه در اسرع وقت بدست ب کیبه 

کتاب که  نیا دیتول میت یعال راز کا میکن یارائه شده است. تشکر م ینکیبزرگساالن هلس یکتاب توسط مرکز آموزش نیا
 انای، مار(Mira Larduet) الردوات رای( و مLili Rasilainen) نینائیراس یلیلپروژه  تریشوند از گوردن یمتشکل م

مان  یسپاس ها نیتر مانهیو صم نیگرمتر نیما همچن ،(Ulla Tarkkaا )تارک    اوال و (Marjaana Markkanenن )اکانرما
 ی( و به شهر گوتنبرگ، که کمک هاLänsi-Götanmaa) وتالنیغرب  تیبه دولت وال ژهیبه و م،یفرست یم دنیرا به سو

 کردند. فنلند یتوسعه کتاب جامعه شناخت یبرا یادیز

 یال ۲۰۱۶( که از سال Kotikunta-hankeاز پروژه محل سکونت ) یبه عنوان بخش فنلند یکتاب آموزش جامعه شناخت
مهاجرت و وفق دادن  ،یاروپا از سکترها پناهندگ هیبودجه آن از صندوق اتحاد است و شده هیتهدوام داشت  یالدیم ۲۰۱۸

که در راستای تحقق بخشیدن به  فنلنداروپا و وزارت داخله کشور  هیسپاس فراوان از اتحادبا شده است.  نیمهاجران تام
 .ه ما را یاری کردنداجرای این پروژ

اند  ری کردهایمترجم را این کتاب  حیحو تص از تمام کسانی که در ترجمه .عزیزه حسینی ترجمه شده است توسط این کتاب
 واقع شود. دیخوانندگان مف یکتاب برا نیکه ا دیام. میمی کن گذاریسپاس
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 یفنلند فرهنگ و فنلند :۱ فصل

 فنلند یهوا آب و و جغرافیا

 فنلندجمعیت 

 ی هستند؟صاشخاها چگونه  یفنلند

 فنلنداصلی ترین بخشهای تاریخ 

 اتسنتها و رسم و رسوم، جشنها، جنتری: فنلند فرهنگ

 یخدمات توسط جمع آور نیدهد. ا یشهروندانش ارائه م یرا برا یدر شمال اروپا است که دولتش خدمات فراوان یکشور فنلند
شهروندان و همچنین کم  شیخدمات تامین رفاه و آسا نیکردن ا یشود. هدف از طراح یم نیگوناگون و مختلف تام یاتهایمال

 ن،یآزادترجزو است که امروزه  یپارلمان یدموکراس ستمیبا س یکشور فنلند. تشهروندان اس نیب یاقتصاد یکردن تفاوت ها
سال گذشته است. در  ۱۰۰فقط  فنلندنبوده است. از استقالل  نگونهیا شهیجهان است. اما هم یکشورها نیو امن تر نیدارتریپا

 یبا دموکراس یبه کشور لیدر صد سال تبد ریکشور فق کیبوده است.  ریو چشمگ عیکشور سر نیمدت رشد و توسعه ا نیطول ا
 .دارد یعال التیبا تحص یبرابر و ملت یکار یمطبوعات آزاد، زندگ یمدرن شده که دارا

 فنلند یو آب و هوا ایجغراف

از  فنلند .دیآ یشمال اروپا به حساب م یجزو کشورها سلندینروژ، دانمارک و ا دن،یفنلند در شمال اروپا واقع شده و مانند سو
 یطوالن ینیو سوئد مرز زم فنلنداز غرب  فنلند در شمال با نروژ هم مرز است.دارد.  هیبا روس یشرق مرز مشترک و طوالن

 فنلند یجنوب یا هیهمسا نیکتری. نزدکندیاز هم جدا م ایبوتن جیرا خل فنلندو  دنیبه طرف جنوب سو نویو از تور رندبا هم دا
 است. یاستون

از مساحت  صدیف ۷۷ یالدیم ۲۰۱۰در سال . کشور بزرگ اروپا است نیمربع( هشتم لومتریک ۳۳۸.۵۰۰) یبا وسعت  فنلند
 .داد یم لیتشک یمسکون یها نیرا زم صدیف ۴از  شیب یو تنها کم یزراعت یها نیزم صدیف ۹ ،یجنگل یها نیفنلند را زم

از  یکی وجود دارد. فنلندهم در  یادیز ریفراوان است. جزا یها اچهیربا جنگلها و د یکشور فنلندتوان گفت که  یم نیبنابرا
 لیو خود مختار رهیجز کیالند  .باشد ی( مAhvenanmaaاٌلند ) رهیفنلند، جز یواقع در جنوب غرب ریدر مجمع الجزا ریجزا
 از فنلند است. یبخش

 آب و هوا و فصل های سال 

است زمستان شش ماه  فنلنددر شمال  یاست. در الپالند که منطقه ا یسرد و برف فنلندباشد. زمستان  یچهار فصل م یدارا فنلند
درجه شود. در  ۳۰ یتواند منف یسوم سال است. در زمستان هوا م کیمدت آن  فقط  فنلندکه در جنوب  یکشد در حال یطول م

. کاموس در مناطق شمال نامند یرا کاموس م یشب قطب هایفنلند کند، یاصال طلوع نم دیخورشقطب شمال  رهیالپلند در شمال دا
 دوام دارد. روز ۵۰ یاز چند روز ال فنلند

در طول بهار در  یبزرگ راتییکشد و تغ یدو ماه طول م یال میو ن کیفصل فقط  نیبهار است. ا فنلندفصل در  نیکوتاه تر
 عتیطب یشوند و فصل رشد و سرسبز یزده بودن آب م خیکه در زمستان  یاهایها و در اچهیدهد: برفها و در یرخ م عتیطب

 از  بهار تا خزان است. اهانیفصل رشد دارند. فصل رشد گ کی اتنه اهانی، گفنلندشود. در  یدوباره آغاز م

کشد. ماه سرطان، اسد و  یفصل در حدود دو ماه در شمال و چهار ماه در جنوب طول م نیاست، ا فنلندگرم در  یتابستان فصل
را به نام  دهیپد نیا هایفنلندکند:  یدر طول تابستان شبها غروب نم دیشوند. در الپالند خورش یتابستان شمرده م یسنبله ماه ها

اوقات حرارت باالتر  یصل تابستان به طور عموم گرم است و گاهکنند. هوا در ف یم ادیشب  ونکه شب بد ایشب  مهین دیخورش
وجود ندارد و  یفصل بارش خاص فنلندتواند باشد. در  یهم م یوقت تابستان سرد و باران یبعض یشود، ول یدرجه م ۲۵از 

 .دهد یرخ م زانیسنبله و م یدر ماه ها یشتربارندگیب یول بارد. یم یباران در تمام طول سال به طور تقریبا مساو

 یسمارق ها )قارچ ها( و انواع توت ها و یزراعت های نیفصل خرمنها از زم نیکشد. در ا یفصل خزان حدودا دو ماه طول م
خود را آماده  یاستراحت زمستان یبرا عتیشود و طب یشوند. در خزان آب و هوا سرد م یم یاز جنگل ها جمع آور یجنگل
 .کندیم
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 فنلندطبیعت 

ها ارزش  یفنلندباشد.  یفراوان م یدست نخورده  عتیها و طب اچهیجنگل ها، در یاست که دارا تیکم جمع یکشور فنلند
وقت فراغتشان  نیسرزم نیاز مردم ا یاریبودن دارند. بس عتیدر طب یبرا یادیو رغبت ز لیقائلند و م عتیطب یبرا ییباال

 یو آب باز یسوار سکلیبا ،یریگیماه عت،یمانند قدم زدن در طب یها یسرگرمکنند و خود را با   یم یسپر  عتیرا در طب
تا جنگل وجود  یطوالن یراه تختیدر پا یباشد حت یم کینزد یبه مناطق مسکون شهیهم یسبز جنگل یکنند. فضا یسرگرم م

توانند وقت خود را  یم دانشهرون آن هاپارک ها و مناطق سبز هستند که در  یدارا فنلند یشهرها ن،یندارد. عالوه بر ا
آشغال و  ختنیقائلند. ر ستیز طیو مح عتیطب یو پاک یزیتم یبرا یادیها ارزش ز یفنلندلذت ببرند.  عتیکنند و از طب یسپر

 دارد. ینقد یا مهیجر یشود و حت یحساب م یبزرگ یادب یها ب یفنلنداز نظر  یزباله در مکان عموم

حق دسترسی  ، به زبان دری این قانون را می توان به نام قانوناوکوس( است هنیم وکایوجود دارد که نام آن ) یقانون فنلنددر 
باشد  یخاص م نیقطعه زم کیمالک  یچه کس نکهیقانون هر فرد حق دارد، صرف نظر از ا نیطبق ا . به طبیعت یاد کرد

آزاد  عتیدر طب یریگیو سمارق و ماه یجنگل یمعموال بودن و رفت و آمد، جمع کردن توت ها رفت و آمد کند. عتیدر طب
 عتیدر طبتوانند  یم نیمجاز است. مردم همچن ریغ عتیماندن زباله در طب نیو همچن واناتیو ح عتیبه طب نزد بیاست. آس

آب  یزدن در ساحل ها مهیبزند. خ نیبه صاحب زم یبیآس دیکار نبا نیا یول ،بزنند مهیدو شب اردو بروند و خ یال کی یبرا
 مجاز است. ریو پارک ها عمومن غ یباز

 حفاظت از محیط زیست

را شکار  آن هاکه  ایزد  یبیآس چیه دینبا واناتیبه ح یعنیباشند:  یبرخوردار م تیطبق قانون از امن فنلنددر  واناتیتمام ح
مانند  یشکار واناتیبوجود آورد. ح واناتیح یبرا یاصال مزاحمت دینبا نیخراب کرد و همچن دیرا نبا واناتیح انیکرد. آش

شده در  نیفقط در زمان مشخص و تع یول ،توان شکار کرد یرا م یو آب یوانات جنگلیاز ح گرید یگوزن، خرگوش و بعض
از  یاریشود که بس یحاصل م نانیاطم آن هابه کمک  ،وجود داردزیادی ی حفاظت شده ی عیمناطق طب فنلنددر طول سال. 

توان به طور آزادانه رفت و  یمناطق ماین از  یدر بعض حفظ شوند. عتیدر طب واناتیو ح اهانیموجودات مختلف و أنواع گ
  .آمد کرد

 هاانانس تیاثر فعال را از یستیو تنوع ز واناتیو ح اهانیمختلف گ یگونه ها میخواه یم رایز میکن یمحافظت م عتیطباز 
 یها تیگوناگون وجود دارد. فعال اهانیجانوران و گ وانات،یح عتیاست که در طب نیا یستیتنوع ز از . منظورمیحفظ کن

 ،ستیز طیشود. قانون حفاظت از مح یم اهانیو گ واناتیشدن ح منقرضشدن و  فیکث ،یآلودگ ب،یتخر ر،ییانسانها باعث تغ
 .کندیم و ممانعت یریجلوگ عتیطبشدن  بیو تخر یاز آلودگ

 یمحافظت م یدولت ریغ یو سازمان ها یاروپا، مقامات دولت هیاتحاد نی، قوانفنلندتوسط قانون  ستیز طیو مح عتیطب فنلنددر 
و  یعیاز منابع طب داریاستفاده پا نیشده است. نظارت و تأم سیتاس یالدیم ۱۹۸۳در سال  فنلند ستیز طیشود. وزارت مح

 باشد. یم توزار نیا فیاز وظا ستیز طیحفاظت مح

شود. قانون  یرفتار درست و اخالق دیبا یخانگ واناتیو ح یکشاورز واناتیح ،یوحش واناتیح ،واناتیبا تمام ح فنلنددر 
و  ینگهدار حیصح طیشران بر قانو نیکنند. در ا یم جیترو  فنلندرا در  واناتیرفاه و رفتار خوب با ح واناتیحفاظت از ح
 یکشاورز واناتیح ینگهدار طیشرا  یشده است. مقامات دولت فیتعر واناتیحکشتن  وانات،یپرورش ح وانات،یمراقبت از ح

ساکنان هستند.  فنلنددر  یخانگ واناتیح نیکنند. سگ ها و پشک ها پرطرفدارتر ینظارت مرا  مانند گاو، خوک  و مرغ 
 دارند یخانگ واناتیشهر ها و روستاها ح

  فنلندجمعیت 

در  هایفنلندکم است. اکثر  یاروپا یکشورها گریبا د سهیدر مقا فنلندکشور  تینفر است. جمع ونیلیم ۵.۵حدودأ  فنلند تیجمع
 است. فنلندمنطقه در  نیتر تیکنند. الپلند کم جمع یم یزندگ فنلند  یساحل در جنوب و جنوب غرب یکینزد

 ،ینکی: هلسفنلند یشهرها نیکنند. بزرگتر یم یبه شهرها  زندگ کیکه در مناطق نزد ایدر شهر ها  فنلنداز مردم  صددر ۷۰ 
کالن  ی. در منطقه اکندیم ینفر زندگ ونیلیم میو ن کیهم رفته  یشهرها  رو نیباشند. در ا یاسپو، تامپره، وانتا و اوولو م

 کند. یم ینفر زندگ ونیلیم کیباالتر از  انتااسپو و و ،ینکیهلس یعنی یشهر و مرکز

از دو برابر سال  شتریب نیتعداد متولد ۱۹۴۰در دهه  یمتولد شد. ول فنلندطفل در  ۵۵۰۰۰ احدود یالدیم ۲۰۱۵در سال 
گروه  نیبزرگتریعنی ( suuret ikäluokat)بومر  یبیبمتولد شده اند را  ۱۹۴۹-۱۹۴۵ یکه در سال ها یبود. کسان ۲۰۱۵
گفته شده  یخوب و قو ندهیمردم به آ دیو ام مانیو ا فنلندجنگ در  افتنی انیاطفال پا یتولد  گسترده  لی. دلنامندیم نیمتولد

  بود است. شتریها ب لیفام تیمتولد شدن و جمع یادیسال ها اطفال ز نیاست. در ا
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است که طول عمر افراد  یمعن نیبه ا تیشدن جمع ریشدن است. پ ریدچار پ یصنعت یکشورها گریمانند د فنلند تیجمع
که  کندیم ینیب شیپ یشود. سازمان سرشمار ینسبت به گذشته متولد م  یاطفال کمتر گریاز طرف د یاست ول افتهی شیافزا

سال  یافراد برا نیتعداد ا سهیخواهند داد  در مقا لیسال تشک ۶۵ یرا افراد باال فنلند تیاز جمعدرصد  ۲۶ ۲۰۳۰در سال 
کنند نسبت  یو مسن نگهدار ریروزافزون افراد پ تیبوده است. تعداد افراد شاغل که بتوانند از جمع درصد ۱۷.۵ فقط ۲۰۱۰

تعداد والدت در  سهیقام یباشد برا یم ۱.۷ فنلندبه افراد مسن در حال کمتر شدن است. تعداد والدت نسبت به هر خانم در 
 بوده است. ۳.۵نسبت به هر خانم ۱۹۵۰سال 

دو زبان رسمی دارد فنلند  

 یاست. تعداد سوئد یفنلند شانیها زبان مادر یفنلنداز  درصد ۸۹ بای. تقریو سوئد یفنلنددارد، زبان  یدو زبان رسم فنلند
چند صد سال  فنلنداست که  نیبه علت ا یزبان رسم نیبه عنوان دوم یزبان سوئد تیباشد. موقع یم درصد ۵ فنلندزبان در 

از آن زمان  فنلندحاکم در  نیو مذهب و قوان نیآداب، فرهنگ، رسم و رسوم، د از یاریبود. بس دنیسو یهپادشا یسلطه ا ریز
  . ردیگ یسرچشمه م

 یروس ی. زبانهاهستند یعرب و یایاستون ،یسام ،یروس یزبانها به عنوان مثال شود یاستفاده م فنلندکه در  یگرید یزبانها
نقل مکان کرده اند.تعداد عرب  فنلندبه  یادیمردمان ز هیدو کشور همسا نیاز ا رایشوند، ز یم دهیشن فنلنددر  ادیز یایو استون

. ندیآ یبه شمار م یتیاقل یزبانها نیاز بزرگتر یکی فنلنددر الپلند  یسام یش است. زبانهایزبانها هم روز به روز رو با افزا
 زبان کر و الل ها است.   یعنیو زبان اشاره  یفنلند یزبان رومان فنلند یتیاقل یزبانها گرید

فنلنداقلیت ها در   

 یهایفنلندها و  یکول ،یشده از مردم سام لیتشک فنلنددر  یفرهنگ یها تیباشند. اقل یو مذهب یزبان  ،یتوانند فرهنگ یها م تیاقل
 یها تیکنند. اقل یکه زبان اشاره استفاده م یزبان و از کسان یسوئد یها یفنلنداز  اند شده لیتشک یزبان یها تی. اقلاینگریا

 یها تینقل مکان کرده اند هم از اقل فنلندبه  گرید یکه از کشورها یمهاجران نی. همچنانیهودیو  ارهاشده از تات لیتشک یمذهب
محافظت  فنلندحق توسط قانون در  نیحق داشتن زبان و فرهنگ خود را دارند. ا فنلندها در  تیشوند. تمام اقل یشمرده م فنلند
  د.شو یم

فنلنددر  یانخارج  

  یبه افراد یداده بودن. خارج لیها تشک یرا خارج ۳۴۰۰۰۰ بایتقر یعنی فنلند تیاز جمعدرصد  ۶.۵ یالدیم ۲۰۱۶در سال 
بود. در سال  ۳۷۰۰۰ها فقط  یتعداد خارج ۱۹۹۰متولد شده باشد. در سال  فنلنددر خارج   نشانیکه  هر دو والد شودیگفته م
 یسومال ،یلندیتا ،یندیسو ،ینیچ ،یعراق ،یروس ،یایاز مردمان استون بیترتها به  یگروه خارج نیبزرگتر ا ازهشت ۲۰۱۶

 بودن. یو افغانستان

به دست آوردن کار  یبود که مردم آن برا یریفق یکشور فنلندکم بود. در گذشته  یلیخ یطوالن یمدتها یبرا فنلندمهاجرت به 
کردند.   یممهاجرت  یشمال یکایغالبا به آمر هایفنلند ۱۸۰۰کردند. در قرن  یم مهاجرتبهتر از آن  یبه زندگ دیو ام
 یو ال ۱۹۶۰در دهه  فنلندی نقل مکان کرده اند. جامعه  هیمختلف به روس یها ندر زما فنلنداز مردم  یادیز یتعداد نیهمچن
و کار به اندازه  مسلکزمان  نیکردن مردم از روستاها به شهرها سرعت گرفت. در امهاجرت کرد.   رییبه سرعت تغ ۱۹۷۰

هه ها، ساالنه د نیبه خارج از کشور نقل مکان کردند. در ا ی هافنلنداز  یاریخاطر بس نیوجود نداشت به هم فنلنددر  یکاف
 رفتند. یم دنیکار به کشور سو یبرا  یفنلندده ها هزار  بایتقر

 یدر سال ها. آغاز شد رتریدشمال اروپا   یکشورهانسبت به سایر  فنلندها به  یخارج گریو د نیآمدن پناهندگان، مهاجر
از  انیپناهجو نیکار نقل مکان کردن و همچن یبرا یادیز انیدانمارک و نروژ خارج دن،یسو  یشورهاګبه  ۱۹۵۰-۱۹۷۰

فرار کرده بودن را  یلیپناهنده را که از کودتا ش ۲۰۰فقط  فنلند ۱۹۷۰. در دهه دکشورها آمدن نیبه بعد به ا ۱۹۶۰دهه 
 فنلندکار به  یبرا یکم ی. در ابتدا فقط تعداددپناه آوردن فنلندبه  تنامیهزار پناهنده از و نیچند ۱۹۸۰. و بعد در دهه رفتیپذ

 .دکردن  ینقل مکان م

و  یسومال یهم شد. جنگ داخل فنلندبه  شتریباعث آمدن مهاجران ب جیبه تدرافتاد  یماتفاقات و حوادث که در جهان  اتفاق 
 یجنگ ها یا جهیآورد. در نت فنلندرا به  یادیمهاجران ز یالدیم ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰در دهه  یشورو ریسقوط اتحاد جماه

عراق، افغانستان،  یکشورها نی.  همچندشدن فنلندوارد  یادیز اهندگانبالکان پن یاز کشورها ۱۹۹۰در دهه  یوگسالوی
 رفتهیپناهنده پذاز آنها  فنلندهستند که  یاز جمله کشورها نیکنگو و اوکرا کیدموکرات یجمهور ه،یروس تره،ی. اریسومال
 .آمده اند رانیو ا هیسور ،یاز عراق، افغانستان، سومال انیاکثر پناهجو ریاخ یدر سال ها است.

    ،یالدیم ۲۰۱۶در سال  کنند. یم مهاجرت فنلندبه  لیخانواده، کار و تحص ماننداز فرار از جنگ  ریغ یلیامروزه مردم به دال
 ٪۷۵ .شد یخانواده آنها م یاعضا ایاروپا  هیحق اقامت شهروندان اتحادکردن  ستریجابه ر ،اقامت یاجازه هااز درصد  ۲۵
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 لیآن به دال درصد ۲۱ کهاروپا بوده است  هیاز شهروندان اتحاد ریصادر شده اقامت مربوط به غ یهااجازه از تمام 
از درصد  ۱۸داده شده است.  گرید لیبه دالدرصد  ۵کار و فقط  یآن برا درصد ۱۵ ل،یتحص یبرا درصد ۱۶ ،یخانوادگ
 انیپناهجو نیو همچن یا هیشامل پناهندگان سهمدرصد  ۱۸ نیصادر شده است. ا یالملل نیب تیبر اساس حما اقامت یجازه ها

از پناهندگان به عنوان پناهندگان  یهر ساله تعداد فنلندشود.  یگرفته اند م یپناهندگ فنلنددر  یپروسه پناهندگ قیکه از طر
پناهنده  ۷۴۹ فنلند یالدیم ۲۰۱۶. در سال کندیم نیساالنه تع فنلندرا پارلمان  یا هیپناهندگان سهم. تعداد کندیقبول م یا هیسهم
 .  رفتیذرا پ یا هیسهم یا

فنلنددین و تعصب مذهبی در   

نام  به کند و  یم یرویپروتستانت را پ تیحیمذهب، مس نیهستند. ا یلوتر -یلیانج یسایکلمتعلق به  فنلندسه چهارم از مردم  
در  یلوتر یلیانج یفنلند یسایشده است. کل ینامگذار لیبود و از انج یلوتر که از جرمن نیمارت تیحیمس نیاصالح طلب د

 نییدر مکاتب و تع ینیآموزش د بر یتأثیر گذارحق  نیهمچن سایکل نیرا دارد. ا ودخ یاز اعضا اتیمال یحق جمع آور فنلند
 دارد.نیز را  ینید یدهایکردن ع لیو تجل التیتعط

دهد.  یم را لیتشک فنلند تیدرصد از جمع کی بایکه تقر، باشد یارتدکس م یسایکل فنلندو مذهب بزرگ در  سایکل نیدوم
تمام  رایدشوار است، ز یکم فنلندمسلمانان  تیزدن جمع نیمسلمان وجود دارد. تخم ۷۰۰۰۰ فنلندزده شده است که در  نیتخم

 تعلق ندارند. یهبو مذ ینید یکشور به جامعه ها نیمسلمانان ا

 یکه خودش م یجامعه مذهب کیحق دارد آزادانه عضو  یهر انسان فنلنددر  یعنی ،مذهب است یقانون آزاد یدارا فنلندکشور 
 ،یالدیم ۲۰۱۵شود.در سال  یم نید یشامل اشخاص ب نیقانون همچن نیکند. ا یرویو مذهب خود پ نیخواهد شود و از د

 .نبودند یمذهب چیمتعلق به ه فنلند تیاز جمع ۲۴٪ بایتقر

 یجامعه داشته است. م نیو رفتار مردم ا نی، ارزش ها، قوانفنلند فرهنگ یریدر شکل گ ینقش مهم یحیمس یسایو کل نید
ارزشها عبارتند از درک  نیاستوار است. ا یلوتر یلیو انج یحیمس یارزش ها یعمدتا بر مبنا فنلند یتوان گفت که جامعه ا

از جشن ها و  یاریداد. بس تیارزش و اهم دیبا یرا در زندگ زهایچکه چه  نیا دنیفهم نیاز کار کردن و صداقت همچن
که در مراسم  ای  دیغسل تعم ،یدر مراسم عروسبه عنوان مثال گردد.  یبر م نیجشن ها هم به د نیا یفرهنگ ها و سنت ها

 شود. یم دهیدسنت ها  نیجنازه ا عییتش

کار کردن دولت از تمام  وهیسکوالر ارگانها و ش یسکوالر گفت. در کشورها یتوان کشور یرا م فنلندحال امروزه  نیبا ا
 ینم فنلندو کارمندان دولت  استمدارانیداشته باشد. س ها و مذاهب نیطرفانه به د یب دگاهید دیجدا باشد، دولت با دیبا انیاد

 کنند. هیتوج نیمربوط به د یبا استدالل ها راو نظرات خود  ماتیتوانند تصم

بر اساس دانش و علم نه بر اساس  دیاست که بر اساس آن اقدامات و رفتار انسان ها با دهیو عق دگاهید کی زین سمیسکوالر
از  شتریخود را ب گاهیو جا تیاهم نیها بر اساس د میکردن رفتار ها و تصم هیتوج فنلندباشد. در  یو مذهب ینید یها دگاهید

را به حقوق بشر،  یاخالق یارهایاست که مع جیو را یمعمول زیچ کی نیا فنلندشود که از دست داده است. در  یسال م ۵۰
  کنند.  یمتصل م ینید ینه به آموزه ها یو علم یکه به تفکر عقل ایعلم و دانش 

هستند فقط در  سایکه متعلق به کل یها یفنلنداز  یاریشود و بس یم دهیبه ندرت د نیها د یفنلنداگر چه در تفکر روزمره 
و  وجود دارد تیمعنو یبه نوع فنلنداز مردم  یاریبس یدر زندگ نیبا وجود ا یروند ول یم سایشان به کل یخانوادگ یجشن ها

  .ستیمذهب خاص وابسته ن ای سایکل کیموضوع لزوما به  نیا

  ؟ی هستندصاشخا هها چگونی فنلند

 یگذاشته است. زمان ها ریتاث هایفنلند تیاتفاق افتاده است بر شکل گرفتن شخص فنلند خیمهم و مختلف که در تار یدادهایرو
 نیبود. در طول ا هیروس یاز امپراتور یو بعدها بخش ندیسو یاز پادشاه یبخش فنلندبود که  یدوره ها یدیو کل یمرکز

 نیشتریبالبته کردند.  یرفتار م انهیرحمانه و وحش یب ینسبتا عادالنه و منصفانه و گاه ها یفنلندبا  یدوره ها، حاکمان گاه
 گذاشته است. یالدیم ۱۹۰۰دهه  یرا جنگها ریتأث

استقالل خود  فنلند یالدیم ۱۹۱۷برگزار شد. در زمان جنگ در سال  یالدیم ۱۹۱۸و  ۱۹۱۴ یسالها نیاول ب یجنگ جهان
در  لیدل نیو توسعه کشور وجود داشت. به هم یبر سر رهبر یادیمستقل اختالفات ز فنلندحال در  نیگرفت. با ا هیرا از روس

ها با  یفنلندجنگ،  نیآغاز شد. در ا یجنگ داخل کیدر کشور  فنلند تقاللزود پس از اس یلیخ یالدیم ۱۹۱۸سال  لیاوا
 گریکدیشد که نسبت به  میفنلند به دو بخش تقس تیجمع یجنگ داخل جهیکشتند. در نت یرا م گریو همد دندیجنگ یم گریکدی

 سوء ظن داشتند.
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 گرید یکیو  یشورو ریجنگ با جماه کی ،در دو جنگ شرکت داشت فنلند یالدیم ۱۹۴۵-۱۹۳۹دوم  یجنگ جهان یدر ط
کرد و از متحد  ها را یفنلند ،دشمن مشترک هیسو جنگ عل کیداشتند. از  فنلند یبرا یادیز تیجنگ ها اهم نی. ایبا جرمن
 یبه عنوان کشور مستقل حفظ کرد. نسل جنگ را تجربه هارا خود  گاهینشد و جا لاشغا فنلندبود که  نیجنگ ا جهینت گریسو د

که جنگ به  یو فقر، ترس از مرگ و اضطراب و زخم ها و غم ها ګجن یدفاع از کشور، تلخ یمانند تالش مشترک برا
  .کرد یوصل م گریروح و روان آنها بجا گذاشته بود به همد

کشور از  نیبه شهرها رو آوردند و ا یکشاورز یها نیمردم از زم ،و تحول قرار گرفت رییتغ ریتحت تأث فنلندپس از جنگ 
 شد. در لید تبدنکن یم یآن زندگ یکه در حوال ایآن در شهرها  تیکه اکثر جمع یجامعه صنعت کیبه  یجامعه کشاورز کی
 .دور کوچ کردندهای  نبه مکاو  ندشداقوامشان جدا مردم از از  یاریبس ت،و تحوال اترییتغ نیا

 ،یپزشک یمانند مراقبت ها یو خدمات اساس شتیکه دولت، مع یمعن نیفنلند ساخته شد، به ادر همان زمان دولت رفاه در 
که  ای لیبه فام یمتک گرید فنلندمردم  بیترت نیبد کند. یم نیتمام شهروندان خود را تام تیو ترب میمراقبت از کودکان و تعل

طور  نی. اکندیکمک ها را دولت ارائه م نیندارند چونکه ا یکمک مال ایاز اطفال  یکمک به مراقبت و نگهدار یاقوام برا
و فرزندانش است.  دخو یکه در آن هر کس فقط متعهد به زندگ یشد. جامعه ا لیتبد یجامعه فرد کیبه  فنلندبود که جامعه 

 جامعه که مردم آن به کمک دولت و خدماتش اعتماد دارند.

 درکه  یها یفنلند یها گذاشته است. در زمان صعود اقتصاد یفنلند یخود را رو ریتأث زین یو نوسانات اقتصاد یتجار کلیس
خانه و موتر و سفر کردن را  دیچون خر شتریمصرف ب ییتوانا لیدل نیبودن اقتصادشان بهتر شد و به هم ریکشور قبال فق نیا
کارشان و  یاریبس یدر زمان رکود اقتصاد یبود. ول شتریهم آسانتر شد چون که کار ب افتنیزمان کار  نیکردند. در ا دایپ زین

 دادند. یاموالشان را از دست م

دولتی مقامات و اعتماد به دولت  

محکمه ها اعتماد  ،یمقامات دولت میبه تصم آنها معموال سازد. یها را با هم متحد م یفنلند یاعتماد به دولت و مقامات دولت
ساخته شده  یبا دموکراس یفنلندشود. جامعه  یعادالنه و منصفانه رفتار م آن هابا  یدولت یدارند و معتقدند که در پروسه ها

 لیدل نیبگذارند. به هم ریجامعه تأث نیا یریکشور وجود دارد توانسته اند در شکل گ نیکه در ا یگروه ها یهمه  یعنیاست، 
 بوده است. یعیامر طب کیها تا به اکنون کامال  یفنلند یبرا یاعتماد به دولت  و مقامات دولت

ی هافنلندتأثیر آب و هوا بر   

گذاشته  یمختلف یرهایها و فرهنگ فنالنند تآث یفنلند یسرد بر زندگ یو آب و هوا نیدر شمال کره زم فنلندکشور  تیموقع
دهند.  یم حیداخل را ترج یفصل سال خسته تر و ماندن در فضا نیمردم در ا ،باشد یم کیسرد و تار فنلنداست. زمستان در 
 .کنند یمالقات مو یا در بار  ها رستورانکه  ایدر خانه  ایدوستان و اقوام را 

گرم و آفتاب باعث  یاست، هوا ندتریوقت گذراندن در خارج از خانه خوشا لیدل نیگرم و روشن است. به هم فنلندتابستان 
 یریبر شکل گ یادیز راتیتأث خیسرد در طول تار یشود. آب و هوا یفصل م نیها در ا یفنلندبودن  یشادتر و اجتماع

و  انسازگار کنند. مرد عتیسخت طب طیخود را با شرا آن هااست که  شدهها گذاشته است و باعث  یفنلندو رفتار  تیشخص
    .خود را وقف داده اند شمال یبا آب و هوا دست در دست هم گذاشته و فنلند انزن

یفنلندآداب و رسوم   

 شهیرود که هم یمهم است. از تمام مردم انتظار م اریدقت در تمام مسائل بس یشمال یاروپا یکشورها گریمانند د زین فنلنددر 
کردن  ریشود. تاخ یشده آغاز م نیو تع قیدر زمان دق شهید. مالقات همنسر وقت به مالقات ها، قرارها و جلسه ها حاضر شو

 .شود یمحسوب م یادب یبه مالقات ب

 یها احساسات یفنلند. نندیب یآرام و کم سروصدا م یها را مردم یفنلند ند،یآ یم فنلندبه  گرید یکه از کشورها یاغلب مردمان
کنند. در مالقات  یو آرامش رفتار م یشتنداریاز منزل با خو رونیب لیدل نیدانند و به هم یم یموضوع خصوص کیشدن را 

 کند. انیموضوع خود را ب ،زیمسالمت آم رود که با آرامش و به صورت یاز شخص انتظار م یبا کارمندان و مقامات دولت

و  ستمیدر آنجا اغلب س رود،یکه به فروشگاه م ای یمقامات دولت ایمالقات با داکتر  یبرا فنلندمثال، هنگام که شخص در  یراب
ماند،  یو منتظر نوبت خود م ردیگ ینمره نوبت م کیخودش  ینوبت وجود دارد. هرکس از آن دستگاه برا عیدستگاه توز

نوبت وجود نداشته باشد بازهم  عیتوز ستمیس یحت یتواند موضوع خود را مطرح کند.  اگر در جا یم دیکه نوبتش رس یوقت
 اریامر بس کی فنلندکردن را مردم  ینوبت یدهد. ب یو هر کس به نوبت خود کارش را انجام م ستندیا یها در نوبت م یفنلند
 .نندیب یادبانه م یب
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 گرانیهرکس در آرامش خود باشد و به کار د میرا دارد که بگذار نیمثال معنا و مفهوم ا یها برا یفنلند یدب و نزاکت براا
وقت  یفنلند کیحال،  اگر به  نیتفاوت به نظر برسد.  با ا یها عمل سرد و ب یممکن است به نظر بعض نی. امیدخالت نکن

 .شما شود یدوست خوب برا کیتواند  یاو م د،یبده یآشنا یبرا یکاف

 گرانید یشخص یعادت دارند به فضا آن هابلکه  شوند،ینم کینزد ادیز گریکه اشخاص د ایمعموال به شخص  فنلندردم م
 ادیها به شخص مقابل ز یفنلنددر زمان گپ زدن  یبس و حت یدر داخل مل ایبس و  یمل ستادگاهیاحترام بگذارند، مثال در ا

بدون قطع  زیاست، که در زمان صحبت کردن به شخص مقابل ن زیمعنا ن نیبه ا یشخص یشوند. دادن فضا ینم کینزد
صحبت کردن را  یصحبت کس یکه رو ایداده شود. قطع کردن  شیفرصت صحبت کردن تا اتمام گفت ها شیکردن حرف ها

 د.یآ یادبانه به حساب م یعمل ب کی

در آغوش گرفتن  ریاخ ی. در سال هامیده یو اغلب دست هم م میکن ینگاه م گریهمد یکردن  به چشمها کیدر سالم عل
 ینم آن هاروند،  یسر اصل مطلب م میها مستق یفنلندتر شده است. در گفتگو و بحث،  جیدوستان و اقوام در اول مالقات را

 ها کنند. هیکه حاش ای یاحوالپرس عیخواهند وقت خود را ضا

 فنلندترین بخشهای تاریخ  صلیا

کرده اند  یآن زندگ یایکه در جغراف یو مردمان فنلندحال کشور  نی. با ا (۲۰۱۷) فقط صد سال گذشته است فنلنداستقالل  زا
شده  لیدموکرات و سکوالر تبد یکشورغرب کیبه  جیکم کم و به تدر فنلند خچهیتار نیا یدارند، که در ط یطوالن یا خچهیتار
 .است

 در دوران ما قبل تاریخ فنلند

که در آن  ندیگو یم یبه دوره ا خبندانیمستقر شدند. عصر  فنلنددر  شیپ ۱۰۰۰۰حدود  خبندانیانسانها پس از عصر  نیاول
شروع به  خچالهای نیا خبندان،یعصر  انیپوشانده بود. در پا یو بزرگ میضخ یخچالهایاز جهان را  یبزرگ یزمان بخش ها

  .افتیانسانها گسترش  ګیزند یبرا ناطقو م دنییدوباره رو اهانیذوب شدن کردند. گ

وجود ندارد که به  یاطالعات کتب هگون چیدوره ه نیآن است که از ا یبه معنا نیشود. ا یم دهینام خیدوره ما قبل تار نیا
از آن زمان در دسترس  یادیاطالعات ز لیدل نیکردند. به هم یم یآن زمان چگونه زندگ یکه انسانها دیآن بتوان فهم لهیوس
شده و مورد استفاده مردم  دیتول اءیبه دست آمده، که در آن اش یباستان شناس یاطالعات از کاوشها نیمثال، ا یبرا .ستین

 و گردآورنده بودند. ریگیماه ،یمردم آن زمان شکارچ. کرده اند دایمانند ابزار و سالح ها را پ ،خیدوره ما قبل تار

توان  یم ن،یمهاجرت کردند. بنابرا فنلندمختلف )جنوب، شرق و از غرب( به   یو با گذشت زمان مردم از مکان ها جیبه تدر
شده است. در زمان ماقبل  لیکوچ کرده اند تشک فنلندمختلف به  یکه از مکان ها ییاز ابتدا از گروه ها فنلند تیگفت که جمع

کوچک با رسم  یها لهیدر گروه ها و قب گریوجود نداشت،  بلکه انسانها به طور پراکنده از همدمتحد  یجامعه ا فنلنددر  خیتار
 یکردند و از سو یگرفتند و با هم مبارزه م یقرار م گریکدیدر برابر  لیقبا یکردند. گاه یم یو رسوم خاص خودشان زندگ

 .پرداختند یبودند با هم به تجارت م گریبه هم د کیکه  نزد یلیقبا گرید

 قرون وسطی

را اشغال  فنلند یسوئد مناطق غرب ی. در قرون وسطندیگو یم یالدیم ۱۵۰۰-۱۱۰۰ نیب یبه دوره  یقرون وسط فنلنددر 
زمان  نیماند: در طول ا یباق یدنسال به عنوان بخشي از سو ۶۰۰از  شیب فنلندشد.  یدنسو یپادشاه از یبخش فنلندکرد و 

حکومت  ریز فنلند یو جنوب یغرب ی. بخشهادندیجنگ گریبا همد فنلند یرانبر سر حکم یمختلف یها ګدر جن هیسوئد و روس
ارتدکس  یساینووگورود و کل یبه رهبر هیقدرت دولت روس ریتحت تأث فنلندبود، و مناطق شرق  کیکاتول یسایسوئد و کل

 بود.

و  (Häme) . برای مثال قلعه های حمهساخته شد فنلنددر  روسیهدر مقابل  از مردمع در قرون وسطی چندین قلعه برای دفا
و   (Turkuمانند تورکو ) فنلنددر قرون وسطی اولین شهرها  عی هستند.ااز جمله همین قلعه های دف (Viipuri)ویپوری
 ( تاسیس شدند.Porvooپوروو )

 نید یعنی کیاست یتیپل نید نیداشتند.  ا مانیا تیوثن ای یپاگان نیبه د نیسرزم نی، مردم افنلندبه  تیحیمس نیقبل از آمدن د
در  کردند. یپرستش م زیمانند خرس را ن یعی، مردگان و موجودات طبفنلندمردم آن زمان  نیبود. عالوه بر ا ییچند خدا

در جنگل ها و  کردند. یم نیرا معالجه و برداشت محصول زراعت را تام مارانیوجود داشتند، که ب یزندگ یجوامع آگاهان
 بردند. یجنگل غذا م یکردند و به جن ها یم یقربان انشانیخدا یوجود داشت که مردم برا یمقدس یباتالق ها مکان ها
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 عصر جدید یا که دوره مدرن

نامند.  یکه دوره مدرن م ای دیآغاز شد که آن را عصر جد خیاز تار یدوره ا ۱۵۰۰قرن  و در شروع ۱۴۰۰در اواخر قرن 
در اروپا رخ داد که  یادیز یها ینامند. در آن زمان دگرگون یرا رنسانس هم م دیو عصر جد یقرون وسط نینقطه بلوغ ب

 .و سوئد گذاشت فنلنداز جمله   ،ییاروپا یبر توسعه و رشد کشور ها یاریبس ریتاث

به سرعت از  دیجد یها دهیکتابها، فکر و ا اتیاختراع شد. با کمک نشر یدر جرمن الدیم ۱۴۰۰صنعت چاپ در اواخر قرن 
در  یکشت ی لهیمختلف  به وس یاز کشورها ییدوره مردمان اروپا نیکرد.در طول ا دایانتقال پ گرید یکشور به کشور کی

ها  و اکتشافات بدست  یکاوشگر نی. اکردندیو ناشناخته سفر م ستدورد یبه کشورها دیثروت و کشف مناطق جد یجستجو
 را باال برد. یاروپا یکشورها یاسیقدرت س نیو همچن شتریجهان ب را نسبت به انییآمده درک و فهم اروپا

بر رشد هنر و ساخت  خیزمان از تار نیمعتقدند ا آن ها رایدارد ، ز یا ژهیهنرمندان و معماران ارزش و  یدوران باستان برا
ارزش  آن ها یبدست آمده برا قاتیهنر و تحق قیکه از طر یدیاطالعات جد نیداشته است. همچن یریچشمگ ریو ساز تاث

 فراوان دارد.

 فنلندآن بر کشور  ریو تأث کیکاتول یسایاصالح کل

که به شدت از  ،یلوتر از كشور جرمن نیمارت شیبود که توسط کش یمذهب اصالحات کیکاتول یسایو اتفاق کل دادیرو نیمهمتر
ثروت  آن هااز  یداشتند و برخ یادیدر آن زمان قدرت ز کیکاتول یسایکل یآغاز شد. پاپ ها کردیانتقاد م کیکاتول یسایکل
در  کردند. یمن یهم زندگ سایکل نیبر اساس آموزه و قوان آن هاکرده بودند.  یآور عخود جم یبرا سایکل  یاز خزانه ا یاریبس
 به وجود آمد. یچون مذهب لوتر دیجد یمذهب ها ،اصالحات نیا یا جهینت

پروتستان گرفت. در  یلوتر تیحیمسرا مذهب  کیکاتول یسایکل یجا و افتیگسترش  دنیبه سو یاز جرمن یاصالحات مذهب
دادن  لیو تحو اتیمجبور به پرداخت مال سای. .کلافتی شیکاهش و قدرت دولت افزا سایاصالحات، قدرت کل نیا یا جهینت

قبل از  فنلند یساهایدر کل گذاشت. ریتاث زین شانیموعظه و کار کش رستش،پ یاموال خود به دولت شد. این  اصالحات بر دعا
را  شانیمجبور شدن که دعا ها و موعظه ها آن هابعد از اصالحات  یکردند ول یموعظه م نیبه زبان الت شانیاصالحات کش

 کنند. دایرا پ شانیکش یموعظه و دعا دنیهم توان فهم یباعث شد که مردم عاد نیانجام دهند. ا یفنلندبه زبان 

( Mikael Agricola) کوالیکائل آگر ی، مفنلند یسایکرد. اسقف کل فایا یفنلنددر توسعه زبان  ینقش مهم یاصالحات مذهب
 یفنلندبه زبان  زیرا ن دیعهد جد کوالیرا فراهم کرد. آگر یفنلندو اساس زبان  هیکار پا نیرا نوشت و ا فنلندکتاب الفبا  نیاول

 .ترجمه کرد

 ها رگ و جنگبز سویدن

مختلف، کشور  یجنگها لهیبود. به وس دنیکشور سو تیتحت حاکم فنلندمناطق  شتریب  یالدیم ۱۶۰۰ یال ۱۵۰۰ یدر قرن ها
را تحت کنترل خود درآورده بود.  فنلندو شرق  کیچون مناطق بالت یادیشده بود و مناطق ز یبه کشور بزرگ لیتبد دنیسو

ها مجبور بودند که  یفنلند رایفراوان شد. ز یخسارات مال نیو همچن مرداناز  یاریرفتن جان بس نیجنگها از ب نیحاصل ا
به سپاه  وستنیمردان و پسران جوان مجبور بودند با پ نیپرداخت کنند و همچن دنیزمان به سو نیدر ا ینیسنگ اریبس اتیمال
 در جنگها شرکت کنند. دنیدفاع از کشور سو یبرا  یجنگ

 انیجنگ م نیکشور و قدرت بزرگ از دست داد. در آخر کیخود را به عنوان  تیموقع دنیسو ،یالدیم ۱۷۰۰در قرن 
 تیواگذار شد و در نها هیبود به روس  دنیکه تحت حکومت  سو فنلندتمام مناطق  ،یالدیم ۱۸۰۹در سال  هیو روس دنیسو
 جنگ شد. نیا روزیپ هیروس

 )جدید( یعصر روشنگر

جامعه به  لیتبد .داده شد تیعلم و دانش اهمبه که  یآغاز شد، زمان یبه اصطالح دوره روشنگر یالدیم ۱۷۰۰در قرن 
  دوره بود. نیقانون از اهداف مهم ا تیحقوق بشر و حاکم سیتاس نیو همچن یمردم ساالر ارتقاءتر و  کیدموکرات یجامعه ا

مختلف  یقوا و قدرت را به سه دسته  کیطرح تفک ویمونتسک سیچارلز لوئ یفرانسو لسوفیتحقق حقوق شهروندان ف یبرا
د. نشو کیتفک دیبا هیی، قوه مقننه و قوه قضا هیبه سه گروه مختلف  قوه مجر یحكومت یقوا ،طرح نیارائه داد كه  بر اساس ا

. مدل ه استنفر توسعه داده شد کیکردن قدرت به دست نو سوء استفاده  دناز متمرکز ش یریجلوگ یقدرت برا کیتفک نیا
 یداردولتروش  نیغرب است. ا یدموکراس یکشورها از دولتداری یمختلف، هنوز هم بخش مهم یقوا به سه دسته  کیتفک
 شود. یاستفاده م زین فنلنددر 
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  دبو هیروس یتحت سلطه ا فنلندکه  یدوران

 یالکساندر اول  بخش ها هیروس یقرار گرفت، آن زمان امپراتور یالدیم ۱۸۰۹در سال  هیتحت سلطه روس فنلندکه  یزمان
به دست آورده بود  دنیرا که بعد از جنگ با سو فنلنداز غرب  یبود و بخش ها هیکه قبال متعلق به حکمت روس فنلنداز شرق 

 یاریها اجازه داشتند در مورد بس یفنلندبه آن معنا بود که  نیداد: ا یحق خودمختار فنلندبه  نیهمچن شانیبا هم متحد کرد . ا
 فنلندکشور  یبرا فنلندمردم  اتیخود را حفظ کرد و مال یجا زین یلوتر -یلینجا نی. درندیبگ میمستقل تصم فنلنداز مسائل 

رفتار  شد،یاستفاده م دنیکه قبال در زمان حکومت داري سو ینیاجازه داده شد که طبق قوان فنلندمورد استفاده قرار گرفت.  به 
نسبت به  یاز قدرت منحصر به فرد و  گسترده ا هیحال، امپراتور روس نیاجبار نشد. با ا فنلندبه مردم  هیکنند و قانون روس

 برخوردار بود. فنلند

صد سال اتفاقات  و  نیبود. در طول ا هیتحت حکومت روس یخودمختار ول یبخش( ۱۹۱۷-۱۸۰۹در طول صد سال ) فنلند
به ، یکی دوره نیا راتییتغ نیجهان مدرن کم کم شکل گرفت. مهمتر راتییتغ نیا جهیدر اروپا رخ داد. در نت یادیز راتییتغ

 تر کرد. یالملل نیدو تحول بزرگ ، تجارت را آزادتر و ب نیا كهبود  یاقتصاد سمیبرالیل دیگری و یوجود آمدن انقالب صنعت

بود. بودن صلح و آسانتر  یادیکارگران ز ازمندین رییتغ نیشد، که ا لیانبوه تبد دیکاال به تول دیتول ،یانقالب صنعت جهیدر نت
تا جنگ  ۱۸۰۰از قرن  زین فنلند تیکند. جمع دایپ شیبه شدت افزا تیشد که جمع نیباعث ا  یمحصوالت کشاورز دیشدن تول

 .افتی شیافزا ونیلیبه سه م ونیلیم کیاز ( ۱۹۱۸-۱۹۱۴اول ) یجهان

 یجامعه طبقات کی ،یصنعت یکردن کار به شهرها و خارج از کشور مهاجرت کردند. جامعه  دایپ یاز مردم برا یادیتعداد ز
شدن  نیبود. تع انریو فق انطبقه جامعه متعلق به گروه کارگر نیتر نییهر شخص بود. پا گاهیجا یکننده  نیتع ،بود که ثروت

شدن ثروت  شتریباالتر با ب یبه طبقه ا یماعطبقه اجت کیانتقال از  کانبود و ام یدیبر اساس ثروت موضوع جد گاهیجا
 بود.   ریشخص امکان پذ

صد ها سال  ،یاجتماع یکرد. دسته ها یم نیشد تع یکه در آن تولد م یهر شخص را دسته ا یاجتماع اهگیجا نیاز ا شیپ
 گریو د فنلند.  در ندشد یم نیتع یاسیو س یاقتصاد ازاتیامت و یکار، قدرت اجتماع میقدمت داشتند و بر اساس آن  حق تقس

زاده  بیشده بودند. اشراف از نسل نج میعوام و دهقانان تقس ون،یروحان اف،اشر یشمال اروپا دسته ها به گروهها یکشورها
 یکشاورز یها نیبازرگانان و صنعتگران بود. دهقانان زم نانیداشتند، عوام متشکل از شهرنش اریبس یها نیگان بودند و زم

، اختالف ۱۸۰۰تعلق نداشتند. در قرن  اکدام از  دسته ه چیداد که به ه یم لیتشک ریرا مردم فق تیخود را داشتند. اکثر جمع
دسته  چیمتعلق به هکه   زیناچ یدسته ها نیاختالف هنوز هم  ب یول افت،یمختلف کاهش  یدسته ها نیب یو اجتماع یاقتصاد

 بود. ادیکه متعلق به دسته اي  بودند ز یآن هانبودند،  نسبت به  یا

 ییگرادوران ناسیونالیسم یا ملی 

کم مردمان  شده بود. کم لیتشک یاز مردمان مختلف یبه طور سنت یبود. مناطق اروپا زین ییگرا یقرن مل یالدیم ۱۸۰۰قرن 
کشور مستقل از خود داشته باشد. در قرن  دیمشترک است با خیو تار نیزبان، د یکه دارا یهر ملت که افتادندهر جامعه به فکر 

 یگرید یها شیبه وجود آورد. گرا  ییمختلف اروپا یرا در کشورها یادیز یها یشورش و ناآرام ،ییگرا یمل یالدیم ۱۸۰۰
  .بودند میسه یناآرام نیدر به وجود آوردن ا زین سمیالیو سوس سمیبرالیمانند ل

 فنلندوجود نداشت و جامعه  فنلنددر  یها خوشحال بودند چون جنگ یفنلند .آرام بود یمدت طوالن یبرا ۱۸۰۰در قرن  فنلند
شهر  یقبل تختیشد، چرا که پا فنلند تختی( پاHelsinki) ینکیهلس یالدیم ۱۸۱۲کرد. در سال  یم یروز به روز طرق

قطار  های لیجاده ها، ر فنلندقرن در  نیدور از سن پترزبورگ بود. در ا یلیو خ دنیبه سو کینزد یلی( ، خTurkuتورکو )
 و کارخانه ها ساخته شد.  

رفت  شیپ عیسر فنلندشدن  یرونق گرفت. به همین سبب صنعت یالدیم ۱۸۸۰با صنعت کاغذ در دهه  فنلنددر  یانقالب صنعت
در آن  فنلند یمحصوالت صادرات شتریبود كه ب هیتر از روس شرفتهیپ یاز نظر صنعت فنلند ،یدوران خودمختار انیو در پا

 کاغذ بود.  ریمثل درخت و خم یجنگل عیزمان  صنا

عالقمند به زبان و  انیگرا یشد. مل داریمتمدن ب یزبان ها یسوئد انیدر م ییگرا یابتدا مل تحت حکومت روسیه فنلنددر 
 هیکردند. دولت روس یم یمشترک دارند معرف خیو تار فرهنگکه  یملت کیرا به عنوان  فنلندبودند و مردم  یفنلند فرهنگ
کردن  داریکرد که با ب یفکر م هیکرد. دولت روس یم تیاحم یفنلندزبان  گاهیو بهتر شدن جا فنلندگرا شدن مردم  یاز مل

را  فنلندمردم  نیدور خواهند شد، و ا یو فرهنگ سوئد دنیاز کشور سو نیسرزم نی، مردم افنلنددر مردم  ییگرا یاحساس مل
   آغاز شد. ۱۸۶۰در دهه  فنلندزبان در  یفنلندمدارس  سیتر خواهد ساخت. تاس کینزد هیبه روس

خواستار حفظ  فنلنداز مردم  یشد. بخش دایپ یو سوئد یفنلندزبان  گاهیو جا تیاختالف بر سر موقع فنلند انیگرا یمل انیدر م
 صحبت  شود.  یفنلندفقط زبان  فنلندخواستند که در  یاز مردم م گریبخش د یبودند، ول یزبان سوئد گاهیکردن جا
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 زبان ،اختالفات نیا لیشد. به دل فنلنددر  یاسیاحزاب س نیاول یریباعث شکل گ میالدی ۱۸۶۰ نزاع بر سر زبان در دهه
 .شناخته شد تیبه رسم فنلند یزبان رسم نیبه عنوان دوم ۱۹۰۰در آغاز دهه  یفنلند

 فنلنداستقالل 

 یاول بود. در جنگ جهان یو اتفاقات جنگ جهان عیاز وقا یاستقالل بخش نی. ادیبه استقالل رس یالدیم ۱۹۱۷سال  انیدر پا فنلند
در  آن ها جهیکشور صورت گرفت، که در نت نیدو انقالب در ا یالدیم ۱۹۱۷در سال  نیناموفق بود،همچن اریبس هیاول روس

 .را اعالم کرد داستقالل خو فنلند یاسیو تحوالت بزرگ س راتییتغ نیا انیمساخته شد. در  یستیدولت کمون هیروس

 ها  مستقل و جنگ فنلند

دو بخش متشکل از مردم  نیشده بود که ا میاساسا به دو بخش مختلف تقس فنلندکشور و جامعه  یالدیم ۱۸۰۰دهه  انیدر پا
امکان  یبود ول ادیشان ز تیکه جمع نیداد. با ا یم لیتشک ریکارگر و مردم عوام بود. اکثر مردم کشور را قشر کارگر و فق

مسلح خود را  یها رویطبقه کارگر جامعه و  طبقه عوام  ن یالدیم ۱۹۱۷. در سال نداشتندخود  تیبر موقع یاسیس یرگذاریتاث
 آغاز شد. فنلندسبب جنگ داخلي در  نیداشتند. به هم

 یاز جنگ جهان یناش یکاریو ب یکمبود مواد غذا نی. همچندندیجنگ یم گریکدی هیشده بودند عل میكه به دو قسمت تقس فنلندملت 
همان  لیآغاز شد و در آور یالدیم ۱۹۱۸سال  هیگذاشته بود. جنگ در ماه ژانو ریتاث فنلند یبه شكل گرفتن جنگ داخل زیاول ن

 یجنگ برخ دانیدر م آن هااز  یگرفت: بعض ینفر قربان ۳۷۰۰۰. جنگ حدود افتی انیها پا معوا یعنیدولت  یروزیسال با پ
 جان دادگان از طبقه کارگر جامعه بودند. شتریکه اعدام شدند. ب ایدر اردوگاه ها جان دادند  گرید

و در مالء عام  یبودن تلخ خود ادامه داد. در مورد جنگ به صورت عموم میبه تقس فنلند یشده ا میجامعه تقس زیپس از جنگ ن
عوام  یعنی دهایشد که در زمان جنگ سف یم نیبر ا دیتأک یشد. در صحبت ها عموم یسخن گفته مبرندگان  فقط از نقطه نظر

سرخ ها  یعنیمانده بودند را از کشور رانده و از انقالب طبقه کارگر  فنلنددر  فنلند لکه بعد از استقال یها هزاران سرباز روس
 یم یکارگر و ثروتمندان عوام ریطبقه فق نیب یجنگ طبقات کیرا  یحال، سرخ ها جنگ داخل نیکرده اند. با ا یریجلوگ

 .دندیجنگ یعدالت و برابر یبرا آن هاگفتند که  یدانستند، سرخ ها م

ساعت،  ۸  نییمانند تع ینیآغاز شد. قوان دیجد یقانون ها بیجامعه با تصو ریفق طیبهبود شرا یتالش برا یالدیم ۱۹۲۰در دهه 
 بیبر اساس قدرت پرداخت به تصو اتیمال یعنیدرآمد  زانیبر اساس م اتیتمام کودکان، مال یبرا لیساعت كاري و حق تحص

نسبت به افراد  یشتریب اتیمال دیآن است که افرادي دارا و ثروتمند هستند با یبر اساس قدرت پرداخت به معنا اتی. مالدندیرس
 کرد. دارتریجامعه را آرام تر و پا راتییو تغ نیبا درآمد کم پرداخت کنند. اجراي این قوان ریفق

گ جهانی دومو جن راستگرایانافزایش   

 انیداد. راست گرا رییرا تغ فنلندبه وجود آمده در  یداریتوسعه و پا ریدر جهان،  مس ۱۹۳۰دشوار در دهه  یرکود اقتصاد
 یپا یجا یبردن رکود اقتصاد نیاز ب یقول برا  نیو رشد اقتصاد در اروپا  و همچن یاقتصاد طیبر نجات شرا یتندرو مبن
در سال  یول  افت،یمردم بهبود  یزندگ طیشرا ،یرکود اقتصاد انیکردند . بعد از پا دایپ ییاروپا یدر کشورها یمحکم
 .بودند کتاتورید انیافراط گرا یتحت رهبر ییاروپا یکشورها شتریدوم، ب یجهان ګبعد از آمدن جن ۱۹۳۹

 گریکدیبه  فنلند یشده  میخوب، ملت از هم تقس یو زندگرفاهی شدن امکانات  شتریماند. با ب یباق یدموکراس فنلندحال  نیبا ا
 الیبه بقاي دموكراسي کرد، که حزب سوس یادیشان کاهش یافت. این باهم شدن ملت کمک ز نیتر شدند و اختالفات ب کینزد

 گریحزب به دولت راه دادند تا با د کیبه عنوان  ۱۹۳۰بود را در آخر دهه  یجنگ داخل دهدموکرات که متشکل از گروه بازن
 باشد. فنلند ندهیآ رندهیگ میاحزاب تصم

 نیبه ا فنلندکه  یکشور را به آن بدهد. هنگام نیخواست که مناطقي از ا فنلنداز  یشورو ریاتحاد جماه ۱۹۳۹سال در 
آغاز شد در  دیروز طول کش ۱۰۵حمله کرد.  جنگ زمستان  که  فنلندبه  یشورو ریداد، اتحاد جماه یدرخواست پاسخ منف

 .دندیجنگ یشورو یروهایانه و با هم در برابر نشانه به ش فنلندو طبقه عوام و ثروتمند  رگطبقه کار گجن نیا

ها را  یفنلند یشورو عیوس یروهایقدرت و ن تیدفاع کردند، اما در نها نشانیها سرسخت از سرزم یفنلنددر شروع جنگ  
 نیاز دست داد و مردم ا یرا به شورو یادیمناطق ز فنلندو قرارداد صلح کردند. طبق قرارداد صلح:  ینیمجبور به عقب نش

 سکونت داده شدند. فنلندمناطق  گریافراد در د نیخود شدند. ا یمناطق مجبور به ترک خانه ها

 یسخت و دشوار گاهیدر جا فنلند ی. ولرندیرا باز پس بگ یخواستند مناطق از دست رفته به شورو یها م یفنلنداز جنگ بعد 
 ریجماه هیبر عل دیمتحد شد. جنگ جد یبا جرمن فنلندقرار داشت.  سرانجام  یشورو ریو اتحاد جماه یدو دشمن، جرمن نیب

زمستان از دست داده بود،  ګرا که در جن یمناطق ،یجرمن یروهاین تیبا حما فنلندآغاز شد.  ۱۹۴۱در تابستان سال  یشورو
 .ندیگو یجنگ را جنگ استمرار م نیبه دست آورد. ا
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متحد   یجنگ یها تیموفق تیدر نها ی. ولاوردیرا به دست ب یشتریو موفق شد مناطق ب دیخوب جنگ فنلنداول جنگ در 
از اروپا را تحت کنترل خود  یادیدوم مناطق ز یدر جنگ جهان ی.  جرمندیرس انی( در اروپا به پای) جرمن یعنی فنلند ینظام

 کند. ینیمجبور شد که عقب نش یجرمنناکام ماند و  یبه شورو یدرآورده بود، اما حمله بزرگ جرمن

موظف به  فنلندقرارداد صلح بسته شد.در نتیجه   ۱۹۴۴حمله کرد و در  خزان سال  فنلندبه  یشورو ریاتحاد جماه جهینتر د
را  فنلند یشد. شورو  یشورو ریبه جماه فنلندمناطقي از کشور  میو مجبور به تسل یجنگ یپرداخت و جبران خسارت ها

جنگ  نیبرگزار شد. در ا یجرمن یروهاین هیکرد. جنگ الپلند بر عل زیاز کشورش ن یجرمن یروهایمجبور به راندن ن
 گام ترک آن سوزاندند.از الپلند را هن یادیمناطق ز یجرمن یروهاین

  سازی و ایجاد یک دولت رفاهی زبا

بودند.  یشرق اروپا تحت نفوذ شورو یستیکمون یشد. کشورها میتقسقطب قدرت دوم اروپا  به دو  یجنگ جهان انیاز پا بعد
و  کیبه وجود آوردن اتحاد شمال آتالنت لهیمتحده  به وس التیبا ا یو مستحکم کیغرب اروپا ارتباط و روابط نزد یکشورها

شمال اروپاست،  یکشورها گریطرف مانند د یکشور ب کیتاكید داشت که  فنلندناتو برقرار کرده بودند. گرچه در آن زمان 
 . دانستند یم یشورو ریرا متعلق و تحت نفوذ اتحاد جاه فنلند یکشورها تا حدود گرید یول

طبق آنچه اتحاد  شهیهم فنلندحال،  نیکند. با ا یزندگ یشورو ریخود جماه یا هیبا همسا زیکم کم آموخت چگونه مسالمت آم فنلند
دهه  یسالها نیکرد. در اول یآن نظر داشت محتاطانه رفتار م یالملل نیو روابط ب فنلند یها استیدر مورد س یشورو ریجماه
 ریو محصوالت چوبي به اتحاد جماه ویلوکوموت ،یفنلندها  یخود با فرستادن کشت یجنگ مهیجر نیآخر فنلند ،یالدیم ۱۹۵۰
  پرداخت کرد. یشورو

 شیخدمات توسط دولت افزا نیشمال اروپا و ارائه کردن ا یدر تمام کشورها یدوم توسعه و رفاه اجتماع یپس از جنگ جهان
به ملت ارائه شوند. ساختن  ابندیتوسعه  یخدمات به طور گسترده ا نیامکان را فراهم کرد که ا نیا فنلند ی. رشد اقتصادافتی
 یاسیوجود دارد از لحاظ س یخدمات اجتماع نیکشوري که در آن بهتر کیبه  فنلند یجیشدن تدر لیتبد یعنیدولت رفاهي،  کی
 یبرا نیسرزم نیها را با هم متحد کرده بود. مردم ا یفنلندسخت بعد از جنگ  طیشده بود: خاطرات تلخ و شرا ریامکان پذ زین

 .دشدن حدساختن و توسعه کشورشان با هم مت

که دولت ارائه  یدر خدمات اجتماع یشهروندان، اصالحات متعدد یزندگ دنیبهبود بخش یبرا ۱۹۵۰ یال ۱۹۴۰ یدر دهه ها
 مانیمشاوره زنان و زا کینیکل ستمیس فنلندطفل دار در  یها لیاز فام یبانیپشت ید آورده شد. براداد به وجو یم
(neuvolajärjestelmäتاس )نهیدولت شروع به پرداخت کمک هز طفالا نیوالد یشد.  برا سی ( بزرگ کردن طفلlapsilisä  )

 .شروع شد گانیرا یاطفال دادن غذا یدر مدارس برا نیکرد. همچن

 ،یو صح یدرمان یها مهیب ،یمل ی: کم کم حقوق بازنشستگافتیساخته و گسترش  جیبه تدر زین یحقوق بازنشستگ ستمیس
 ستمیشد که مردم به س نیباعث ا انخدمات به تمام شهروند نیشدند. ارائه کردن ا جادیا یماریب مهیو ب یمسلک یبازنشستگ
 .اعتماد کنند یدولت یاو نهاده رندگانیگ میو تصم استمدارانیس ک،یدموکرات

 در رکود اقتصادی ۱۹۹۰ الی ۱۹۶۰از دهه  فنلند

با  نینش هیشد. کار در مناطق قر لیتبد یکشور صنعت کیکم کم به  یکشور کشاورز کیاز  فنلند یالدیم ۱۹۶۰در دهه 
مردم شروع به نقل مکان کردن به  ،جات کم شد هیکارگر در قر یکم شد. چونکه تقاضا جیبه تدر یکشاورز سمیمکان شرفتیپ

 وجود داشت. زیو در حمل و نقل ن  یدکاندار ،یخدمات یدر بخش ها هشهرها کردند. در شهرها نه تنها کار در صنعت، بلک

ل به کار مشغول در بیرون از منز زیکه زنان ن ی. زمانافتیگسترش  زیزمانها بود که استخدام زنان در کارها ن نیهمدر 
بزرگ به رشد و  رییتغ نیشد. ا ریهمه افراد که قادر به کار بودند امکان پذ یهاییشدند، در جامعه استفاده از استعداد و توانا

 .توسعه اقتصاد کشور کمک کرد

مهاجرت کردند. در  فنلندکار به خارج از  یجستجو یبرا یاریبس لیدل نینبود به هم یهمه کاف یبرا مسکنحال کار و  نیابا 
 یکار تیوضع یوقت آن هااز  ینقل مکان کردند. بخش دنیبه کشور سو یفنلند ۴۰۰۰۰۰از  شتریب ۱۹۷۰ یال ۱۹۶۰دهه 
دهه  ازدوم  یها از زمان جنگ جهان یفنلندماندگار شدند.  دنیدر کشور سو گرید یبخش یول ندبرگشت فنلندبه  افتیبهبود  فنلند

 یمهاجران سور یالدیم ۲۰۱۷حال، در سال  نیدادند. با ا یم لیتشکرا  دنیگروه مهاجران در سو نیبزرگتر یالدیم ۱۹۴۰
 خود کردند.ز آن را ا دنیگروه مهاجران سو نیعنوان بزرگتر
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 فنلندرفاه  و ثروتمند شدن 

شمال  یکشورها گریمانند د زین فنلندطور شد که  نی. اافتیهمچنان ادامه  فنلندتوسعه جامعه  ۱۹۹۰ یال ۱۹۷۰ یدر دهه ها
بود. در آن زمان  ادیز دنیمثال با کشور سو سهیدر مقا فنلندتفاوت جامعه  ۱۹۵۰در دهه  نکهیاروپا مرفه و ثروتمند شد، با ا

بود که تازه از جنگ و پرداخت  افتهیو کمتر توسعه  رتریشمال اروپا فق یکشورها گرید بهنسبت  فنلند ۱۹۵۰در دهه  یعنی
 جان سالم به در برده بود. یجنگ مهیجر

به سرعت باال رفت.  تیو ترب میشدند. سطح تعل لیکاال تبد یبه مردم مصرف کننده ا ۱۹۹۰در دهه  جیها به تدر یفنلند
خانه،  لیوسا د،یجد یمانند لباس ها یو ضرور یاز لوازم جانب ریبه غ گرید یزهایچ دنیها توان خر یفنلندباالخره، 

 کردند. دایمسافرت خارج از کشور و موتر را پ

آسانتر شد. کارخانه ها و شرکتها  یخارج ی. گرفتن قرضه هاافتی شیبه سرعت افزا یالدیم ۱۹۸۰اقتصاد کشور در دهه 
 یبانک یبه قرضه ها یشتریب یخانوارها هم دسترس ن،یمچن کردند. یخارج یارزان از کشورها یشروع به گرفتن قرضه ها

     . افتی شیافزا یریمسکن، به طور چشمگ متیدر گردش بود و ق یشتریقرضه، پول ب یکردند. با توجه به پولها دایپ

 رکود اقتصادی 

توان  گریعرضه کاال و خدمات د .از حد منجر شد شیب دیکرد که به تول دایرونق پ یاقتصاد به حد ،یدر دوران صعود اقتصاد
 پول. ارزش ختندیها فرو ر متیق تیكه در نها افتندی شیها افزا متیق  یبه قدر کرد. یتقاضا را دنبال نم یعنی انیتعداد مشتر

آن  پولبا واحد ارزش  فنلندکشور از کشورها خارج از  نیکه مردم ا یو پرداخت قرضه ها بوداز حد باال  شی، مارکا بفنلند
 گران تمام شد. شانیبود برا رفتهګکشورها 

  کینزد یرفت و حت باال یکاریفرو رفت. نرخ ب یقیعم یبا رکود اقتصاد یالدیم ۱۹۹۰در دهه  فنلندمشکالت  نیا جهینت در
و رفاه   یورشکسته شدند و دولت مجبور به کم کردن خدمات اجتماع یفنلند یبانکها و کارخانه ها  د،یدرصد رس ۲۰به 

 شدند. میو ثروتمند تقس کم در آمد ها به طبقه یفنلندکشور شد. و 

 یگذاشت، بخاطر که بخش قابل توجه ریتأث فنلند یبر رکود اقتصاد زین یالدیم ۱۹۹۰در سال  یشورو ریاتحاد جماه یفروپاش
 یادیز یمجبور شد قرضه ها یمقابله با رکود اقتصاد یبرا فنلندبود. دولت  یشورو ریبه اتحاد جماه فنلنداز صادرات 

  . ردیبگ

 امروز فنلند

اطالعات و ارتباطات توسعه  یشد. فناور لیتبد یجامعه اطالعات و فناور کیبه  ۱۹۹۰در دهه  فنلند یو خدمات یجامعه صنعت 
 یشدند. شرکت ها فنلند یمحصول صادرات نیمهمتر یهمراه به مدت طوالن یشد و تلفن ها شتریب نترنتیکرد، استفاده از ا دایپ

 بردند. زین فنلندخود را به خارج از  یتهایشدند و فعال یالملل نیب یفنلند

( به عنوان Tarja Halonenهالونن ) ای، تار یالدیم ۲۰۰۰اروپا شد. در سال  هیعضو اتحاد فنلند  یالدیم۱۹۹۵سال   در
 .کشور مارکا را ترک کرد نیشد و ا فنلند سهیواحد پ  ۲۰۰۲در سال  ورویانتخاب شد.  فنلندجمهور  سیرئ

 یعمدتا با همکار زین فنلند یتیامن استیس نیشود.  همچن یم میاروپا تنظ هیدر اتحاد فنلندموجود در  نیاز قوان یاریروزه بسام
 استیس یهمکارکشور  نیا یول ستیعضو ناتو ن فنلند نکهیشود. با ا یاروپا انجام م هیعضو اتحاد یکشورها ریبا سا یو همفکر

 با ناتو دارد. یدفاع

متحده  التیمسکن در ا متیبا سقوط  ق یرکود اقتصاد نیدر جهان آغاز شد. ا یدیجد یرکود اقتصاد یالدیم ۲۰۰۸در سال 
 زین فنلندبر کشور  یمسکن شد. رکود اقتصاد هیمسکن باعث به وجود آمدن بحران وام و قرض متیآمریكا  شروع شد. سقوط ق

به  فنلند تیوضع ،یپس از رکود اقتصاد ی. در سالهاافتیبه شدت کاهش  راتکرد و صاد دایپ شیافزا یکاریگذاشت. ب ریتاث
 است. یرو به بهبود جیتدر

 صد ساله و چالش های آینده  فنلند

کشور و  کیاز  فنلندکرده است.  یادیز راتییتغ فنلندصد سال  نیصد ساله شد. در طول ا یالدیم ۲۰۱۷مستقل در سال  فنلند
 یزندگ طیشده است. شرا لیتبد یجامعه اطالعات کیو پس از آن به  یخدمات یکشور صنعت کیبه  یجامعه فقیر کشاورز

کشورشان  فنلنداست. با به وجود آوردن اصالحات مختلف، مردم  افتهیبهبود  یجهزمان به طور قبل تو نیدر طول ا فنلندمردم 
بردند. توسعه و رشد جامعه  شیجامعه ثروتمندتر و عادلتر پ یاست و به سو شتریب شیجامعه که در آن رفاه و آسا یرا به سو

 .دبو عتریسرعتش سر یآغاز شد ول رتریشمال اروپا د یکشورها گرینسبت به د فنلند
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 سهیدر مقا یفنلندجهان است. دانش آموزان  یکشورها نیتر شرفتهیاز پ یکی فنلندامروزه  یمختلف جهان یارهایتوجه به معبا 
در مسابقات که اطالعات  یعنی، یعلم یالملل نیجهان بودند، در مسابقات ب یکشورها گریبا اطفال کم سن وسال شان که از د

و  التیحالشان خوب است و تحص فنلندمردم  ،یالملل نیب ساتی. در مقادندیدرخش بخو کندیم یابیو مهارت کودکان را ارز
 د.کنن یم افتیدر یخوب یخدمات بهداشت

 راتییشدن، تغ یدر عصر جهان .رییو در حال تغ داریناپا یحفظ رفاه جامعه در جهان عبارتند از فنلند ندهیآ یچالش ها
 کیرشد و توسعه  یعنیشدن  یگذارد. جهان یم ریتأث شیاز پ شیب فنلند طیجهان بر شرا یکشورها ریسا یاسیو س یاقتصاد

 باشد. یم یجهان یکشورها و جامعه ها ریسا یدادهایگر وابسته به رویازهر زمان د شتریجامعه، ب

است:  نیکشور کم و آرام است. سوال مهم ا نیدر ا تیشدن است، رشد جمع ریبه سرعت در حال پ فنلند تیکه جمع یحالدر 
در حال که هر روز تعداد  میریهمه بگ یرا برا یبهداشت یو خدمات اجتماع یلیفراهم کردن خدمات تحص تیچگونه امن

 ازین نیراقبت در حال کمتر شدن است. همچنم ازمندانیو ن لمنداندهنده نسبت به بازنشسته گان، سا اتیشاغل و مال تیجمع
 شرفتیپ ،یکار ونیمانند اتوماس یزهایکرد، چون چ ییتوان اشتغالزا یم زین ندهیدر آ فنلنداست که فکر شود: چکونه در 

 د.دهن یرا کاهش م یفعل یها مسلک سیتر شدن فرهنگ سلف سرو جیو را یتالیجید یهایفناور

 جشن ها و رسم و رسومها ،ی: جنتریفنلندفرهنگ 

 گرید یو بعض تیحیمس نیبر د ید. اساس بعضندار ینیاساس د یفنلنداز جشن ها، سنت ها و رسم ورسومات  یبخش بزرگ
بود. امروزه جشن ها  فنلنددر  نید نیتر جیرا عتیبه طب مانیاگردد که  یبرم یبه زمان نید نیا شهیدارد  و ر عتیریشه از طب

 اقوام و دوستان را دارد. ل،یهمراه فام التیجنبه وقت گذراندن در تعط فنلندمردم  شتریب یها برا دیو ع

 یپرجم گذار یمشخص شده است. روزها یفنلند یروزها در جنتر نیوجود دارد و ا یادیز یم گذارچپر یروزها فنلنددر 
 یباشد. از جنتر یافراشته و باال مرپرچم ب لهیمر کل روز ب فنلندروزها پرچم کشور  نیشوند و در ا یاب مسح دیع یروزها

از کار و  یمل یروز روز رخصت نیا ایکه آ دیتوان د یم نیو همچن دیرا فهم یذارروز پرچم گ لیتوان دل یم یفنلندو اخبار 
 نه.   ایمکتب است 

 هیماه ژانو

 . ژانویه ۱ ،سال نو

باشد. اکثر مردم شاغل امروز از کار  یم یعموم التیروز تعط نیاست و ا فنلندروز سال نو در  نیاول هیروز اول ماه ژانو
و  جالب  گوشانهیباز یها ینیب شی. در شروع سال نو مردم پرندیگ یاز روز سال نو را مردم جشن م شیآزاد هستند. شب پ

و غذا خوردن سالم را با  دیدر سال جد شتریسال نو مانند ورزش کردن ب یوعده ها ماز مرد یاریکنند. بس یم ندهیسال آ یبرا
 روند. یم یترقه باز یبرا شانیاز خانه ها رونیبه ب مکنند. در نصف شب سال نو مرد یخود م

 انیخاج شو ای یفانیجشن اپ ه،یژانو .۶

 لیرا که بر اساس انج یسه محبوس و فرزانه شرق یعنیسه مغ  میدار یجشن ارج م نیاست. در ا هیدر ششم ژانو یفانیجشن اپ
ندارد  یرسم و رسومات خاص یفانیشود. جشن اپ یختم م یفانیدر جشن اپ سمسیکر التینوزاد آمدند. تعط یسیع داریبه د
 .ستاز کار و مکتب ا یلیروز تعط یاریبس یبرا یول

 فوریهماه 

 تعطیالت زمستانی

 کیشاگردان به طول  التیتعط نیکنند. در ا یم لیرا تجل یاسک التیتعط ای یزمستان التیتعط فنلندمکاتب  هیماه فور در
 لیشده است. هدف از تجل لیتجل فنلند اتبتا امروز در مک ۱۹۳۰از دهه  یاسک التیباشند. تعط یهفته از مکتب رخصت م

 التیهفته تعط کیکردن در طول  یاطفال به ورزش کردن به خصوص اسک نکرد قیاز اول تشو یهفته ا کی التیتعط نیا
شده است.  شتری( بlasketteluها ) یبیدر سراش یاسک  ی(کمتر شده است ولhiihtäminenکردن  ) یبود. امروزه، اسک

 شود. یم لیبه بعد تجل هیاز وسط ماه فور یمختلف یدر هفته ها فنلنددر نقاط مختلف  یزمستان التیتعط
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 روز رونبرگ ه،یفور. ۵

روز تعلق به  نیکنند. ا یم لیتجل فنلند( را در Johan Ludvig Runebergرونبرگ ) گیلودو وهانیروز  هیفور. ۵روز 
و فرهنگ  اتیبر ادب همچنین . اوشعر آهنگ کشور ما را سروده است یعنیفنلند  یکه شعر سرود ملدارد  یشاعر مل نیا

 سندهینو شاعر،  نیکلوچه رونبرگ که توسط همسر امردم گذاشته است. در روز رونبرگ،  یادیز راتیتأث فنلندکشور 
  .شود یم ادی( runebergintorttuتورتو ) نیکلوچه به نام رونبرگ نیخورند، ا یداده شده است را م وسعهرونبرگ ت کایفردر

 نیکه ولنتا ایروز دوست  ه،یفور .۱۴

 ۱۹۸۰روز دوست از دهه  فنلندباشد. در  یروز جشن عاشق ها م نیاست که ا نیولنتا یالملل نیروز دوست در اصل روز ب
روز  نیکردن دوستان است. در ا ادیو  یمانند نامش روز قدردان قایروز دق نیشده است و ا لیروز تجل نیتا به ا یالدیم

 دهند. یک تحفه کوچک میکه  ایکنند  یکارت روان م گریکدیدوستها به 

 روزه  شروع  اعتراف  یعنی روزروز

کنند. روز اعتراف در اصل روز شروع روزه است که  یم لیتجل زی( را نlaskiainenروز اعتراف ) فنلنددر   هیدر ماه فور 
 خمالکی یبرا لیفام یمردم با تمام اعضا یول ردیگیروزه م تبه ندر یکس فنلندپاک است. امروزه، در  دیهفت هفته قبل از ع
 ماقی، که داخلش پر شده از ق(laskiaispulla) دار ماقیق کیروند، سوپ نخود سبز , ک یم یکیپالست مهزدن، عموما با سورت

 ۱۹۵۰بعد از دهه  کیک نیآمده است. ا دنیدار از سو ماقیق کیک نیخورند. در اصل ا یم که رب بادام است را ایو مربا 
 کشنبهیدر روز  یکیشود:  یم لیدو روز تجل نیا فنلندمورد استفاده قرار گرفته شده است.  روز اعتراف در  فنلنددر  یالدیم

        در روز سه شنبه. گریو د

آوریل ماه مارس و   

 ، روز جهانی زن . مارس۸

از انجمن ها و سازمان ها، کنفرانس ها و مراسم  یاریروز بس نی. در امیکن یم لیزن را تجل یدر هشتم ماه مارس روز جهان
روز  فنلندشود. در  یو جهان صحبت و گفتگو م فنلندزنان در  گاهیو جا تیدر مورد موقع آن هادهند که در  یم بیها ترت
 باشد. یم یو ادار یکار یروز معمول کیزن  یجهان

 کانت نایماه مارس، روز م. ۱۹

 یاجتماع رگذاریو تاث سندهینو کیکانت  نایکنند. م یم لیتجل فنلندرا در  یروز برابر یعنیکانت  نایماه مارس روز مدر 
 .دیبهبود بخش آن ها یلیتحص تیبهتر کردن موقع یرا با کار و تالش کردن برا یفنلندزنان  تیبود. او موقع یفنلند

پاکعید   

 لیپاک به خاطر تجل دی. عمیکن یم لیاست را تجل یحیمس دیع نیمهمتر سمسیپاک که بعد از کر دیع لیکه آور ایماه مارس در 
 دیاست. روزه با ع یسایمهم کل اریبس دیع کی فنلندارتدوکس  انیحیمس یبرا ژهیبه و دیع نیاست.ا یسیع امیمرگ و ق ادبودیاز 

گوشت گوسفند، تخم  فنلندپاک مردم  دیدارد. در ع فنلنددر  یخاص گاهیهنوز هم جا دیع یرسد و خوردن غذا یم انیپاک به پا
 خورند. ی( مpashaپاشا ) کی( و کmämmiپاک ) دیمخصوص ع نگیدسر پود یرنگ شده و برا یمرغ

در  .شود یم لیمنوال تجل نیجشن به هم زیشد. امروزه ن یم لیپاک جشن آغاز شدن بهار تجل دیع یبه جا تیحیمس نیاز دقبل 
کنند. همه  یم نیتزئ دیب یدرخت توس و شاخه ها ینرگس، سبزه، شاخه ها یشان را با گل ها یپاک مردم خانه ها دیجشن ع

باشد، و  یتازه م دیع نیزمستان است. سبزه استفاده شده در ا دنیرس انیپا هجشن گرفتن شروع بهار و ب یبرا ناتییتز نیا یا
پاک  دیکنند. سبزه تازه را با ماندن جوجه ع یسر سبز رشد م یها لهیبه م آن هاکوچک و آب دادن  یآن با پاشاندن دانه ها

 کنند.   یم نیتزئ

روز  یعنی کشنبهی( که  جمعه قبل از روز pitkäperjantai) کیباشند. اطفال روز جمعه  ن یپاک مکتب ها رخصت م دیعدر 
روزها کار هم  نیباشند. در هم یباشد از مکتب رخصت م یهم م دیاست را تا روز دوشنبه که روز دوم عپاک  دیاول ع

 رخصت است.

 یپوشند و سع یجادوگران را م ی( اطفال خورد لباس هاpalmusunnuntaiنخل ) کشنبهیپاک در روز  دیهفته قبل از ع کی
پاک  دیع یآرزو آن ها یروند و برا یم گانشانیدروازه همسا شیاطفال در پ نیخود را به شکل جادوگر درست کنند. ا کنندیم

 ییپرندگان آراسته شده و با خواندن وردها  بایز یکه با پرها دیب یشاخه ها  ی لهیکنند. اطفال به وس یم ندیخوب و بهار خوشا
که چاکلت از مردم  ایکه تخم مرغ رنگ شده  دوارندیکار اطفال ام نیکنند. در بدل ا یم آن ها یبرا یشاد یآرزو ممرد یبرا
 کنند.    افتیدر
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 ماه مه 

 ماه مه ۱تا  لیماه آور ۳۰، روز جهانی کارگر

ل ماه مه روز جهان لیروز آخر ماه آور کارگر، روز  یکارگر است. روز جهان یروز استقبال از روز کارگر است و روز او 
 زارګکارناوال بر کیجشن به صورت  نیکردن از آمدن بهار است. ا لیجشن طبقه کارگر جامعه، روز دانشجو و روز تجل

 لشیتجل لیماه آور  ۳۰شود  كه  از  یم لیز تجلجشن دو رو نی. استاز کار و مکتب ا یعموم التیروز تعط نیشود و ا یم
 شود. یشروع م

خواهند نشان دهند  یم آن هاکار  نیکنند، با ا یطبقه کارگر شرکت م یهاییمایاز مردم در راهپ یکارگر، بعض یدر روز جهان
کارگر  یروند. در روز جهان یم کین کیپ یسبز برا یها هم در پارکها و فضا یلیکه مدافع حقوق طبقه کارگر هستند. خ

برند. در  یخو لذت م یخورند و از روز رخصت یجشن را م نیمخصوص ا هنوشند و کلوچ یم مایبه نام س یدنیمردم آشام
 یم یاریشود. بس یبه فروش گذاشته م یجشن کارناوال نیمخصوص ا یزهایچ هیروز در بازارها پوقانه، ماسک و بق نیا

   کنند. یدر سر م را سهیمخصوص فارغ شدن از ل یکاله ها انیبالماسکه بپوشند و دانشجو یکا رنوال لباسها نیخواهند در ا

 کاستیپنجشنبه معراج و پنط

به آسمان  نیاز زم یسیروز ع نیدر ا تیحیو سنت مس نیپاک در ماه مه است. طبق د دیروز بعد از ع ۴۰ حیروز معراج مس
 یعموم یرخصت لیدل نیاست و به هم فنلندروز مقدس در  کیروز معراج  یعنیبه آسمان  یسیع خاستنبرج کرد. روز وعر

 یم لیرا تجل یحیمس یسایروز بر پا شدن کل یعنی کاستیروز پنط معراجروز بعد از روز  ۱۰باشد.  یاز مکتب و کار هم م
  .  میکن

 روز مادر

 یم یروز مادرها و مادر کالن ها را با دادن گل، تحفه و نان چاشت قدردان نیروز مادر است. در ا  ،ماه مه کشنبهی نیدوم
 دهد. یم افتخاربه مادران نمونه مدال  فنلندجمهور کشور  سیکنند. در روز مادر، رئ

 ماه ژوئن 

 رخصتی های تابستانی  محصلین

ل  دعوت  زین نیمحصل نیبا جشن بهار که در آن والد یتابستان یها یشود. شروع رخصت یآغاز م نیمحصل یها یتابستان رخصتدر او 

مکاتب اطفال تا  یگردد. رخصت یم لی(  تجلsuvivirsiجشن بهار عموما با خواندن سرود تابستان ) نیگردد. در ا یشوند آغاز م یم

 .کشد یهفته طول م ۱۰ یعنیاواسط ماه اوت 

 (juhannus) تابستان فصل جشن نیمه

جشن را با خانواده و دوستان اغلب در کلبه  نیا فنلندشود. مردم  یم لیفصل تابستان تجل مهیجشن ن ،در اواخر ماه ژوئن  
 یم لیجات ها تجل هیجشن را در قر نیا فنلندمردم  شتریکه ب ییکنند. از آنجا یم لیتجل ایو در عتیبه طب کینزد یتابستان یها

 است.و خالی از جمعیت جشن آرام  نیکنند شهر ها در ا

از کار است. روز شنبه روز  یلیتابستان روز تعط مهیکشد. روز جمعه روز استقبال از جشن ن یجشن دو روز طول ماین 
رون درست یفصل تابستان را در ب یو غذا ایکردن در در یجشن را مردم با سونا رفتن، آب باز نیباشد. ا یجشن م یاصل

 کنند. یم لیتجل ییکردن و خوردن آن و لذت بردن از روشنا

 لیدل نیبه هم کندیغروب م رید یلیزود طلوع و شب ها خ یلیآفتاب صبح خ .باشند یروشن م فنلندماه ژوئن در  یشب ها
  نیزم یکره  یقطب  ینقطه در در قسمت قطب شمال  فنلنداست. در الپلند در شمال  یطوالن اریدر تابستان بس ییزمان روشنا

دهنده  دیتعم ییحیتابستان را به مناسبت جشن تولد  مهیجشن ن یحیمس یرجنتر. دکندیآفتاب در وسط تابستان اصال غروب نم
جشن به عنوان  نیا تیحیمس نیاز د است. قبل تیحیمس نیتر از د یمیقد خشیجشن تار نیدر اصل ا یکنند، ول یم لیتجل

 شد. یم ادیروز سال  نیتر یتابستان و طوالن مهیجشن ن

 نیکنند. روشن کردن آتش در ا ی( مkokkoروشن ) یصخره آتش بزرگ یکه در باال ای ایتابستان در کنار در مهیجشن نر د
 یتابستان در گوشه ا مهیهدف از آن دور کردن بالها و اشرار بوده است. در جشن ن میاست، که در قد یمیرسم قد کیجشن 

جشن هم وجود دارد که  نیمخصوص به ا یشانند. جادو و جمبل ها یم نیتزئ یکوچک توس را برا یاز دروازه خانه درختها
و برداشت  یزمان عروس نده،یجادوها همسر آ نیدهند. در گذشته از ا یرا انجام م آن ها یو سرگرم یشوخ یمردم برا

 کردند. یمحصوالت را معلوم م
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 و آگوست یماه جوال

 رخصتی تابستانی از کار 

ها  یرخصت نیکشد. در ا یطول مهفته  ۵-۴عموما  یتابستان یتابستان از کار است. رخصت یمعموال ماه رخصت یماه جوال
محصالن در  یکنند. رخصت یبه خارج از کشور سفر م ایکه در داخل و  ایروند  یخود م یتابستان یبه کلبه ها ایها  یفنلند

 .رسد یان میاواسط ماه آگوست با شروع شدن مکاتب به پا

  ماه سپتامبر و ماه اکتبر

 رخصتی خزان

 نیشود، ا یآغاز م نیفصل خزان محصل یوجود ندارد. از اواسط ماه اکتبر رخصت یا ژهیوجشن  چیماه سپتامبر هدر 
که در سفر همراه  ایدر منزل  ایرا  یرخصت نیکشد. اطفال ا یهفته طول م کینسبت به مکاتب از چند روز تا  یرخصت

 گذرانند.   یم لیفام

 جشن هالووین  

-یرلندیجشن ا کیجشن در اصل  نیشود. ا یم لیاست تجل فنلنددر  یدیکه جشن نسبتا جد نیاواخر ماه اکتبر جشن هالوودر 
 یجمع کردن نباتات م یپوشند و درب به درب برا یبالماسکه م یاز اطفال لباسها یبرخ فنلنداست: به هر حال در  یکایآمر

خانه  یورود یدر دروازه ا ای نیالک شیهم در پ ی. بعضرندیگ یرا م نیوجشن هالو نیمحصل یمکتبها برا نیروند. همچن
 مانند. یشده را م نییخود کدو که با شمع تز

   ماه نوامبر 

  کردن از مردگان ادیکه جشن  ایمقدسان  دیع

 دیع کیمقدسان  دیاست. ع نیاز جشن هالوو یفنلندنوع نسخه  کی نیشود، ا یم لیمقدسان تجل دیاول ماه نوامبر جشن ع در
 دیع نیدر ا فنلنداز مردم  یاریکنند. بس یو مردگان خود را م نیو بزرگداشِت همهٔ مقدس ادی فنلنداست که در آن مردم  یحیمس

  روند. یم زانشانیکردن سر خاک عز شنشمع رو یبه قبرستان ها برا

   روز پدر 

گل پدرها  یروز برا نیباشد. در ا یبه روز مادر در فصل بهار م هیماه نوامبر جشن روز پدر است که شب کشنبهی نیدوم در
  شود.   یپدر کالن ها رفته م دنیبه د نیشود و همچن یم یداریو تحفه ها خر

   ماه دسامبر 

 فنلندماه دسامبر روز استقالل  ۶

 یالدیم ۲۰۱۷باشد. در سال  یم زیروز و جشن گرانبها و صلح آم کیروز  نیماه دسامبر است. ا ۶روز  فنلنداستقالل روز 
توانند آن را از  یشود که مردم م یبرپا م یجشن باشکوه یجمهور استیدر کاخ ر فنلندساله شد. در روز استقالل  ۱۰۰ فنلند
 دهیپوش یبه آن دعوت شده و دعوت شدگان چه لباسها یکه چه کسان نیجشن و ا نیا دنید یاریبس یتماشا کنند. برا ونیزیتلو
 مهم است. دان

 سمسیکر یشوازیجشن پ یعنیکوچک  یسمسهایکر

 یجشنها یعنیکوچک   سمسیکر یمحصالن و انجمن ها جشنها انیکار و در م یطول ماه دسامبر در مکاتب، مکان هادر 
 یم لیشان تجل لیرا در کنار خانواده و فام سمسیکر یجشن اصل فنلندکه مردم  ییشود. از آنجا یبرگزار م سمسیکر شوازیپ

 .رندیگ یکوچک و در کنار همکاران و دوستان جشن م سمسیکر یهاکردن جشن لیرا با تجل سمسیکر دیشدن ع کیکنند، نزد

ل یجشنها برا نیهستند. در ا یرسم ریآرم و غ یجشنها یتیکوچک  از نظر ماه سمسیکر جشنهای  یبار در سال غذا نیاو 
 سمسیکر یشود. در جشنها ینام دارد ارائه م یکه گلوگ سمسیمخصوص کر یدنیو نوش ربرنجیبخصوص ش سمسیرګ ژهیو

 ینوشند. در جشنها یخورند و غالبا شراب هم م یخوب غذا م پوشند،یم یمجلس یکوچک بزرگساالن شرکت کنندگان لباسها
خورند و تحفه  یمزه دار م یزهایشود: اطفال چ یکه در مکتبها و در محل اوقات فراغت اطفال برگزار م سمسیکوچک کر

تحفه در  نیآورد و همچن یاز منزل م یکوچک یکنند. هر طفل به همراه خود تحفه ا یم میکوچک را تقس سمسیجشن کر یها
 برد. یو با خود آن را به منزل م کندیم افتیکوچک خودش هم در سمسیجشن کر
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 نیمحصل سمسیکر التیدر مکتبها و تعط سمسیکر دیع لیتجل

جشن  سمسیکر دیع التیشود. قبل از شروع تعط یمکتبها آغاز م سمسیکر التیتعط سمسیکر دیاز ع شیچند روز پ
کردن  افتیبعد از در نیکنند. محصل یخوانند و اجرا م یآواز م نیجشن محصل نیشود در ا یم لیتجل زیدر مکتبها ن سمسیکر

 التیشود. بعد از تعط یسمستر فصل خزان م انیپا نیروند و ا یم سمسیکر یدو هفته ا التیبه تعط سمسیشهادتنامه کر
 شود. یسمستر بهار در مکتبها آغاز م سمسیکر

 فنلندکریسمس در  

جشن  نیا لیفام یماه دسامبر است. معموال خانواده و اعضا ۲۴شب  یعنی سمسیکر دیشب قبل روز ع فنلنددر  دیعمهمترین 
 آورد.   یهمه م یرا برا سمسیکر یوجود دارد و بابانوئل تحفه ها سمسیکنند، در منزل درخت کر یم لیرا در کنار هم تجل

خوک که  سمسیکر دیع یغذا زیقرار گرفته است. در سر م دنیسو سمسیکر یغذاها ریتحت تاث فنلند سمسیکر ژهیوغذاهای 
 دیباشد. در ع یمانند  پوره کچالو و شلغم که در فر اجاق گاز پخته شده موجود ممخلفات  گریدر داش اجاق گاز سرخ شده و د

 یتورطو م ولویو کلچه  یلیبرنج، کلوچه زنجب یشامل از فرن دیع یشود. دسر غذا یخورده م ادیز نیهمچن یماه سمسیکر
 یفنلنداز  یشان به قبرستان و یا برخ زانیشمع روشن کردن در مزار عز یها برا یفنلنداز  یاریبس سمسیکر دیباشد. در ع

 روند. یم زین سایبه کل سمسیکر دیاز ع لیتجل یها برا

 دیع یباشند. روز اصل یروزها مردم از کار رخصت م نیاست در ا دیع یعموم التیدو روز تعط سمسیکر دیاز شب عبعد 
ل ع نیها ا یفنلندهستند که  دیع التیتعط یروز ها ۱۲/۲۶و  ۱۲/۲۵ یعنی با در کنار هم بودن و  دیروزها را مانند شب او 

 کنند. یم لیتجل ذیلذ یخوردن غذا

 فنلندعیدهای جدیدی که در جنتری 

 یم لیتجل زیآورده اند ن فنلندکه مهاجران با خود به  یگرید یها و مراسم ها دیبزرگش ع یحداقل در شهرها فنلندامروزه در 
فطر. در ماه رمضان مسلمانان بالغ از طلوع تا غروب  دینوروز و ع دیع ،ینیسال نو چ دیها عبارتند از ع دیع نیشود. ا
 زیمردم با دوستان و اقوام شان دور م دیع نیرسد، در ا یم انیفطر به پا دیع لی. ماه رمضان با تجلرندیگ یروزه م دیخورش

ند.شو یجمع م دیع  

 کنند یم لیها تجلیفنلندکه  یجشن ها گرید

جشن ها با خانواده،  ینشوند. ا یم یلتجل یزوجود ندارد ن فنلندکشور  یکه در جانتر یگرید یانسان جشن ها یاتچرخه ح در
  شود.    یم یلاقوام و دوستان تجل

 طفل یو نام شان یدجشن غسل تعم

 یطفل نام شان یدشوند. در جشن غسل تعم یداده م یدغسل تعم یلیانج یلوتر یسایدر کل یفنلنداز کودکان  درصد ۷۰تقریبا 
 شود. یشمرده م یسامراسم طفل عضو کل ینشود و بعد از ا یم

کودکان که والدینشان به کلیسا تعلق ندارند، می توان جشن مشابه به جشن غسل تعمید یعنی جشن نام شانی برگزار کرد. برای 
ستن عضو جدید شان به خانواده را جشن می گیرند. جشن غسل تعمید و جشن نام شانی در جشن نام شانی اقوام و خانواده پیو
 .تجلیل می شود و در این جشن اقوام نزدیک و دوستان دعوت می شوند رگدر خانه یا کلیسا و یا سالن های دی

کنند. در اصل وظیفه والدین خوانده در انتخاب می نوزادشان  والدین طفل از میان دوستان و اقوامشان دو والدین خوانده برای
قبل پدر و مادر معنوی بودن برای کودک بود که مراقبت از تعلیم دینی کودک را بر عهده داشتند. ولی امروزه فکر می شود 
که کودک در زندگی والدین خوانده اش فردی بسیار خاص و مهمی است که بزرگ شدن و رشد آن را والدین خوانده دنبال می 

  .دکنن

 (Prometheus-juhla, Rippijuhlaوس )ئ، جشن پرومتیید دینأیعنی ت الهیات جشن فارغ شدن از مکتب ابتدایی

 یسادر کل یاتروند. جشن فارغ شدن از مکتب اله یم یحیتمس یند یاتاله ییبه مکتب ابتدا یسالگ ۱۵در سن  فنلندنوجوانان 
. در یردگ یقرار م ییدمورد تأ یحیتمس ینبه د یمانشانو ا یساشرکت کننده گان به کل یتجشن عضو ینشود که در ا یم یلتجل

 یاریاست. بس یبه شکل اردو تابستان یشترشود که البته  امروزه ب یم ریسبه شرکت کننده گان تد یحیتمس یند، یاتمکتب اله
 یم یوارد اردو تابستان آن هامکتب  ینبا شرکت کردن به ا یراپسندند ز یرا م یاتاز نوجوانان شرکت کردن در مکتب اله

تحفه ها  آن هاجشن ها  ینا رشود و د یو منزل  جشن گرفته م یسادر کل آن ها یمکتب برا ینشوند، بعد از فارغ شدن از ا
 کنند. یم یافتدر
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 ینروند که ا یسن و سال به اردو پرومتئوس م یندر هم یزن آن ها یتعلق ندارند ول ینید یسایکل یچاز جوانان که به هبعضی 
  یزندگ یوهتوسعه ش یکردن جوانان برا یقاردو تشو ین. هدف از برگزار کردن ایستن یاستیو س یند یچاردو وابسته به ه

از جشن مشابه به جشن فارغ شدن  یشانجوانان شرکت کننده در خانه ها یبرا دوار ینشان است. بعد از اتمام ا یاصول اخالق
 .یکندم یافتجشن نوجوان تحفه ها در ینشود که در ا یبرگزار م یاتمکتب اله

 یو حرفه ا یو مکتب فن یسهاز ل یلیجشن فارغ تحص

فارغ  یو شهادتنامه ا یسهل یآن، جوان محصل شهادتنامه  یو گذراندن و پاس کردن امتحانات نها یسهاز حضور در لپس 
را بدهد.  یکتخن یبه پوهنتون و دانشگاه پل یلتواند درخواست تحص یشهادتنامه جوان م ین. با ایکندم یافتشدن از آن را در
و کاله فارغ  یسهل یمحصل شهادتنامه  یسه. در جشن لیرندگ یجشن م لو هم در منز یسهرا هم در ل یسهفارغ شدن از ل

شود.  یم یلو دادن تحفه به صاحب جشن تجل یکقهوه و خوردن ک یدنجشن با نوش نی. در منزل ایکندم یافترا در یلیتحص
اند جشن مشابه  دهش یلفارغ تحص یحرفه ا یکه از مکتب فن یجوانان ینجشن دوستان و بستگان هستند. همچن ینمهمانان ا

 .دارند

 عروسی

ثبت احوال نفوس. در  یاستدر ر یگرد یمیها نکاح شده اند و ن یسادر کل فنلندشده در  یعروس یاز زوج ها یمین  دوحد
، که در آن با غذا  یرندگ یم یپس از مراسم نکاح  محفل عروس یاریباشند. بس یمجلس نکاح عموما اقوام و دوستان موجود م

امه ها مجلس شود. در برن یعروس و داماد را جشن گرفته م ادیمختلف ش یبرنامه ها یگرکردن و رقص کردن و د یلم
 یشود. مجلس ها عروس یزوج تحفه آورده م یباشد. برا یمختلف م یها و اجرا ها  یها، باز یاغلب سخنران یعروس

 می یلدر رستورانت تجل یکه در مجلس عروس ییتوان به آن شرکت کرد. از آنجا یهستند و فقط با دعوت نامه م یخصوص
معموال  یانتمام آشنا یلدل ینباشد. به هم ینهپر هز یارتواند بس یگرفتن م یشود، عروس یسرو م یدنیشود و در آن غذا و آشام

 روند. یبه ماه عسل م یاز زوج ها بعد از مجلس عروس یاریشوند. بس یدعوت نم یبه مجلس عروس

   تولدها

 ینجشن همچن یندر ا دتواند دوستانش را دعوت کن یجشن طفل م ینر اشود. د یتولد اطفال جشن گرفته م یژهبه و فنلنددر  
خورند و تحفه  یکنند، غذا م یم یتواند حضور داشته باشند. در جشن تولد اطفال باز یخوانده طفل م ینخانواده، اقوام و والد

شود  یم یلدهه سن شان تکم یک آن هاکه  یکنند، مخصوصا زمان یلتولدشان را تجل انندتو یم یزدهند. افراد بزرگسال ن یم
 رسند. یم ۷۰که  یا ۶۰، ۵۰مثال به سن 

   مراسم تشییع جنازه 

در  یاو  یسادر ساختمان مربوط به کل یا یسا،در کل یآن شخص مراسم خاکسپار یبستگانش برا یرود،م یااز دن یکه فردوقتی 
اوقات همکاران  یخانواده و اقوام، دوستان و بعض یمراسم عالوه بر اعضا ینکنند. در ا یبرگزار م یگرد یلیسالن محف

برگزار  یادبودمراسم  یکشرکت کننده گان  یبرا یساجنازه در کل شییعکنند. بعد از مراسم ت یشرکت م یزشخص فوت شده ن
 ینبر اساس د فنلنددر  یشود. مراسم خاکسپار یم یادده شود و از فرد فوت ش یم یدهو قهوه نوش یلشود که در آن غذا م یم
 .شود تجلیل ینتواند بدون د یم یبوده است مراسم خاکسپار یند یشود. اگر شخص مرحوم ب یم یلتجل ی تم

 در فنلند یدنیغذا و نوش فرهنگ

 گ غذا فرهن

شود. و معموال غذاها به شكل   ینسبتا کم استفاده م یهادو یفنلند یباشند. در غذا ها یم یفطعم خف یدارا فنلند یسنت یغذا
شده است.  یمشرقي و غربي تقس یبه غذا یبطور سنت  فنلندکچالو آبپز شده است. فرهنگ غذایي در  ینو همچن یگوشت و ماه
 دارد. یروس یغذا ګشباهت به فرهن یشرق یغذا ګو فرهن یسوئد یغذا فرهنګبه  یشتریشباهت ب یغرب یفرهنگ غذا

 فنلندروشهای پخت و پز غذا فرهنگ غذای سایر کشورهای شمال اروپا متفاوت می سازد ز را ا فنلندیزی که فرهنگ غذای چ
بارتند از: سوپ ع می شوداستفاده  سویدندر  مو ه فنلندی شرقی است. غذاهای مشابه ای که هم در هابه روش پخت و پز غذا

در استفاده کردن  فنلندثیرات فرهنگ غذای شرقی در غذا های أ. تکیک قیماق دار و نخود سبز، پنکیک یا نان شیرین، کوفته
 . می شوددیده  (karjalanpiirakka) الیکاری یبرنج  نانی و الیکاری سمارق و غذای عید پاک و همچنین قورمه گوشت

آب و هوا  به   یفصل ییراتبا توجه به هر فصل متفاوت است. همچنین در گذشته تغ فنلند یغذاخور یزم یرو یغذاها
تراز  یمتشود ، ق یوارد م فنلندگذاشته. در زمستان كه سبزیجات  از خارج کشور به  یم یرتاث یدسترسي بر  مواد خوراک

 تابستان است.
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 یمواد خوراک یرو سا یو وحش یجنگل یتوت ها ی،شکار یواناتمتشکل از گوشت ح یفنلند یاز فرهنگ غذاها یبخش مهم
قابل  یشکار یمپرندگان با شرکت کردن در ت یمانند گوزن و بعض یشکار یواناتباشد. ح یو سمارق م یمانند ماه یعیطب

و سمارق توسط  یوحش ی. توت هایدحتماً مجوز شکار کردن داشته باش یدبا فنلندشکار کردن در  یباشند. برا یشکار کردن م
 شوند. یم یافراد در فصل تابستان و خزان جمع آور

 ی هافنلندتغییر رژیم غذای 

 یرتحت تأث یجبه تدر یفنلند یکرده است. آشپزخانه ا یادیز ییرتغ سال گذشته ۴۰ یدر طها  یفنلند یغذا یمو رژعادت 
 قرار گرفته است. یگرد یقاره ها و کشورها یفرهنگ آشپزخانه ها

ها اغلب به  یفنلنداز  یاریشوند. بس یشمرده م فنلنددر  یجرا یدر کنار کچالو غذا یبرنج و ماکارون فنلندامروزه در 
در  خورند. یم یانهخاورم یو غذا یجاپان یلندی،تا ینی،چ یغذاها یاهمبرگر و  یا یتزاروند و بطور مرتب پ یرستوران  م

از  یمتفاوت زندگ یوهش یا یآلرژ یلبه دل یزن فنلنداز مردم  یگرد یاریهستند. بس یاهخوارگ یادیجوانان ز فنلندمردم  یانم
 کنند. یاستفاده م ییمختلف غذا  یها یمرژ

شده  یدمصرف کننده گان تول یبه محل زندگ یکو نزد یعیکه به طور طب یو خوردن غذا یدنها خر یفنلنداز  یاریبس یبرا
آن با اصول حفظ و  یااز کجا آمده است و آ آن ها یدانند که غذا یمصرف کننده گان م ینگونهامر مهم است. چون ا یکاست 

 نه. یاشده است  یدتول یستز یطدر مح وییصرفه ج  یداروو توسعه پا یداحترام  به تول

خواهند  یشود، چرا که مصرف کننده گان م یم یددر کجا و چگونه تول یکنندم یداریخر آن هاکه  ییبدانند غذا یخواهندمردم م
با در  یزراعت یواناتح یگرمهم است  که در پرورش مرغ ها، گاوها، خوک ها و د آن ها یسالم داشته باشند،  و برا یهتغذ

 خوب  شود.   رفتار  آن هابا  یستیز یطنظر گرفتن عوامل  مح

  فنلندفرهنگ نوشیدن در 

 یم یهتورش شده ته یراز ش یمانوشاند. ماست پ ی( مpiimä) یمااوقات ماست پ یبعض یا یرآب، ش فنلندبا غذا مردم همراه 
نوشند. قهوه را در صبح،  در  یقهوه را نسبت به هر شخص م یشترینجهان ب یکشورها یرها در مقایسه  با سا یفنلندشود. 

در هنگام اردو رفتن به  یحت یاروزمره، در قهوه خانه و  ګیزند درروز و عصر، در محل کار و خانه، در جشن ها و 
 نوشند. یم یعتطب

ن کرد یدزراعت و تول یبرا فنلند یدارند. آب و هوا یطوالن ی یشینهپ فنلنددر  یالکل یها یدنیو استفاده از نوش یداتتول
 فنلندشود. مردم  یساخته م یها مشروب قو ینکنند و از ا یکچالو و غالت خوب رشد م فنلنددر  یسرد است ول یارشراب بس
 .  نوشند یشراب و آبجو را م یلو کمال م یبا خوشحال

کنند. مصرف کننده گان الکل هم زنان و  یم یرو یادهالکل ز یدنکنند در نوش یالکل مصرف م فنلندکه در  یاز افرادبرخی 
 یاریشود. بس یامر شرم آور قلمداد نم یککشورها  یگرد یها فرهنگاز  یمانند بعض فنلندهم مردان هستند. مست بودن در 

 اوقات هستند. یگرتر و آرم تر نسبت به د یاجتماع یستکنند که در هنگام م یها احساس م یفنلنداز 

شود. مصرف الکل در چند سال  یم یرو مرگ و م یاجتماع ی،صح یاز مشکالت جد یاریحال، الکل ساالنه باعث بس ینابا 
 یقابل توجه یزانبه م یالدیم ۱۹۹۰ یال ۱۹۸۰ یاست. بخصوص جوانان امروزه نسبت به جوانان سال ها یافتهکاهش  یراخ

 نوشند. یکمتر م

 سوال ها و بحث

 وجود دارد؟ فنلنددر کشور  یها یتاقل ه نوعچ .۱

 می بینید؟ فنلندنقاط مشترکی در تاریخ کشور خودتان و . چه ۲

 ؟و پایداری آن تأثیر گذاشته است فنلندعواملی بر برابری، رشد و توسعه جامعه . چه ۳

 ؟یفنلند فرهنگچه عواملی تأثیرگذار بوده اند در بوجود آمدن رسم و رسوم و . ۴

 ؟می بینید فنلندشباهتی در فرهنگ تجلیل کردن عید و جشن های کشور خود و . چه ۵
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 ی فنلندجامعه  :۲فصل 

 فنلندمختلف جامعه  یبخشها

 فنلندتوسعه جامعه رفاه در 

 فنلندسیستم اداری 

    فنلند یو تجار یاقتصاد یستمس

 یامرار معاش ضرور نیتأم نیمرتبط با بهداشت و صحت و همچن یخدمات کاف نیشده که، تأم انیفنلند ب یدر قانون اساس
 یم ینو تأم یهها ته یاتخدمات توسط مال ینباشد. یبه عهده دولت م آن هاشهروندان، صرف نظر از ثروت و محل اقامت 

و سازمان  یخصوص ی، شرکت هاها شاروالها است. عالوه بر شاروال  یبر عهده  آن ها یارائه و سازمانده یتشود، مسئول
 و ارائه کنند. یدخدمات را تول ینتوانند ا یم یزن یدولت یرغ یها

 ینا، ستیهرگز کامل ن یرفاه ستمیس .داده شده است ییردهه ها تغ یدر ط یزآن ن یستمساخته شده است و س یججامعه رفاه به تدر
دولت در  ی،و صح یشود. با ارائه کردن خدمات اجتماع یجامعه و ساکنان آن توسعه داده م ییربه طور مداوم و با تغ یستمس

خدمات دولت  یناز محروم شدن شهروندان و توسعه دادن صلح و ثبات  را در جامعه افزایش دهد. با ا یشگیریتالش است تا با پ
   . کند یتحما یها در زندگ یفنلنداهد از بقا واستقالل عملکرد خو یم  ینهمچن

 فنلندمختلف جامعه  یها بخش

و  یکندجامعه م یداربخش نسبتا پا یکاز  یندگیکرد. هر سکتور نما یمسکتور تقس یعنیتوان به سه بخش   یرا م فنلندجامعه 
 یینآن تع ینآن و مسئول یاقتصاد یسازمانده ګیهر سکتور، چگون یکار یتو مامور یدها ،سکتور ها با نظر داشت ینا یمتقس

 شده است.  

 سکتور خصوصی 

تمام شرکت ها از . است یو تجارت مبتن یخصوص تیبر مالککه شود  یاز جامعه  گفته م یبه بخش یسکتور خصوص
 یدهدف شرکت ها تول ینتر یشوند. اصل یسکتور م ینشامل ا یتیبزرگ چند مل یکوچک تا شرکت ها یخصوص یشرکت ها
 ییو پاسخگو یمشتر یازو درک درست داشتن از ن هشرکت ها توج یبرا یزچ ینتر یاست. مرکز آن هاصاحبان  یسود برا
کردن خدمات  ینتأم یها را برا یاتمال ینکنند. دولت ا یپرداخت م یاتمحصوالت است. شرکت ها به دولت مال یبه تقاضا

 .یکندسکتور عامه استفاده م یعنیسکتور دوم 

 ( سکتور دومسکتور عامه )

. یکنندم ینمارا ت یها خدمات شهروند شاروالی ولسوالیدولت و  .است ها یولسوال یشاروالدولت و  یسکتور عامه به معنا
شود. سکتور عامه  یم ینملت تأم یاتچرا که خدمات ارائه شده با مال یست،سود ن یجادخدمات ا ینکردن ا یدبا تول آن هاهدف 
ها، کودکستان ها،  شاروالی ولسوالی یکه در شفاخانه ها یمثال، کسان یکارفرما ها در جامعه است. برا ینتر یاز اصل یکی

 یهمگ یکنند،کار م یدولت یها یکتخن یدر پوهنتون ها و پل ین( و همچنیال)اداره سوس یاجتماع ینمکتب ها و ادارات تآم
نظام  ینتأم یت،و ترب یمجامعه را مانند نظام تعل یها هستند. سکتور عامه خدمات عموم شاروالی ولسوالیکارمندان دولت و 

  .درا بر عهده دار یو فرهنگ یخدمات ورزش ینخدمات کودکستان و سالمندان و همچن ینتأم ی،و صح اعیاجتم

مي توان به خدمات  یباشند،م آن ها ینها مسئول تأم شاروالی ولسوالیکه  ی: خدمات اساسفنلنددر  یدولت و ولسوال ینکار ب یمتقس
 یمهاشاره كرد. اداره ب یفن یها یرساختو ز یستز یطمح یها یرساختز  ینو همچن یتو ترب یمتعل ی،و صح یاجتماع ینتام

 یها ینه(، کمک هزlapsilisäفرزند ) ینهکمک هز  ی،مل یمانند  بازنشستگ یمسائل یریت( مدKelaکال ) یعنی یمل یاجتماع
  .را بر عهده دارد یتوانبخش ینهامرار معاش و کمک هز ینهکمک هز ین،والد ینهکمک هز  یماری،ب ینهکمک هز یکاری،ب

 آن یها تیو فعال یجامعه مدن

 یو سکتور عامه قرار دارد. تعداد یسکتور خصوص یاناست که در م یسکتور ی،سکتور جامعه مدن  یعنیسکتور سوم 
 یدارا آن ها یعنیدهند،  یانجام م یدئولوژیکیا یاو  یاجتماع یتهایشوند فعال یکه شامل سکتور سوم مسازمان ها از  یادیز

و  یورزش یکلپ ها یاسی،احزاب س یست،ز یطحفاظت مح یها نارگا، یدولت یرغ یهستند. سازمان ها یاهداف اجتماع
کنند از  یکه در سکتور سوم خدمت م یاز افراد یتمام شان متعلق به سکتور سوم هستند. بخش یریهخ یسازمان ها یگرد
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کنند.  یم نهسکتور سوم در انجمن ها و سازمان ها، کار داوطلبا یناز فعال یگرد یاریبس یکنند، ول یم یافتکارشان معاش در
 .یستخودشان ن یبرا یسود ماد یدکردن تول یتسازمان ها از فعال ینهدف ا

 یک یجامعه مدن یها یتدارد، فعال یرینهآن سنت د یها یتو فعال یجامعه مدن یناویاسکاند یکشورها یگرمانند د یزن فنلنددر 
کنند و  یمردم در توسعه جامعه خود شرکت م ی،جامعه مدن  یها یتدهد. در فعال یم یلرا تشک ینلندفبخش مهم از جامعه 
توسعه   یها برا یتفعال ینا یرامردم همراه است، ز یبا همبستگ یجامعه مدن یها یتکنند. فعال یم یتدر آن فعاالنه فعال

ها  یفنلنداز  یاریانجمن فعال وجود دارد. بس ۱۰۰۰۰۰حدود  فنلندشود. در  یمردم انجام م یجامعه مشترکانه و با عالقمند
شهروندان ارائه  یگرد یخودشان و هم برا یاعضا یبرا یمختلف یها یتباشند. انجمن ها خدمات و فعال یعضو چند انجمن م

 کنند.   یم

 یتجارت یط سازمان ها، انجمن ها و شرکت هاخدمات ارائه شده توس

 ینمسئول ارائه دادن خدمات تام شاروالی ولسوالیاست که دولت و  یمشخص و معمول امر یک ینا یفنلندجامعه برای  
 یحال امروزه، شرکت ها ینرفاه شهروندان هستند. با ا یشرفتپ یخدمات اوقات فراغت برا ینو همچن یو صح یاجتماع
  یبا همکار یخدمات رفاه اجتماع یناز ا ی. بعضهستند یمسه یخدمات رفاه اجتماع یندر ارائه دادن ا یزو انجمن ها ن یتجار

 شود. یم یدتول شاروالی ولسوالیکه  یادولت و  یعنیسکتور عامه 

باعث  ینکاهش داده شد،  و ا یالدیم ۱۹۹۰دهه  یرکود اقتصاد یجهسکتور عامه در نت یلهبه وس یخدمات رفاه اجتماعتولید 
از  یسکتور عامه کنند. بخش یخدمات بجا ینکردن ا یدشروع به تول یتجار یشد که انجمن ها، سازمان ها و شرکت ها

خدمات  یدولت یرغ یمان هاساز یگراست. انجمن ها و د یشکنند همواره در حال افزا یم یدها تول ینخدمات را که ا
و  یمخدمات تعل یکنند، ول یشود را ارائه م یچون ورزش، فرهنگ و خدمات که مربوط به اوقات فراغت م یبخصوص

مانند  مراقبت از  یو صح یاجتماع ینخدمات تأم یزن یتجارت یکنند. شرکت ها یارائه م یزرا ن یاجتماع ینو تأم یتترب
 .کنند یرا ارائه م یکار/یو بهداشت حرفه ا صحت

 یگذارد: رقابت یم یشوند  را در رقابت تجار یها ارائه داده م شاروالی ولسوالیرا که در  یامروزه سکتور عامه خدمات 
 دیتول ینو ارزان تر ینخودشان کارآمدتر یبرا شاروالی ولسوالیاست که در آن  یمناقصه تجار یکشده  مانند  یسازمانده

حرفه  یدتول ییکنند و هرکدامشان توانا یمناقصه شرکت م ینا رد یدولت یرغ یاز سازمان ها یلیکنند. خ یکننده را انتخاب م
کننده  یلتکم یخدمات رفاه اجتماع یددر تول یتجار یباشند.  انجمن ها، سازمان ها و شرکت ها یخدمات مدنظر را دارا م یا
و کل خدمات مدنظر را  ندباش یسکتور عامه مکننده  لیتکم یشترو ب یشتربا مرور زمان  ب یباشند،  ول یسکتور عامه م ی

 کنند. یو ارائه م یدتول یکدیگر یبا همکار یامستقالنه 

 فنلنددر  یتوسعه جامعه رفاه

با  یاو  یه،قر یجامعه  یاخودشان و   یتوسط خانواده ها یشترب فنلنددر  یمارانو ب یرانفق  یالدیم ۱۸۰۰در اواخر دهه 
از  یتحما یتکم کم مسئول یشدند. ول یم یتکمک و حما یساهااز همه توسط کل یشترب، ولی از ثروتمندان یبعض یتحما
 یکمک مال یزمان طفق یننش یهکارگر قر یرانکرد. فق یداانتقال پ یشاروال ا به یساز کل یشترو ب یشترب یننش یهقر یرانفق
  .کار کنند یساکه کل یاو  یولسوال ین،صاحبان زم یشدند برا یکردند که متعهد م یم یافتدر

مشکالت فقر کارگران وارد  ینسخت و دشوار و همچن یطشرا یالدی،م ۱۸۰۰شدن جامعه در اواخر دهه  یصنعت یجهدر نت
 یجو بتدر یانقشر کارگر به طور عمده توسط کارفرما یاجتماع یزخدمات ناچ ینزمان، تأم ینشد. در ا یعموم یبحث ها

وجود داشت، صاحبان آن  یصنعت یکارخانه ها آن هاکه در  یها یشد.  در ولسوال یم ینتأم یدولت یرغ یتوسط سازمان ها
اطفال و مراقبت از سالمندان  کردن، کودکستان یبود و باش و زندگ یبرا یچون مکان یکارگران شان خدمات یکارخانه ها برا

شان  یانبه کارفرماوابسته  و یرا متک آن هاگذاشت و  یکارگر م یروین یبر تمام  زندگ یادیز یردادند. کارخانه تأث یارائه م
 کرد. یم

 در حفاظت از رفاه مردم یدولت یرغ ینقش سازمان ها

کمک به  یسازمان ها برا ینشدند. ا یستاس یالدیم ۱۸۰۰دهه  یاندر پا فنلنددر  یو صح یاجتماع ینتأم یسازمان ها ینولا
 فنلند یو صح یاجتماع ینتأم یسازمانها ینتر یمیشده بودند. قد یجادکردند ا یم یسخت و دشوار زندگ یطکه در شرا یافراد

 یویر ین( و انجمن معلولSuomen Mielenterveysseura) فنلند یو روان یسرخ، انجمن صحت روح یبعبارتند از: صل
(Keuhkovammaliittoا  .)کردند کمک کردند، بلکه به  یم یدشوار زندگ یطکه در شرا یسازمانها نه تنها به افراد ین

 یمصمو ت یاستمدارانس کهکنند  یسازمان ها  تالش م ینا یگر،کنند. به عبارت د یم یتفعال یزافراد ن ینعنوان سازمان مدافع ا
 کنند. یم  یجخود را در جامعه  ترو یاعضا یخواست ها ینمردم داشته باشند و همچن یازهایاز ن یکاف یآگاه  یرندگانگ
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 فنلند یبزرگ مردم یجنبش ها ینمهم بود. اول فنلنددر  یرشد و توسعه دموکراس یسازمان ها برا ینا یمدن یها یتفعال
و کلبه  یکارگر یها یهو اتحاد یکارگر یو ورزش، جنبش ها یمناستیکجنبش ژ یات،عبارتند از : جنبش ضد الکل و دخان

جنبش ها   ینملت کمک کرد. ا یکبه عنوان  فنلندمردم   یبه همبستگ یمدن یها یتو فعال یمردم یجوانان. جنبش ها یها
کردند و به مردم  یجادا فنلندمردم  یانرا در م یاحساس مل یکرا متمدن ساختند و  آن هاکار  ینداد و با ا یمها را تعل یفنلند

 یلکشور مستقل تبد یکبه  فنلند میالدی ۱۹۱۷که در سال  یببرند. زمان یشهم پ یرا با همکار یآموختند که چگونه مسائل مل
  .دالزم بو آن هاشدن  یکیو  فنلندملت  یکارها در آن زمان برا ینشد، تمام ا

 یمشده اند مانند سازمان حفاظت از کودکان مانرها یستاس یالدیم ۱۹۳۰ یال ۱۹۲۰ یکه در دهه هاسازمان های 
(Mannerheimin Lastensuojeluliittoو سازمان مرکز )ینایانناب ی (Näkövammaisten Keskusliittoدر او )یلا 

سازمان ها به طور  یندوم، ا یجهان نگکردند. پس از ج یم یتفعال یاز مردم در زمان دشوار رکود اقتصاد یتحما یبرا
(، سازمان Invalidiliittoچون سازمان معلوالن )  یجامعه شرکت کردند. پس از جنگ، سازمان هائ یدر بازساز یگسترده ا
 Suomen)  فنلند( و انجمن سرطان Lastensuojelun Keskusliittoرفاه و حفاظت از کودکان ) یمرکز

Syöpäyhdistysشدند. یس( تاس 

 یاجتماع یتامن ینتأم یهمراحل اول

 یاجتماع ینتأم یستمگسترده است. س یشتیو خدمات مع یاجتماع ینما، خدمات تفنلند  یو اساس جامعه رفاه یهپا
(sosiaaliturvajärjestelmäکه به معن )یاجتماع یایمختلف ، مزا یاست، متشکل از ساختار ها یاجتماع یتامن ینتام ی 

شمال اروپا  یکشورها یگربعد از د فنلندساختارها  در  ینشود، است. ا یم یلمختلف تشک یکه از کمک ها یبخش ها یعنی
 یمهتوسعه ب یقدم برا یناول ینشد. ا یبتصو یکار/یمسلکحوادث  یمهقانون ب فنلنددر  یالدیم ۱۸۹۵کرد. در سال  یداتوسعه پ
شد:  به  یبقانون تصو ینا درماند.   یباق فنلنددر  یاجتماع یمهتنها نوع از ب ینا یمدت طوالن یبود و برا فنلند یاجتماع
در نظر گرفته شود. در  آن ها یجبران خسارت برا یشونداز کار م یناش یماریب یاکه در محل کار دچار حادثه و  یکارگران

دشوار بود، به  یاربس یدرمان یمهب یاو  یکاریب یمهسالمندان، ب یمهمتفاوت وجود داشت ، توسعه ب یاسیس یطآن زمان كه شرا
 .شد یعقب افتاده شمرده م یالملل یننسبت به سطح ب فنلند یاجتماع یمههمین دلیل  ب

 یگسترده  یشد، اما طرح ها یستاس یالدیم ۱۹۱۷در سال  فنلندهم ، هم زمان با استقالل  یاجتماع یناگرچه وزارت تأم
ل یجادا فنلنددر  یالدیم ۱۹۳۰تازه در اواخر دهه  یعموم یاجتماع ینمأت در  یمل یبازنشستگ یمهقانون حقوق ب ینشدند.  او 

 یداپ یکار یتکه معلول یکسان یبرا ینو همچن یمل یبازنشستگ یمستمر نشستگانباز یشد که برا یبتصو یالدیم ۱۹۳۷سال 
پرداخت حقوق  یت( که مسئولKelaکال ) یعنی یمل یاجتماع یمهداد. در همان سال اداره ب یم یکردند کمک مال یم

 شد. یسدارد، تاس یزرا ن یمل یبازنشستگ

 دولت رفاهي یجادهداف اا

ها  یفنلندامرار معاش روزمره تمام  ینمردم کشور و تام یان، کاهش فقر مفنلنددولت رفاهي در  یکاز ساختن  یهدف اصل
 یانرا در م ییاز انواع افراط گرا یتگذارد و حما یم یرامر بر جامعه و توسعه آن تاث ینرفت که ا یم ینبود. اعتقاد بر ا
مردم محدود شود، مردم در  یندر ب یشد که اگر در دولت رفاه، شکاف اقتصاد یتصور م یندهد. همچن یمردم کاهش م

توسعه کشور تالش خواهند  یمتحدتر خواهند شده و متعهدانه برا فنلندمردم  یجه،قرار خواهند گرفت. در نت یکسانی یطشرا
 یو کسان یرو فق یمانند غن عهاممختلف  ج یبخش ها یکردن برا یزندگ یکدیگر  یدر کنار هم  و  با هماهنگ  ینکرد.همچن
 .متضاد هستند، آسانتر خواهد بود یاسیس یها یدگاهکه با د

 اصالحات فراوان بعد از جنگ

ها به  یستمس ینجنگ، توسعه دادن ا یانرا متوقف كرد، اما بعد از پا یاجتماع ینتأم یها یستمتوسعه سدوم  یجنگ جهان
دولت رفاهي  یجادبه توسعه و ا یادیکمک ز ی،و بازساز یرشد اقتصاد یدوره طوالن.  پس از اتمام جنگ، یافتسرعت ادامه 

مراقبت از امرار  ییبودند ، که توانا فنلندجنگ در  ی یجهنت  لحاص یادگان و جانبازان و مجروحان ز یوهب یتیمان،کرد. 
اصالحات  ینا یلهتا به وس یایددر کشور بوجود ب یاصالحات قانون کرد که یم یجابافراد  ا ینا یطمعاش خود را نداشتند. شرا

رفاه خانواده  یبزرگ برا اتاصالح یالدی،م ۱۹۴۰شود. در دهه  ینافراد تضم ینا یبرا یهارائه  کردن خدمات اول ی،قانون
 (.kodinperustamislainaمسکن ) یفرزند و وام ها ینهها در کشور انجام شد، مانند کمک هز

 یمخصوص خانواده ها ینقد ینهفرزند ،کمک هز ینهآغاز شد. کمک هز یالدیم ۱۹۴۸فرزند در سال  ینهکمک هزپرداخت  
شود. در دهه  یشود پرداخت م یساله م ۱۷که فرزند  یبه تمام  فرزندان خانواده تا زمان ینهکمک هز ینفرزند است. ا یدارا

( neuvolaverkostoگسترده مرکز بهداشت و صحت ) بکهمادران و ش یکمک و مشاوره برا یارگان ها یالدیم ۱۹۴۰
آن را  فنلندلوازم نوزاد است و هر مادر باردار در  یبسته که حاو یککردند. بسته ي  کمکي به مادران حامله،  یداتوسعه پ

 یرسن ز ایمراقبت از سالمت اطفال خردسال که دار ی( براneuvola. مرکز بهداشت و صحت کودکان )یکندم یافتدر
 باشد. یمکتب هستند، م
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ل یبرا یالدیم ۱۹۴۰( در دهه Kelaکال ) یعنی یمل یاجتماع یمهب اداره افراد که  یبار پرداخت کردن حقوق بازنشستگ یناو 
که  ی( را آغاز کرد. هنگامtyökyvyttömyys- ja vanhuuseläkeافراد سالمند ) ینکار کردن را نداشتند و همچن یتوانا

در آن زمان حقوق  ید،رس یانبه پا  یالدیم ۱۹۵۰در دهه  شوروی یربه اتحاد جماه یپرداخت جبران خسارت جنگ
اعالم کرد و  یمل یاتاز مال یرا به عنوان بخش یبازنشستگ یمهکه دولت حقوق ب یشد: به طور یبازساز یمل یبازنشستگ

 یمهب ادارهدر  یحساب پس انداز شخص یکقانون، هر شخص  ینا یمردم موظف به پرداخت آن شدند. قبل از بازساز ینطورا
کرد،   یحساب پرداخت م یناز معاش و دستمزد خود را به ا ی( داشت و هر شخص درصد مشخصKela) یمل یاجتماع

 د.دا یم یشا افزار یحقوق بازنشستگ یزانها م یپرداخت ینو بهره جمع شده از ا ینههز

  یناویاسکاند یکشور رفاه یکبه  فنلندشدن  یلتبد

کشور الگو و نمونه از  یک یدن. کشور سوشد لیشمال اروپا تبد یبه دولت رفاه جیفنلند به تدر ۱۹۷۰ یال ۱۹۶۰دهه طی در 
توسعه دولت رفاهي خود  یبرا یادیز یراتتأث یدناز دولت رفاه سو فنلنددولت  یلدل یندولت رفاهي در جهان بود، به هم

 یشترب یها ینهشهروندان کمک هز را به عهده گرفت. شتریب تیرفاه شهروندان خود  مسئول یدولت فنلند برا جه،یدر نتگرفت. 
بازپرداخت   یماری،زمان ب ینهو کمک هز یمانزا یایمزا ینهمثال کمک هز یکردند، برا یم یافتدولت در یاز سو یشتریو ب
  یآموزش یشفاخانه ها و مکتب ها یجادشد. با ا یکمک ها م ینمعاش داکتر، شامل ا ینه هایداکتر و هز یدوا یها ینههز
 شد. یژهصحت و بهداشت  تمرکز و یت،و ترب یمدر امور تعل یگذار یهداکترها، سرما یمگسترش دادن تعل ینو همچن یدجد

 یبازنشستگ یها یستمتوسعه س

 یهر شخص که دارا یبرا یستم،س ینشد. طبق ا یراه انداز ۱۹۶۰( در دهه työeläkejärjestelmä) یبازنشستگ یستمس
 یمل یحقوق از حقوق بازنشستگ ینشود و مقدار ا یجمع م یحقوق بازنشستگ یشکار یو کار است بر اساس سال ها مسلک

پرداخت  یحقوق به تمام  آن بازنشستگان ینبازنشستگان،  ا ایبر یکمک نقد یعنی ی،مل یخواهد بود. حقوق بازنشستگ یادترز
کم است.  قانون  یارمقدارش بس آن ها یکار یکه حقوق بازنشستگ یاو کار ندارند و  ګیحقوق بازنشست یچشود، که ه یم

قانون تمام مردم  ینبه اجرا درآمد. بر اساس ا یالدیم ۱۹۷۰دهه  یل( در اواkansanterveyslaki) یبهداشت و صحت مل
 خواهند کرد. یافتخودشان در یولسوال یها ینیکدر کل یگانرا یبهداشت یو مراقبت ها یخدمات صح فنلند

 یلیتحص نهیآموزش برابر و کمک هز ستمیس

 یهمه اطفال، صرف نظر از طبقه اجتماع یالدیم ۱۹۷۰توسعه داده شد. در دهه  یزن یرفاه از نظر مساوات و برابر دولت
ها  یکتخن یکه در پوهنتون ها، دانشگاه ها، پول ینیمحصل یکردند. برا ییابتدا  یگانرا ی، شروع به رفتن در مکتب هاآن ها
 یبرا یکمک مال یعنیشد،  یلیتحص ینهشروع  به پرداخت کمک هز  دند،کر یم یلمتوسطه تحص  یمکتب ها یگرو د

را در  یمساوات و برابر یلیتحص ینهکمک هز ینبه کمک آن بگذرانند. ا یالتخود را در طول  تحص یکه زندگ ینمحصل
بر  یادیز یرتآث وآنان نبود  یلکننده سرنوشت جوانان و امکان تحص ینتع یثروت خانوادگ یگربوجود آورد: د ینمحصل یانم
 .گذاشت ینم آن ها یا یندهآ

 غال زناناشتو  اطفالمراقبت روزانه 

یله سبه و (päivähoito) اطفالمراقبت روزانه  یسازمانده از طریق فنلندبرون از منزل در کشور مادران در  یکار برا
کودکستان ها  و یا که در در  ایمراقبت روزانه  ساله ۶ـ۰ها برای اطفال  شاروالی ولسوالیشده است.  آسان شاروالی ولسوالی

اطفال که روزانه مراقبت  نهیهز . کرده اند یسازمانده، هستند هم  اطفالمراقبت روزانه  که مرکز پرستاران اطفال خانه های
 یتواند در روزهاهر طفل می  است. استاندارد بندی شده نیوالد معاش ر و امرا اساس درآمد بر می شودگرفته  نیوالداز 
 د.نشو ینگهدارمراقبت روزانه اطفال کودکستان های  درساعت  ۸به مدت  یکار

 شد یموجب گسترش خدمات رفاه یرشد اقتصاد

را  یاجتماع ینتام یایاز مزا یاریخوب، بس یسال ها ینبود و به لطف ا یعسر یالدیم ۱۹۸۰در دهه  فنلند یاقتصادرشد 
 یخرج زندگ ینهو کمک هز ینخانواده ها، خدمات معلول یها ینهدولت توانست  توسعه و گسترش دهد. کمک هز

(toimeentulotuki توسعه داده شدند. در طول دهه )مردم کشور خود را به   یباالخره سطح زندگ فنلند یالدی،م ۱۹۸۰
شود،  یم یسهمقا یدن، اغلب با کشور سوفنلندرشد کشور رساند. توسعه و  یدنخود، سو یهمردم  کشور همسا یسطح زندگ

 فنلند ولتد یاجتماع ینتأم یها ینهمشابه هستند. هز یتیو جمع یمشترک و ساختار اجتماع یختار یدو کشور دارا ینا یراز
 .ها را  داشت ینههز ینپرداخت ا ییکرد، و دولت توانا یداپ یشنه برابر افزا ۱۹۸۰و ۱۹۵۰ یسال ها ینب

 کرد یمرا تقس فنلندها را کاهش داد و  ینهکمک هز یالدی،م ۱۹۹۰دهه  یلاوا یرکود اقتصاد

مسکن ها و نرخ بهره  یمتبود. ق یشبه سرعت در حال افزا یکاریمتوقف شد و ب یرشد اقتصاد یالدیم ۱۹۹۰دهه  یلاوادر 
از مردم به شدت  یاریکه بازار مسکن سقوط کرد. بس ییتا آنجا یافتند، یشقابل توجهي افزا یربه طرز غ یبانک یقرض ها 
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 ینهاز بانک ها گرفته بودند . هز یمصارف زندگ یگرکه پرداختن د یا لمنز یدخر یقرضه  برا آن هاقرضدار شدند، چرا که 
 کرد. یداکاهش پ آن ها یاتیو درآمد مال یافت یشها افزا یدولت و ولسوال یها

شده  یینکه توسط قانون تع یاجتماع ینارائه کردن  خدمات تأم یبرا یسهپ یرادشوار قرار داشت، ز یطاقتصاد کشور در شرا
دولت مجبور به کم و   یلدل ینبه هم .گرفت اریبس یقرضه ها تینجات خود از آن وضع یدولت براکرد.  ینم یتبود، کفا

  یافتندکاهش  عیاجتما یتامن یایشد، كرد. خدماتي مانند مزا یکه توسط دولت پرداخته  م یاجتماع ینکردن خدمات تأم طعق
 .کرد یداپ یشافزا یاتو مال

ی ها، فنلندی ها دوباره افزایش یافت. برای برخی از فنلنددر نتیجه رکود اقتصادی، تفاوت های استاندارد زندگی در میان 
تأثیری چندانی نداشت، اما برای بسیاری از افراد و خانواده ها بیکاری طوالنی مدت، انزوا اجتماعی،  رکود اقتصادی

 .ورشکستگی و از دست دادن اموال را به وجود آورد

 یجامعه رفاه کیاز دولت رفاه به 

که در زمان رکود  یحال، کاهش ین. با ایافتبهبود  یالدیم ۱۹۹۰تا اواسط دهه  فنلندو اقتصاد  یدرس یانبه پا یرکود اقتصاد
 ینماند. توسعه خدمات تأم یخود باق یاز طرف دولت بوجود آمده بود، در جا یاجتماع ینتأم یایدر خدمات و مزا یاقتصاد
شهروندان . یرندخود بگ یشنسبت به رفاه و آسا یشتریب یتمسئول یده، که شهروندان خود بایدا یناما با ا یافت،ادامه  یاجتماع

 یمهمثال، ب یاز مردم، برا یاریکردن. بس یداکار پ یکردند:  به عنوان مثال برا یم یتمستقالنه  فعال یشاز پ یشترب یدبا
 ګی،مناسب در زمان بازنشست یکردن حقوق بازنشستگ یافتاز در یناناطم یو داوطلبانه را برا یخصوص یبازنشستگ

 .دنماندن یو مل یعموم یاجتماع ینتأم خدمات یدتنها به ام یگرگرفتند. مردم د

آن  بود که  یمعنا ینبه ا یندولت رفاهي شروع شد. ا یک یبه جا یجامعه رفاه یکبود، که صحبت کردن در مورد   ینگونها
در کنار دولت  یزن یگرید  یسازمان ها ین،کرد. عالوه بر ا یداهر فرد از دولت به خود فرد انتقال پ یشرفاه و آسا یتمسئول
خود از  یبه نوبه ا ینهاوجود دارند. ا یزانجمن ها و شرکت ها  ن ی،دولت یرغ یها،  مانند سازمان ها شاروالی ولسوالیو 
 یشهروندان ارائه م یرا برا یو اجتماع یو بهداشت یصح یخدمات یعنیکنند،  یم یتدر جامعه حما یخدمات اجتماع ینتأم

 کنند.

الزم بود  یراقرار داد، ز یرکشور را تحت تاث یو صح یاجتماع یاستس یالدی،م ۱۹۹۵اروپا در سال  یهبه اتحاد فنلند وستنیپ
 اروپا مطابقت داشته باشد. یهاتحاد یها یاستبا س یمل یو صح یاجتماع یها یاستکه س

بدست آوردنش سخت شد و  یگرد یبعض یافت،کاهش  آن هااز  ی: بعضیشدکه توسط دولت ارائه م یاجتماع ینتأم یخدمات 
 ینالملل را آغاز کرد، ا ینشد و مشارکت در اقتصاد ب یالملل ینکشور ب یک فنلندکه   یکرد. زمان یداپ یشافزا یزن یبعض
 شد. یحساب م رشدن کشو یالملل ینب یبرا یامر ضرور یک ییراتتغ

 توسعه جامعه رفاه هنوز هم ادامه دار

 یها ینههز یشو به دنبال آن  افزا یتشدن جمع یرمجبور به توجه کردن به پ فنلندشدن کشور،  یالملل ینب یراتعالوه بر تاث
است.  دولت تالش کرده  یزن یخدمات اجتماع ینکردن و توسعه دادن  تأم یزیمسئله در برنامه ر ینمربوط به ا یمل/یعموم

 .چالش ها انجام دهد ینا یبهبود یرارا ب ګیسن بازنشست ردنمانند  باال ب یاست که اصالحات مختلف

 یو صح یاز خدمات اجتماع یبهره بردار ینو همچن  آن ها ینتام یدولت برا یبودن بودجه  یو کاف  یاجتماع ینخدمات تأم
سالمت و رفاه مردم، تمرکز بر روي  درمان  ارتقاءدر  ین،بهبود داده شده اند. عالوه بر ا یو مختلف یدبا اصالحات جد
 یبهداشت یو مراقبت ها یشگیریمراکز  پ یدارا فنلند یل،دل یناست. به هم هکردن از مشکالت منتقل شد یشگیریمشکالت به پ

مردم در  یچک کردن تندرست یستم( و سlastenneuvolaجامع ، به عنوان مثال مراکز بهداشت و صحت کودکان )  یو صح
 مختلف است. یاسن ه

 فنلند ینظام ادار

 یجمهور و شورا یسشده است. پارلمان، رئ یمتقس یو دولت محل یمنطقه ا یبه دولت یعني به دولت، دولت فنلند ینظام ادار
ه  فنلند. قدرت در یدهندم یلرا تشک یدولت یارگان ها یندولت ،باالتر ه مجر یعنیبه سه قو  ه مقننه، قو  ه قضائ یهقو   یمتقس ی هو قو 

 ینا ید، قدرت و حق اجرانباش یمنتخب  آن صالحیت  اصالح و لغو قانون را دارا م یو اعضا لمانشده است.  در فنلند پار
ه قضائ ینباشند،  قضاوت کردن در مورد ا یجمهور و دولت عهده دار م یسقانون ها را رئ ك بخش كه ی ی هقانون ها را قو 

 شوند. یم یقتطب یزن یمل ینقوان یناروپا و همچن یهاتحاد ینقوان ی،الملل ینب ی، توافقنامه هافنلندباشد. در  یمستقل است دارا م
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 جرگه یولس /لمانپار

 یرندهگ یمپارلمان تصم ین،است. عالوه بر ا فنلند ینقوان یمپارلمان تنظ یفهمجلس وجود دارد. وظ یندهنما ۲۰۰ فنلندپارلمان در 
دولت  و  یها یتفعال ینو همچن یکندم یبتصو یزرا ن فنلندمربوط به  یالملل ینب یبودجه دولت است، موافقت نامه ها ی

 .یکندآن را نظارت م یوزرا

 یشنهاداتتواند پ یم یزپارلمان ن یندهاما هر نما یکند،م یشنهادرا به پارلمان پ یداست که قانون جد یموارد دولت ارگان یشتربدر 
 یسکردند، رئ یبکند و اگر قانون را تصو یمشورت م یشنهادیپارلمان در مورد قانون پ یرا ارائه کند. اعضا یدیجد یقانون

مردم  یآن را برا یو هدف و محتوا ید. روزنامه ها و رسانه ها، قانون جدیکندم ییدرا تا یخود قانون یجمهور با امضا
 یم یافتهستند،  در ییرکه دائما در حال تغ ینیشهروندان اطالعات به روز در مورد قوان یب،ترت ینکنند. به ا یمشخص م

 کنند.

دولت را برخوردار است. در مورد  یها یاتدر مورد نحوه استفاده از مال یاقتصاد یریگ یمپارلمان از قدرت  تصم ینهمچن
 آن را برعهده دارد. یشود و پارلمان نظارت بر اجرا یبودجه ساالنه دولت مذاکره م

 یشود، با خبر باشد و موضوع ها یگرفته م یماروپا تصم یهدارد که در مورد آنچه که در اتحاد یفهپارلمان وظ ینفزون بر اا
اروپا  یهاتحاد ینو قوان فنلندکشور  یناروپا برساند. قوان یههستند را به اطالع   اتحاد یمهم و ضرور  فنلندکه از نظر کشور 

 یزآن ن یاروپا و محتوا یهاتحاد ینشود، قوان یم یبتصو فنلنددر  یدیجد ینقوان یتضاد داشته باشند. وقت یکدیگرتوانند با  ینم
  .یردمورد توجه قرار گ یدبا

 نهیکاب ایدولت  ئتیه

دولت  یک یا ینهدر کاب یروز ۱۴ یال ۱۲به طور همزمان  فنلنددهند. در  یم یلرا تشکدولت  ئتیهوزرا،  یگرو د یرنخست وز
 .یهعدل یروز  یتو ترب یمتعل یرامور خارجه، وز یرداخله، وز یرباشند، به طور مثال، وز یم

. یکندممنصوب سمت  ینجمهور او را به ا یسو رئ یکنددر پارلمان انتخاب م یریگ یرا با رأ یرپارلمان  نخست وز یاعضا
را برده است.   یرأ یشترینب یعنیبوده است،  ینشود  که حزبش در انتخابات موفق تر یم یمعموال رهبر حزب یرنخست وز

 ینشود، در ا یم یجادا  یبرنامه دولت یک ید،جد یوزرا یانخواهند شد. م یینر تعینخست وز یشنهاددولت طبق پ یگرد یوزرا
  .شود یداده م یحدر طول مدت مشخص توض یدوره عمل یدولت برا یاسیامه اهداف سبرن

کارکنان  یران. وزیکندآماده  و اجرا م یردگ یم یمرا که دولت تصم یزهایی. وزارتخانه ها چیکندپارلمان را آماده و اجرا م نهیکاب
 یاستکنند. به عنوان مثال،ر یم یتسازمان و ارگان فعال ینوزارتخانه ها چند یمجموعه  یرکنند.در ز یم یوزارتخانه را رهبر

 کنند. ینظارت وزارت کار و اقتصاد کار م یرز یشتنظارت وزارت داخله و اداره کار و امور کسب مع یرز ینامور مهاجر

پارلمان  یاز اعتماد اعضا یدبا رانیوزتمام  یعنیدر برابر پارلمان است  یشخو یاعمال و کار ها یدولت مسئول و جوابگو
باشد و به او اعتماد داشته باشد  یراضدولت  یرهر وز یاز عملکرد کار یدآن است که پارلمان با یبه معن ینبرخوردار باشند. ا

حزب  یک یا یرمواقع معموال، تنها نخست وز گونه ینتواند سقوط کند. در ا یباشد. اگر اعتماد وجود نداشته باشد، کل دولت م
دهد. اگر کل دولت سقوط کند، ممکن  یخود را ادامه م یتفعال  یشود، اما دولت همچنان تا انتخابات بعد یتنها از دولت جدا م

  .شده الزم و انجام شود یناز زمان تع یشپ یانتخابات پارلمان یاست سازمانده

 رئیس جمهور

 یسقدرت رئ یالدی،م ۱۹۸۰بعد از دهه  یکرده بود. ول ینجمهور تضم یسرئ یرا برا یشتریقدرت ب فنلند یقبال قانون اساس
 یررا نخست وز فنلندقدرت در  یشترین. امروز، بیافت ییردولت تغ یریگ یمکاهش داده شد  و نقش او در تصم فنلندجمهور در 

 یستمس ییغرب اروپا یاز کشورها یگرد یاریمانند بس یزن فنلنددر کشور  تیب،تر ینباشند. به ا یو پارلمان دارا م
 فنلندجمهور در  یسرهبر کشور است. نقش رئ ینبرجسته تر یرمورد استفاده قرار گرفت، که در آن نخست وز یسمپارلمانتار
 است. یکسمبل یشاز پ یشامروز ب

کردن  یو رهبر یمقامات ارشد دولتانتصاب پارلمان  یشده ا یبتصو ینکردن  قوان ییدجمهور، تا یسنقش رئ فنلندامروزه در 
 است. یزن فنلند یمل یفرمانده ارشد اردو ینجمهور همچن یسدولت است. رئ یبا همکار فنلند یخارج یاستس
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 فنلنددر  یمحلو  یا همنطق کومتح

جمهور، پارلمان و دولت اداره  و  یسدر مورد کل کشور توسط رئ یریگ یمتصم یعنیکشور  سراسریو  یمسائل مل فنلنددر 
است. به عنوان مثال، مراقبت از  یاجتماع یتامن یندولت حفظ صلح در جامعه و تأم یفوظا ینشود. مهمتر یتصمیم گرفته م

 یلشوند. تشک یم ینهاو خدمات نجات ، شامل ا یسرحد یس، حفاظت از سازمان پلیسپل ی،مل یالملل و حفظ اردو ینروابط ب
 یلتشک آن هاتحت نظارت   یاز وزارتخانه ها و سازمان ها هیئت دولتشود.  یدولت م یفوظا نیتر یصلشامل هیئت دولت 

 شوند. یم

 یدر بخشها یدولت یماتو صحت عامه و وزارت داخله، تصم یاجتماع یندر وزارتخانه ها مانند وزارت دفاع، وزارت امور تأم
کنند،  یم یتربطي را که تحت نظرشان فعال یذ یسازمان ها یند. وزارتخانه ها همچنوش یمربوط به آن وزارتخانه آماده م

  .کنند یم یتنظارت و هدا

به  یدسترس یست،ز یطمانند حفاظت از مح یاست، که در آن، مسائل منطقه ا یزن یحکومت منطقه ا یدولت دارا ینبر ا عالوه
شود. حکومت  یقرار داده م یعملکرد بازار کار، وفق دادن  مهاجران و عملکرد حمل و نقل مورد بررس ی،داخل یتخدمات، امن

و گمرک  یات(، اداره مالTE-toimisto) یشتاداره کار و امور کسب مع ال،دفتر ثبت نفوس و احو یس،دولت شامل پل یمنطقو
 یابیکار و خدمات کار ،یشتاداره کار و امور کسب مع  شود یانجام م تیجمع ستریثبت احوال نفوس، رج ادارهدر  باشد. یم
 .یکندفراهم م یکارانب یبرا

به طور مستقل توسط ولسوال ها و  آن هاها وجود دارد که  یدر  ولسوال یحکومت محل فنلنددر  یعالوه بر حکومت منطقه ا
 یوجود دارد . در هر كدام از شورا یزها ن یتوال یهاتحاد یحکومت مستقل منطقه ا  ینشوند، همچن یاداره م یولسوال یشورا
  اند، وجود دارد.  که در انتخابات  انتخاب شده یاستمدارانیو س لتیمقامات دو یتی،وال یو  شورا  یولسوال

 ها ولسوالی

حکومت  یدارد  که هر کدام دارا یولسوال ۳۰۰حدود  فنلندشود.  یم یدهد یشترروزمره شهروندان ب یدر زندگ یحکومت محل
 یکنند. ولسوال یم یینخود را تع یو امور مال یها خودشان امور ولسوال یآن است که ولسوال یبه معن ینمستقل است. ا یمحل

 یزها از دولت ن شاروالی ولسوالیجمع شده،  یها یاتمال یندارند. عالوه بر ا نیزاز مردم محل را  یاتها حق جمع کردن مال
 کنند. یم یافتدر یو ارائه خدمات اجتماع یدتول یبرا یکمک مال

ل ولسوالیشاروالی  یفهاست. وظ یساکن ولسوال یکند،م یزندگ فنلندکه در  یفرد که  یاجتماع ینتأم یهها ارائه کردن خدمات او 
 یطیمح یستخدمات ز ینو همچن یتو ترب یمتعل ی،و صح یاجتماع ینداده شود: مانند خدمات تأم یدبه شهروندان با یطبق قانون

فال، کتابخانه ها، اط یبرا یآمادگ یفراهم کردن مکتب ها، مکتب ها سئولم شاروالی ولسوالی ینها، است. بنابرا یرساختو ز
سرک ها و کوچه ها، آپارتمان ها،مسکن ها و پارک  ینهمچن شاروالی ولسوالیو مراقبت از سالمندان، است.  یامکانات ورزش

 .یکندفراهم م یزو آب، برق و بهداشت را ن یکندم یسبز را طراح یها،فضا

 یشود. شورا یگرفته م یم( تصمkunnanvaltuusto) یولسوال یدر شورا یکها، مسائل به صورت دموکرات یدر ولسوال
ها انتخاب  یرا در انتخابات ولسوال یولسوال یشورا یخود اعضا یکند. مردم ولسوال یم یاز ساکنان ولسوال یندگینما یولسوال

را بر شورا  یماتتصم یو اجرا یهته یت( را که مسئولkunnanhallitus)  ییاجرا یشورا یاعضا یولسوال یکنند. شورا یم
 .یکندعهده دارد را انتخاب م

 شاروالی ولسوالیدر  یاجتماع ینخدمات تأم یدکه ارائه و تول کند ی( را انتخاب مlautakuntaها ) یسیونکم یولسوال یشورا
 یتکه مسئول یتو ترب یمتعل یسیونوجود دارد، به عنوان مثال، کم یمختلف یها یسیونکم یولسوال یکنند. در شورا یم یاسترا ر

 یو صح یخدمات اجتماع ینتآم یتمسئول ی،و صح یاجتماع ینتآم یسیونو کم ردرا دا یو فرهنگ یمیفراهم کردن خدمات تعل
 یمتصم یولسوال یشورا آن هااست که درمورد  یو آماده کردن مسائل یهته یولسوال یشورا یها یسیونکم ی یفهرا دارد. وظ

 است. یاسی،از طرف احزاب س دهانتخاب ش یکه افراد یاو  یولسوال یندگانها متشکل از نما یسیونکم نیا ی. اعضایردگ یم

 والیت ها

 فنلنددر  یتوال ۱۸شود. در حال حاضر  یم یمتقس یزهستند ن یمناطق ادار یها که دارا یتبه وال فنلندها  یعالوه بر ولسوال
ها  یتوال یهبه نام اتحاد یمنطقو یها را حکومت ها یتوال یاستقرار دارد.  ر یچند ولسوال یتوجود دارد. در داخل هر وال

 یدها منطقه با یباشد، که در آن تمام ولسوال یمنطقه مشخص م یکها  یمتشکل از ولسوال اه یتوال یهدر دست دارد. اتحاد
 .ها است یولسوال یدموکراس یهها بر پا هیاتحاد یندر ا یریگ یمعضو باشند. تصم
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ها،  یهاتحاد ینمنطقه. بنابرا یو نقشه بردار یو منطقه بند یهستند: توسعه منطقه ا یقانون یفهدو وظ یها دارا یتوال یهاتحاد
چون توسعه دادن اقتصاد  یها، کار ها یهاتحاد ی،قانون یفتوسعه دهندگان و ناظران منافع منطقه خود هستند. عالوه بر وظا

 ند.ده یم ارتقاءرا  یالملل ینو ب یمنطقه ها، مل  ینب یهمکار ینو همچن یسممنطقه و تور

 یشوارا یرا اعضا یتیوال یشورا یاست. اعضا یتیوال یها شورا یتوال یهدر اتحاد یرندهگ یمارگان تصم ینتر یاصل
در انتخابات، انتخاب شده اند و از احزاب  یندگاننما یندهد. ا یم یلشده است، تشک یلتشک آن هااز  یهکه اتحاد یها یولسوال

خودشان انتخاب  یناز ب یتیوال یآن را شورا یکه اعضا یهاتحاد ییاجرا رایرا شوا یههستند.عملکرد اتحاد یمختلف یاسیس
  یوال یریتدولت تحت مد یرا کارمند ها  یمنطقه ا یزیمانند توسعه و برنامه ر یهاتحاد یها یتکند. فعال ینظارت م یکنند،م

  انجام می دهدند.  

 فنلنداروپا و  هیاتحاد

مشترک  ینقوان یجاداست، که هدفش ا یمختلف اروپا یمتشکل از کشور ها یاسیس-یاقتصاد یهاتحاد یک( EUاروپا ) یهاتحاد
و حقوق بشر،  یاروپا، احترام به کرامت انسان یهاتحاد یادینبن یدر اروپا است. ارزش ها یزندگ یطبهبود تجارت و شرا یبرا
متعهد  آن هامستقل هستند. اما   یاروپا کشور ها یهعضو اتحاد یاست. کشورها نقانو یتو حاکم یبرابر ی،دموکراس ی،آزاد
  د.هستن یهدر اتحادشده  میتنظو مقررات  یماتاز تصم یرویبه پ

اروپا منتقل  یهشد به اتحاد یانجام م فنلندکه قبال در  یاسیس یها یریگ یماز تصم یاروپا شد، برخ یهعضو اتحاد فنلند یوقت
، مانند تجارت، فنلنداز موارد مربوط به  یاریرا در بس یگرد یبا کشورها یالملل ینب یاروپا، همکار یهاتحاد یتشد. عضو

 .آسان تر کرده است

 یاز کشورها یکآن در انتخابات در هر  یاروپا نه تنها توسط پارلمان اروپا ،  که اعضا یهدر مورد اتحاد یریگ میتصم
 یشود. شورا یاروپا است، انجام م یهدر اتحاد یریگ یمنهاد تصم ینکه مهمتر یران،وز یشوند، بلکه شورا یعضو انتخاب م

مثال،  یاروپا شامل هستند. برا یهعضو اتحاد یتمام وزراء کشور ها اشور یناروپا است.  در ا یهمثل دولت اتحاد یران،وز
را  یناروپا با هم قوان مسائل مربوط به زراعت، وزراء زراعت در جلسه شورا حضور دارند. شورا با پارلمان  یهنگام بررس

 .یکندم یبتصو

 یشدهد و پ یم ینقوان یشنهاداتپ یسیونکنند. کم یعضو کار م یشده توسط کشورها ییناروپا مقامات تع یهاتحاد ونیسیکمدر 
 .یکندرا اجرا م یرانوز یشورا یماتتصم ینهمچن یسیون. کمیکندم یهاروپا را ته یهبودجه اتحاد یشنهادپ یسنو

 یها یریگ یمدر تصم فنلند یاستمدارانس ین،دارد. بنابرا یندگیاروپا نما یهدر اتحاد یدیکل یریگ یمتصم ینهادها یدر تمام فنلند
 یشپ یهمهم است را در اتحاد فنلندمردم  یرا که برا یزهاییحال چ ینمشترک در مورد توسعه اروپا مشارکت دارند و در ع

 د.برن یم

 فنلند یو تجار یاقتصاد یستمس

 اتفاق افتاد. ییاروپا یکشورها یگردیرتر از ، د یخیل فنلندشدن  یصنعت

 یرو تجارت گسترده با اتحاد جماه یالدیم ۱۹۵۰ یال ۱۹۴۰ یدر دهه ها یمحصوالت براي پرداختن  خسارت جنگ یدتول
 یعجنگل، چوب و کاغذ و صنا یصنعت یعصنا ینشدند. بزرگتر فنلندشدن کشور  یو صنعت یدنباعث سرعت بخش یشورو
 بوند. یکیو مکان یفلز

رخ داد.  ییاروپا یاز کشورها یارینسبت به بس یعترشدن سر یآغاز شدند، صنعت یو تجار یاقتصاد ییراتکه تغ یهنگام
نبود. مردم در جست  یازمورد ن یزراعت یها یندر زم یادکارگر ز یگرشدند، و د یزهو مکان یافتند یترق یزراعت و جنگلدار

 کار به شهرها نقل مکان کردند. یوجو

آن به کار کردن در بخش  یقو از طر یصنعت یها مسلکبه  یپنجاه سال مردم کشور از مشاغل زراعت و جنگلدار طول در
ز ا یمبه طور مستق یکار یهایرواز ن یو عرضه خدمات منتقل شدند. بعض یددر بخش تول یگرو به عبارت د یفرا صنعت

به عنوان  ییرتغ یناز او  از صنعت رشد کرد یعترسر یمنتقل شدند. بخش خدمات یزراعت به کار کردن در بخش خدمات
 شود. یم یاد فنلند یجامعه ا یبازساز

 در کشور شد. امروزه فقط حدود سه  یبخش خدمات یعپس از جنگ باعث رشد سر فنلنددر  یاجتماع ینخدمات تأم یدشدتوسعه 

در  درصد ۲۰در بخش خدمات و حدود  درصد ۷۰کنند، حدود  یکار م یها  در بخش زراعت و جنگلدار یفنلندار  صدیف
 کنند. یبخش صنعت کار م
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 یصادرات و تجارت خارج

 ی،جنگل یعشامل محصوالت صنا یدیکل یوابسته به صادرات و تجارت است. محصوالت صادرات یارکشور بس فنلند
 است. یکیو الکترون یبرق و محصوالت یزاتآالت و تجه ینو فلزات، ماش یمیاییمحصوالت ش

 فنلندمربوط به آن در  یهمراه و نرم افزار و تکنولوژ یتلفن ها یژه،مهم است. در گذشته، به و فنلند یاطالعات برا یفناور
در بخش صنعت سرور، صنعت  یژهدارند به و یعال یالترا که تحص یاطالعات، افراد یشد. امروزه صنعت فناور یم یدتول
 یالتا یدن،سو ی،جرمنفنلند  یصادرات برا یبازارها نیمهمتر. یکندو توسعه نرم افزار، استخدام م یوتریکامپ یها یباز

 است. یههلند و روس یکا،متحده آمر

 فنلند یاقتصاد یستمس

. یکندتجارت م یخارج یبا کشورها فنلنداست که  یبدان معن ینبر اقتصاد بازار آزاد است. ا فنلند یاقتصاد یستمو اساس س یهپا
 یندگیبازار آزاد خالص نما  یک، از فنلند یاقتصاد یستمحال، س یندهد. با ا یم یلرا تشک فنلندبخش اقتصاد  ینصادرات مهمتر

از خدمات  یبخش بزرگ یددر تول (دولت) یآن است که قدرت مل یبه معنا ینمختلط است. ا یاقتصادبازار  یکبلکه  کند ینم
 .کند یم یبانیمختلف پشت یکاال و خدمات به روش ها یداز تول یناست و همچن یلدخ

که مالک  یکشور است. شرکت ها ینبزرگ ا یصنعت یو شرکت ها فنلندقطار  یها یلمالک خط ر فنلندبه عنوان مثال، دولت 
 فنلندو فروش الکل و قمار در  یدبر خر یانحصار تجار یک ینشوند. دولت همچن یم یدهنام یدولت یآن دولت است شرکت ها

 ی(  که الکل  با درصد باال را مAlkoلکو )آ یتجار یها و شرکت ها روشگاهف یتاست که دولت مالک یبدان معن یندارد. ا
حال،  ینکند. با ا یجادا فنلندرا در  یمشابه یحق ندارد که شرکت ها یچکس( را دارد و هVeikkausفروشند و شرکت قمار )

 شود. یها فروخته م یوسکو ک ییمواد غذا یو دکان هافروشگاه ها در  یمبا درصد کم و مال یالکل یها یدنینوش یرسا

 سوال ها و بحث

 سه سکتور جامعه کدام ها هستند؟ .۱

 کردند؟ یداجامعه رفاه و خدمات آن در طول زمان چگونه توسعه پ .۲

 دهند؟ یرا ارائه م یو بهداشت یصح  ی،اجتماع ینبه شهروندان خدمات تأم ،شاروالی ولسوالی، دولت و فنلندچرا در . ۳

 .ییدانجمن ها بگو یاکردن در سازمان ها  یتخود از فعال یدر مورد تجربه ها. ۴

 مهم بوده است؟ یتوسعه دموکراس یبرا یفعاالن جامعه مدن یها یتچرا فعال. ۵

 یرد؟مد نظر بگ یماتشاروپا را در تصم یهگرفته شده در اتحاد یو دستورالعمل ها یماتتصم یدبا فنلندچگونه  دولت . ۶

 شود؟ یاستفاده م یچه مسائل یبرا فنلندجمع شده در  یاتمال. ۷

 .یدکن یسهمشابه مقا یها یستمخود از س یرا با تجارب قبل فنلند یخدمات یستمو س یاتیمال یستمس .۸

چه؟  چه تفاوت ها و چه شباهت  یاقتصاد یستمرقم هستند؟ س یک یدیکل  یها یشتمع یا: آیدکن یسهخود مقاکشور  را با فنلند .۹
 با هم دارند؟ ییها
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 کردن در آن یو زندگ فنلندمهاجرت به  :۳فصل

 فنلند یتانواع اقامت ها و تابع

 دیبدان آن هادر مورد  یدبا فنلندکه شما هنگام نقل مکان کردن به  یعمل یها یزچ

 فنلندکردن در  یدر مورد زندگ یموضوعات اساس

 یددر کشور جد یافتنوفق 

 فنلند یتانواع اقامت ها و  تابع

می باشد به  یازمهاجرت ن یبراکه  یزاو یااقامت و  ینوع اجازه  ،استبه فنلند کردن مهاجرت   در حال یکه شخص یهنگام
قانون شامل  ینشده است. ا یینتع یها توسط قانون اتباع خارج یمسائل مربوط به خارج فنلند. در کشور دارد یکشور مبدا بستگ

 یبرا یکار یها یتکار و فعال یاقامت، ادغام خانواده و مجوز ها ی، مجوزها یباشد:  دادن درخواست پناهندگ یم زیرموارد 
 .ینمهاجر

 است؟ یازچه وقت به اجازه اقامت ن

به اجازه اقامت گرفتن ندارند.  یازین فنلندهنگام مهاجرت به  یسلندنروژ، دانمارک و ا یدن،شمال اروپا مانند سو یاتباع کشورها
 یشوند. اتباع کشورها یدر دفتر ثبت احوال نفوس راجستر م آن هااز شش ماه طول بکشد،  یشب فنلنددر  آن هااگر اقامت  
ثبت احوال نفوس از اطالعات ثبت شده در مورد  یاستکار کنند. ر فنلنددر  یاقامت کار تنتوانند بدون داش یشمال اروپا م

آمار و  یعدالت و جمع آور یاجرا ی،خدمات صح ینجمع کردن، تآم یاتانتخابات، مال یمانند سازمانده یمسائل یبرا یت،جمع
  .یکندارقام استفاده م

اروپا  یهشهروند اتحاد یکبه اجازه اقامت ندارند.  یازیاروپا ن یهاتحاد یگرد ی، شهروندان کشورهافنلندهنگام سفر به  ینهمچن
 یدتوان یثبت نام شود. شما م یدباشد، اقامت با فنلنددر  یمدت طوالن یبماند. اگر او برا فنلندمدت سه ماه در  یآزاد است که برا
 یک. دیثبت کن ای ستریخودتان را رجدارد،  قرار فنلندمختلف در  یاداره مهاجرت، که در مکان ها ینریکتخود را در نزد
 کار کند. فنلندتواند بدون اجازه کار جداگانه در  یم یناروپا همچن یهشهروند اتحاد

 فنلند یزایمجوز اقامت و و ید، بافنلندمهاجرت کردن به  یاروپا برا یهشمال اروپا و اتحاد یخارج از کشورها یاتباع کشورها
در کشور مبدا درخواست گردد. هنگام  فنلنداز مهاجرت کردن از سفارت  یشپ یدو اجازه اقامت را با یزارا درخواست کنند. و

بدون داشتن  آن ها یراباشند، ز یامر مستثنا م یناز ا یانهمراه شما باشد. فقط پناهجو یداقامت با ه، مجوز صادر شدفنلندورود به 
که به درخواست کننده مجوز اقامت  یردگ یم یمدهند. دولت تصم یم یشوند و درخواست پناهندگ یمجوز اقامت وارد کشور م

 مانند. یشان م پناهندگیمنتظر جواب درخواست  فنلنددر کشور  یان. پناهجویرخ یابدهد 

 اجازه اقامت لیدال

بشردوستانه داده شود. مجوز اقامت توسط اداره مهاجرت  یلدال یامحل کار  یل،ادغام خانواده، تحص یتواند برا یاجازه اقامت م
 یبردن زندگ یشو پ یشتمع یداشتن  برا یکاف یسهپ ی،اخذ مجوز اقامت متقاض یشود. اغلب شرط الزم برا یصادر م فنلند

 یثابت شود. اگر شخص یدبا یداشتن درآمد کاف یدهد،ماست. هنگام که شخص درخواست مجوز اقامت را  فنلندخانواده اش در 
 یدآ یم فنلندکه بخاطرش به  یکار ینبودن درآمدش از ا یموظف به ثابت کردن کاف یکند،مهاجرت م فنلندکار کردن به  یبرا

خود  یشتمع که یستپناهنده مجبور ن یک. کند ینخود را تأم یتواند مصارف زندگ یثابت کند که با معاشش م یداست، شخص با
 دعوت کند. فنلندکه بخواهد خانواده خود را به  ینرا اثبات کند مگر ا

دهد. پس از  یمرز یتیبه سازمان گارد امن یا یسرا به پل یدرخواست پناهندگ یدرسد، بالفاصله با یم فنلندپناهجو به  یوقت
 یمراحل بررس یشود. در ط یمنتقل م یبررس یبرا فنلندمهاجرت  یاستبه ر یراجستر شدن درخواستش، درخواست پناهندگ

 یافتجواب مثبت در یاقامت کند. اگر متقاض یانپناهجو یرشمرکز پذ یعنیکمپ  یکتواند در  یم یمتقاض ی،درخواست پناهندگ
 کمک خواهد کرد. یشخص را در مسائل عمل ینا یانپناهجو یرششود. مرکز پذ یداده م نلندفکند، به او اجازه اقامت موقت در 

 یدخانواده اش با یدعوت کند، اعضا فنلندخواهد به  یخانواده اش را م یاعضا یاکند و عضو  یم یزندگ فنلندکه در  یفرداگر 
درخواست مجوز  فنلندسفارت  یا یندگینما ینتر یکتواند از نزد یخانواده م یدرخواست دهند. اعضا فنلنداجازه اقامت در  یبرا

 یرو ازدواج کرده، همسر ازدواج نکرده، فرزندان ز یادغام خانواده را فقط، همسر رسم اساقامت دهند. مجوز اقامت بر اس
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 یبتواند از اعضا یدبا یکندم یزندگ ندفنلکه در  یکنند. معموالً  فرد یافتتوانند در یم ۱۸سن  یراطفال ز  ینو والد ۱۸سن 
 داشته باشد. یدرآمد کاف یداو با یعنیکند،  یمال یتحما یندآ یم فنلندخود که به  یدعوت شده خانواده ا

به اجازه اقامت جداگانه ندارند. اگر خود  یازین فنلندمهاجرت کردن به  یاروپا برا یهخانواده اتباع اتحاد یاعضا یاو  عضو
 یثبت کند. ول ینمهاجر یاستدر ر یدرا با فنلندماه در کشور  ۳از  یشتراقامت ب یناروپا را داشته باشد، او همچن یهاتحاد یتتابع

 یاستا را از راروپ یهدرخواست کارت اقامت عضو خانواده اتباع اتحاد یداروپا را ندارد با یهکشور اتحاد یچه یتاگر تابع
   درخواست کند.  ینمهاجر

 ینبه ا یزااو سفر کند، دادن و ندادن و یدو بازد یدد یبرا فنلندخواهد به  یم یفرد خارج یشاوندانخو یااز دوستان  یکیاگر 
انجام داد. عالوه بر  فنلندسفارت  یا  یندگینما یکترینتوان در نزد یرا م یزادارد. درخواست و یشخص به کشور مبدا بستگ

را  یزادر مورد مسائل مربوط به و یشترمعتبر مانند پاسپورت داشته باشد. اطالعات ب یمسافرت ندس یک یدکننده با یدبازد یزا،و
اگر شخص  یل،دل یناست. به هم یزازحوزه شنگن اروپا ن یبخش فنلند. یافت فنلندوزارت امور خارجه  یتتوان در وب سا یم
 ندارد. یازیمجزا ن یزابه و فنلند هآمدن ب یحوزه شنگن را دارد برا یاز کشورها یکیمت اقا یا یزاو

 انواع اقامت ها

ل یدائم یااقامت وجود دارد. مجوز اقامت ممکن است موقت  یانواع مختلف از مجوزها موقت  یشهمجوز اقامت هم ینباشد. او 
(  A(. اقامت مداوم )B( و موقت )Aاقامت موقت دو نوع اند، اقامت مداوم ) یکشد. مجوز ها یسال طول م یکاست و معموال 

(  را A)شود. مجوز اقامت مداوم  یداده م یل،(  بر اساس تحصBاقامت موقت ) و یبه عنوان مثال، بر اساس ادغام خانوادگ
ل هر بار حداکثر برا یم توان  ی(  را فقط هر بار مBمجوز اقامت موقت ) یکرد. ول یدچهار سال تمد یتوان بعد از سال او 
 اقامت داشته معتبر است. جوزداد که هنوز م یزمان یدمجوز اقامت را با یدکرد. درخواست تمد یدسال تمد یک یبرا

 یزندگ (Aبا داشتن اقامت مداوم ) فنلندسال در  ۴کرد که که حداقل  یافتدر یتوان در صورت ی( را مPاقامت دائم ) مجوز
 بگذارد. یرمجوز اقامت شما تأث یممکن است بر رو فنلند. جرم کردن در یداقامت گرفتن را هنوز داشته باش یطو شرا یدکرده باش

 فنلند یتتابع یدرخواست برا 

بتواند  یکه متقاض ینا یرا دهد. برا فنلند یتتواند درخواست تابع یکرد، م یسال زندگ ۷-۴به مدت  فنلندکه شخص در  یوقت
موظف است که نشان دهد که به  ینخود را مشخص بسازد.  معموال او همچن یتبتواند هو یدکند او با یافترا در فنلند یتتابع

 یالتمانند: مدرک تحص یلیتوان با مدرک تحص یداشتن زبان را م یاددارد. مهارت  یادرا  دیسوئ یا یفنلندزبان  یاندازه کاف
 اثبات کرد. ی،سوئد یا یفنلند یاز مکتب ها یه، دانشگاهمتوسط یی،ابتدا

موظف است  ینهمچن یمرتکب نشده است. متقاض یجرم یچه فنلندنشان دهد که در  یدبا ی، متقاضفنلند یتدر درخواست تابع
کار کردن  یقکردن از طر یزندگ یبرا یکاف یسهپ ینکها یعنیاست،  فنلندخودش در  یکه نشان دهد که قادر به چرخاندن زندگ

به اداره مهاجرت  یتپرداخت کرده است. درخواست تابع یاتو از تمام درآمد خود مال یکندم یافتدر یاجتماع یها ینهکمک هز یا
 شود. یارائه م یبررس یبرا  فنلند

 ینم فنلندباشد. به عنوان مثال، از ورود او به  یم یزن فنلندحقوق و تعهدات مختلف در  یاست، دارا فنلند یتتابع یکه داراکسی 

توان داد. در خارج  یاو را انتقال نم یگریبدون اراده اش به کشور د یاتوان کرد  ینم یپورتاو را د ینجاکرد، از ا یریتوان جلوگ

ها به عنوان مثال  مقامات  مسلکاز  یکند. بعض یافتکمک در فنلند یها یاز سفارتخانه ها و کنسولگر دتوان یاز کشور، او م

 .یشود)یعني دارندگان پاسپورت سرخ( داده میفنلندفقط به اتباع  یو قاض یسپل

 یفهباشد ، وظ یرا دارا م فنلند یتکه تابع یشخص یک یفیدهند. از جمله وظا یرأ فنلندتوانند در تمام انتخابات در  یم یفنلنداتباع 

کنند.  یتشرکت و از کشور حما فنلندموظف هستند که در دفاع از  یفنلندآن است که تمام اتباع   یبه معن یندفاع از کشور است. ا

گفت که  یتوانم یناست. همچن یمردان اجبار یفقط برا ی،خدمات مدن یا یتعهد به شرکت در آموزش نظام یعنیرفتن،  یسرباز

اتباع  آن ها یعنیکار کنند  یااروپا سفر و  یهورت آزادانه در اتحادبه ص یتوانندم یفنلنداروپا است، اتباع  یهعضو اتحاد فنلندچون 

 هستند. یزاروپا ن یهاتحاد

 یدبدان آن هادر مورد  یدبا فنلندکه شما هنگام نقل مکان کردن به  یموضوعات عمل

،  یدخود مراجعه نما یبه اداره ثبت احوال نفوس ولسوال یدابتدا با ،آدرس رییاعالن تغ یبرا د،یکه به فنلند مهاجرت کرد یهنگام
است که توسط  یفرم ،آدرس رییاعالن تغ . فرمید( را پر کنmuuttoilmoitus)آدرس  رییفورمه اعالن تغو سپس  یداطالع ده

شود.  یاطالع داده م افراد که کوچ کرده یافرد  یشخص یشود و در آن  اطالعات شناسا یاعالن م یمکان زندگ ییرآن تغ
 یحخط ها بالفاصله به آدرس صحنامه/داده شود بعد از آن  یبه اداره ثبت احوال نفوس ولسوال اعالن تغییر آدرسفرم که  یزمان
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برقرار  یعترارتباط با مقامات دولتي سر ینشود و با این كار همچن یدرست پرداخت م یبه ولسوال یاتشود، سپس مال یفرستاده م
 میشود.

 یشخص ییاطالعات و آمار شناساثبت  یستمس یش،ها یتفعال یرسا یاناست که در م ینهاد دولت یکاداره ثبت احوال نفوس 
باشنده  .هر بار کهیکندثبت م یزهست  را ن فنلندساکنان  یکه شامل آدرس همه ا یشخص یکه در آن اطالعات شناسا  فنلندمردم 
اداره  یناداره ثبت احوال نفوس را از آدرس جدیدش مطلع سازد تا که در ا یدد بایکنم ییرآدرسش تغ یعنی یمکان زندگ فنلند

 .اطالعات به روز آن شخص موجود باشد

 ییکنند. شماره شناسا یافتدر یزخود را ن یفنلند ییشناسا یتوانند شماره  یثبت احوال نفوس م یمردم از اداره  ینهمچن 
باشد.  یآن م ییدر قسمت نها یکد شخص یکتولد و  یخاست که متشکل از تار یکد عدد یک( henkilötunnus) یشخص
 یبرا فنلنددر  یشناسا یتوان درخواست داد. شماره  یم یزن امترا در هنگام درخواست اجازه اق یشناسا یشخص یشماره 

خود  یتکه هو یهنگام یا ید،کن یباز م یحساب بانک یاخودتان خط تلفن  یبرا یالزم است : مثال، وقت یبردن مسائل مختلف یشپ
، نقل مکان فنلندبه روز در مورد  و. اطالعات مختلف یدکن ییدخواهد  تأ یم یدر هنگام برخورد با مقامات دولت یارا در بانک 
 مطالعه كنید. یابه دوازده زبان مختلف دن   www.infoFinland.fi یتتوان درسا یرا م فنلنددر  یو زندگ فنلندکردن به 

 یو صح یاجتماع ینحق استفاده  از خدمات  تأم یمحل اقامت  و چگونگ یولسوال

( kotikuntaمحل اقامت ) یبه عنوان ولسوال یولسوال یکاو  یبرا یکند،نقل مکان م فنلندبه طور دائم به  یکه فردهنگامی 
شاروالی آن  یاجتماع ینکند واز خدمات تأم یم یاست که  فرد در آن زندگ یمحل اقامت، ولسوال یشود. ولسوال یثبت م

ان، مانند مراقبت از دند یخود تمام خدمات اساس ینساکن ای، برفنلندها در  شاروالی ولسوالیحق دارد استفاده کند.   ولسوالی
 د.یکنخدمات داکتر، خدمات مراقبت روزانه از اطفال، مراقبت از سالمندان و مکتب را فراهم م

 از یبرخکنند.  یم ینمحل اقامت تع یولسوال یکنند، مقامات دولت یم یزندگ فنلندکه در  یا یهپناهندگان سهم  یبرا
کمک به وفق   یسپس برا. کنند یم یافتمحل اقامت در یولسوال یزداده شده است ن آن ها یکه مجوز اقامت برا یانیپناهجو
 یبه آن معنا است که دولت و ولسوال ینکنند ، ا یم یافتها از دولت بودجه در شاروالی ولسوالی یانپناهجو ی یهاول یافتن

پناهنده  یبرا شاروالی ولسوالیها  یخارج یافتنوفق  یشده برا ینکه زمان تع الس ۵ یال ۳توافق کرده اند که در طول 
و  یتو ترب یمو خدمات تعل یخدمات صح ی،ضرور یاجتماع ینمانند خدمات تأم یچون مسکن و خدمات اصل یخدمات
 .یکندم ینرا تام یشتمع ینهکمک هز ینهمچن

خانواده  یا یلکار، تحص یلمثال به دل یگر،د یبه ولسوال یولسوال یکتوانند آزادانه از  یکنند، م یم یزندگ فنلندکه در  یافراد
 یهکرده است، توص ینمحل اقامت را تع یولسوال آن ها یبرا یکه مقامات دولت یپناهندگان یحال، برا یننقل مکان کنند. با ا

دولت  که از طرفمحل اقامت  یقرارداد ولسوال یرانقل مکان کنند ز یگرید یبه ولسوال یابیکه در طول دوره وفق  یشودنم
امکان  یدشا یدجد یدر ولسوال یلدل ین، به همیکنداو را دنبال نم یگرد یبا کوچ کردنش به ولسوالاست، پناهنده انجام شده  یبرا
بزرگتر  یولسوال یککوچکتر به  یک ولسوالیو گسترده وجود نداشته باشد. اگر از  یشخص یابیکردن خدمات وفق  یافتدر

 یها یدشوار تر خواهد بود. در ولسوال یزندگ یکردن مسکن مناسب برا یداتراست و پ یمتاجاره مسکن ق یدکوچ کن
 تراست. یاغلب طوالن یزن یبزرگ،انتظار براي  خدمات عموم

 ینقل مکان/ اسباب کش یلوسا

بر  هیکه مال یستیدمجبور ن ید،آور یم فنلندخانه که با خود به  یلمعموال از اسباب وسا یکنید،نقل مکان م فنلندکه شما به  یهنگام
از  یکنید،نقل مکان م فنلنداروپا به  یهعضو اتحاد یرکشور غ یکاگر از  ی. ولید( پرداخت کنarvonlisäveroارزش افزوده )

به مقامات  یدبا ید،آور یموتر م یک. اگر با خود یدخبر ده یکاال یبه مقامات گمرک یدآور یم فنلندخود به  اخانه اي که ب یلیوسا
 یکار ها م ینپرداخت شود. تنها پس از انجام ا یدموتر آن با یاتراجستر شده و مال فنلنددر  یدموتر با ین. ایدگمرک خبر ده

 اشته باشد.د یدبا یزموتر ن یمهشود ب یاستفاده م فنلندکه از آن در  وتر. میداستفاده کن فنلندموتر را در  یدتوان

 یرانندگ ینامهگواه /یجواز رانندگ

 یترا با موفق یرانندگ یشود و کورس ها یساله م ۱۸که شخص  یاست. زمان یبه جواز رانندگ یازن فنلندراندن موتر در  یبرا
كه همراه  یرانندگ ینو تمر یتئور یتشکیل شده از کورس ها یرانندگ یماتشود. تعل یداده م یبه او جواز رانندگ یکندپاس م

 یگریخود را از کشور د یکه جواز رانندگ یشود. شخص خارج یم یورو ۲۰۰۰حدود  یگرفتن جواز رانندگ یمتموتر است. ق
 یین( برده تا که تعAjovarma) یکبه اداره آموزش تراف یبررس یخود را برا یکرده است، الزم است که جواز رانندگ یافتدر

را پوشش  ګیمسائل مربوط به جواز رانند فیک. اداره آموزش ترایرخ یامعتبر است  فنلنداو در  یکارت جواز رانندگ یاشود که آ
اروپا بدست آمده است، در  یمنطقه اقتصاد یشمال اروپا و کشورها ،اروپا یهاتحاد یکه از کشورها یدهد. جواز رانندگ یم

 معتبر هستند. فنلند
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 فنلنددر  یخدمات بانک

 ین،شود. بنابرا یپرداخت م یمسکن، به حساب بانک ینهکمک هز یافرزند  ینهمانند کمک هز یا،و دیگر مزا ی، معاش کارفنلنددر 
باز کردن  یباز کند. برا فنلنددر  یحساب بانک یدشده است، بعد از نقل مکان کردن هرچه زودتر با فنلندشخص که تازه وارد 

 یگذار یمترا با ق ی. بانک خدمات مختلفیدبه همراه داشته باش یگرید ییمدرک شناسایا ورت پاسپ یدبا ی،حساب بانک یک
از فروشگاه  ید، هنگام خرفنلنداو مناسب است. همچنین در  یکند که کدام بانک برا یقتحق یدکنند. هر شخص با یمتفاوت ارائه م

 کنند. یپرداخت م یبانک  یخود با کارت ها یدمردم خر زا یادیشود. تعداد ز یها و دکان ها، پول نقد به ندرت استفاده م

پرداخت بلها  یتوانند برا یم یکیباشد. از بانکداري  الکترون یم یزن یکیبخش بانکداري الکترون یدارا یحساب بانک، فنلنددر 
 یکی،الکترون یبانکدار یقها از طر یفنلند یتاستفاده کرد. اکثر ینترنت،در ا یگانو انتقال پول از حساب خود به صورت را

مهم  یکیالکترون  یبانکدار یکد ها یندهند. شماره و پ یانجام م ینترنتخود را در ا  یحساب بانک یکارها یگانو را یعسر
 یکی،. بدون بانک الکترونیدکن ییدتأ ینآنال یاز خدمات دولت یاریخود را در بس یتهو یدتوان یشما م ها آن یقاز طر یراهستند، ز

ها  یخارج یاغلب برا یتر تمام خواهد شد. افتتاح حساب بانک یمتق یندشوار خواهد بود و همچن یزهاچ یبردن  برخ یشپ
 آسانتر است. یکینسبت  به باز کردن حساب الکترون

 عالمت قصور در پرداخت بلها

را ( maksuhäiriömerkintäعالمت قصور در پرداخت بل )ممکن است  ،پرداخت نکنیدکال  فنلندخود را در  یاگر بلها
را که صادر کرده است بازپس  یاعتبار یبا خود به همراه دارد. بانک کارت ها یادز یمنف عواقبعالمت  ین. ایدکن یافتدر
 یشپ یدبا یمهب یدنخر یاسازد. زمان باز کردن خط تلفن و  یسخت م یندهقرضه را در آ یا ید و گرفتن کارت اعتباریرگ یم

صاحبخانه ها   یرااجاره کردن خانه ممکن است دشوار باشد، ز ین. همچنیستن یربا اقساط امکان پذ یدپرداخت داده شود. خر
 یستری. عالمت قصور در پرداخت بل  در رجیکندم یمستاجر را بررس یاقتصاد یتره دادن خانه اطالعات وضعاز اجا یشپ

را پرداخت کند، عالمت قصور در پرداخت بل از  یشمدت اگر شخص بل ها ینماند، بعد از ا یم یسال باق ۳-۲ یبرا یاعتبار
 شود.   یپاک م یاعتبار یستریرج

 یتلفن/ شبکه مخابرات یخط ها

 یزن یگرد یانواع کارها یو برا ینترنتکردن مطالب در اجستوجو  یتماس گرفتن بلکه برا یها نه تنها برا یلموبا فنلنددر 
ها را پرداخت کرد و  یدخرقهوه خانه در  ید،خر)اتوبوس( بس  یتوان به عنوان مثال، تکت مل یم یلموبا  ازشوند.  یاستفاده م
از فروشگاه ها  و دکان ها  یاریدر بس یپرداخت یلهتوان به عنوان وس یرا م یلاستفاده کرد.  مبا یکیالکترون  یاز بانکدار

 کرد. یداریخر یاپراتور مخابرات یاز شرکت ها یا ینتوان از فروشگاه، فروشگاه آنال یرا م یلاستفاده کرد.  موبا

 یخط تلفن باز م فنلندکه در  ی. هنگامیدکن یم یافتدر یزن یفنلندشماره تلفن  یک ،یدکن یم یداریخر یلخط موبا یک یوقت
( را بخرید prepaid-liittymä) اعتباریکارت تلفن  یتوانید. شما میدداشته باش فنلندو آدرس در  ییشماره شناسا یک یدبا ید،کن

 یتوان از اپراتورها یتلفن را ماعتباری  کارت. یدکن یداریخط تلفن مداوم را خر یک یاو  کنید باید آن را شارژکه قبل از تماس 
  کرد. یداریها خر یوسکک یا یمخابرات

آن  یبه معنا یناو پاک و درست است. ا یبتواند نشان دهد که اطالعات اعتبار یدبا یبه دست آوردن خط تلفن دائم، مشتر یبرا
او وجود  یاعتبار یستریر وقت پرداخت کرده و عالمت قصور در پرداخت بل در رجخود را س یتمام بل ها یاست که مشتر

ضمانت  یپرداخت برا یشپ یوروچند صد  یمبلغ یدخود نباشد، با یبودن اطالعات اعتبار اکقادر به اثبات پ یندارد. اگر مشتر
مبلغ   یدکند، با ییدخود را تأ یاعتبار خارج یا یخچهنقل مکان کرده باشد و نتواند تار فنلندتازه به  یاگر مشتر ینبدهد. همچن

 ینا یمشتر یبرا یگرید ینهشود. گز یتلفن پس داده م طکردن خ عبعد از قط یمبلغ به مشتر ینضمانت پرداخت کند. ا یبرا
 کرد استفاده کند. ارییدتوان خر یپرداخت که بدون ضمانت م یشاز کارت تلفن پ یلاست که در اوا

کد  ی،مختلف مخابرات ی. شرکت هایدکن یرا بررس یخارج یتماس ها یها ینههز یدقبل از تماس گرفتن به خارج از کشور، با
توان به خارج از کشور تماس  یم آن هاکنند که با  یم یشنهادتماس با خارج از کشور پ یرا برا یمختلف یالملل ینتماس ب یها

 یمتمختلف ق یشود. تماس با کشورها یتماس با خارج از کشور ارزانتر م یمتکدام کد ق یقکه از طر یدگرفت. مهم است بدان
 یپاسکا یقمثال از طر یگانرا ینترنتیا یتلفن یتماس ها یدتوان یم یل،و موبا یوتربا استفاده از کامپ یندارد. همچن یمتفاوت یها
 .یداشته باشد

 نترنتیبه ا یدسترس

بردن  یشپ یو شرکت ها برا یاست. مقامات  دولت یامر عاد یکمختلف  یانجام کارها یبرا ینترنتاستفاده کردن از ا فنلنددر 
 یبر خودکار یکیخدمات الکترون ینو اساس ا یهکنند، که پا یاستفاده م یکیالکترون یمعامالت و مسائل مختلف از سامانه ها

 .کند یداپ یشرکت ها و مقامات دولت یها یتخود را از وب سا یازمورد ن طالعاتا یدباخود  یاست. مشتر یسسلف سرو یعنی
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تا  یریدبا آن تماس بگ یکه  مشتر دها وجود نداشته باش یتوب سا یناصال در ا ینمبر تماس کمک خدمات مشتر ،ممکن است
 کند. یافترا در  ینترنتیا یتاستفاده از سا یدستورالعمل برا

. شرکت یدقرارداد بسته کن ینترنتارائه دهنده خدمات ا یبا شرکت ها یدبا ید،وصل کن ینترنتخانه خود را به ا یخواهیدگر ما
 یسهشرکت ها را با هم  مقا ینا ینب یها یمتخوب است که ق ینوجود دارد،  بنابرا یادیز  ینترنتارائه دهنده خدمات ا یها
 یبه پرداخت جداگانه برا یازن یط،شرا ینگونهنترنت در اجاره خانه گنجانده شده است. در ایاتصال به ا یمتاوقات ق ی. گاهیدکن
 ینترنتتا که ا یریدخانه خود تماس بگ ینترنتبه شرکت ارائه دهنده خدمات ا یدبا ینترنت،کردن  ا وصل یاما برا یست،ن ینترنتا

 خانه شما وصل شود.

 یوتردر کتابخانه ها  کامپ یناز کافه ها و کتابخانه ها استفاده کرد.  همچن یاریدر بس یگانتوان به صورت را یم ینترنتاز ا
از  یگانتوان به صورت را یتوان با داشتن کارت کتابخانه استفاده کرد. کارت کتابخانه را م یم آن هاوجود دارد ، که از 

 یرندتوانند از آن کتاب قرض بگ یکتابخانه مخصوص  خود است که مردم م یدارا ی، هر ولسوالفنلندکرد. در  یافتکتابخانه در
 مختلف شرکت کنند. یدر آنجا کتاب ها و مجالت را مطالعه کنند و در مراسم و کورس ها  یااستفاده کنند  یوترهاو از کامپ

 و خدمات آن وفق یابیله مرحاولین 

کردن خدمات  یافتدر یبرا یطشخص واجد شرا ینکند، معموال  ا یمهاجرت م فنلندبه  یگرکشور د یککه شخص از  یهنگام
به فنلند، در بخش  ینتازه وارد یدر زندگ آن ها ی یلههستند که به وس یخدمات دولت ینباشد. ا یم (kotouttaminen) یابیوفق 
در وفق  ینقش مهم ،ها شاروالی ولسوالی فنلندشود. در  یم یجادسهولت ا یلتحص یاکردن محل کار  یدازبان و پ یادگیریهاي 

چگونه خدمات وفق ،دهد یم یحکه در آن توض دنک یم یمتنظ یابیوفق  های برنامه شاروالی ولسوالی. هر دارنددادن مهاجران 
  .شود یسازمانده یدر ولسوال یندادن مهاجر

مانند خانه  یابیوفق  یهخدمات اول آن هاتمام  یکنند و برا یرا قبول م یا یهسهم یانپناهندگان و پناهجو ینها همچن یولسوال
 یبرا یزن  یها خدمات مشاوره ا شاروالی ولسوالیکنند.  یارائه م یو صح یاجتماع ینکردن و خدمات تأم یزندگ یبرا

سروکار داشتن  یل،مثال در مورد تحص یبرا یتوانند اطالعات یم مهاجرشخص  یکنند. در خدمات مشاوره ا یمهاجران ارائه م
به  ینمهاجر یها ممکن است، خدمات مشاوره ا یاز ولسوال یکنند. در بعض یافتکردن در یداپ مسلک یاو  یبا مقامات دولت

 یینتع یشاز پ یدبا یشههم ل،حا ینمختلف ممکن است. با ا یطدر شرا یزه از مترجم نارائه شود. استفاد آن هاخود  یزبان مادر
 آن را پرداخت کند. ینههز یدبا یمشتر ینکها یاپردازد  یمترجم را مقامات دولت م ینههز یاکه، آ یدکن

 یدازبان و پ یادگیری یکند، اما برا یم یبانیپشت فنلنددر  ینمهاجر یافتناز وفق ( kotoutumispalvelut) یابیخدمات وفق 
مهاجر، توسط مقامات  یراه کمک و مشاوره برا ینشرط است. در ا یزکار، فعال بودن خود مهاجر ن یا یلکردن محل تحص

 یها یتو فعال یاجتماع یشبکه ها ید،توانند دوستان جد یم ینانجمن ها، مهاجر یقشود. از طر یو انجمن ها ارائه م یدولت
داوطلبانه   یآزاد به کارها یتوان دسترس یم ینانجمن ها همچن یقکنند. از طر یافتدر یگرخدمات د ینراغت و همچناوقات ف

کردن  یداپ یتواند برا یم ینن همچنیتواند به مهاجر در بهبود مهارت زبان کمک کند و ا یداوطلبانه م یداشته باشند. کارها یزن
 .یدباش یدمف مسلک

 یابیو برنامه وفق  یهاول یابیانجام ارز

 متوسط مصاحبه انجا یهاول یابی. ارزیدآ یمهاجر به حساب م یمهم برا یهاول یسسرو یکمهاجر،  یطاز شرا یهاول یابیانجام ارز
از  یتحما یبرا یابیخدمات وفق  یرو سا یابیوفق  یبه برنامه ها یازشخص مهاجر ن یاشود که آ یشود که در آن  معلوم م یم

 یلیفام یطزبان، شرا یمهارت ها ی،، تجربه کار یالتتحص یزانمهاجر، م یطشرا یه،اول یبیا. در ارزیرخ یادارد  فتنشیاوفق 
که اداره کار و  یاو  شاروالی ولسوالیتوسط  یهاول یابی. ارزیردگ یقرار م یابیو ارز یشخص  مورد بررس یصح یتو وضع

 یم یمتنظ یابیبرنامه وفق  انمهاجر یبرا لزوم،در در صورت  یه،اول یابیشود. بر اساس ارز یانجام م یشتامور کسب مع
زبان و  یمهاجر مانند ، کسب مهارت ها یابیوفق  یشرفتپ یرا که برا یاز خدمات و اقدامات یبرنامه فهرست ینگردد، در ا

 شود. یالزم است نوشته م یلتحص یاکار  یبدست آوردن مکان ها

 یشود. در ط یم یکار ینمشارکت در تمر یابرنامه اغلب شامل آموزش  ینسال معتبر است. و ا ۳-۱معموال  یابیبرنامه وفق  
 بیکاری  مزایایرس ها اغلب ممکن است  وک ینشرکت کردن در ا یبرا یابی،رس  وفق ومثال در طول زمان ک یابی،دوره وفق 

(työttömyysetuus به مهاجر داده )کال  یعنی یمل یاجتماع یمهاست و از طرف اداره ب ینقد مزایا ینشود، ا(Kela) یداده م 
 شود.
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 یابیوفق  یآموزش ها

آموزش ها  یناست. ا (kotoutumiskoulutus) یابیوفق  یآموزش ها یناز وفق دادن مهاجر یبانیپشت یدیاز خدمات کل یکی
دادن زبان و مسائل  یاد رسوک ینهدف از ا .شود یم یلکشد، تشک یسال طول م یکمدت که معموال  یرس طوالنوک یکاز 

شوند. قبل  فنلند یآموزش عموم  یستمس یاکار  دآموزش ها  وار ینبتوانند بعد از ا آن هامهاجران است، تا که  یبرا یاجتماع
 یقو از طر کند یشرکت م یادگیری یزبان و مهارت ها یامتحان  مهارت ها یادر آزمون و  انرس، مهاجروک ینشروع ا
اطالعات  ینهمچن ی،فنلندعالوه بر آموزش زبان  یابیرس وفق وشود. در ک یم ییرس مناسب راهنماوامتحان او به ک ینجواب ا

دوره  یکها  ینشود. عالوه بر ا یمدر مورد انتخاب مسلک داده  یحرفه ا یها ییو راهنما یکار ی، زندگفنلندجامعه  مورددر 
 کنند. یکار م فنلند یکار جامعهدر  ینآن محصل یشود که در ط یکورس م ینشامل ا یزن یکارآموز

 فنلندکردن در  یدر مورد زندگ یموضوعات اساس

در  یا( و asumisoikeusasunto) یهمراه با حق سکونت گرو یدر مسکن ها ،کرایه ای توانند در خانه یمردم م فنلنددر 
 کوچک است. یتر نسبت به شهرها یمتکردن و فروش خانه ها ق یهبزرگ کرا یکنند. در شهرها یخود زندگ یمنزل شخص

 از سکونت یپرداخت مخارج ناش یمسکن برا ینهکمک هز

مربوط  یا ینههز یاخانه  یهٔ پرداخت مخارج سکونت، مانند کرا یبرا را (asumistukiمسکن ) ینهتوان کمک هز یم فنلنددر 
آن شخص کم باشد.  یگرشود که درآمد د یبه فرد داده م یمسکن فقط زمان ینهکرد. کمک هز یافت( را درvastikeبه خانه )
خانواده که در  یاعضابه درآمد و تعداد  یبستگ ینهکمک هز ینمقدار ا کرد،از اداره کال درخواست  یدمسکن را با ینهکمک هز

 ینساکن یعنیدهد،  یمسکن را پوشش نم یها ینهمسکن به طور معمول تمام هز ینهکنند دارد. کمک هز یم یآدرس زندگ یک
کنند. بازنشستگان  یپرداخت م ودشانرا خ ینترنتبرق و ا ینهخانه، مانند هز یگرد یها ینههز ینخانه و همچن یهٔ از کرا یبخش

 دهد، استفاده کنند. یمسکن که اداره کال م ینهتوانند از کمک هز یم یزن یانو دانشجو

با  یا یهکرا یکردن خانه ها یداپ یتخت،به خصوص در منطقه پا .است یافتهادامه  یمدت طوالن یمسکن برا  یها یهکرا شیافزا

ها ارزان تر  یهاغلب ساده تر و کرا یهخانه کرا یککردن  یداکوچکتر، پ یمشکل است. در منطقه ها یاربس تر به صرفه یهکرا

 .می باشد

 ای در خانه كرایه یزندگ

 ینها و همچن یولسوال ،توسط شهرها ای یهکرا یشوند. خانه ها یم یافت ینترنتدر ا یبه راحت ای یهکرا یخانه ها یها هیاطالع
 یشود. مالکان خانه ها یدهند به مردم ارائه داده م یسازند و اجاره م یرا م یهکرا یمختلف که خانه ها یخصوص یشرکت ها
 گردند. یبه دنبال مستاجر م یزن یخصوص

 یهکرا یهستند، عموما ارزان تر از مسکن ها شاروالی ولسوالی یا یکه متعلق به شهردار یا یهکرا یخانه ها یعنیدولتی مسکن 
مسکن ها ممکن  ینگرفتن ا یحال، صف برا ین. با امی باشند هستند یخصوص یشرکت ها یاکه متعلق به اشخاص  یشخصای 

شرکت  یا شاروالی ولسوالی ی،شهردار یتوب سا رد یدرا باای  یهکرا یگرفتن خانه ها یباشد. درخواست فرم برا یاست طوالن
 .کرد یدتجد یدهر سال با یاهر سه ماه درخواست نامه را معموال  ین. ایدکن یلپر و تکم یخصوص

 ین. ایردهم بگ یگرمستاجر د یککند،   یم یکه در آن زندگ یتواند در خانه كرایه ا یاگر خودش بخواهد م یننش یهکراشخص 
ل که در خانه کرا یبه معن اتاق آن را که خودش الزم  یکاز آن خانه، مثال  یتواند بخش یساکن است، م یهٔ آن است که مستأجراو 

داد ارقر مستاجر جزء .ینامند( مalivuokralainen) مستاجر جزءشخص را  ینا فنلنددهد. در  یهکرا یندارد به شخص دوم
ل یعنی یخانه بلکه با مستاجر اصل یگرفتن خانه را نه با صاحب اصل یهکرا ل مسئول آپارتمان  یم یمستأجر او  بندد. مستأجر او 

کند،  یبدون داشتن قرارداد زندگ یگرد یکس یهاجازه ندارد در خانه کرا یشخص یچجاره خانه به مالک خانه است. هو پرداخت ا
که خانه  یکس یارا بدون اطالع به مالک خانه  یشخص یچاجازه ندارد که ه یننش یهوجود داشته باشد. کرا یشههم یدقرارداد با

 کند. یه بدهد زندگزاجا یهٔ گرفته است در خانه کرا یهرا از او کرا

است که ممکن  یشامل خسارت ها یمهاست. ب یخانه گرفته شود و اغلب آن اجبار یمهخانه ب یشود که برا یم هیتوص شهیهم
 یگرد یلوسا یادر خانه، به مبلمان و  یآتش سوز یاکه بر اثر نشت نل آب به و  یاست رخ دهد، به عنوان مثال، خسارت ها

 .کرد یریداخر یمهتوان از شرکت ب یخانه را م یمهشود. ب یوارد م
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 یمسکن همراه با حق سکونت گرو

کردن در مسکن است که  ینوع روش زندگ یک( Asumisoikeusasuminen (Aso)) یمسکن همراه با حق سکونت گرو
خانه حق دارند در خانه خود اقامت داشته باشند، اما خانه  ینروش، ساکن ینخانه قرار دارد. در ا یتکردن  و مالک یهکرا یندر ب

گرفتن   یهکرا یها ینهبا هز  یمسکن همراه با حق سکونت گرو یها زینهموارد، ه یاست. در برخ یشرکت ساختمان یتدر مالک
است. مسکن همراه با  یمتق آن هاکردن در  یوجود دارند که زندگ یساختمان یحال، شرکت ها یناندازه هستند. با ا یکخانه 

 توان داد. یدرخواست م یرا با گرفتن  نوبت نمبر شخص یحق سکونت گرو

 یهکرا یدر مورد خانه ها یهاطالعات پا

 ینشود. ا یخانه انجام مبا صاحب ای  هیخانه کرا( kirjallinen vuokrasopimus) یکردن خانه قرارداد کتبقبل از کرایه 
 ینسال باشد. ا یک(، به عنوان مثال، määräaikainen vuokrasopimusمدت مشخص ) یک یقرارداد ممکن است برا

 toistaiseksi) یکردن خانه تا اطالع ثانو یهقرارداد کرا یعنیدوره نامحدود انجام شود،  یک یبرا ینتواند  همچن یقرارداد م

voimassa oleva vuokrasopimusمالک آن را لغو کند. اگر مستأجر  یاقرارداد  ادامه خواهد داشت تا مستاجر  ین( ، ا
قرارداد به آن  یافتن یانماه است. مدت پا یکقرارداد  یانتها یعنیقرارداد  یافتن یانپا یشده برا ینقرارداد را لغو کند، مدت تع

باشد. اگر صاحبخانه قرارداد را لغو  یدادن قرارداد، قرارداد هنوز معتبر م یانبه پا یلشود که پس از اعالم تما یگفته م یزمان
 به مدت طول قرارداد خانه دارد. یبستگ ینلبته ااماه است،  ۶ یال ۳قرارداد  یافتن یانکند، مدت پا

 موجود باشد : یرحداقل اطالعات ز یدنامه خانه با یهدر کرا

 آن هاخانه  و مستأجر و آدرس  ات صاحبمشخص •

 آن یزاتو تجه یطخانه، نوع، اندازه، شراآدرس  •

 قرارداد خانه یانآغاز و پاتاریخ  •

 یورو بهخانه  یشپ یسهو پ یهکرامبلغ  •

 شود یکه مبلغ به آن پرداخت م یخانه و حساب بانک یهکردن کراتاریخ پرداخت   •

 (ینگپارک یاوجود دارد )به عنوان مثال، آب، برق  یاضاف یها ینهشود و چگونه  هز یخانه م یهشامل کرا یزهایچچه  •

 خانه بر اساس آن باالتر ببرد یهبار در سال کرا یکتواند  یکه مالک خانه م یطیشرا یعنیخانه،  یهکرا شیافزا شرایط •

 ینو ضمانت به صاحبخانه پرداخت کند. ا ینتضم یبرا یشپ یسهپ یدمستأجر با یهٔ،از نقل مکان کردن به خانه کراقبل معموال 
 یشاپیشدو ماه خانه است را به صاحبخانه پ  یهکه معادل با مبلغ کرا یآن است که مستأجر به صاحب خانه مبلغ اضاف یبه معنا

را درست  خانه یهاز خانه و پرداخت به موقع کرا یحصح یخود را مانند نگهدار یها یتاگر مستأجر تمام مسئول پردازد. یم
 دهد. یقرارداد صاحبخانه به مستأجر باز پس م یانرا در پا یشپ یسهانجام داده باشد، تمام مبلغ پ

 یشوند،خانه م یهٔ ها عالوه بر کرا ینههز ینشود. ا یخانه نم یهآب شامل کار ینههز یابرق و  ینههز فنلنددر  ییکرادر خانه های 
 پرداخت شوند. یدجداگانه با یزو سونا ن ییلباسشو یها ینهو اغلب هز ینگپارک یفضا ینههز ینهمچن

صورت،  ینا یر. در غیدبا شرکت برق قرارداد برق امضا کن یدشما با ید،خانه تازه نقل مکان کرده ا یککه شما به  یهنگام
 یرمسئولثبت احوال نفوس  و هم به مد هم به اداره یدشود برق خانه قطع خواهد شد. شما با یمنقض یقبل ینکه قرارداد ساکن یزمان

به خانه  یچه کس ینکهفرم اطالعات در مورد ا یندر ا ید،کن یستررا رج یدآمدن به خانه جد یعنیاعالن تغییر آدرسساختمان 
 مورد نظر نقل مکان کرده است، اعمال شود.

اوقات  یو گاه یزرو فر یخچالآشپزخانه ، اجاق گاز،  یها یشامل انوار  فنلنددر  یهکرا یخانه ها یو عاد یعموم یزاتتجه
 یشترکرد، البته در ب یهکرا یتوانم یزرا ن یاءاش یخانه ها مبلمان شده و حاو فنلندشود. در  یلباس م یو کمد ها ییظرفشو ینماش

 آورد. یخود را با خود م یاءاش یگراوقات مستأجر مبلمان و د

کند  و  یبا خود صاحبخانه، خانه را خوب بررس ید،جد یهٔ شود که قبل از نقل مکان کردن به خانه کرا یم یهتوصمستأجر به 
 یمهگونه مستأجر پس از تمام شدن قرارداد خانه، مجبور به پرداختن جر ینکند.  ا یادداشتخانه را  یها  یتمام نقص و خراب

الزم  یراتتعم یدبرساند، با یبمراقبت کند. اگر او به خانه  آس ییه کرااز خان قتبا د یدشود. مستاجر با یها نم یخراب ینا یبرا
 دهد. ییرتغرا آن  یاکند و  یررا بدون اجازه مالک تعم ییرا پرداخت کند. مستأجر اجازه ندارد که خانه کرا

با شرکت  یدنل آب نشت کرد، مستاجر با یاکار نکرد و شوفاژ خراب شد،  یخچالمثال اگر  یخانه دچار مشکل شد: برااگر 
 یشرکت در تابلو اعالنات هر ساختمان  مشاهده م ینروش تماس گرفتن با ا یاتجزئ یرد،( تماس بگhuoltoyhtiö) یخدمات
 یدهای. اگر مستأجر کلیکندنقص ها را اصالح م ینو ا یدآ یم یشخص حرفه ا یک یا( huoltomiesساختمان ) رکاریتعمشود. 
 .یکنداو باز م یساختمان درب را برا تعمیرکارود را در داخل خانه فراموش کرده باشد معموال خانه خ
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 یگانو توجه به همسا یمقررات مجتمع آپارتمان

 ینقوان ینکنند. هدف از ا یترا رعا آن ها یداست که ساکنان ساختمان بامقررات  ی( داراtaloyhtiöمجتمع آپارتمان )هر 
 یگفته شده است  که از چه  زمان ینقوان ینساختمان است. در ا ینتمام ساکن یزندگ یتو امن یحاصل کردن از راحت یناناطم

در  ییدستورالعمل ها ینهمچن ینقوان ینشود. در ا یدر ساختمان آغاز م یخاموش اعتیدرب ساختمان باز است و در چه س
 سونا ارائه شده است. یاو  ییمورد نحوه استفاده از امکانات مشترک ساختمان مانند اتاق لباسشو

از آن  یدرا نقض کند، ممکن است قرارداد خانه اش لغو شود و او با ینقوان ینا یمرتبه و به طور جد ینمستأجر چند یکاگر 
  ینترنتیا یتمختلف در سا یبه زبان ها یدتوان ین در مسکن ها را مکرد یدر مورد زندگ یشترساختمان نقل مکان کند. اطالعات ب

InfoFinland.fi یدکن یافت. 

به ویژه در شهرهای  فنلندهمسایه های خود توجه داشته باشید. در کشور  هکه در زندگی همسایه داری سعی کنید بخوب است 
سالم هم نمی گویند. بسیاری از  آن هابزرگش، معمول است که برخی افراد همسایگان خود را اصال نمی شناسند و حتی به 

ی ها فکر می کنند که اینگونه برای کسی مزاحمت به وجود نمی آورند و هرکس می تواند در آرامش خود باشد. با این فنلند
ایگان  در هنگام دیدن یکدیگر در دهلیز آپارتمان و در حیاط آن یک امر مودبانه است و باعث خوشحالی حال، سالم کردن به همس

 .می شود. شناختن همسایگان باعث احساس امنیت بیشتر در بین ساکنین آپارتمان می شود

و اگر او موافقت  یدار مالقات بگذارشود که با او از قبل قر یم یهتوص ید،داشته باش یدو بازد یدخود د یهبا همسا دیخواه یگر ما
باعث شک شدن آن شخص   یو بدون قرار مالقات قبل یرانهبه طور غافلگ یفنلند یک. رفتن به خانه یدکرد به خانه اش برو

آپارتمان  مانند  یمراقبت از نظافت  مناطق عموم مسئول: که هر  یبه معن یگانخواهد شد. در نظر گرفتن و توجه کردن همسا
آپارتمان  یامکانات عموم یگرو د ییاستفاده کردن از اتاق لباسشو یاست. برا یزو سطل زباله ن ییپله ها، اتاق لباسشو یاط،ح

 .یدکن یترا رعا آن هاوجود دارد و خوب است که مستأجران  مقررات 

 آن ها یافتزباله ها و باز یو مرتب ساز یدگیرس

در حفاظت  ینمردم همچن ینکنند، ا یکنند در استفاده از منابع مختلف صرفه جو یم یروزمره خود، سع یدر زندگ فنلند مردم
 ینکنند و بعد از ا یو مرتب م یکخانه را تفک یمردم زباله ها فنلنددر  یلدل ینکوشا هستند. به هم یعتو طب یستز یطاز مح
 کردن یافتزباله ها باز یو مرتب ساز یکاندازند. هدف از تفک یورد نظر مم مختلف یزباله ها را به سطل زباله ها ینکار ا
 شود. یم  یعیدر پول و منابع طب ییباعث صرفه جو یافتاست،  باز آن ها

شود. زباله  یزباله ها  م یزانم یافتنکار باعث کاهش  ینشود و ا یم یدتول یدزباله ها مواد خام و محصوالت جد یافتاز باز 
 یها ینهکار به هز ینشوند، ا یبه زباله ها م یدگیو رس یافتشده اند باعث کاهش سرعت باز یککه نامرتب و اشتباه تفک یها

 یمختلف برا  یزباله ها داشتن سطل ها یو مرتب ساز یکتفک یراه برا ین. ساده ترردآو یجامعه به ارمغان م یبرا یاضاف
 نه است.مختلف در آشپزخا یزباله ها

  از زباله ها وجود دارد. یانواع مختلف یبرا زباله وجود دارد: سطل زباله یسطل ها  یمشخص برا یآپارتمان جا یاطدر ح

 ی،قهوه و چا یشمه ها ی،خوراک یو پوسته ها ییمواد غذا ی(: زباله هاbiojäte) یهو قابل تجز یستیز یزباله ها •
 کوچک یاستخوان ها ی،بوجود آمده از پاک کردن ماه یتخم مرغ، زباله ها یفاسد شده، پوسته ها یغذا

 یکاغذ یوهآبم یو قوط یرش یها یقوط ی،کارتن ها کاغذ یی،مواد غذا یکارتن بسته بند(: kartonkiکارتن ) •

 بدون جلد یخط، کتاب ها ول یپاکت ها یغاتی،تبل یروزنامه ها و مجالت، کاغذ ها(: paperiکاغذ ) •

 یا یشهش یها یو بسته بند یا یشهرا فروخت، ظروف ش آن هاتوان  یکه نم یا یشهش یبوتل ها(: lasiشیشه ) •

لوازم  ی،خانگ یآهن یکاالها یا یلوسا یو،و ورق فول ینیومآلوم یکاسه ها ی،آهن ییها مواد غذا یقوط: (metalliآهن ) •
 کوچک یخانگ

 یستندن یککه قابل تفک یزباله ها یگرتمام د: (sekajäte) گرید یزباله ها یا که مخلوط یزباله ها •

شده از  یدتول یانرژ ینشود. ا یم یدتول یانرژ آن هاشوند و از  یزباله سوزانده م یها یروگاهمخلوط معموالً در ن یزباله ها
 .یردگ یگرما و برق مورد استفاده قرار م  یدتول یزباله ها مخلوط برا

 یمخلوط انداخته شوند م یبه سطل زباله ها آن ها( هم  وجود دارد: که اگر ongelmajäte) یمشکل ساز و خطرناک یزباله ها
ر ام یک یعاتزباله ها و ضا یکو تفک یمرتب ساز ین،شوند. بنابرا یستز یطو مح یعتبه طب یتوانند باعث انتقال مواد سم

ها، دواها،  آهن ها،  یفلورسنت، باتر یساز عبارتند از گروپ ها ، لوله ا مشکل یاز زباله ها ییمهم است. نمونه ها یاربس
 یزباله ها یبه  محل مشخص شده گردآور یدمشکل ساز را با یمختلف. زباله ها یمیاییش یها و مواد ها یریشرنگ ها و ش

 مشکل ساز برد.



 

© Suomen Pakolaisapu ry      39 

شوند.  یم یبه طور جداگانه جمع آور یزن یمیقد  یها یوترو کامپ یمانند لوازم خانگ یکیو الکترون یبرق یزباله ها فنلنددر 
استفاده  یها یتوانند باتر یمثال، مردم م یزباله ها وجود دارد، برا ینا یاغلب محل گردآور یلوازم خانگ یدر فروشگاه ها
 ینم یگررا که د یمیقد یکیتوانند، لوازم الکتر یشهروندان م ینببرند. همچن آنجارا به  یدهکم مصرف تک یشده و گروپ ها

بودن در جمع  یقرا به دواخانه ها ببرند. هدف از دق یمیقد یو دواها یکیلوازم الکترون یفروشگاها یکخواهند استفاده کنند به 
 یراز یرند،که امکانش است مورد استفاده قرار بگ یآنجاشوند و مجددا تا  یافتاست که زباله ها باز ینمختلف ا یزباله ها یآور
مختلف  یزباله ها یدر مورد محل جمع آور یشترسازد. اطالعات ب یرا ممکن م یعیدر منابع طب ییکار امکان صرفه جو ینا

در وب  یدتوان یزباله ها را م یافتو اطالعات کامل تر در مورد باز (www.kierratys.info) یتدر وب سا یدتوان یرا م
 .یدکن یداپ (www.kierratyskeskus.fi) یتسا

 یندارد هم صرفه جو یازن گریکه فروختن کاالهاي و که خود د یاتوان با دادن  یم یعتو طب یستز یطدر استفاده از منابع  مح
 ینتواند ا یشود. هر کس خود م یم یجمع آور یافتباز یبرا ی، لباس، مبلمان و لوازم خانگفنلندکرد. به عنوان مثال، در 

به  ینترنتیا یها یتدر وب سا یاو  یروشفدست دوم  یا یفروش یالمیل ندارد در یازرا که خود ن یلیوسا یگرکه د یاها  یلوسا
سرخ  یبصل یالمیلمانند  کاال یافتباز یخود را به مرکز ها یاضاف یها یلتوانند وسا یم ینفروش بگذارد. مردم همچن

(Punaisen Ristin kirpputori.اهدا کنند ) 

 یكه قبال استفاده شده  دوباره در دکان ها و فروشگاه ها، قابل فروش هستند. هر شخص م یدنیاز بوتل هاي آشام یبخش بزرگ
بوتل ها دوباره  ینکند. ا یافتبوتل را در یسهفروش ببرد و پ یخود را به فروشگاهها برا یو استفاده شده  یخال یتواند بوتل ها

 .یرندگ یمورد استفاده قرار م

 در خانه یدر استفاده از انرژ ییصرفه جو

 یستز یطاز مح یشاندر خانه ها یو انرژ یدر مصرف  برق خانگ یرود که با صرفه جو یاز تمام مردم انتظار م فنلنددر
 یعسر یشو افزا یمیاقل ییراتکه باعث تغ یکمتر یگلخانه ا یگازها یم،کن یمصرف م یکمتر یحفاظت کنند. هر چقدر انرژ

 .یدآ یبوجود م یشود،هوا م یدما

که درجه حرارت  یگذارد. هنگام یدر سراسر جهان م یواناتافراد و ح یزندگ یطبر شرا یادیز یمنف یراتتاث یمیاقل راتییتغ
کرده  یداسرعت پ یمیاقل یدشد یها یدهشود. پد یاز مناطق جهان دشوارتر م یاریزراعت  کردن در بس یابد، یم یشافزا ینزم

نسل  یمیاقل ییراتو با تغ یابند یبا سرعت گسترش م یعفون یها یماری. بیکندم دیرا تهد یواناتو ح آن هاانس یستگاهاست و ز
 د.شون یمنقرض م یواناتو ح یاهاناز گ یبعض

کار عالوه بر حفاظت از  ینا یرادر مصرف آب هم خوب است. ز یکردن در مصرف برق، صرفه جو یصرفه جور عالوه ب
توان با نگه داشتن  ی. در استفاده از برق میکندکمک م یزخرج آب و برق ن یها ینههز یشما را در صرفه جو یست،ز یطمح
 رد.ک یصرفه جو یگراد،درجه سانت ۲۲ یال ۲۰خانه در حدود  یدما

را  یزرو فر یخچال یکرد. دما یهتهو یقهچند دق یتوان به سرعت با باز کردن همه پنجره ها برا یداخل خانه را مآب و هوای 
برق  یهودهب یزر،در فر یخ یمضخ یهال یرابار در سال آب کرد. ز یکرا در صورت لزوم  یزرفر یخکرد و  یمتنظ یبه درست
 کرد. یصرفه جو یبرق و انرژ صرفتوان در م یکار ها م ین. با ایکندرا مصرف م یاضاف

ل کاسه ظرفشو یید،بشو یآب جار یردر ز یدرا نباظرف ها همچنین  آب در کاسه  ینگونهتا ا یدرا بسته کن یبلکه بهتر است او 
صرفه  یدتوان یم یاردر مصرف آب بس ینگونه. ایدو آبمال کن ییدبشو ییجمع شود، سپس ظرف ها را در داخل ظرفشو ییظرفشو

کرد.  یتوان صرفه جو یحمام رفتن در مصرف آب با بستن نل آب هنگام سر شستن و صابون زدن بدن م. هنگام یدکن یجو
 .توان خاموش کرد یم یست،ن یازکه ن یالمپ ها را هنگام یاو  یکیدر خانه، لوازم الکتر

توانند در مقابل رطوبت مقاومت کنند،  یخانه ها نم ینگونهساخته شده اند که در زمستان گرم باشند. ا یخانه ها طور، فنلنددر 
خانه، فقط  یها یوارد یاهنگام پاک کردن کف  ین،شود. بنابرا یو کف خانه م یوارهابه د یببلکه رطوبت به سرعت باعث آس

مرطوب  یهواکش ها وجود دارد که هوا فنلند یدر خانه ها. یدخشک کن الو سپس سطوح مرطوب را کام یدآب مصرف کن یکم
 نگه داشته شوند. یزدر تمام طول سال باز و تم یدهواکش ها با یندهند. ا یاز خانه انتقال م یرونداخل خانه را به ب

 در منزل یاز آتش سوز یریجلوگ

وجود داشته باشد. زنگ هشدار  یآتش سوز یعنیزنگ هشدار دود  یاآالرم  یستمس یک یددر هر خانه با، فنلندقانون  بر اساس
شوند. در هر خانه نسبت به  یزنگ ها در فروشگاه ها و سوپر مارکت ها فروخته م ینشود. ا یداریتوسط خودتان خر یددود با
 زنگ هشدار دود وجود داشته باشد. یک یدمتر مربع با ۶۰هر 

 

http://www.kierratys.info/
http://www.kierratyskeskus.fi/
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 در منزل: نکات ایمنی برای جلوگیری از آتش سوزی

 .خانه خود نصب کنید و به طور منظم عملکرد آن را بررسی کنیدچت زنگ هشدار دود را در  •

شما همچنین می توانید برای خانه خود یک کمپل و یا کپسول خاموش کننده آتش خریداری کنید که می اگر بخواهید،  •
 تواند برای خاموش کردن یک آتش سوزی کوچک از آن استفاده شود.

 شما خاموش باشند. هخانبرقی که تمام لوازم  دتوجه کنیهنگام خروج از منزل،  •

 روشن شده را هیچ وقت بدون نظارت و مراقبت رها نکنید.شمع های  •

اشتباهاً  داشته باشید که اجاق و فر برقی به سرعت داغ می شوند. توجه کنید که اجاق برقی پس از پختن غذابه یاد  •
 اق گاز و اجاق برقی چیزی را نگهداری نکنید.روشن نماند. بر روی اج

قرار دارند و هیچ چیزی بر روی  حاصل کنید که سوئیچ های سونا الکتریکی همیشه در موقعیت خاموشاطمینان  •
 بخاری یا هیتر سونا قرار ندهید.

 خطر آتش سوزی، معموال هیچ چیز را باالی باتری های الکتریکی قرار ندهیدبه دلیل  •

 در یک آپارتمان زندگی می کنید و در خانه شما آتش سوزی شد، فورا با شماره اضطراری تماس بگیرید.اگر شما  •

 اگر در پله ها دود باشد بلوک آپارتمان خود را ترک نکنید.در زمان آتش سوزی،  •

 آتش سوزی از لفت/آسانسور استفاده نکنید.در هنگام  •

 کردعمل  یدبا یدر مواقع اضطرارچگونه 

 یفقط زمان یاروپا معتبر است. با نمبر اضطرار یهنمبر در سراسر اتحاد یناست. هم ۱۱۲ فنلنددر  یاضطرارنمبر تماس 
 یستز یطمح یاو جان، سالمت، اموال  یکه سوال زندگ یباشد: زمان یو فور یشود که موضوع اضطرار یتماس گرفته م

 یناتتام یگرو د یالارگان سوس یاآمبوالنس  ی،، آتش نشانیسشما را به پل یدر معرض خطر باشد. تماس با نمبر اضطرار یفرد
 است. یگانرا یوصل خواهد کرد. تماس با شماره اضطرار یاجتماع

د. در اینگونه کدام عجله نیست، به عنوان مثال به خاطر یک بیماری عادی به نمبر اضطراری تماس نگیریاگر در موضوع 
مواقع با کلینیک ولسوالی خود تماس بگیرید. اگر فقط می خواهید در مورد مسائل مربوط به پزشکی، ترافیکی یا برق و یا آتش 

در معرض خطر  آن هاسوزی سوال کنید، به نمبر اضطراری تماس نگیرید. همچنین، قطع برق یا ترافیک زیاد که هیچ کس در 
 .نمی شوند( hätäkeskus) نیست، مربوط به ارگان رسیدگی به حوادث اضطراری

و تا زمانیکه به شما  که به نمبر اضطراری تماس میگیرید، به دستورالعمل های خوب گوش کنید، به سواالت پاسخ دهیدزمانی 
حوادث اضطراری مهم است که دقیقا بداند از کجا تماس برای کارمند ارگان رسیدگی به اجازه داده نشده، تلفن را قطع نکنید. 

-112Suomi) ، می توانید اپلیکیشن نمبر اضطراریفنلند. در بیایند کمک میکند تا به سرعت به کمک شما آن هاگرفته اید. این به 

sovellus  )بگیرید، از طریق این  را به موبایل خود دانلود کنید، زمانی که شما با ارگان رسیدگی به حوادث اضطراری تماس
کدام در . ارگان رسیدگی به حوادث اضطراری تصمیم میگیرد که کدام مقام دولتی  نشان می دهداپلیکیشن آدرس شما را مستقیما 

 وضعیت برای کمک فرستاده شود.

 :یریدگ یتماس م یکه به نمبر اضطرار یزمان

 نام خود را بگوید •

 بگوید که چه اتفاقی افتاده است •

 آدرس دقیق ولسوالی/شهری که در آنجا نیاز به کمک است را بگوید •

 دبه سوال های که از شما پرسیده می شود جواب دهی •

 های داده شده را دنبال کنید دستورالعمل •

 تماس را قبل از اینکه به شما اجازه داده نشده قطع نکنید •
 

 یگربه مکان د یانتقال از مکان

مکتب در  یارفتن به کار  یبرا یهستند و معموال موتر شخص یخوب یخدمات حمل و نقل عموم یدارا فنلند یشهرها نیبزرگتر
 یسفرها یو از آن برا یدکن یداریبس و قطار را خر یلیم یانهکارت حمل و نقل ماه یدتوان ی. شما میستن یشهرها ضرور ینا

انتقال از  یبرا یممکن است موتر شخص یت،اطق کم جمعدر من یا چکترکو یها ی. در ولسوالیداستفاده کن یرکاریو غ یکار
 .باشد یضرور یگرد یبه مکان یمکان
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به  یحمل و نقل عموم یلاز وسا یسفر کرد، اما برخ یکشت یاو  یارهبس، قطار، ط یلیتوان با م یم یباتقر فنلند یجادر هر 
روش مناسب از نظر حفظ  یک یزن یسکلسفر کردن در صورت کوتاه بودن راه،  استفاده از با یکنند. برا یندرت رفت و آمد م

مکتب استفاده  یارفتن به کار و  یبرا یسکلاز با یزدر فصل زمستان ن یها حت یفنلنداز  یشود. بعض یحساب م یستز یطمح
 کنند. یم

است. در فصل  یمتق یاربس فنلندموتر در  یمو ترم یاتمال یمه،موتر، ب یلمربوط به آن مانند: ت یها ینهو هز یشخصموتر 
موتور  یرهایتا ینباشد. بنابرا یتابستان یرهایتا یو درفصل تابستان دارا یزمستان یها یرهایتا یدارا یدزمستان هر موتر با
موتر  یبرا ینگپارک یجا یکتواند  ی. اغلب شخص موتر دار مبار در بهار ودر خزان یکشوند،  یلتبد یددو بار در سال با

 کند. یافتخود در یگاراژ مجتمع آپارتمان یا ینگخود از  پارک

و  یکندم ینقوان ینا یقنظارت بر تطب یسکرد. پل یتبا دقت رعا یدرا با فنلند یکمربوط به تراف ینبا موتر قوان یرانندگهنگام 
 0.5مصرف الکل  یتکرد. محدود یرانندگ یدالکل نبا یر. تحت تاثیکندم یمهکنند جر یرا نقض م ینقوان ینرا که ا یافراد
 .بوتل کوچک آبجو است ۲-۱ یاشراب  یالساست که معادل با دو گ یلپروم

 یددر کشور جد یافتنوفق 

برد.  یزمان م یدآداب و رسوم و فرهنگ جد یط،با شرا یافتنوفق  یکند،مهاجرت م یدیشخص به کشور جد یککه  یهنگام
توانند  یخدمات و سازه ها م ی،اجتماع یتواند متفاوت از کشور مبدا باشد. ساختار ها یم یدفرهنگ، آداب و رسوم کشور جد

 مهاجر ناآشنا باشند. یبرا

 یافتنشود. وفق  ی( استفاده مkotoutuminen) یافتناز کلمه وفق  فنلنددر  یدو کشور جد یطبا شرا  ینمهاجر یسازگاربرای 
 یرکه سا یا یلتحص یامحل کار  ید،خودش در جامعه جد یآموزد، برا یرا م یداست که مهاجر زبان کشور جد ینا یبه معنا
 کند. یدارا پ یندخوشا یها یتفعال

احساس کند و  یفنلنداز جامعه  یخود را بخش یکند،نقل مکان م فنلندبه  یگریکه از کشور د یاست، فرد ینا فنلنددولت  هدف
 یخود را با زبان مادر یوندشخص فرصت دارد که پ ینحال، ا ینبداند. در ع یلکشور خود را دخ ینبردن ا یشدر ساختن و پ

  .خود حفظ کند یو فرهنگ کشور مادر

 چگونه است؟ یافتنوفق 

جامعه  یبه نظر برسند. ساختارها یعاد یردر نگاه اول ممکن است غ یفرهنگ یها یستماز عادت ها و س یبرخ دیدر کشور جد
ممکن است متفاوت  اند به آن عادت داشته انبا آنچه که مهاجر یکدیگرممکن است متفاوت باشند، به عنوان مثال تعامل افراد با 

آن  یزبان محل یاکه با آداب و رسوم  یردقرار بگ یتیجامعه و موقع درفرد بالغ ممکن است دشوار باشد که  یک یباشد. برا
 یشود. کوشش کردن و اشتباه کردن ها یبرده م یشکه مسائل مختلف در آن جامعه چگونه پ یددان یندارد و نم یتجامعه آشنا
 .مهاجر خسته کننده باشد یتواند برا یم ګی،اختالفات فرهن یندرک کردن ا یمکرر برا

. بعد از درک کردن دنکن یعادت م یدکشور جد یها یستمو س یفرهنگ یها ینهمشروع به درک کردن ز انمهاجر یجبه تدر
 ینبرسد که در آن توازن مناسب ب یتیتواند به موقع یمهاجر م یتشود. در نها یتر م یعیآسان تر و طب آن ها یتتفاوت ها رعا

 ینکنند و در ع یخود را حفظ م یماز فرهنگ قد یمهم یمهاجران بخش ها عموالکرده است. م یداخودش پ یدو فرهنگ را برا
 .یاد می گیرند یزرا ن یدو فرهنگ کشور جد یزندگ ی، روش هاهاو عملکرد اتاز تفکر یحال برخ

برقرار کردن   ینهگرفتن زبان زم یادبه طور خوب است.  یدزبان کشور جد یادگرفتن یبه معنا یافتنوفق  یگرد یزهایچبر عالوه 
توان  یم یسیو انگل یداشتن زبان سوئد یادبا  فنلند. در کشور یدکن یم یجادرا ا یکار با زبان محل یا یلو تحص یروابط اجتماع

 باشد. یدمف یارتواند بس یم فنلند بانبرد، اما مهارت ز یشخود را پ یکارها

 یدرک م آن را و می شوند شناآ فنلند  یخو تار ینفرهنگ، آداب و رسوم، قوان ،جامعه ان باکه مهاجر ین معناستبه اوفق یافتن 
در جامعه فنلند را خود  گاهیجا آن ها. دنینب یم جاآنخود را در  یندهآ ینو همچن یرفتهرا به عنوان کشور خود پذ فنلند ها آن. دنکن
شهروند  یکد که به عنوان نآن را دار چانسد ناگر بخواه آن ها. جدید آشنا می شوند یاجتماع یدوستان و شبکه هابا  و دایپ

 د.نباش یلدخ یاسیس یها یتدر فعال یاد نکن یتخود فعال یفعال در جوامع محل
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 یابیموثر بر وفق عوامل 

 یریفرار از جنگ و درگ یلبه دل به کشور دیگر . مهاجرتیرمیگذاردتأث یددر کشور جد انمهاجر یافتنمهاجرت بر وفق دلیل 
 .متفاوت استهمسر  ایکار کردن  یداپ یلاز مهاجرت به دل

از  یشگذارند. اگر شخص مهاجر پ یم یرتأث یافتنشبر زمان وفق  یزاو ن یاجتماع یزبان مهاجر و شبکه ها یمهارت ها
را در  یادینداشته باشد، ممکن است زمان نسبتا ز یتآشنا یسیانگل یاو  یفنلندنداند و با زبان  یزیچ فنلندمهاجرت در مورد  

 کند. یداپ فنلندکار در  یاو  یددوستان  جد و یانخود آشنا یشخص بتواند برا ینتا ا یردبر بگ

شده باشد، ممکن است  یدکشور جدپناهنده وارد  یکهستند. اگر مهاجر به عنوان  یرگذارتاث یزن یو اجتماع یاقتصاد تیوضع
شوند آباد کردن  یخود،  خانواده و اموال و خانه خود را از دست داده باشد. اغلب پناهندگان معموال مجبور م یدر کشور مادر

ل شروع کنن فنلندخود را در  یزندگ از حوادث تلخ مانند جنگ و  هاگر پناهند یژهتواند دشوار باشد، به و یکار م ین. ا داز او 
 باشد. یدهد یو جسم یروح یبخود، آس یفرار از کشور مادر

از  دوره ب. وضعیت خراب صحی و زندگی می گذارد تأثیر انوفق یابی مهاجر برو سالمت  یصحشرایط و خانواده  شرایط
 آن هاد، ندشوار احساس کنرا  وضعیت زندگی خود اند ساختن زندگی جدید را دچار مشکل کنند. اگر مهاجرنخانواده می توان

 د.ند از ارگان های مانند کلینیک ولسوالی، انجمن ها و اداره سوسیال درخواست کمک و حمایت کننمی توان

 شدن و مهاجرت یجهان

کشورها  یها و توسعه اجتماعدولت ، یعنیدارد اشیاءو  انسان ها بین یکپارچگی به یگبست جهاندر سراسر شدن  یجهان ندیفرا
 مناطق جهان دارد. یگرد یدادهایو رو یطوابسته به شرا ستردهگدر سراسر جهان به طور 

 ،یجهان یجنگ ها ی،ها عبارتند از تجارت جهان یدهپد یناز ا ییداشته اند. نمونه ها یابعاد جهان یزقبال ن یاجتماع یها دهیپد
 در سراسر جهان پخش شده اند. یمنطقه خاص جهان به طور گسترده ا یککه از  یو مذاهب یاناد یعنی یو مذاهب جهان یاناد

 یارها بس یدهپد یناما در زمان ما ا یست،ن یدجد یها یدهپد یجهان یمتقابل و شبکه ساز یتوان گفت که وابستگ یم ن،یبنابرا
در پخش   ینو تجارت و همچن یحکومت دار یاست،مردم در سطح س یکیاعث نزدشدن ب یگسترده تر از قبل شده اند. در جهان

 شده است. یستز یطاطالعات و در مسائل مربوط به مح یدو تول یفناور

زندگی می کردند مردم این کشور به دیدن همنوعان و همفرهنگان خود  فنلندکه در گذشته مهاجران بسیار کمی در از آنجایی 
این  ،متنوع می شود. یکی از ویژگی های فرهنگ فنلندجمعیت و فرهنگ  فنلندن در اعادت کرده اند . با باال رفتن تعداد مهاجر

 امروزه نسبت به قبلکند.  غییر میفرهنگ آن جامعه نیز ت ،است که با گذشت زمان و تعامل افراد مختلف با یکدیگر در جامعه
 .روش های بیشتر و متفاوتر اما برابر برای فنلندی بودن و زندگی کردن در فنلند وجود دارد

 یاحساس م یبرخ .است ها دشوار بوده یفنلنداز  یبرخ یشدن به همراه آورده برا یکه عصر جهان ییراتینگرش نسبت به تغ
گذارد را از دست داده اند.  یم یرتأث ها آن یبر زندگ فنلندکه در  یو اقتصاد یاسیس یماتبر تصم یرگذاریکه قدرت تاث کنند
سازمان  یگراروپا و د یهبه اتحاد فنلند یشدن دورتر از مردم معمول یبر اثر عصر جهان فنلند یاسیس یها یریگ یماز تصم یبخش
  منتقل شده است. یالملل ینب یها

 شدن یجهان یایو مزا یاثرات مثبت و منف

 فنلندداشته است. جهانی شدن از لحاظ اقتصاد و تجارت آزاد برای  فنلندهم تاثیرات مثبت و هم تاثیرات منفی برای شدن  یجهان
تأثیرات مثبتی به ارمغان آورده است، برای مثال تجارت بین المللی افزایش یافته است. این امر رشد رفاه، آزادی انتخاب و 

 .دمی آورکشور ثبات اجتماعی و سیاسی را به ارمغان  شدن است. ثروتمند آورده بوجود فنلندبرای ثروت را 

خود را از  یشعب ها و کارها ،ها بوده است. شرکت ها یفنلند یکار برا یشدن کم شدن مکان ها یجهان یمنف یکی تأثیرات
 یراتتأث یالملل ینب یاقتصاد یبحران ها ینکارگر ارزان تر است انتقال داده اند. همچن ینهها هز نآکه در  یبه کشورها فنلند
 .دگذاشته ان فنلندبر اقتصاد و جامعه  یقیعم

بر  یهستند. عوامل متعدد یگریکشور به کشور د یکطور مداوم در حال حرکت از  بهو  یشترشدن مردم ب یجهاندر عصر 
رشد  یلی،و تحص یگردشگر یشدن شرکت ها، گسترش سفرها یالملل ینو ب یاقتصاد جهان .گذارند یم یرتأث یالملل ینمهاجرت ب

که سفر کردن را آسانتر  ینو قوان یمیاقل ییراتتغ ی،الملل ینو ب یداخل یحوادث و جنگ ها ی،چند فرهنگ یازدواج ها یت،جمع
 ساخته است.
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ادامه  یریبه طور اجتنابناپذبین المللی سازی و افزایش همکاری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بین المللی  ، جهانی شدن
 خواهند یافت.

توزیع شود، سازمان ملل متحد، سیاست توسعه  به طور مساویاین که منافع و معایب جهانی شدن در سراسر جهان دلیل به 
در سطح محلی، منطقه ای و جهانی، توسعه ای است که هدف اصلی آن تامین بهترین  پایدار را اتخاذ کرده است. توسعه پایدار

شرایط زندگی ممکن برای نسل های کنونی و آینده است. کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و همچنین حفاظت از محیط زیست 
 توسعه پایدار می شود.شامل جهانی نیز 

 سوال ها و بحث

 ید؟را درخواست ده فنلند یتتابع یدتوان یو چگونه م یک .۱

 یآن هاو مراجع به ارگ ینترنتیا یکاال از فروشگاها یدخر ین،مانند بانک آنال ینترنت،ا یقاستفاده از خدمات از طر. مزایای ۲
 یست؟چ یدولت

 ید؟کن یداخانه پ یدتوان یچگونه م فنلنددر . ۳

 یگیرید؟را مد نظر م یگانتانچگونه همسا یکنید،م ی( زندگrivitaloهمجوار ) یخانه ها یاکه در آپارتمان و . زمانی ۴

 ید؟کن یچه فکر م فنلندزباله ها در  یافتو باز یکتفک ی،مرتب ساز. در مورد ۵

 ید؟کن یصرفه جو یدتوان یآب و برق م ی،مصرف انرژ.  چگونه در ۶

 کرد؟ یصرفه جو یدبا یدر مصرف انرژ. چرا ۷

 ؟میکندرا کمک  فنلندبه  نچیزهای وفق یافت. چه ۸

 گذاشته است؟ یراتیچه تأث فنلندشدن بر اقتصاد و جامعه  یجهان .۹
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 : زندگی خانوادگی و اطفال۴فصل 

 شته  و حالذدر گ یفنلند یخانواده 

 یرسم ریو ازدواج غ یازدواج رسم

 از خانواده ها یگسترده و انواع مختلف فیط

 و خدمات خانواده اطفالمراقبت از 

 دشوار یها تیاز خانواده ها در موقع تیحما

 ی و خدمات سوسیالدرمان صحیخدمات  ریسا

 مهاجرت می کند فنلندزمانی که خانواده ای به 

 

 در گذشته و حال یفنلند یخانواده 

 یمردان و زنان از حقوق و تعهدات مشابه نجایاست. در ا یاجتماع یجهان از نظر برابر یکشورها نیاز بهتر یکی فنلند
شغل  یمعموال دارا نیمنعکس شده است که هر دو والد یبه طور یخانوادگ یدر زندگ یاجتماع یبرخوردار هستند. برابر

نواده و رفاه خا یاجتماع یبرابر فنلند یها شاروالی ولسوالیدهند . دولت و  یم امهستند و کار خانه و امور خانواده را با هم انج
 نهیکم هز تیو ترب میو خدمات تعل  یمال یها تی، مانند حمایاجتماع نیتام یگسترده  یایها را  با ارائه  کردن  خدمات و مزا

 کنند. یم تیدر کودکستان ها حما یعنی  یدر دوران کودک

 است افتهیخانواده ها کاهش  تیجمع

خانواده  فنلندشود. اغلب در  یدارند گفته م ۱۸سن  ریفرزند ز کیطفل دار که حداقل  یبخش به خانواده ها نیخانواده در ا
از خانواده ها وجود دارد. امروزه در  یاشکال مختلف فنلنداست. البته در  آن هاپدر و فرزندان مشترک  کیمادر و  کیشامل 
خانواده  جه یکدر یاعضاجزء با وجود صمیمیت  با خانواده،  شاوندانیبستگان و خو رییا سا وپدرکالن ومادرکالن  فنلندکشور 

با اقوام و بستگان خود کمتر در تماس  گرید یمردمان کشورها یاریها نسبت به بس یفنلند. به طور متوسط آیند یحساب نمبه 
 نیسرزم نیاز مردم ا یاریمتفاوت است. بس اریبس تلفمخ یدر خانواده ها شاوندانیحال رابطه با اقوام و خو نیهستند. با ا
 .کنند یحفظ م یدر طول زندگ شیو خواهران و برادران خو نیخود را با والد یمیو صم کیروابط نزد

 اریبس انفرزند یخانواده ها دارا ،ندبیشتر بودخانواده ها جمعیت کرده اند. قبال  رییتغ یلیخ یفنلند یبا گذشت زمان خانواده ها
 کیشدند و در  یخانواده حساب م کی یکاکازاده ها  و فرزند خوانده ها اعضا نیمادرکالن و همچنبودند و اغلب پدرکالن، 

 یمشترک یزندگ وهیو زراعت مشغول به کار بودند و ش یخانواده اغلب در کار کشاورز یکردند. تمام اعضا یم یخانه زندگ
هایشان،  خانواده ها، خانه نیا یبود. اعضا گریکدی شیخانواده هاي بزرگ مراقبت کردن از رفاه و آسا نگونهیا ی فهیداشتند. وظ

است. فرهنگ  یاجتماع ای یفرهنگ جمع کیاز  یا هخانواده ها نمون نیکردند. ا یم میتقس گریکدیو غم را با  ی، شادهایشانغذا
خود و اقدامات خود را بر عهده دارد و هر کس  تیهر شخص مسئول است که یبدان معن نیاست. ا یفرهنگ فرد فنلندامروزه  
  خود دارد. یدر مورد زندگ یریگ میحق تصم

خانواده ها اغلب شامل یک  فنلندکرده است. امروزه در یافتن میالدی شروع به کاهش  ۱۹۰۰خانواده ها از اوایل دهه  جمعیت 
در مناطق روستایی زندگی می کردند،  فنلندسال پیش زمانی که اکثر مردم  ۱۰۰یک یا دو فرزند است. فقط  و مادر و یک پدر

 .فرزند به دنیا می آوردند ۵زنان در طول زندگی خود به طور متوسط 

 ینیشهر نش یبه سو یز جامعه زراعتا

 یزراعت یفرزندان در کار ها رای، زهبا فرزندان فراوان آسان بود تیپرجمع یکردن و داشتن خانواده  یجات زندگ هیدر قر
 راتییدر تغ لیدل نیتر یند. اصله ابزرگتر بود یشهر یمعموال نسبت به خانه ها زیکردند و خانه ها ن یکمک م نیهمراه والد
جات  به شهرها مهاجرت کردند  هیاز قر یالدیم ۱۹۰۰از مردم در قرن  یاریساست. ب ینیشهرنش یزندگ شیافزا، تیرشد جمع

 .دامر هنوز هم ادامه دار نیکه ا
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شده  دیناپد بایتقر یاجتماع قوم تیاهم ینیشهرنش جهیگذارد. در نت یم ریخانواده ها  تاث یبه شهرها  ناچار بر زندگ مهاجرت
خانواده  لیدل نی، به همخانه های شهری کوچکتر از خانه های قریه هستند. قرار گرفته استاولویت در  یفرد یاست و زندگ

روز را بیرون از خانه در کودکستان ها  شتریاطفال ب روند،یسر کار م نیوالد یوقت یکار ی. در روز هااستکوچکتر  زیها ن
 کنند. یم یخانه همراه نواسه گان خود زندگ کیکنند. پدرکالن ومادرکالن به ندرت در  یم یسپر

ها به شهرها  هیکه از قر یقرار داده است. افراد ریفرهنگ خانواده ها را تحت تاث زین یاقتصاد راتییتغ ینیعالوه بر شهرنش
کارخانه ها  در آن هاردند، اکثر ک یبه دست آوردند كه از آن كسب درآمد و امرار معاش م یشغل  یمهاجرت کردند فرصت ها

وابسته به بستگانشان نبودند. دولت  گرید افتندیكسب درآمد را  یکه مردم راه ها یانسرکار شدند. زم یخدمات یشرکت ها ای
و  یاجتماع تیکرد. قبال حما یاقتصاد یایو مزا یاجتماع نیخدمات تأمی از مردم کشور با ارائه  تیشروع به حما زین فنلند

 تیمسئول نیا ،یو دولت رفاه ینیگر اقوام بود، اما با توسعه شهرنشیخود آن خانواده و د تیمسئول ،لیفام کی یاعضا یاقتصاد
 یحت داشته باشندبه کمکها را  یحاصل شود همه افراد دسترس نانیاست که اطم نیاز خانواده و اقوام به دولت منتقل شد. هدف ا

 نکنند. افتیدوستان خود کمک در ایاگر از بستگان 

 آن بر خانواده ریزن و تاث تیو موقع گاهیجا رییتغ

 نطوریا شهیهم یبرخوردارند. ول یو برابر دارند و در اجتماع از حقوق و تعهدات مشابه کسانیزنان و مردان ارزش  فنلنددر 
 یشوهر حق داشت به جا شیکردند. صد سال پ یزنان را کنترل م یمردان در طول قرن ها زندگ زین فنلنددر  ینبوده است، حت
 .ریخ ایشود  یاجتماع یها تیفعال ریدرگ ایاز منزل مشغول به کار  رونیدارد ب زهخانمش اجا ایکه آ ردیبگ میهمسرش تصم

 تیبه وجود آمد، که هدفش ارتقاء وضع کایمتحده آمر االتیاز زن در اروپا و ا تیجنبش حما کی یالدیم ۱۸۰۰در قرن 
 ریشد که زنان مجرد را از ز بیتصو فنلنددر  یقانون یالدیم ۱۸۶۴بود که در سال  نگونهیزنان نسبت به مردان بود. ا یبرابر

زنان  حال نیداده شد. با ا یو انتخاب فرد یریگ میگروه از زنان حق تصم نیبه ا نقانو طبق، مدو نظارت مردان درآ یسرپرست
 رت شوهرانشان بودند.او نظ یمتاهل همچنان تحت سرپرست

 یو کار یخانوادگ یزندگ  بیترک یرا انتخاب کند. به طور کل یکیازدواج  ای یکار یزندگ نیرفت که از ب یزن انتظار م از
ازدواج و کار،  نیاز زنان ب یاریکردند. بس یزن کارگر را بعد ازدواج شان از کار اخراج م ،انیممکن بود. اغلب کارفرما ریغ

 و معمول شد. عیامر شا کی یالدیم ۱۹۰۰دهه  لیدر اوازنان مجرد ماندن  .کردندمی کار کردن را انتخاب 

 یاسیو س یاقتصاد یدیکل یحقوق ها نیسرزم نیشد، زنان ا بیتصو فنلنددر  یالدیم ۱۹۰۰دهه  لیکه در اوا ینیقوان لهیبه وس
 عبارتند از: نیقوان نیکردند. ا افتیدر

 شدن در انتخابات پارلمان دیدادن و کاند یحق رامیالدی  ۱۹۰۶سال در  •

 رشوه تیحق شرکت کردن در کسب و کار بدون رضامیالدی  ۱۹۱۹در سال  •

 بدون داشتن اجازه از شوهر یحق بستن قرارداد کارمیالدی  ۱۹۲۲در سال  •

 دختران و پسران یبرا لیحق تحص نیتضم ت،یو ترب میشرکت کردن در تعل یاجبار قانونمیالدی  ۱۹۲۲در سال  •

 ازدواج که بر اساس آن مرد و زن در ازدواج با هم برابر هستندقانون  میالدی  ۱۹۳۰در سال  •

را داشتند.  فنلنداصالح قانون ازدواج در  یتقاضا ،یمدت طوالن یزن برا استمدارانیاز حقوق زنان و س تیحماجنبش های 
شوهرانشان  یزنان به طور کامل از نظارت و سرپرست د،یرس بیبه تصو یالدیم ۱۹۳۰ازدواج در سال  دیکه قانون جد یزمان

قانون زن  نیا بر اساساز حقوق کامل در ازدواج برخوردار شدند.  یفنلندقانون زنان  نیشدن ا بیآزاد شدند. پس از تصو
 کند. یریگ میامور خود تصم یتواند مستقالنه  برا یبرخوردار است و م شیبا همسر خو یمتاهل از حقوق برابر و مشابه

 یخانوادگ یکردن کار و زندگ بیهماهنگ و ترک

کرد. در سال  رییتغ زیکه جنگ آغاز شد، همه چ یکردند، اما زمان یاز زنان قبل از زمان جنگ، بیرون از خانه کار نم یاریبس
مردان در کارخانه ها  یجنگ بودند و زنان مجبور شدند کارها ی، مردان در خط ها۱۹۳۹-۱۹۴۴ یسال ها یعنیجنگ  یها

به کار و شغل خود ادامه  زیاز زنان پس از اتمام جنگ ن یاریدهند. بس انجام هخان یکار ها  یبه اضافه  یو مزارع کشاورز
 دادند.

هنوز در  از زنان یاریخانه بود و بس یمسئولیت زنان همچنان مراقبت از اطفال و پرداختن به كارها یالدیم ۱۹۵۰در دهه  
 یشد. شهردار جیامر نسبتا را کیاشتغال زنان  یالدیم ۱۹۷۰تا دهه  ینیشهرنش جهیکردند. در نت یکار خارج از منزل شرکت نم

سبب اشتغال زنان همچنان  نی، به همندطفل دار کرد یخانواده ها یبرا نهها شروع به ارائه دادن خدمات از جمله مراقبت روزا
 .تیاف یم شیافزا
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با فرزندان در  شهیهم گریمادر خانواده د رایگذاشت، ز یم ریخانواده تأث یکار کردن زنان در برون از منزل بر تمام اعضا
و اشتغال  التیبا رشد تحص بیترت نیزنان شد. به ا یبرا یخانه نبود. کار کردن باعث به دست آوردن استقالل و درآمد شخص

 .افتی شیبر امور خود و خانواده افزا یرگذاریتاث یبرا آن هازنان، شانس 

خودشان وجود داشته است. زنان و مردان  یمدت طوالن یبرا فنلنددر  یانوادگخ یکردن کار و زندگ بیهماهنگ و ترکامکان 
 کنند. نییرا تع یخانوادگ یکار و زندگ بیترک یتوانند چگونگ یم

 خانواده میتنظ

 تیتقو ریکنترل کردن تعداد فرزندان در خانواده است. تأث یبرا یباردار از یریشگیپ یاستفاده از روشها یخانواده به معنا میتنظ
در  یریشگیپ یشود. روشها یم دهید زیخانواده ن میتنظ یزیشدن برنامه ر عیو شا افتنی شیزنان در جامعه در افزا تیو موقع
به قبل در خانواده  نسبت یآن امروزه اطفال کمتر ی جهیدسترس مردم قرار داده شد، در نت رد یبه طور گسترده ا ۱۹۶۰دهه 
 ا وجود دارد.ه

 و خانواده ها یفنلند یفرهنگ فرد

 یاجتماع یبه طور عمده از فرهنگ جمع فنلند یرخ داد فرهنگ خانواده ها یالدیم ۱۹۰۰که در طول قرن  یاجتماع راتییبا تغ 
مراقبت از سالمندان و کمک  تیبلکه دولت مسئول ست،یوابسته به خانواده وبستگانش ن گری. فرد دافتی رییتغ یبه فرهنگ فرد

که با چه  ردیبگ میدارد. هر کس حق دارد خودش انتخاب کند و تصم هدارند را بر عهد ازیکه به کمک ن یکردن به همه کسان
ساله  ۱۸سن  ریخود و فرزندان ز تیمردم عادت کرده اند که فقط مسئول یخواهد در ارتباط باشد. در فرهنگ فرد یم یافراد

 خود را داشته باشند.

 در انتخاب کردن یآزاد

ل خود را به عنوان یک فرد می بینند نه به عنوان اعضای یک گروه. این در فرهنگ در  ی فنلندفرهنگ فردی مردم در اصل او 
 فنلندتصمیمات مستقالنه در مورد زندگی خود بگیرند كه  مطابق با قانون اساسی  آن هااز افراد انتظار می رود که  ،ستنیز ا

 باشد یعنی هر کس حق آزادی شخصی دارد.

حال رفتار هر فرد تحت  نیکند. با ا یخواهد زندگ یتواند همانطور که م یکند، م یرویکه از قانون پ یهر فرد تا زمان فنلندر د
را درست  یها زیمردم چه چ یاست که به طور کل نیا یبه معنا یفرهنگ ی. هنجارهاردیگ یقرار م یفرهنگ یهنجارها ریتأث

دارد، را در مورد امور خود  یریگ میتصم یبرا یشتریب یفرد آزاد ،یکنند. در فرهنگ فرد یرا غلط حساب م یها زیو چه چ
است. به عنوان مثال  یفرهنگ جمع یدارا یکمتر از کشورها یجوامع به طور کل نگونهیدر ا یاخالق نیقوانمقدار  نیبنابرا

 . ستیشرم آور ن یزیچ یبه طور کل یطالق گرفتن در فرهنگ فرد

 زندگی  کیانتخاب شر

هم مردان و هم  یشود. در فرهنگ فرد یم دهید زین شریک زندگیافراد در انتخاب کردن در واقع در انتخاب و روابط  یآزاد
 میتوانند در مورد امور خود تصم یخود را انتخاب کنند. جوانان بالغ خود مستقالنه م یزندگ کیتوانند خودشان شر یزنان م

 میتصم یمشاوره کردن برا  فنلندجوانان  نیندارند. البته ب ازیبستگان ن ریو سا نیوالد  یخود به اجازه  ماتیتصم یبرا رند،یبگ
 یفنلندت اعاداز خانواده و فرد  یشخص میاحترام ماندن به حر یاست ول یعیامر طب کیو بستگان  لیفام یاعضا ریبا سا یریگ

 شمارند. یم ستیامر ناشا کیخود  یرا در امور شخص گرانیها دخالت کردن د یفنلندها است. 

 یاز افراد در طول زندگ یاریداده است. بس رییخانواده ها را تغ یآل از عشق و عاشق دهیا یهاایمستقالنه و رو یریگ میحق تصم
ازدواج با پارتنرشان   ایکردن  و  یزندگ کجای یگرفتن برا میاغلب قبل از تصم فنلندباشند. مردم  یم یمختلف یخود با پارتنر ها

 ی ازکی رایشود، ز یمحسوب م یمهم خوشبخت یمشترک مبنا یزندگ فنلندکنند. در  یمعاشرت م یطوالنمدت نسبتا  یبرا
 خانواده است. یخوشبختمهم  هایادیبن

 یشخص تیمصون

است که به عنوان مثال هر کس خودش حق  یبه آن معنا نیداشته باشد. ا یشخص تیطبق قانون هر کس حق دارد که مصون
 یخود را فقط خودش دارد. هرکس تیدر مورد بدن و جنس یریگ میهر شخص حق تصم یعنیخود را دارد  یجنس یخود مختار

سال است  ۱۶ رسنیکه  ز یخود را مستقالنه انتخاب کند، اما اشخاص بالغ حق ندارند با فرد پارتنر /یزندگ کیشر تواندیم
معموال    یدر مورد جنبه ها و موضوعات جنس فنلنددر  کرد. یمجبور به رابطه جنس دیکس را نبا چید. هنداشته باش یرابطه جنس
 توان به صراحت صحبت کرد. یم  یمیو صم کیبا افراد نزد

بدان معناست که  نیحضور داشته باشد. ا یعموم یدر مکانها ردیقرار بگ یجنس یتآزار و اذ هرکس حق دارد بدون که مورد
 .واضح  شخص به او دست بزند تیکس حق ندارد  بدون رضا چیه
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طبق  نیاطفال طبق قانون ممنوع است. عالوه بر ا یکیزیاست که مجازات ف یدر مورد اطفال، بدان معن یشخص تیمصون
طفل حق دارد که در امور  ن،یشود. بنابرا دهیشن دیشود، نظر خود طفل با یم یریگ میطفل تصم یزندگ یکه برا یقانون، زمان

 کند. یمثبت م تیطفل و باال بردن اعتماد به نفس او حما شدموضوعات از ر نیمربوط به خودش، دخالت کند. ا

 واج رسمی و ازدواج غیر رسمی ازد

 کی آن هااگر  یکنند، حت ینم یزوج ها با هم ازدواج رسم یزن و شوهر است. همه  نیب یتوافق و قرارداد قانون کیازدواج 
کند.  یم نیی( شخص را تعsiviilisäätyتاهل ) تیرابطه از نظر قانون، وضع کی تیبا هم داشته باشند. وضع یرابطه دائم

شود. اطالعات  یثبت م فنلند( väestötietojärjestelmä) یتیاطالعات جمع ستمیاطالعات است که در س کیتاهل  تیوضع
که  ایاست  وهیکرده است، مجرد است، طالق گرفته است، ب یشخص ازدواج رسم ایکند که  آ یم انیتاهل ب تیدر مورد وضع

 در رابطه مشترک راجستر شده است.

 یازدواج رسم

افراد با هم   نیاست که تمام ا یبدان معن نیکنند. ا یم ی( زندگavioliitto) یدر ازدواج رسم فنلندنفر در  ونیلیم ۲حدود 
با دو نفر  یشده است. وقت نییدو نفر است که توسط قانون تع نیرابطه ب کی یکرده اند. ازدواج رسم یو قانون یازدواج  رسم

 آن ها یعنیهستند. در ازدواج هر دو زوج با هم برابرند،  یحقوق و تعهدات یدارا ینشوند. زوج یم متاهلکنند،  یازدواج مهم 
 نسبت به هم دارند. یمشابه فیحقوق و وظا

 ازدواج در گذشته و در حال حاضر

و عاشقانه منجر به ازدواج شود. درک  کیرمانت یرابطه  کیاست که  نیآل، ا دهیرابطه ا ،یغرب یکشورهادر امروزه 
 نبوده است. نطوریا شهیخوب جا افتاده است، اما هم فنلندو عاشقانه بودن ازدواج در  کیرمانت

، به عنوان مثال ازدواج هجوامع بود انیم یو اقتصاد یروابط اجتماع یازدواج سازمانده یهدف اصل یمدت زمان طوالن یبرا
واژه  یشد. معن یم همچنین ازدواج تجاری خواندهداران بود. ازدواج  نیزم تیشدند که مطلوب مالک یداده م بیترت یها طور

دو خانواده بود که هدف آن  انیتوافق م کیگردد که بر اساس آن قانون ازدواج  یم بر ییبه قانون قرون وسطا ازدواج تجاری
 یشوهرشان تعلق م یخانواده ها بود. در آن زمان زنان بعد از ازدواج کردن به خانواده  نیا یوارثان برا یعنیفرزندان  دیتول

 مختلف بدهد. یایهدا ایو  سهیپ مانندعروس گله  یداماد مجبور بودند که به خانواده  یگرفتند. خانواده 

 یرا نم چکسیانتخاب داوطلبانه است و ه کیشود. ازدواج  یانجام نم فنلنددر  گریشده توسط بزرگان د نییتع شیاز پازدواج  
 فایخواهند در خانواده ا یرا م یکه چگونه نقش رندیبگ میتوانند خود تصم یزوج م ییزناشو یتواند به آن مجبور کرد. در زندگ

از  رونیمردان کار در ب ی فهیو وظ خانه و مراقبت از اطفال را دارند یکارها تیئولشد زنان مس یکنند. در گذشته  تصور م
 ینزوج نیها را ب تیکه چگونه مسئول ردیبگ میتواند تصم یخانواده است اما امروزه هر خانواده م یاقتصاد تیامن نیخانه و تأم

 به اشتراک بگذارند.

 ۳۰سن ازدواج  نیانگیکردند. امروز م یازدواج م یسالگ ۲۵زنان به طور متوسط در سن  یالدیم ۱۹۸۰دهه  لیدر اوا یحت
 سال است.

  ازدواج یقانون برابر

قانون  ،یالدیم ۲۰۱۷قانون ازدواج در سال  ریی. طبق تغداده شده استصورت  یراتییتغ فنلندطول زمان در قانون ازدواج   در
رسما  گریکدیتوانند با  یم زیهمجنسگرا ن یبدان معنا است که زوج ها نیو برابر است. ا کسانیهمگان  یبرا فنلندازدواج در 

جستر کنند. د در اداره ثبت احوال نفوس رابطه خود را رانتوانست یهمجنسگرا تنها م یهاقانون زوج  نیازدواج کنند. قبل از ا
کرده  یکه ازدواج رسم یبا زوج ها یاما زوج ها حقوق مشابه هقرارداد مشابه با قرارداد ازدواج بود کیرابطه راجستر شده، 

  بودند نداشتند.

 یتیو جنس یجنس یها تیحقوق اقل آن هاکه در  گذشته مربوط میشود یازدواج به اتفاقات در دهه ها یقانون برابر بیتصو لیدل
نبوده بلکه  نطوریا شهیمورد توجه قرار گرفته است. البته هم یغرب یکشورها یمسائل مربوط به حقوق بشر در تمام ریمانند سا

از سال است که  یجنس شیرفتار نابرابر بر اساس گرا ضیشد. تبع یجرم محسوب م ۱۹۷۱ لتا سا فنلنددر  ییهمجنسگرا
 بود. یرقانونیغ ۱۹۹۵
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 کردن  ازدواج

شود  یم یتواند ازدواج کند. قبل از نکاح کردن بررس یازدواج کردنش وجود ندارد م یبرا یمانع چیکه ه یهر کسطبق قانون 
عدم  یازدواج وجود نداشته باشد شخص گواه یبرا یمانع چیاگر ه ،یا نه ازدواج کردن زوج  وجود دارد یبرا یمانع ایکه آ
 کند. یم افتیزدواج را  درانع م

مطالعه  یبرا نیاز کشور خود باشد. بنابرا یازدواج کند ممکن است مستلزم داشتن اسناد فنلندخواهد در  یم یخارج کیاگر 
 شود. رفتهگدر نظر  یمنع ازدواج خوب است که وقت کاف یها لیکردن دل

 موانع ازدواج

 ینفر ازدواج كند. شخص کیتنها با  تواندیزمان م کیهر شخص در  فنلندممنوع است. در  فنلندتوسط قانون در  یهمسرچند 
از همسر  نکهیازدواج کند، مگر ا یگرید یتواند با شخص یدر رابطه راجستر شده است، نم ایبار ازدواج کرده است و  کیکه 

ل  خود طالق كرفته باشد.  او 

ا از وزارت عدل ۱۸ازدواج کردن  یحداقل سن برا .ستندین کردن ازدواج یاطفال مجاز برا توان اجازه  یم هیسال است. ام 
 کیوجود دارد که افراد مجاز به ازدواج با اقوام نزد یگرید تیرا درخواست داد. ممنوع ۱۸سن  ریاشخاص ز یازدواج برا

 خود نیستند. ینخواهر و برادر نات ایبرادر و  وبه عنوان مثال، با پدر و مادر، با فرزند، خواهر 

 نامزدی 

با هم  ندهیتوافق نامه آزادانه است که بر اساس آن زوج در آ کی یشوند. نامزد یقبل از ازدواج  کردن، نامزد م نیزوجمعموال 
امر  کی یانجام آن وجود ندارد. نامزد یبرا یلزوم چیه یو از نظر قانون ستین یتوافقنامه قانون کی یکنند. نامزد یازدواج م

که معموال  ینامزد ینامزد باشند. حلقه ها گریکدیکند که  قبل از ازدواج کردن با  ینم ررا مجبو یداوطلبانه است و قانون کس
در  زین ینامزد بودن شخص است. حلقه عروس یشود، نشان یم دهیدر دست چپ و در)کلک ناشناس( و یا در انگشت نشان د

 است.شخص ان کلک، نشان از متاهل بودن و ازدواج هم

 کردن  احنک

نکاح کردن   نیشود. اگر زوج یانجام م سایبیرون از کل یعنی یمذهب ریدر مراسم غ ای ساینکاح کردن در کل قیاز طرازدواج 
 یعنیراجستر شده که اجازه و حق نکاح کردن را داشته باشد،  یمذهب یرا انتخاب کنند، مراسم نکاح در مجموعه  ییسایکل

باشند،  ینکاح مدن یعنی یمذهب ریخواستار ازدواج غ نیشود. اگر زوج یم امارتدکس انج ای یلوتر یسایکل شیمعموال توسط کش
معموال در اداره ثبت احوال نفوس  یشود. نکاح مدن یکه اجازه نکاح کردن را دارد انجام م یدولت یمقام رسم کینکاح توسط 

 هستند. گریکدی مسره آن ها یعنیازدواج کرده،   آن هاکه زن و شوهر نکاح شدند  یشود. هنگام یانجام م

 نام ییر دادنتغ

. ردیزن را بگ یلیتواند نام فام یم نیمرد همچن فنلند. در ردیگ یمرد را م یلیکنند زن اغلب نام فام یزن و مرد ازدواج م یوقت
بدست آورند  ینام دو بخش کیتوانند  یم نیزوج لیخود را حفظ کنند. در صورت تما  یلیتوانند نام فام یاگر هر دو بخواهند م
 خود اضافه کرد. یلیخود را پشت  نام فام مسره یلیبه عنوان مثال نام فام

 حقوق و تعهدات در ازدواج

به هم اعتماد متقابل نشان  دیبا نیکند که زوج یم انیقانون ب نیشده است. ا فیدر قانون ازدواج تعر نیو تعهدات زوجحقوق 
فرزندانشان،  گر،یکدیمکلف و موظف هستند از  نیقانون زوج نیدهند و به طور مشترک و با هم به نفع خانواده عمل کنند. طبق ا

 دیبا یگرید با طفل در خانه باشد ایباشد  کاریب نیاز زوج یکیمثال اگر  یکنند . برا قبتشان و اقتصاد مشترکشان مرا یخانه 
 کند. یداریاو غذا و لباس خر یبرا

تجاوز، در  یعنی یدارد. مجبور کردن به رابطه جنس یجنس یدر ازدواج حق خود مختار یندر تمام روابط و همچن یطبق قانون هر کس 

 است. رمج فنلنددر  ییزناشو یدر رابطه همچنین خشونت  خارج از ازدواج جرم است. یاازدواج 

 لینتواند به دال یمطلع شوند و اگر دیگر گریهمد یسالمت تیزن و شوهر  حق دارند که از وضع یو بهداشت یدر امور صح
 .دیبگ میتواند  تصم یاو همسرش م یدر مورد مراقبت و توانبخش رد،یبگ میخودش تصم یبهداشت یصح

از  یکیاموال خودشان را فقط خودشان دارند. به عنوان مثال  تیداشته باشند اما مالک یمشترک های ییممکن است دارا زوجین
توان بدون اجازه  یمشترک را هم نم یها ییاز دارا یادیتعداد ز نیرا به فروش برساند. همچن یگرید  ییتواند دارا ینم ان ها

 یکیاگر  یاست. ول آن هاقرضه با هر دو  نیبازپرداخت ا تیئولمس رند،یفروخت. اگر زن و شوهر با هم قرضه  بگ یگرید
 .قرضه را دارد نیبازپرداخت کردن ا تیمسئول یاو به تنها رد،یقرضه بگ ییبه تنها نیاز زوج
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 گریکدیقانون حق زن و شوهر بر 

شده است. قانون حق زن  نی( در ازدواج تضمavio-oikeus) گریکدیتوسط قانون حق زن و شوهر بر  نیزوج یمال یتوضع
شود و بعد از آن تمام اموال به طور  یبا هم جمع م نیآن است که در وقت طالق، اموال زوج یبه معنا گریکدیو شوهر بر 

شود. حق زن  یم میتقس شهمسرش و فرزندان  نیاموال او ب ردیبم  نیاز زوج یکیشود. اگر  یهر دو نفر تقسم م نیب انهیمساو
 نامه  لغو کرد. تیتوان توسط وص یرا نم گریکدیو شوهر بر 

 ازدواج طیتوافق نامه درباره شرا

ازدواج  طیتوافق نامه درباره شرا ایقرارداد  کیتوانند  یجدا نگه دارند، م گریکدیاموال خود را از  لندیما نیزوجاگر 
(avioehtosopimusبا هم بسته کنند. زمان )ازدواج را امضاء کنند، قانون حق زن و  طیتوافق نامه درباره شرا نیکه زوج ی

 یکیکه  یشود که در صورت یم نییازدواج، تع طیامه درباره شرا. در توافق نستیمعتبر ن گریدر ازدواج د گریکدیشوهر بر 
 طیخواهد شد. بستن توافق نامه درباره شرا میو تقس عیاموال توز تیازدواج به طالق ختم شود، چگونه مالک ای ردیبم نیاز زوج
اموال  میبرسد، اختالفات در مورد تقس انیاگر ازدواج با طالق به پا رایاست. ز نیزوج یبرا یو معمول یامر عاد کیازدواج 

 اختالفات اجتناب کرد. نیتوان از ا یازدواج م طیتوافق نامه درباره شرا قیاز طر د،یآ یاغلب بوجود م

 ازدواج غیر رسمی 

در ازدواج  آن هاولی  با هم زندگی کنند،  باشندازدواج رسمی نمی کنند. اگر زوجین با هم ازدواج رسمی نکرده  همه زوج ها
 .غیر رسمی هستند. اینگونه زوج ها همسر غیر رسمی یکدیگر حساب می شوند

 یخانه زندگ کیدر  یتوافق نامه کتب چیرابطه است، که در آن دو شخص در کنار هم بدون ه کی شتریب یرسم ریغازدواج 
مانند  گریکدیدر قبال  یمشابه فیکنند  حقوق و وظا یم یزندگ یرسم ریکه در ازدواج غ یکنند. از نگاه  قانون زوج ها یم

ندارند و  یتعهد اقتصاد گریکدیزوج ها در قبال  یرسم ریازدواج غ درکنند ندارند.  یم یزندگ یکه در ازدواج رسم یکسان
آن که  رندیگیم میبا هم تصم یزوج ها یرسم ریبرند. در ازدواج غ یاز او به ارث نم یزیچ یگرید ردیبم آن هااز  یکیاگر 
 کنند. میشان تقس نیچگونه درآمد خود و خرج خانه را ب ها

 در گذشته و در حال حاضر یرسم ریازدواج غ

پدر و مادر  آن هااز  یکیتر شده است. از هر سه خانواده در  عیشا ریاخ یدر دهه ها یرسم ریمشترک در ازدواج غ یزندگ
فرزند پدر و مادر با هم  یدارا یدر تمام خانواده ها بایتقر یالدیم ۱۹۸۰نکرده اند. قبل از دهه   یخانواده با هم ازدواج رسم

قبل از ازدواج  یعنیکنند  یم یزندگ یرسم ریجوان عمدتا در ازدواج غ یزوج ها زهکردند. امرو یم یزندگ یدر ازدواج رسم
است.  یامر عاد کینکرده اند  یزوج ها که هنوز ازدواج رسم نیتولد فرزند در ب نیشوند. همچن یبا هم همخانه م یرسم

 کنند. یم یخود ازدواج رسم یزندگ  طولاغلب مردم در  یشده ول عیامر شا کی یرسم ریکردن در ازدواج غ یگرچه زندگ

فرزند  کیمشابه است.  یحق و حقوق فرزند تا حدود تینه وضع ایکرده اند  یطفل ازدواج رسم نیوالد نکهینظر از ا فصر
برود  ایاز دن نیاگر والد .برد یاز پدر و مادر خود ارث م نیخود را استفاده کند، او همچن نیهر کدام از والد یلیتواند نام فام یم

 یاگر در ازدواج رسم ینسبت به فرزندان شان دارند حت یتعهد اقتصاد نیرا دارد. هر دو والد خانواده مهیب  افتیفرزند حق در
 نباشند.

 طالق 

درخواست کنند. طالق  ییبه تنها ایتوانند با هم  یم نیطالق را زوج یتقاضا ،یلغو کردن قرارداد ازدواج رسم یعنیطالق 
توان  یمورد نظر م یاز محکمه منطقه کتباً  ندارد. درخواست طالق را یخاص هیداشتن توج ایو  نیبه توافق طرف ازیگرفتن ن

 کند. ینم یرا بررس نیزوج نیب تباطدرخواست طالق و ار لیداد. محکمه دل

 نیطالق به زوج یبرا ینها یریگ می( و تصمharkinta-aikaفکر کردن ) یدوره شش ماهه برا کیاز درخواست طالق س پ
درخواست طالق را لغو  توانند یم ها آن کند ییرتغ در مورد طالق گرفتن نیزوج میدوره اگر تصم نیشود. در طول ا یداده م

 دیداده شود. بعد از درخواست جد دیبا یدیدرخواست طالق جد د،یفکر کردن به اتمام رس یكه دوره شش ماهه برا یکنند. هنگام
و  تیوضع ایاوقات در طالق اختالف در مورد اموال و  یرسد. گاه یم انیشود  و ازدواج زوج به پا یم بیطالق تصو
داشته  لیبه کمک وک ازیحل کردن مسائل طالق ن یممکن است برا نیزوج طیشرا نگونهیوجود دارد. در ا زیاطفال ن یسرپرست
 باشند.
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تواند ازدواج را به  یم زیمشترک ن یدر زندگ یاست. اختالفات حل نشده طوالن نیزوج نیطالق معموال نداشتن تفاهم ب دلیل
 یمشکالت روان ایکه به عنوان مثال مصرف مواد مخدر  ایبه همسر  انتیطالق  ممکن است خ یعلت ها گریطالق منجر کند. د
توانند از مشاور  یمورد زوج ها م نیخود را با صحبت کردن حل کنند، در ا التکنند مشک یم یزوج ها سع یباشد. به طور کل

 .رندیو روانشناس خانواده کمک بگ

بماند.  نیست یکه از آن اراض ییزناشو یدر زندگ ستیمجبور ن چکسیاست و ه جیامر را کی فنلندطالق گرفتن در امروزه 
و معمول است. امروزه  یامر عاد کی زی.ازدواج کردن مجدد پس از طالق نستیافراد ن یباعث شرمندگگرفتن طالق  فنلنددر 
 .کنند یم یزندگ مرمتاهل با هم تا آخر ع یاز زوج ها یمیاز ن شیب

 نیوالد رفتنگ فرزندان در صورت طالق تیو وضع تیموقع، حضانت

 ی ندهیو آ یدر مورد نحوه سرپرست دیبا آن هافرزند باشند،  یدارا رندیطالق بگ گریکدیخواهند از  یکه م یزوج هااگر 
سرپرستي و مراقبت از طفل  فهی. وظباشدل اسرپرست طف یکه چه کس رندیبگ میتصم دیبا نیفرزندانشان با هم توافق کنند. والد

 شود. دهیل  شناخواست خود طف دیل باادر موارد مربوط به طف فنلنددر  به هر حالاست.  آن هادر مورد امور  یریگ میو تصم

 ،می باشندمشترک اطفال شان  یسرپرست یدارا آن هاسرپرست فرزندانشان هستند.  زیپس از طالق ن نیهر دو والدمعموال 
در مورد فرزندانشان با هم  یکنند ول ینم یبا هم زندگ نکهیپس از طالق با ا نیآن است که والد یمشترک به معنا یسرپرست
تواند در  یطفل تنها م یخواهد کرد. آدرس رسم یزندگ آن هاکدام  نزدکه طفل در  رندیبگ میتصم دیبا نی. والدرندیگ یم میتصم

 نیکند. ا یزندگ نیهم با توافق هر دو والد گرشید نیتواند با والد یخانواده مناسب باشد، طفل م یمکان باشد، اما اگر برا کی
مهم است   طیشرا نگونهیکنند. در ا یم یرا با مادر زندگ گرید میاز وقت خود را با پدر و ن میکامال معمول است که فرزندان ن

 باشند تا طفل بتواند از هر دو خانه به مدرسه برود. گریکدیبه  کیکامال نزد نیهر دو والد یکه خانه ها

باشند. فرزند حق دارد که  یخود م نیاز والد یکی شیکه کمتر پ ایطالق تنها در آخر هفته  یاز فرزندان خانواده ها یاریبس 
خود  نیاز والد یکیخواهد با  یاو اصال م ایکه آ ردیبگ یمیسال حق دارد تصم ۱۲ یرا مالقات کند. طفل باال نیهر دو والد
قرارداد  در مورد ،الیسوس یاداره ها یعنی شاروالی ولسوالی یجتماعا نیخدمات تأم یاداره پس از طالق نه.  ایمالقات کند 

  .ردیگ یم میتصم اطفال نیهمراه با والد ،مالقاتوقت مربوط به مراقبت از اطفال و 

 یطفل برا یتک سرپرست میطفل منصوب شود. تصم یبه عنوان سرپرست رسم نیاز والد یکیممکن است که تنها  نیهمچن 
  نیاز والد یکیکه  ایصحبت کنند  گریکدینتوانند در مورد امور فرزند شان اصال با  نیشود که والد یگرفته م یمثال در صورت

 نامند. ی( مyksinhuoltajuus) یرا تک سرپرست یروش سرپرست نگونهیکند. ا یدر خارج از کشور زندگ

 حاصل کنند فرزندانشان غذا و لباس نانیموظف هستند که اطم آن ها یعنیدارند  یمال تیقبال فرزندان خود مسئولدر  نیوالد
کند از  یم یاو زندگ یکه فرزند در خانه  نیماند. والد یم یباق نیبر هر دو والد هم بعد از طالق یمال تیدارند. مسئول کافی
 کند. یم افتیفرزند شان نفقه در گرید یزهایو چ اسغذا، لب ،یزندگ نهیهز یبرا گرید نیوالد

 یتوافق بر سر موضوعات خانوادگ 

 نیمذاکره ب قیاز طر دیمربوط به  خانواده با یها و مسائل قانون یشده است که اختالفات، ناسازگار بیقانون ازدواج تصودر 
ارث و  میتواند  اختالفات در مورد تقس یقرار داده شود. اختالفات مربوط به خانواده به عنوان مثال م یدگیمورد رس نیطرف
 یانجیمتوان از  یحل کردن م یحل نشود، برا آن هاخود  نیباشند. اگر مناقشات خانواده در ب انحق مالقات فرزند ایو  راثیم

درخواست کرد. استفاده از خدمات واسطه گر  یبانی( کمک و پشتperheasioiden sovittelija) یموضوعات خانوادگ
 شود، است. یارائه داده م انیمشتر هب یکه توسط شهردار گانیکار  داوطلبانه، محرمانه و را کی یموضوعات خانوادگ

 از خانواده ها یانواع مختلف

شود. عالوه بر  یم آن هااست که شامل مادر، پدر و فرزندان مشترک  درجه یکخانواده  فنلندمدل خانواده در  نیتر عیشا
 کردن در خانواده وجود دارد. یزندگ یبرا یادیز یراه ها فنلنددر  درجه یکخانواده 

 زوج بدون فرزند

 کی نیحال ا نیشود. با ا یم انیفرزند در ذهنمان نما یدارا یاغلب خانواده ا م،یکن یکه ما در مورد خانواده صحبت مزمانی 
 لیدل نیخواهند فرزند دار شوند و به هم یامر معمول است که خانواده فقط  متشکل از دو فرد بزرگسال باشد . تمام زوج ها نم

خود خوشحال هستند  یندگبدون فرزند از نداشتن فرزند در ز یها  از زوج یاری. بساورندیا نیرا به دن یفرزند رندیگ یم میتصم
 کنند. حیتشر گرانید یبرارا که انتخاب خود  ستین یازیو ن
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 یبرند. برا یرنج م یاز مشکل نابارور یدوست دارند فرزند دار شوند، ول نکهیبدون فرزند با ا یاز زوج ها  گرید یبرخ 
 نیشود. زوج ها همچن یشدن ارائه داده م بارداراحتمال  شیافزا یبرا یبارور یبرند درمان ها یرنج م یکه از نابارور یکسان
فرزند  یشناس ستیشود از نظر ز یگرفته م یکه به فرزند یفکر کنند. طفل (یفرزند خوانده )فرزندگرفتن توانند در مورد  یم
زوج  فنلندکند. در  یم دایپ دیطفل  پدر و مادر جد نی، ایگفرزند خوانده  یپروسه  قیاست، اما از طر یگرید یکس  کیولوژیب

 .رندیگ یخارج از کشور فرزند خوانده م از اغلبها 

 سرپرستتک  یخانواده ها

سرپرست  کیشود که شامل تعدادي از فرزندان  و  یگفته م ی( به خانواده اyksinhuoltajaperheتک سرپرست )خانواده های 
آورده اند  ایبه دن ییتک سرپرستها فرزند خود را به تنها یشدن است. بعض وهیب ایطالق  لشیمعموال دل  یاست. تک سرپرست

 است. اشتهدر خانواده وجود ند یگرید نیکه هرگز والد نیا یعنی

 لیدل نیمانند به هم یفرزندان پس از طالق با مادر خود م یتک سرپرست بودن طالق است. به طور کل یبرا لیدلرایج ترین  
 وجود دارد. زیپدران که تک سرپرست هستند  ن فنلنددهند. در  یم لیاکثر تک سرپرست ها را  زنان تشک

 زین گرید نیگذرانند. والد یخود هم وقت م گرید نیخود هستند  با والد نیاز والد یکی یفرزندان که تحت تک سرپرست معموال
خود را  گرید نیحق دارد که والد یفرزند خود است و فرزند به طور کل یمسائل اقتصاد نیموظف به مشارکت کردن در تام

 بر عهده داشته باشد. یفرزند خود را به تنها تیاست تمام مسئول نموارد  تک سرپرست ممک یهم  مالقات کند. در بعض

خانواده تک سرپرست چالش  کی یتواند برا یدر برون از خانه م کار کردنو مواظبت کردن فرزند با  یکردن نگهدارترکیب  
اوقات مراقبت کردن از طفل  یدشوار باشد و گاه اریتک سرپرست ممکن است بس یمال تیوضع لیدل نیباشد. به هم زیبرانگ
تک  یخانواده ها تیکند تا وضع یم تیتک سرپرست حما نیاز والد فنلندباشد. دولت  نیسنگ یتواند از لحاظ روح یم یبه تنها

( Kelaکال ) یعنی یمل یاجتماع مهیرا که اداره ب یمال یایاز مزا یتر نشوند. برخ فیخانواده ها ضع گریسرپرست نسبت به د
 یعنیاست،  نیهر دو والد یرادا ینسبت به خانواده ها شتریتک سرپرست مقدارش ب نیوالد یکند برا یپرداخت م نیوالدبه 

 شوند. یم تیحما شتریتک سرپرست  از طرف دولت ب یخانواده ها

 یافتیباز های خانواده

   یافتیاست. خانواده باز عیو شا یامر معمول کیپس از طالق گرفتن   یرسم ریو غ یازدواج کردن مجدد رسم فنلنددر 
(uusperhe به خانواده )شوهر  یافتی. در خانواده بازستندیشود که همه فرزندان خانواده، فرزندان مشترک زوج ن یگفته م ی

 یافتیکه فرزندان خانواده باز یفرزندان او است. هنگام یمادر ناتن  در،شود و همسر پ یفرزندان او حساب م یمادر، پدر ناتن
شوند. اغلب  یحساب م گریکدی یخانواده خواهران و برادران ناتن نیمشترک در خانواده داشته باشند، فرزندان ا نیوالد کیتنها 

 گرید نیخود را  با والد یاز زندگ یبخش تممکن است دو خانه داشته باشند. فرزندان ممکن اس یافتیباز یفرزندان خانواده ها
 کنند. یخود در خانه او زندگ

متعلق  یسن قانون ریدهم از اطفال ز کیشده است. در حال حاضر  شتریب ریاخ یدر دهه ها فنلنددر  یافتیباز یتعداد خانواده ها
 است. یافتیبه خانواده باز

 کمان نیرنگ یخانواده ها

کمان نماد  نی. رنگندیگو یم( sateenkaariperhe)کمان  نیرنگ یهمجنسگرا  خانواده  یزوج ها یبه خانواده ها فنلنددر 
 نیرنگ یخانواده  کیکمان وجود دارد. به عنوان مثال  نیرنگ یاست. انواع مختلف از خانواده ها یو جنس یسکشوال یها تیاقل

 .شود لیتشک  آن هازوج همجنسگرا و فرزندان  کیتواند از  یکمان م

کمان کار شده است. به  نیرنگ یو خانواده ها یجنس یها تیبدست آوردن حقوق برابر اقل  یبرا یمدت طوالن یبرا فنلنددر 
قابل قبول تر شده است. قانون ازدواج برابر که در سال  جیبه تدر یجنس یها تیها نسبت به اقل دگاهینگرش و د لیدل نیهم

 خانواده ها در برابر قانون بهبود داده است. نیکمان و فرزندان ا نینگر یحقوق خانواده ها د،یرس بیبه تصو یالدیم ۲۰۱۷

 کنند یم یکه تنها زندگ یکسان

ا معموال  یم یافراد تنها زندگ نیکنند. اگرچه ا یم یتنها زندگ فنلندنفر در  ونیلیم کیاز  شیب بستگان  یدارا آن هاکنند، ام 
 ادیاغلب به عنوان مجرد  ستندیکه در رابطه ن یدوستان مهم هستند. افراد ایبستگان و  گری، فرزندان بالغ، دنیمانند والد کینزد
 .شوند یم
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 از اطفال و خدمات خانوادهمراقبت 

اطفال  یبدان معنا است که برا نیمادران و اطفال است. ا یجهان برا یکشورها نیاز بهتر یکی فنلند یالملل نیب یها سهیدر مقا
خدمات  فنلندکم است. در  اریبس مانیزا ای یشود و احتمال فوت مادران در زمان  باردار یارائه داده م یخوب  یمراقبت ها

حال مادران  یاغلب در دوران باردار لیدل نیشود به هم یهمه زنان باردار و اطفال شان ارائه م یبرا یخوب یو صح یبهداشت
 .و فرزندانشان خوب است

 یالدیم ۱۸۰۰کرده است. در اواخر قرن  یگذار هیاطفال سرما شیفراهم کردن  رفاه و آسا یبرا یمدت طوالن یبرا فنلنددولت 
 نیامر نگران کننده در ا کیشوند،  یم لیتبد ندهیدر آ فیبه بزرگساالن ضع فیکه اطفال ضع تیواقع نیاطفال و ا ریمرگ و م

 جادیا ییآن هاسازم ،سالمت اطفال شروع شد ارتقاء یدادن خدمات مختلف برا توسعه لیدل نیشد. به هم یکشور محسوب م
سازمانها سازمان حفاظت از  نیبردند از جمله ا یم شیکردند و پ یم تیفرزند را حما یدارا یشدند که مسائل خانواده ها

 یسالم و بهداشت درست برا یت غذای( بود. سازمان ها بر اهمMannerheimin Lastensuojeluliitto) میکودکان مانرها
 داشتند. دیرفاه کشور و جامعه تاک

شاقه و سخت  یاطفال از کار کردن در کارها آن هاشدند، که بر اساس  بیو تصو هیته ینیمحافظت کردن از اطفال قوان یبرا 
در مورد صحت و سالمت به  یعموم یاطالعات در مورد بهداشت و آگاه یممنوع و موظف به مکتب رفتن شدند. علم پزشک

و صحت کودکان  که خدمات مربوط به مرکز بهداشت یزمان یالدیم ۱۹۴۰اطفال بعد از دهه  ریکرد. مرگ و م شرفتیسرعت پ
 کیقبل از  ای مانیمرگ طفل در هنگام زا فنلند. امروزه در افتندیکاهش  یریدوم آغاز شد به طور چشمگ یبعد از جنگ جهان

 نادر است. اریامر  بس کیسال شدنش 

 نیوالد یها تیو مسئول فیوظا

هستند. در موارد  شیفرزند، خود سرپرست اطفال خو نیباشند. معموال والد یسرپرست م یسال دارا ۱۸سن  ریاطفال زتمام 
در مورد مراقبت از  یریگ میل حق تصماطفاباشد. سرپرستان  یگریل فرد داطفاممکن است  که سرپرست  نیخاص همچن

 فنلند نیبه عهده دارند. طبق قوان  یرا در مورد زندگ آن ها گریمسائل مهم د ری، محل اقامت و ساآن ها تیو ترب میل، تعلاطفا
 نیامن و همچن طیمح کی دیطفل  با یو برا ردیدر مورد او مورد توجه قرار گ یریگ میدر تصم دیآرزوها و خواست خود طفل با

ل را اطفامتعادل رشد   یمراقبت از رفاه و توسعه  فهیوجود داشته باشند. سرپرستان طفل وظ یمیمثبت و صم یروابط اجتماع
 برعهده دارند.

تواند در امور تمام مسائل مربوط به  یشود و او م یفرد بالغ حساب م کیرسد او  یم یسالگ ۱۸طفل به سن  کیکه هنگامی 
 نیشوند و از خانه والد یمستقل م یجوان هیاول نیاز جوانان بعد از بالغ شدن در سن یاریکند. بس یریگ میخود مستقالنه تصم

 یعنیکند  یم یمال تیشان حما نیاز خانه والد آن هااز مستقل شدن جوانان و از کوچ کردن  فنلندکنند. دولت  یخود کوچ م
 نهی( و کمک هزopintotuki) یلیتحص ی نهیکنند،  کمک هز ینم یخود زندگ نیبا والد گریکه د ی( به جوانانKelaاداره کال )
 دهد. یم یشتریمسکن ب

 فرزندار شدن 

 زین ها نیاز والد یآورند. البته، بعض یم ایبه دن یسالگ ۳۰فرزند خود را به طور متوسط در سن  نیاول نیوالد هامروز فنلنددر 
 یافراد یشوند. به طور کل یباالتر فرزند دار م یمردم در سن ها شتریآورند اما ب یم ایفرزندان خود را در سن جوانتر به دن

 شوند. یفرزند دار م رترید گرانیهستند نسبت به د یعال یالتتحص یکنند و دارا یم یکه در شهرها زندگ

 بارداری

که از دواخانه  یتست باردار لهیبه وس یتواند از خود تست باردار یکند که باردار است ابتدا او م یکه خانم احساس م یهنگام
خود تماس  شاروالی ولسوالی( neuvolaبا مرکز بهداشت و صحت ) دی. اگر تست مثبت بود او باردیشود بگ یم یداریخر
که  مشخص می کندکردن خانم  نهی. مرکز بهداشت و صحت بعد از معاردیخود وقت مالقات  با نرس بگ یو از آنجا برا دیریبگ
 شود. یاعالم مزمان تولد نوزاد یعنی  مانیزا یبرا ینیتخم یزمان محاسبه شده  یباردار یبتدادر ا ،نه ایاو باردار است  ایآ

 مرکز بهداشت و صحت

 یو بهداشت یو خدمات صح سیسرو ،یاست که در آن به مادران باردار و خانواده ها راهنما یبهداشت و صحت  مکانمرکز 
 یقرار م قیو تحق یل را مورد بررساطفا شرفتی( رشد و پlastenneuvolaشود. مراکز بهداشت و صحت کودکان  ) یداده م

 یاست و تمام خانواده ها م انگی. خدمات مرکز بهداشت و صحت راکنند یل صحبت ماطفادرباره امور  هادهند و با خانواده 
 .توانند به آنجا بروند
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 مانیبا بخش زا یآشنا یعالوه بر مراجعه کردن به مرکز بهداشت و صحت، به شفاخانه برا یباردارزنان که در دوران اکثر 
 یشرکت م زین مانیزا یآمادگ ی( در کورس هاäitiysneuvolaدر مرکز بهداشت و صحت مادران ) نیروند. امروزه والد یم

توان از  یرا م نیجن ریتصو یسونوگراف شیکنند. در آزما یمراجعه م نیرشد جن یبررس یبرا یبه سونوگراف نیکنند و همچن
 د.مشاهده کر توریمان

 مادر جیپک

ارگان به مادران باردار  نیکند. ا یم تیکنند حما یم یزندگ فنلند( از تمام مادران باردار که به طور مداوم در Kela)اداره کال 
نوزاد است را   زاتیتجه گریخواب و د سهینوزاد مانند لباس، ک هیاول ی( که در آن لوازم ماه هاäitiyspakkausمادر ) جیپک
تخت خواب نوزاد هم  نیتواند به عنوان اول یم نیجعبه همچن نیشده اند، ا یبسته بند هجعب کیفرستد. تمام لوازم ها در  یم

از کال  یمال نهیتواند کمک هز یآن م یکند به جا افتیمادر را از اداره کال در جیخواهد پک ینم یاستفاده شود. اگر مادر
از اداره کال درخواست  یتوان در اواخر زمان باردار ی( را مäitiysavustusدرخواست کند. کمک مخصوص مادران باردار )

 کرد.

 یکمک ها و مراقبت ها نیا لهیآغاز شد. به وس میالدی ۱۹۳۰در دهه  ازمندیمادران نمخصوص به  های کمک ارائه کردن
 .افتیکاهش اطفال  ریمرگ و م ،به مادران و نوزادان یبهداشت یصح

 پدر بودن )اعتراف به پدر بودن( صیتشخ/قیتصد

 طیشرا نیا یشود. ول یباشند، شوهر به طور خودکار پدر نوزاد حساب م ینوزاد متولد شده با هم در ازدواج رسم نیوالداگر 
نکرده است متولد  شود، پدر طفل  یآن ازدواج رسم نیخانواده که والد کیمتفاوت است. اگر طفل در  یرسم ریدر ازدواج غ

تواند در دوران   یودن را پدر طفل مپدر ب قیاعالم کند که او پدر طفل است. تصد یعنیکند  دییو تأ قیپدر بودن خود را تصد دیبا
شناختن طفل پدر  تیکه بعد از تولد طفل در نزد ناظر اطفال انجام دهد. پس از به رسم ایدر مرکز بهداشت و صحت  یحاملگ

 تواند به عنوان سرپرست  دوم طفل باشد. یم

 نوزاد یزندگ یروزها نیکردن و اّول مانیزا

 مانیاست که در زا یو بهداشت یصح یمتخصص مراقبت ها کیکنند. قابله  یم  ها تمام مادران در شفاخانه بایتقر فنلنددر 
  کند.  یم یهمسر خود را همراه مانیدر هنگام زا زیکند. معموال پدر نوزاد ن یکردن به مادر کمک م

مشکل وجود داشته باشد،   یعیبه روش طب مانیشوند. اگر در زا ی)از راه دامن( متولد م یعیطب مانینوزادان به روش زااکثر 
شود.  یآورده م یرونب برش نازک از بطن مادر کیبا  یعمل جراح قینوزاد از طر یعنیرا انجام داد،  نیتوان عمل  سزار یم

 مانند. یم یباق مارستانیدر ب مانیاز زا پسچند روز  یبه طور معمول، مادر و نوزاد برا

 کردن زنان و زایمان کردنختنه  /زنان یجنس آلت یساز ناقص

 مانیمادر نوزاد در زمان زا یبرا یشتریرا دچار مشکل کند و درد ب مانیممکن است زا نیزن ختنه شده باشد ا یاگر آلت جنس
زنان آموزش  نگونهیا یوجود دارد اما به قابله ها باز کردن آلت جنس یکم یتعداد زنان ختنه شده  فنلندبوجود آورد. اگرچه در 

 نیدارد اما ا یدرد کمتر رایز ،باز شود مانیشده که بسته است خوب است که قبل از زمان زا تنهخ ی. آلت جنسمی شودداده 
 طبق قانون ممنوع است. مانیکوک کردن واژن باز شده پس از زاانجام داد.  زیدر شفاخانه ن مانیتوان در زمان زا یعمل را م

 دختران و پسران یجنس یناقص ساز

است که در آن  یدختران عمل یممنوع است. منظور از ناقص کردن آلت جنس فنلنددختران در  یآلت جنسناقص/ختنه کردن 
مواقع  یشود. در بعض یزده م بیآس یگریدختر به طور د یکه به آلت جنس ایشود و  یم دهیدختران بر یاز آلت جنس یبخش

برند و سپس واژن دختر  یدختر را به طور کامل م یسآلت جن یرونیب یدختر، تمام قسمت ها یدر عمل ناقص کردن آلت جنس
 کنند. یرا با کوک کردن بسته م

 یقاعدگ یزیمشکالت ادرار کردن و مشکالت خونر د،یمانند التهاب شد یصح یتواند مشکالت جد یم یآلت جنسناقص کردن 
زن لذت بردن از رابطه  یو برا اوردیبوجود ب یرا در برقرار کردن رابطه جنس  یعمل ممکن است مشکالت نیکند. ا جادیرا ا
 د.ده یم شیرا افزا مانیو زا یحاملگ رزن  خط یممکن است دشوار باشد. ناقص کردن آلت جنس یجنس

جرم ممکن است  نیشده است، انجام دادن ا یطبقه بند یو جد دیجرم شد کیبه عنوان  فنلنددختران در  یآلت جنسناقص کردن 
 زین یگریکشور د چیدر ه دیهستند را نبا فنلندکه  ساکن   ایرا دارند  فنلند تیکه تابع یسال زندان باشد. دختران نیحکمش چند
 ختنه کرد.



 

© Suomen Pakolaisapu ry      54 

( هستند، lastensuojeluilmoitusکه با اطفال سروکار دارند موظف به انجام دادن گزارش حفاظت اطفال ) کارمندانیتمام 
به حفاظت فوراً  دیبا آن هاشده است،  جادیا یناقص کردن آلت جنس یزیبرنامه ر یدختر یکامندان مشکوک شوند که برا نیاگر ا
باشد که ناقص کردن آلت  نیگزارش دهند. گزارش حفاظت اطفال در صورت که اعتقاد بر ا الیبه کارمندان سوس یعنیاطفال 
 است. یانجام دادن زیقبال انجام شده است ن  یجنس

ختنه کردن پسران  یعنی یناقص ساز فنلنددر . شود یختنه مدختران  یپسران و آلت جنس یاز کشورها، آلت تناسل یبعضدر 
 شود. یانجام نم یدولت یشفاخانه عموم ایو  کینیو در کل یکار بدون علت پزشک نیانون ممنوع نیست، اما اطبق  ق

 همراه با نوزاد وطفل کوچک

کند. در مرکز بهداشت و صحت به عنوان مثال خدمات  یم تیاز رفاه مادر و نوزادان حما  یعنیو صحت  بهداشتمرکز 
ها و  شاروالی ولسوالیکند.  یدر تمام طول عمرش محافظت م یعفون یها یماریشود که نوزاد را از ب یواکسن زدن انجام  م

مرکز  زایخدمات در صورت ن نیکنند. در مورد ا یم یبانیپشت فخدمات مختل قیطفل دار از طر یانجمن ها  از خانواده ها
 دهد. یطفل دار اطالع م یبهداشت و صحت  به خانواده ها

مادر  ریمادر خود  تغذیه كند. ش ریدارد. اگر امکان دارد خوب است  که نوزاد از ش تیمیبه مراقبت و صم یادیز ازین نوزاد
توان از شفاخانه،  یمادر را م ریبا شنوزاد  هیشروع کردن تغذ مورددر  یبانیو پشت ییغذا است. راهنما نیطفل سالم تر یبرا
 نی( در اImetyksen tuki -yhdistysمادر ) ریاز ش تیبه عنوان مثال از انجمن حما هک ایمرکز بهداشت و صحت  ک،ینیکل

مانند  زیمهارت ن نیمادر ممکن است در ابتدا دشوار باشد، اما ا رینوزاد با ش هیکرد. تغذ افتیدر https://imetys.fi تیوب سا
امر باعث  نیا رایز د،ینوزاد را از همان بدو تولد شروع کن اگرفتن است. خوب است صحبت کردن  ب ادیمهارت ها قابل  گرید
 کند. یو طفل را محکمتر م نیوالد نیشود و رابطه ب یدر رشد طفل م شرفتیپ

 مربوط به آن ایاو مز نیوالد یمرخص

 نیوالد یدوره برا نیدر ا یمال یای( مزاKelaتوانند از نوزاد در خانه مراقبت کنند. اداره کال ) یم نیوالدپس از تولد طفل 
( Kelaرا از اداره کال ) ایمزا نیا دینوزاد با نیشوند بلکه والد یبه صورت خودکار پرداخت نم  ایمزا نیکند. ا یپرداخت م

تا که از نوزاد  رندیگ یم یاز کار مرخص نیکه والد یزمان یبرا نیوالد تمزدبه جبران دس یمال یایمزا نیدرخواست کنند. ا
 شود. یپرداخت م ،کنند یخود نگهدار

خود بگذرانند  نیوالد یکیخود را در مجاورت و نزد ینوزاد یتمام اطفال بتوانند زمان  نکهیا یطفل دار برا یخانواده ها یایامز
مغز طفل به سرعت  یتوسعه داده شده است. در طول نوزاد برود شیپ یاطفال در خانواده به خوب یزندگ هیوهمچنین مراحل اول

 با والدین خود باشد. کیمهم است که نوزادان در تماس نزد لیدل نیکند و به هم یرشد م

از پدرها پس از  یاریگردند. بس یمانند و پس از آن به کار خود باز م یماه با نوزاد خود در خانه م ۹مادرها در حدود اغلب 
 یکه طفل کوچک در خانه دارند روزانه كارها ینیاز والد یاریمانند. بس یخانه با نوزاد م در یمدت یمادر از کار برا یمرخص

 دهند. ینیمه وقت  انجام م

 یمادر ینهکمک هزمادر و  یمرخص

( äitiysloma) یمادر یزمان به بعد مرخص نی. از اردیگ یم یماه قبل از تولد طفل از کار مرخص کیباردار حدود مادر 
کند. مادر باردار  ی( را پرداخت مäitiysraha) یمادر نهیماه مبلغ کمک هز ۴مدت  ی( براKelaشود و اداره کال ) یآغاز م

را  یمادر نهیخبر دهد. کمک هز یمادر یدوران مرخص یکارفرما خود درباره   ایخوب است که به موقع  به صاحب کار و 
قرار گرفته  فنلند یاجتماع نیتحت پوشش خدمات تأم مانیسال قبل از زمان محاسبه شده زا میکه حداقل به مدت ن یتمام مادران

 کنند. یم افتیاند، در

 مربوط به آن   یمال یایو مزا نیوالد یمرخص

کشد.  یسال طول م میشود و حدود ن یآغاز م یمادر ی( بالفاصله پس از مرخصvanhempainvapaa) نیوالد مرخصی
 نیوالد یمادر به مرخص ی. معموال مادر نوزاد پس از اتمام مرخصردیکه پدر نوزاد بگ ایتواند مادر  یرا م نیوالد یمرخص

سر نوبت از نوزاد مراقبت کنند. اگر در  یعنیوقت انجام دهند و به طور متناوب  مهیکار ن ندتوان ینوزاد م نیرود. والد یم
  تر خواهد بود.  یطوالن نیوالد یدوقلو متولد شود مرخص ای خانواده

 یپدر ینهکمک هزو  یپدر یمرخص

کرد.  افتیدر یمادر یتوان همزمان با مرخص یهفته سه هفته آن را م ۹ نیهفته است. از ا ۹ (isyysloma) یپدرمرخصی 
خود را پس از بازگشتن مادر نوزاد به  یمرخص یو باق رندیگ یم یپس از تولد نوزاد مرخص یمدت کوتاه یاغلب پدران برا

 تواند استفاده کند. ید منبرس یسالگ ۲ل به سن اطفا نکهیا زقبل ا یرا  بعدا یعن  یپدر یدوران مرخص هیدهند. بق یکار ادامه م
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 مربوط به آن یایمراقبت کردن از طفل در خانه و مزا یمرخص

 درمراقبت از طفل خود در خانه  یبرا شود که طفل سه ساله یتا زمانتواند  یم نیاز والد یکی نیوالد یاتمام مرخصپس از  
سه سال شما  ریبدون معاش به خاطر مراقبت کردن از طفل ز ی( بماند. در زمان مرخصhoitovapaaبدون معاش ) یمرخص

یکی که  ییدنما (kotihoidontukiمراقبت از کودک خردسال در خانه ) نهیهز ککم ی( تقاضاKelaاز اداره کال ) دیتوان یم
 است. یمال یایمزااز 

 فرزند نهیکمک هز

( در هر ماه برای هر طفل مبلغ کمک هزینه فرزند می دهد. هدف از دادن کمک هزینه فرزند حمایت کردن Kelaکال )داره ا
 سالگی می رسد پرداخت می شود. ۱۷از اقتصاد خانواده  است. کمک هزینه فرزند تا آخر ماه که طفل به سن 

 مراقبت روزانه اطفال یعنی یهاول یتو ترب یمتعل

( در دوران قبل از سن مدرسه قرار می گیرند. مراقبت روزانه اطفال یعنی تعلیم päivähoitoمراقبت روزانه )اطفال تحت اکثر 
در کودکستان ها و یا در مراکز مراقبت روزانه خانگی  آن هاهای اولیه از  و تربیت اطفال خردسال و مراقبت

(perhepäivähoito ،)راقبت روزانه خانواده  به این معنی است که یک پرستار تحت نظر مربی اطفال انجام می شود . مراکز م
آموزش دیده در خانه خود از اطفال مراقبت می کند. شما باید برای شامل کردن طفل خود به یک  مرکز مراقبت روزانه اطفال 

س از پر کردن  خود پیدا کرد. فرم درخواستی پ شاروالی ولسوالیدرخواست دهید، فرم درخواستی را می توان از  وب سایت 
 .را می توان به صورت الکترونیکی یا از طریق پست ارسال کرد

باشند،   ی(  را دارا مvarhaiskasvatusمربوط به اطفال خردسال ) تیو ترب میکردن تعل افتیسن مکتب حق در ریاطفال زتمام 
. رندیگ یم میخردساالن تصم تیو ترب میدر مورد مشارکت فرزندشان در تعل نی. والدستین یحق الزام نیاما استفاده کردن از ا

 بر رشد اطفال دارد. یمثبت ریخردساالن تاث تیو ترب میدهد که مشارکت در تعل ینشان م قاتیتحق

مراقبت روزانه  یجا دیتوان یدارد. شما م یمراقبت روزانه طفل به درآمد خانواده و تعداد فرزندان خانواده  بستگ یها نهیهز
. به دیدرخواست ده یاز کودکستان خصوص میکه به طور مستق ای  یمرکز مراقبت روزانه/کودکستان دولت کیطفل  خود را از 

متفاوت  یساعات کار نیشده است، اما اگر والد میبعد از ظهر تنظ ۱۷:۳۰صبح تا  ۶:۳۰طور معمول مراقبت روزانه از ساعت 
 .صحبت کنندساعات مراقبت روزانه  ریسادر مورد تنظیم مرکز مراقبت روزانه/کودکستان  اب توانند یمداشته باشند، 

 شود؟ یانجام م ییچه کارها در مراقبت روزانه اطفال

روند.  یپرستاران کودکستان به کودکستان میا  انیبا مرب یآشنا یقبل از شروع مراقبت روزانه طفل شان برا نیوالداغلب 
کند.  یم تیل حمااطفارشد  از دو نیا نیرابطه خوب ب رایامر مهم است، ز کیطفل  نیکارمندان کودکستان و والد نیب یهمکار
آورند کارمندان  یخانه م بهاز کودکستان را که او  یبرند  و زمان یم تانکه طفل خود را به کودکس یطفل هر روز وقت نیوالد

 .کنند یکودکستان را مالقات م انیو مرب

کند و  یزبان طفل به سرعت  رشد م یشود. مهارت ها یآموزش و مراقبت داده م تیو ترب میمراقبت روزانه  به طفل تعلدر 
استراحت خورند،  ینان چاشت و عصرانه م و صبحانه ،روزانه های آموزد. اطفال در مراقبت یرا م یاجتماع یاو مهارت ها

 .کنند یم یباز رونیدر ب نیو همچن

در طفل  دیجد زهایچ به یریادگی  لیو تما ردیبگ ادی دیجد یها زیاست که  طفل فعاالنه چ نیمراقبت روزانه اطفال ااز هدف 
 ییاست که با راهنما نیشود، بلکه اعتقاد بر ا یاستفاده نم رانهییا انضباط سختگ تیو ترب میکند. در کودکستان  از تعل دایتوسعه پ
 ،مربوط به اطفال خردسال تیو ترب میکند. در  تعل یم دایطفل بهتر توسعه و رشد پ فسانضباط و کنترل ن م،یمال تیو ترب
 اطفال است. گریو بودن با د خود انیکردن، تحرک داشتن، ابراز ب یباز زهایچ نیمهمتر

یعنی پالن شخصی تعلیم و تربیت مربوط  (VASU)ل پالن شخصی اطفایک از و به همین دلیل برای هر  فرق دارنداطفال  همه
والدین و معلم درباره کودک صحبت می ( VASU)( ایجاد می شود. در varhaiskasvatussuunnitelmaبه اطفال خردسال )

  کنند. در عین حال معلم طرح هایی را برای توصیف و توضیح رشد یادگیری کودک و نحوه حمایت از این ها را می نویسد.

( ولسوالی ها، انجمن ها و کلیساها نیز ارائه داده می شود. päiväkerhoانه اطفال در کلپ های سرگرمی روزانه )روزمراقبت 
در پارکهای بازی ولسوالی نیز فعالیت های کلپ ها سرگرمی وجود دارد. فعالیت های کلپ های سرگرمی اطفال معموال دو 

از آوازخواندن، هنر های دستی و دیگر برنامه های عبارتند رمی ساعت در روز طول می کشند. فعالیت های  کلپ های سرگ
 مختلف، تمام این سرگرمی ها با هدایت و نظارت مربی کلپ سرگرمی انجام می شود.



 

© Suomen Pakolaisapu ry      56 

 دشوار یها تیاز خانواده ها در موقع تیحما

شود.  یقرار داده م آن هادر دسترس  یبانیمشکل انواع کمک و پشت نیحل کردن ا یبا مشکل مواجه شود برا یاگر خانواده اا
 ل است.اطفااز رفاه خانواده و رشد متوازن  تیها حما دهد که هدف آن یرا ارائه  م یجامعه خدمات فنلنددر 

 کار در بخش خانواده و حفاظت اطفال

کمک را دارند.  افتیدر صورت نیاز حق در نیمنظور والدطفل هستند. به همین کردن  تیمسئول مراقبت و تربپدر و مادر 
 شاروالی ولسوالی الیشود که با خدمات سوس ی( ارائه مkunnallinen lastensuojelu)حفاظت اطفال ولسوالی  قیکمک از طر

در پرورش طفل  نیکردن از والد تین حمایحفاظت کردن از حقوق طفل و همچنحفاظت اطفال ولسوالی  فهیاست. وظ کجای
 است.

حاصل  نانیشده است. هدف حفاظت اطفال،  اطم فیو تعر نییتع( lastensuojelulakiقانون حفاظت از اطفال )، فنلنددر  
رشد متعادل اوست. قانون حفاظت از اطفال شامل تمام  نیسالم و امن و همچن طیمح کیدر  یزندگ یکردن  از حق طفل برا

 یکنند، تمام شان کارمندان حرفه ا یدر بخش حفاظت اطفال کار م هشود. کارمندان ک یکنند، م یم یزندگ فنلندکه در   یاطفال
 .بر اساس قانون است آن ها تیهستند، و کار و فعال یخدمات اجتماع یعنی الیو کار سوس  ییدر بخش راهنما

شود مشکالت خانوادگي  یم یآن است که سع یبه معنا نیشود. ا یانجام م رانهیشگیکار در بخش خانواده با روش  پ فنلنددر  
کمک و آسان کردن  یبرا یدشوار در خانواده، خدمات مختلف طیاز بوجود آمدن شرا یریجلوگ یدر مرحله اول حل شود. برا

در مورد  یحرفه ا یتوانند مشاوره و کمک ها یطفل دار م یها ادهمثال خانو یروزمره خانواده ها وجود دارد. برا یزندگ
 کنند. افتیاز دکان در یداریخر ایمختلف خانه مانند نظافت خانه، کاال شستن و  فیکردن اطفال، انجام وظا تیو ترب میتعل

کند. شخص  افتی( درtukiperhe) یتیحماخانواده  کی ای( tukihenkilö) مددکار کیتواند  یمخانواده  ایاوقات طفل  یگاه
است که به عنوان  یخانواده معمول کی ،یتیمکتبش کمک کند. خانواده حما فیو تکال یتواند به طفل در سرگرم یم یتیحما

، مراکز صحت و بهداشت،  الیبرود. از رفاه خانواده بعالوه خدمات سوس آن هاآخر هفته به خانه  یبرا تواندیمثال طفل م
 شود. یم تیحما زیکودکستان ها و مکاتب ن

که طفل به  ایقادر به مراقبت کردن از فرزند خود نباشند  نیوالدکه  مداخله کردن در امور خانواده را دارد یفهوظ حفاظت اطفال
اگر  ای اشته باشدبه کمک د ازین یدشوار زندگ طیر خانواده  به خاطر بودن در شرادر معرض خطر قرار داشته باشد. اگ ینوع
 درخواست کمک کند.حفاظت اطفال ولسوالی از خدمات  دیخانواده با خودبه طفل شود،  یجد بیباعث آس یکس

 گزارش دادن به حفاظت اطفال

کند، گزارش حفاظت اطفال را  یم دیوجود دارد، که رفاه طفل را تهد یا یمشکالت جد یرسد که در خانواده ا یبه نظر ماگر 
با رفتن به  اداره  ای یتلفن، کتب لهیتواند انجام دهد. گزارش حفاظت اطفال به وس یم زیخانواده ن یاز اعضا ریشخص، غ کی

شود. به عنوان مثال، کارمندان مراقبت روزانه اطفال و کارکنان مکاتب اگر متوجه  یانجام م شاروالی ولسوالی یاجتماع ناتیتام
 یدارد، موظف به انجام دادن گزارش حفاظت اطفال هستند. هر کس یکه به مداخله مقامات دولت ایبه کمک  ازین یشوند که طفل

 .بدهد الیسوس اماتبه صورت ناشناس  گزارش حفاظت اطفال را به مق  تواندیم

به حفاظت،  ازیجوان ن ایطفل  ایمعلوم خواهند کرد که آ الیداده شده باشد، مقامات سوس یگزارش حفاظت اطفال از خانواده ااگر 
کنند. در صورت لزوم  یمورد صحبت م نیدولت در ابتدا با خانواده در ا یو کمک  دارد یا خیر .معموال مقامات حرفه ا تیحما
طفل را بدون پدر و مادرش  الیاستفاده کرد. اغلب کارمند سوس زیتوان از کمک مترجم ن یدرک کردن مسائل  م تدرس یبرا

 یپالن آن هانه.  ایدارد  تیبه حما ازیخانواده ن ایکنند که آ یم یابیصحبت ها، متخصصان ارز نیکند. بر اساس ا یهم مالقات م
 یبرا ییبه کمک است و چه نوع کمک ها ازینمواردی چه  درشود  یآن نوشته م کنند که در یم هیتهاو را  با طفل و خانواده 

 د.ارائه داده شوباید  تحل مشکال

 نیگرفتن طفل از والد

اقدام  طفل   نیحفاظت کردن از طفل است که در ا یاقدام حفاظت اطفال برا نی( آخرhuostaanotto) نیطفل از والد کیگرفتن 
برسند که طفل در معرض خطر  جهیبه نت یشود که مقامات دولت یانجام م  یاقدام فقط زمان نیشود. ا یاز پدر و مادرش گرفته م

از  شیب ایاز حد سفت و سخت و  شیکردن ب تیروش ترب ن،یوالد دیشد یخستگ ت،ممکن اس نیگرفتن طفل از والد لیاست. دال
خشونت  ایمصرف مواد مخدر  ،یو روان یمشکالت روح ایدرازمدت  یجد یها یماریب د،یشد یحد سست، مشکالت مال

 نیگزیجا ی نوادهکند، طفل گرفته شده در خا یگرفته شده مراقبت م نیاز طفلي  كه از والد شاروالی ولسوالیباشند.  یخانوادگ
(sijaisperhe خانه ،)ی ( اطفالlastenkoti )یخانه  ای ( جوانانnuorisokotiقرار داده م )شود. قرار گرفتن طفل در  ی
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 یشود. در برخ یبازگشت داده م  نیخارج از منزل ممکن است کوتاه مدت باشد، پس از آرام شدن اوضاع طفل  به خانه والد
 .خواهد کرد یدور از خانواده اش زندگ یعنیشود،  یگرفته م نیوالد زموارد، طفل به طور دائم ا

 خانواده و خشونت 

از خانواده ها خشونت وجود دارد. خشونت در روابط  یوجود در برخ نیجرم است.اما  باز هم با ا فنلندکردن در  خشونت
در درون  ای کیاست که در روابط نزد یخشونت  ی( به معناlähisuhde- ja perheväkivalta) یو خشونت خانگ کینزد

فرزندان، بستگان و  ،زندگی کیهمسر، شر هی( علlähisuhdeväkivalta) کیروابط نزدافتد. خشونت در  یخانواده اتفاق م
 یانجام م زیمردان ن هیعل یزنان و اطفال، اما گاه هیمعموال عل کیشود. خشونت در روابط نزد یانجام م کیافراد نزد ریسا

اغلب انواع  کهدهد  بل یرخ م در یک نوعخشونت به ندرت  باشد. یو روان یروح ای یجنس ،یکیزیف تواندیشود. خشونت م
 دهند. یخشونت ها به طور همزمان رخ م

خشونت  یوجود مهم است که اگر كسي قربان نیشود. با ا یگزارش داده م سیبه پل یخانگ یاز خشونت ها یبخش کوچکتنها  
افتد از  یکه در درون خانه اتفاق م یاطالع دهد. خشونت ها سیقرار گرفته است به پل یو خشونت خانگ کیدر روابط نزد

 کی شهیوجود، خشونت هم نیمانند. با ا یمورد آن خاموش م ربه حساب مي آید و د یموضوع خصوص کیدیدگاه مردم اغلب 
 .فتدیاگر در درون خانواده اتفاق ب یو مجرمانه است، حت یقانون ریعمل غ

 اطفال خشونت علیه

قرار داد،  یتحت مجازات جسمان ایکرد و  ریتحق دیطفل طبق قانون ممنوع است. اطفال را نبا یکردن جسممجازات  فنلنددر 
موضوع در قانون مراقبت کردن و  نیاست. ا یقانون ریغ یمو طفل کارها دنیکش ایمثال مورد لت و کوب قرار دادن طفل و 

شده است.  فیشده است ، تعر بیتصو یالدیم ۱۹۸۴( که در سال huolto- ja tapaamisoikeuslakiحق مالقات اطفال )
 .شود یحساب م تیطفل جرم و جنا هیاستفاده کردن از هر نوع خشونت عل

 یدیشد یها یبتواند منجر به آس یم یبدن یهمرگ شود. تنب ی، حت یجد یبتواند باعث آس یو لت و کوب اطفال م یبدن یهتنب 
را  یدو ترس شد یتتوانند عصبان یخشونت هستند م یکه قربان یکند. اطفال یطفل را مختل م یو اجتماع یشود که رشد ذهن

 یرا م یزنت آمخشو یرا از دست بدهند. اطفال از بزرگساالن رفتارها یکنزد نتجربه کنند و ممکن است اعتماد به بزرگساال
 شود. آن ها یدر طول زندگ یمشکالت یجادتواند باعث ا یآموزند که م

 سوء استفاده جنسی

اگر فرد نوجوان  یحت شود،یحساب م یعمل سوء استفاده جنس نیسال برقرار کند، ا ۱۶ ریبا فرد ز یفرد بالغ تماس جنس کیاگر 
 یم بیطفل آس یو روان یو روح یبه رشد جنس یکرده باشد. سوء استفاده جنس یخود موافقت به برقرار کردن رابطه جنس

با محارم  یرابط جنس ای( perheen sisäinen seksuaalinen hyväksikäyttö) یخانوادگ یرساند. سوء استفاده جنس
(insestiسبب آس ،)از اطفال جرم است. یشود. سوء استفاده جنس یدر رشد طفل م یو مشکالت جد تروماها،  بی 

 خشونت بر اطفال ریتأث

نشود. خشونت  آن هامتوجه  مایاگر خشونت مستق یگذارد، حت یم ریبر فرزندان تأث شهیبه آن هم دیتهد ایاز خشونت و استفاده 
تجربه  ی جهیدر نت یتواند حت یاطفال م تیبر اطفال دارد. احساس امن میمستق ریو غ میمستق یو روان یعواقب روح نیوالد انیم

 طفل بگذارد. یتواند اثرات ماندگار بر زندگ یم تجربه کی نیبرود، و هم نیخشونت از ب کیکردن 

خودشان تجربه کنند.  هیمادرشان  را ترسناک تر و وحشتناک تر از خشونت عل هیمثال، اطفال ممکن است خشونت عل یبرا
ا  نند،یاگرچه اطفال خود با چشم شان خشونت را نب را احساس  یپر خشونت و تنش خانوادگ یتوانند وجود و فضا یم آن هاام 

توانند موجب اضطراب،  یرس مخود را سرزنش کنند. خشونت و ت نیمشکالت والد یاطفال معمول است که برا یکنند. برا
که  ی. اطفالفتدیتواند به خطر ب یرشد طفل م نیو همچن یو روح یجسم یاطفال شود. سالمت یو مشکالت خواب برا یناراحت

 و تمرکز کردن دارند. یریادگیبرند، اغلب در مکتب مشکالت  یاز خشونت رنج م

 خشونت ناموسی

نوع خشونت به نام دفاع کردن  نیافتد. ا یجامعه اتفاق م ایخانواده، قوم و   کیاست كه در  یمعموال خشونت یناموس خشونت
 لهیاست. به وس یاز شرمسارماندن و دور  گرانیکردن احترام از د افتیدر یدهد. حفظ آبرو به معن یاز آبرو در جامعه رخ م
خانواده و قومیت در جامعه حفظ شود. اقوام یك خانواده  یهاشود  که استانداردها و سنت  یکوشش م ،یآبرو و به نام ناموس دار

افراد،  یکه اقدامات فرد یتمام اقوام مرتبط است. هنگام یبه آبرو یکنند که شکوه و عظمت ناموس دار یکه جامعه احساس م ای
 یخشونت م ی لهیبه وس دیتهد قیاز طر روبازگرداندن آب یبرا یکند، سع یکل جامعه را نقض م یاستانداردها و عادت ها

  .شود
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 یسرگرم  یمعاشرت کردن وحت دن،یتواند شامل تحت فشار گذاشتن، محدود کردن، دخالت در لباس پوش یم یناموسخشونت 
ناقص کردن آلت  ایکردن و  ختنه دات،یتهد گریو د شیبه کشور مادراو فرستادن وسیله به  یباشد. ترساندن قربان یقربان یها

 شوند. یم یناموس نتشامل خشو زیاز طالق ن شدن مانع ای یدختر، ازدواج اجبار یجنس

داشته باشد. خشونت  یدر پ یمجازات جد کیتواند  یجرم است که استفاده از آن م فنلنددر  نیطبق قوان یناموسخشونت  
نسبت به زنان  یشتریقدرت ب یکه در آن مردان دارا یدر جوامع ایمحور و  یفرهنگ ها و جوامع جمع شتریدر ب یناموس

 هستند وجود دارد.

ل   زنان  یو خانه امن برا هیخانه او 

لخانه های   یكه نم یمدت کوتاه یتوانند برا یهستند که مردم م یی( پناهگاه هاEnsi- ja turvakoditامن ) یو خانه ها هیاو 
اگر در درون  یجرم است حت شهیکنند. خشونت هم یدر آنجا زندگ ترس به خانه خود بروند ای دیخشونت، تهد لیتوانند به دل

 .فتدیخانواده اتفاق ب

محل مانند خانه  کیامن  یدر نظر گرفته شده است. خانه  آن هافرزندان   و زنان و مردان ی( براturvakodit) امنخانه های 
امن در حل کردن مشکالت در زمان بحران به  یاست که در آن  در تمام طول روز و شب کارمند وجود دارد. کارمندان خانه 

 است. گانیرا انیمشتر یراامن  ب یکنند، تمام خدمات خانه  یکمک م انشانیمشتر

لیه خانه  ار زندگی قرار دارد و یا که تنها است  میتواند با فرزند ( جایی است براي  مادری  که در شرایط دشوEnsikoti)او 
ل برای مادران باردار و یا کسانی که طفل کوچک دارند  لیه در نقطه ی او  خود به آنجا مراجعه کند و در آنجا زندگی کند. خانه او 

لیه به داشتن ارجاع نامه/ نامه پرداختی اداره سوسیال نیاز ا ل با اداره است. برای آمدن به خانه او  ست، به همین دلیل شما باید او 
 سوسیال  به تماس شوید.

در منطقه  ی که . کمک به زنان مهاجرمی شود افتی  www.turvakoti.netخانه های امن در وب سایت  اطالعات تماس 
و خانه ی  (Monika-Naiset liittoاتحادیه مونیکا نایست )که خشونت را تجربه کرده اند، توسط زندگی می کنند و  تختیپا

 .گرفتتماس می توان در شب  یحت یهر زمان به خانه امن. داده می شود ارائه( turvakoti Mona)مونا  امن

 الیسوسو  یخدمات صح ریسا

و  یدرمان یخدمات مختلف صح فنلندگذارد. در  یم ریخانواده تأث یرفاه و عملکرد هر عضو خانواده بر کل اعضاسالمت، 
 پیش بردن برای یبانیکمک و پشت یبرا یوجود دارد، مثال در دسترس فرد معلول و خانواده اش خدمات مختلف الیخدمات سوس

و مصرف مواد مخدر  یو روان یبا مشکالت روح بلهمقا یبرا یشود. خدمات مختلف یروزمره شان قرار داده م یزندگامور 
 وجود دارد. زین

 معیوبان/معلوالنخدمات 

روزمره خود  یبردن زندگ شیپ یدراز مدت، برا یماریب ایاست که به خاطر جراحت/صدمه و  یفردو یا که معیوب معلول 
 .دارند ارائه دهند ازیرا که به آن ن یافراد معلول خدمات یها موظف هستند برا یولسوال ونیاز به خدمات دارد 

( vammaispalvelu)کمک شامل خدمات معلوالن  یبرا یحمل و نقل و ارائه دادن فردامکاناتی مانند: خدمات  ،به عنوان مثال
و استفاده  نهطور مستقالمی شوند . سرویس حمل و نقل یک نوع تاکسی است که برای افراد معلول که قادر به سفر کردن به 

( در پخت و henkilökohtainen avustajaکردن از وسایل حمل و نقل عمومی نیستند، مدنظر گرفته شده. دستیار شخصی )
پرداخت  شاروالی ولسوالیپز غذا، خرید کردن، کار و یا تحصیل به فرد معلول کمک می کند. دستمزد دستیار شخصی توسط 

دن خدمات معلوالن، کمک به فرد معلول برای سهم گیری و مشارکت او در جامعه و همچنین برای می شود. هدف از ارائه کر
 تسکین دادن و کنار آمدن او با معلولیتش است.

  کردن خدمات معلوالن درخواست کرد؟ افتیدر یتوان برا یم چگونه

کردن  افتیالزم است. در مورد نحوه در کینیداکتر کل یداکتر مثال گواه یکردن خدمات معلوالن معموال گواه افتیدربرای 
معلوم  الی. کارمند سوسدیکن افتیدر ییخودتان کمک و راهنما شاروالی ولسوالی الیاز اداره سوس دیتوان یخدمات شما م نیا
 یدر مسکن خدمات یزندگ نیهمچن شاروالی ولسوالیکند.  افتیدر واندت یکند که فرد معلول چه نوع خدمات معلوالن را م یم
(palveluasuminen و )یتیمسکن حما ای (tuettu asuminenرا برا )کند. البته، خدمات مسکن  یم یفرد معلول سازمانده ی

 یعصا ایسمعک گوش  لچر،یچرخدار/ و یدارند مانند صندل ازین آن هارا که معلوالن به  ی. امکاناتستین گانیساکنانش را یبرا
کردن خدمات ترجماني و  افتیدر نیاست. عالوه بر ا گانیرا آن هاکاربران  یو سگ راهنما، برا انینایمخصوص ناب دیسف

 .شوند یشامل خدمات معلوالن م زین یتوانبخش

http://www.turvakoti.net/
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 نیمثال ا یافراد معلول را در جامعه بهبود بخشند برا تیکنند موقع یمعلوالن وجود دارد که تالش م یبرا یانجمن های فنلنددر 
مخصوص به اوقات  یها تیفعال نیکنند. انجمن ها همچن یکردن خدمات به معلوالن کمک م افتیانجمن ها در جستجو و در

است   لمایکه نامش ه یاز معلوالن خارج تیکز حمامر فنلنددر  ن،یبر ا الوهدهند. ع یرا ارائه م یبانیفراغت و پشت
(vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilmaوجود دارد، ا )تیکمک و فعال یمعلوالن خارج یمرکز برا نی 

 دهد. یارائه م

 خدمات سالمت روان

 یکه انسان از سالمت روح یاز سالمت انسان است. هنگام یریناپذ یی( بخش جداmielenterveys) یو روان یروح سالمت
و  ل کار می شودمشغوکند،   یعبور م یدشوار زندگ یها تیو از موقع ندیب یخود را م یها ییبرخوردار باشد توانا یو روان

 یبرا دیآ شیهر کس پ یبرا یتواند در هر مرحله از زندگ یم ینو  روا یکند. مشکالت روح یدر مسائل اجتماعي  مشارکت م
  .شود یگذاشته م مارانیدر دسترس ب یخدمات مختلف فنلندمشکالت در  نیدرمان ا

مدت، از  یطوالن یخوابیسالمت روح و روان ممکن است مختل شود و عالئم آن ممکن است شامل ب ،یدشوار زندگ طیشرار د
خدمات به استفاده کردن از  ازین آن هاکه ممکن است در  ییها تیاضطراب باشد. موقع و یخستگ ،یدست رفتن اشتها، افسردگ

و  یجد یماریب کیمبتال شدن به  گر،یکشور د کشور به کیدر محل کار، نقل مکان کردن از  ی: مشکالت کارسالمت روان
چالش  یمناسب اشخاص بر مرحله ها یخانواده است. سبک زندگ یاز اعضا یکیمرگ  ای یسخت، طالق، مشکالت خانوادگ

بردن مسائل  شیپ ایشد و  یطوالن هروزمر یگذار است. اگر مشکالت زندگ ریمشکالت تأث نیو روبرو شدن با ا یزندگ زیبرانگ
درخواست   گرید ینهاد ای یاوضاع از کس نیحل کردن ا یروزمره را دچار چالش ساخت، خوب است  که برا یمربوط به زندگ

 کمک كنید.

 یو روان یحفظ کردن سالمت روح یبرا  یها یو راهنما ینکات

 شیرا افزا یو ورزش کردن سالمت یسالم، استراحت و خواب کاف یسالم مانند غذا یزندگ وهیشمراقب خودت باش.  •
 .شودیم یدشوار زندگ طیدهند زیرا  باعث كنترل استرس در شرا یم

صحبت  آن هابا  یدر مورد زندگ دیخود در ارتباط باش ی. با افراد مهم زندگدیو دوستان خود وقت بگذرانبا خانواده و  •
 .دیگوش ده آن ها  یت هاو به صحب دیکن دارید آن هااز  ،دیکن

ذهن شما را باز و آماده  دیجد یها زیچ یریادگی. دیفکر کن دیهست آن ها یریادگیبه  لیکه ما دیجد یزهایچدر مورد  •
 کند. ینو م اتیتجرب یرگیادی ی

کردن و معاشرت . کمک دیانجا ده دیشو یآشنا م یدیجد یکار داوطلبانه که در انجام آن با کسان .دیکمک کن گرانیدبه  •
 .دهند یم شیرا  افزا یزندگ یبا  اجتماع معنا

را به خودتان سخت  ګی. زنددیکن یاحساس م نطوریکه چرا هم اکنون ا دی. فکر کندیکن ییخود را شناسااحساسات  •
 احساسات مختلف،  مجاز و زودگذر هستند. یکه تجربه  دیداشته باش ادی. به دیرینگ

در مورد مشكالت خود با دوستان خود صحبت کنید و درخواست کمک کنید، کمک  .در صورت لزوم کمک بخواهید •
اینترنت پیدا کنید. به عنوان مثال از انجمن  دولتی و هم ازیا  را می توانید هم از خدمات صحی و بهداشتی عمومی

 ( .Suomen Mielenterveysseura) فنلندصحت روحی و روانی 
 

 خدمات سالمت روانبه  یدسترس

منطقه خود و با  کینیتوان با تماس گرفتن به کل ی( را مmielenterveyspalvelu)خدمات سالمت روان به  یدسترس فنلنددر 
 کینی( به کلläheteارجاع نامه ) کی ازیداکتر به دست آورد. داکتر شما ممکن است در صورت ن اینرس  کیمالقات کردن 

ارسال کند. درمان معموال شامل صحبت  یو روان یخدمات روح ریبه سا ای( psykiatrian poliklinikka) یروانپزشک ییسرپا
 ایتوانند وقت مالقات با روانپزشک  یم نیشود. مردم همچن یم یروان درمانگر و در صورت لزوم دوا درمان ایبا روانشناس  
تر نسبت به خدمات  متیق اریبس یحال، خدمات خصوص نی. با ارندیخود بگ یبرا یخصوص یمرکز پزشک کیروانشناس در 

 هستند. یدولت

. دیریتماس بگ یشبانه روز یشفاخانه ها ایو  کینیبه کل دیتوان یم دیعجله دار یو روان یبه خدمات روح یدسترس یبرااگر 
 یرمان اضطرار( دPsykiatristen sairaaloiden päivystysyksikkö) یو روان یروح یشبانه روز یها بخش شفاخانه

شاروالی نوجوان به مرکز صحت و بهداشت خانواده  ایاطفال و  یروانو  یدهند. در مورد سالمت روح یرا ارائه م یروانپزشک
 .دیریداکتر مکتب تماس بگ ایخود، روانشناس مکتب  ولسوالی
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 مخدرات روانگردان/ویاکت کویخدمات ترک مواد سا

شامل مواد های سایکواکتیو یعنی روانگردان می شوند. شایعترین مواد های مخدر عبارتند از  فنلندو مواد مخدر در الکل  
ممكن است  آن هاغیرقانونی هستند، مالکیت و فروش  فنلندهروئین، آمفتامین، اکستازی، کوکائین و خات. تمام مواد مخدرها در 

 اغلب بدون پشتیبانی دشوار است. آن هامنجر به جریمه شدید یا زندان شود. ترک کردن 

به شما کمک خواهد  A (A-klinikka)استفاده از مواد های سایکواکتیو مشکل ساز شد، نزدیکترین کلینیک یا کلینیک ترک اگر 
ارائه می دهد.  آن هابخشی را به معتادان و به بستگان است که خدمات درمانی و خدمات توان بنیادی Aکرد. کلینیک ترک 

و جلسات گروهی ممکن است شامل اجتماعی  ذهنی درمانگرانخدمات این کلینیک رایگان است، جلسات با داکتر و مالقات با 
اکتیو، این خدمات شود. شامل درمان به اصطالح قطع کردن استفاده ی مواد ها، یعنی قطع کردن کامل مصرف مواد سایکو

 درمان عوارض جانبی، دوا درمانی، گفتگو و استراحت نیز می شوند.

 فنلنداستفاده از الکل و مواد مخدر در  

 فنلندمردم  انیهستند. استفاده از الکل در م انعتاف پذیرتر الکلکنندگان  مصرفمواد مخدر، برخورد مردم در قبال  بر خالف
و  نیتر جینوشند. مطالعات نشان داده اند که الکل را یم یادیاست، اما هنوز هم مردم الکل ز افتهیکاهش  ریاخ یدر سال ها

  .کند یم جادیا آن هاکاربران و بستگان  یمشکالت را برا نیشتریالکل ب یعنیاست،  فنلنددر  ویاکت کویمواد سا نیمشکل سازتر

 دراغلب  جدید مخدر های. مصرف کنندگان مواداست دیجد دهیپد کیکامال  فنلنددر مشکل ساز مخدر  هایاز مواداستفاده 
 یگرید یو صح یعالوه بر مشکالت سوء مصرف مواد مخدر، مشکالت اجتماع آن هاد و کنار گذاشته شده انموارد از  یاریبس
و مواد مخدر وجود  نیکاربر از آمفتام  ۳۰۰۰۰-۱۸۰۰۰حدود  فنلندانجام شده است، در  شیکه پنج سال پ یابیدارند. ارز زین

 نیاست، به هم سهیبه پ ازیآن ن دیخر یو برا متیارتباط دارد، چرا که مواد مخدر ق میدارد. استفاده از مواد مخدر اغلب با جرا
 .است رسخت درستاز راه  دموا نیآوردن ابه دست  لیدل

 مصرف کنندگان مواد مخدر یبرا یمراکز مشاوره بهداشت

مصرف کنندگان مواد  آن هامصرف کنندگان مواد مخدر هستند: که در  یبرا یمراکز مشاوره بهداشت یاز شهرها دارا یاریبس
در مورد  ییمبادله کنند. همچنین مي توانند  مشاوره و راهنما دیاستفاده شده خود را با سرنگ جد یتوانند سرنگ ها یمخدر م

بخاطر حفظ کردن  یکنند. مقامات دولت افتیدر یاجتماع نیخدمات تام ورددر م نیو همچن یو بهداشت یصح ،یعمسائل اجتما
 ف،یکث یاستفاده کردن از سرنگ ها رایکنند. ز یارائه م گانیرا دیپاک و جد یسرنگ ها نیبه معتاد یو بهداشت یمسائل صح

مصرف کنندگان مواد  یابر یمراکز مشاوره بهداشت قیشود. از طر یمختلف م یها یماریمرض ها و ب افتنیباعث گسترش 
 توانند  وارد خدمات ترک مواد مخدر و درمان شوند. یم نیمعتاد

 کند یمهاجرت م فنلندبه  یکه خانواده ا یزمان

جامعه ی ، استانداردها عنعناتفرهنگ،  نیکند، مهم است که والد دایوفق پ یعنیسازگار شود  دیخانواده با کشور جد نکهیابرای 
عمل رفاه و  نیرا درست بشناسند و درک کنند، ا فنلنددر  یپدر و مادر روش زندگ ید و خوب درک کنند. وقتنرا بشناسن فنلند
 کند. یدر پرورش فرزندانشان کمک م نیبه والد نیمچندهد و ه یخانواده را ارتقاء م شیآسا

مراقبت روزانه  ایوارد مکتب و  هر چه زودتراطفال خوب است که  یکند برا یمهاجرت م فنلندخانواده به  کیکه  یگامهن 
و دوستان هم سن و سال خود را  ردیگیم ادیرا  یسوئد ای یفنلنددر مراقبت روزانه، طفل به سرعت زبان  ایشوند. در مکتب 

به درس بروند  ایکنند سر کار و  یم دایوقت پ نیدر مکتب هستند، والد ایروزانه و  تکه اطفال در مراقب یکنند. در زمان یم دایپ
 به مراقبت امور خود و خانواده بپردازند. ایو 

 یمثال، زمان یکند، برا رییخانواده نسبت به قبل ممکن است تغ یاز اعضا کینقش هر  د،یمهاجرت کردن به کشور جدبعد از 
ل یمادر خانواده برا ایآموزند و  یخود م نینسبت به والد عتریرا سر دیکه اطفال زبان کشور جد رود، نقش  یبار سر کار م نیاو 

در  یمهاجرت کرده باشد و خانواده، آشنا و اقوام دیبه کشور جد یبه تنها یکس ستکند. ممکن ا یم رییخانواده تغ یاعضا یها
هم در درون ذهن و هم در داخل خانواده دارد،  ،یدر مسائل بزرگ یبه سازگار ازین راتییتغ نینداشته باشد. تمام ا دیکشور جد

 ممکن است زمانبر باشد. دیجد طیبه مح افتنیو وفق  یسازگار نیو ا

 ی. خانواده هاکندیم یط فنلنددر  نافتیوفق  یرا برا یرعت خودش مسائل مشابهخانواده هر کدام به س یاز اعضا کیهر 
در  عتریسر نشانیشوند. اغلب اطفال نسبت به والد یسازگار م فنلنددارند و با فرهنگ  یم یمهاجر اغلب فرهنگ خود را گرام

که فرزندان خانواده  دائما ارزش ها و عادات کشور  یشوند. هنگام ید سازگار میکنند و با جامعه جد یم دایوفق پ دیکشور جد
 نیمسائل خوب است که با والد نیکند. در مورد ا جادیخانواده ممکن است تنش ا یاعضا انیموضوع م نیا رند،یپذ یرا م دیجد

 .شود یم دایپ نلندفکردن مناسب در  یخانواده راه و روش زندگ یهمه اعضا یبحث و صحبت شود. با گذشت زمان، برا
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دچار چالش کند. نقش مرد و زن در  زیرا ن ییمشترک زناشو یممکن است زندگ دیو در کشور جد دیشدن با مسائل جدمواجه 
 یمهاجران ممکن است متفاوت باشد. تجربه کردن انواع مختلف یبا نقش زن و مرد در خانواده در کشور مادر فنلندخانواده در 

و  تیرود و موقع یم شیپ دیبه روش جد زیکه همه چ یاست. زمان ولامر معم کیخانواده مهاجر  کی یاز احساسات برا
گر است. ا یعیامر طب کیمهاجر  نیا یبرا یشخص مهاجر نسبت به قبل متفاوت شده است، احساس کردن سرخوردگ گاهیجا
خود  یدگزن کیشود که او تالش کند شر یگرفته است، خوب م ادیرا بهتر  دیزبان کشور جد یگرینسبت به د نیزوج از  یکی

 ازمندیوابسته و ن یلیخ یکدیگرکه به  رند،یبگ ادیحال مهم است که هر دو فعال باشند و زبان را  نیکند. با ا تیرا کمک و حما
 کند. یم تیکار رابطه را تقو نینباشند ا

 سوال ها و بحث

شکل خانواده در کشور  ایاست. آ آن هاخانواده ها اغلب کوچک هستند. معموال خانواده شامل پدر، مادر و فرزندان ، فنلنددر . ۱
 است؟ فنلندشما مشابه به 

 کرده است؟ لیتبد یشخص/یرا به فرهنگ فرد یفنلندفرهنگ  یلیدالچه  .۲

 است؟ نیدر کشور شما هم چن ایاست. آ کسانیطبق قانون  یزناشو یحقوق و تعهدات زن و شوهر در زندگ فنلنددر  .۳

 کنند؟ یم یدر چه نوع خانواده ها و رابطه ها زندگ  فنلندمردم . ۴

 یدر آسان بودن طالق گرفتن م یبیآسان است.چه  معا رند،یخواهند طالق بگ یکه م یزوج ها یبرا نطالق گرفت فنلنددر  .۵
 د؟ینیب یموضوع م نیدر ا یخوب ییزهایو یا چه چ د؟ینیب

خانواده  یموضوع برا نیا یایمادران و اطفال است. مزا یکشورها برا نیاز بهتر یکی فنلند ،یالملل نیب یها سهیمقا در .۶
 ست؟یچ

 ست؟یچ فنلندحفاظت از اطفال در  نقش .۷

 ست؟یچ یخشونت خانگ یاثرات منف .۸

 چالش ها عبور نمود؟ نیتوان از ا یشود؟ چگونه م یمواجه م دیدر کشور جد یها یبا چه چالش یخانوادگ یزندگ .۹

 ست؟یطفل در دو فرهنگ متفاوت چ کیبزرگ شدن  یایمزا .۱۰
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 تحصیالت :۵فصل 

 فنلند تیو ترب مینظام تعلتوسعه 

 فنلند  تیو ترب میتعل  یامروز ستمیس

 برای تحصیل کردن یمال اتنیمأت

 یفنلند تیو ترب میتعلتوسعه نظام 

 فنلندهستند. در  یکرده  لیها اشخاص تحص یفنلند یبرخوردار است و به طور کل یاز ارزش باال فنلنددر کشور  التیتحص
کنند.  لیتحص زین  یدر سن بزرگسال یحت دنتوان یم نیکردن وجود دارد و مردم همچن لیتحص یبرا یمختلف یفرصت ها

 .نبوده است ینطورا یشهاما هم ،شود یها در جهان محسوب م نیاز بهتر یکی فنلند تیو ترب میتعل ستمیبرخالف گذشته امروزه س
 یبرا یشرط مهم و لزوم شیپ کیبه  جیبه تدر التیدهه توسعه داده شده است و تحص نیچند یدر ط فنلند تیو ترب مینظام تعل
 یاالیاز تحصیالت ب گرید یزنان نسبت به زنان سایر کشورها فنلندشده است. در  لیتبد تیبه بازار کار و موفق یدسترس

 .برخوردارند

 لهیدهد. به وس یم شیافزا یالملل نیبهتر در جهان ب شرفتیپ یرا برا آن ها ییتوانا لیتحصآموزش و  لندی ها معتقدند کهفن
در  فنلنداست که اگر کشور  نیکند. اعتقاد بر ا دایپ یبهتر در جامعه دسترس تیتواند به موقع یخوب هر شخص م التیتحص
کردن و درخواست کردن   دایرود. در پ یم شیپ یالملل نیب یبهتر در رقابت ها فنلندکند،  یگذار هیکردن  مردم سرما لیتحص

 یکم اریشغل و کار بس فنلندامروزه در  رایبرخوردار است ز یادیز تیاز اهم التیو مدارک تحص زانیکسب و کار مناسب م
 و تخصص نباشد. یلیبه داشتن مدرک تحص یازیوجود دارد که در آن ن

 مادام العمر یریادگیو تعلیم 

آن است که انسان  یبه معنا دهیا نیمادام العمر قرار دارد. ا یریادگیو  میتعل ی دهیااثیر تحت ت فنلند تیو ترب مینظام تعلاصل در 
کردن مدرک  لیبا تکم یزمان چیه یریادگی نی. بنابراردیگ یم ادی یدیجد یزهایچ یریتا پ تیخود از طفول یدر تمام زندگ

صورت  زین یرسم ریغ یها طیبلکه در مح تیو ترب میتعل یرسم یتنها در نظام ها نه یریادگیو  می. تعلابدی ینم انیپا یلیتحص
رسانه ها و ارتباطات شامل  یاستفاده از فناور نیاوقات فراغت و همچن یها یروزمره، سرگرم یها تی. مثال فعالردیگ یم
دائما در  یکار یجامعه و زندگ رایزاست،  یامر ضرور کیمادام العمر  یریادگیشوند.  یم یرسم ریغ یریادگی یها طیمح

  و تحول هستند. رییحال تغ

 تیو ترب میتولد نظام تعل 

تولد و دارد. بر روند  ازین نهیتفکر و پس زم کیمعموال به  راتییافتد. تغ یاتفاق م یلیبر اساس دال شهیهم یاجتماع راتییتغ
ل ریتاث  یمختلف اجتماع یها دهیو ا ازهاین فنلند تیو ترب مینظام تعل یتوسعه   شیسال  پ ۷۰۰از  شیمکاتب ب نیگذاشته است. او 
 یو دسترس کردندیم یجات زندگ هیها در قر یفنلندتمام  بایشدند. در آن زمان تقر سیتأس کیولکات یسایکل یبا همراه فنلنددر 

 میها تعل سایشدن کل شیکش یپسران برا نیعمدتا اثروتمند وجود داشت. خانواده های از پسران  یتعداد کم یبه مکتب تنها برا
 شدند. یو آموزش داده م

جدا شدند و  کیکاتول یسایآغاز شد. مردم از کل یالدیم ۱۵۰۰در قرن  ییاروپا یاز کشورها یاریدر بس یاصالحات مذهب

بود که بعد از اصالحات  کیکشور کاتول کیدر گذشته  زین فنلند. یلوتر یسایدادند، مانند کل لیتشک یگریمختلف د یساهایکل

 رایکرد، ز رییتغ جیبه تدر زین تیو ترب می، نگرش نسبت به تعل یمذهب اصالحات. به دنبال وستیپ یلوتر یسایبه کل ،یمذهب

خواندن کتاب مقدس  سایرفت که خوب است هر عضو کل یداشت. نگرش بر آن م دیتأک یبر زبان و سواد عموم یلوتر یسایکل

 داشته باشد. ادیرا 

 تیو ترب میتعل یدر سازمانده ساینقش کل 

مردم  تیو ترب میتعل دادندر سازمان  شتریب تیشروع به گرفتن مسئول سایکل یالدیم ۱۶۰۰در قرن  ،یاصالحات مذهب جهیدر نت
 نید ییخواندن و نوشتن ابتدااطمینان حاصل کردن از یادگرفتن شد.  لیتبد سایکل یبرا فهیوظ کیبه  تیعمل در نها نیکرد. ا
مختلف، در  یبا ارائه کردن آموزش در شیوه ها سایحال، کل نی. با ابود آن هاوظیفه والدین در اصل  خانواده فرزندان تیحیمس
( Turun Akatemiaتورکو ) یپوهنتون، به نام آکادم نیاول یالدیم ۱۶۴۰کرد. در سال  یکمک م نیهدف به والد نیبه ا یابیدست
 از کشور یبخش فنلندشدند. در آن زمان،  یداده م میتعل یو مقامات دولت شانیپوهنتون عمدتا کش نیشد. در ا سیتأس فنلنددر 
 بود. ازین یشتریب یمقامات دولتبه امور،  یاداره  یبرا ،فنلندشهرها در مناطق مختلف  شیدایبا پ جیبه تدر بود. یدنسو
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 رییتغ فنلند تیعموق اناتیشد و در این جر هی( روسautonominen osa) خودمختار بخش فنلند ،یالدیم ۱۸۰۰قرن  لیدر اوا
کردن  رییبود بعد از آن، تغ سایتحت کنترل کل یالدیم ۱۸۰۰مردم تا اواسط قرن  تیو ترب میحال مراقبت از تعل نیکرد. با ا
 تر شد. عیسر فنلندجامعه 

جات به شهرها و  هیکار کردن از مناطق قر یشروع شد و مردم برا فنلندظهور کارخانه ها در  ،یالدیم ۱۸۰۰قرن  انیدر پا
کرده  پس از  لیو افراد تحص یو مقامات دولت ندگانیاز نما یاریبس ج،یبه تدراینگونه بود که  .شهرک ها نقل مكان كردند

 یریادگیدارد. اطالعات و  اریبس تیمردم اهم شتریب یبرا لیكردن تحص مشرایط جامعه به این نتیجه رسیدن که  فراه یارزیاب
، حقوق فنلند تیکردن موقع رییتغ جهیشد که در نت یمردم در نظر گرفته شد. تصور م یبه اصطالح نهاد "نور و منطق" برا

گسترده تر  تیو ترب میتعل ازمندین  دهیا نیموارد گسترش داده شود و اجرا کردن ا یدر برخ دیدر وقت مناسب با زیمردم ن یمل
 .می شد آن هاامر مهم  و موجب افزایش اخالق و عزت نفس  کیملت  یبرا یهمگان تیو ترب میبود. زیرا  ارائه دادن تعل

 شهرداری منتقل می شود/شاروالی ولسوالیمسئولیت تعلیم و تربیت به 

با صنعتی شدن جامعه، مکاتب را از کلیسا جدا کردند. والدین کارگر دیگر فرصتی برای مراقبت کردن از فرزندانشان در طول 
 روز را نداشتند، بنابراین نیاز به توسعه دادن سیستم تعلیم و تربیت بوجود آمد.

( جدا از کلیسا کردند، و به تدریج ایجاد kansakouluها شروع به ایجاد مکاتب مردمی ) شاروالی ولسوالیها  و شهرداری 
 .کردن مکاتب مردمی به کل کشور گسترش یافت

بیشتر  ییشد. در مکاتب ابتدا جادیبودند ا یخصوص آن هااز  یاری( که بسoppikoulu) یمکاتب ابتدا ،یدر کنار مکاتب مردم
کشور  تیو ترب میتعل ستمیتا تمام ملت شامل س دیحال ده ها سال طول کش نی. با ادخواندن یثروتمند درس م یفرزندان خانواده ها

علم و دانش را درک نکرده  تیو هنوز اهم دندکردن یم یجات زندگ هیکه در قر یمردم ژهیواز مردم به  یاریبس رایشدند، ز
 بودند، درباره فرستادن فرزندانشان  به مکتب شک داشتند.

 ها یفنلندهمه  یکردن برا لیامکان تحص

ی فنلندتأثیر گذاشت.  فنلندعالوه بر صنعتی شدن جامعه، ناسیونالیسم یا ملی گرایی نیز بر توسعه و گسترش سیستم تعلیم و تربیت 
میالدی رویای استقالل کشور خود را می دیدند. در بخش  ۱۸۰۰روسیه زندگی می کردند در اواخر قرنهایی که تحت حکومت 

های مختلف جامعه، به ویژه در بخش های فرهنگ، زبان و هنر شروع به ترویج ملی گرایی و بر  ویژگی ها و خصوصیات 
را می توان متحد کرد و همچنین شهروندان  فنلندمردم  ی ها تأکید ورزیده می شد. تصور می شد که از طریق تحصیلفنلندو  فنلند

حرکت  شروع به توسعه وفنلند اینگونه بود که جامعه مدنی باید  بیشتر و فعاالنه تر در مورد پیش بردن مسائل ملی سهم بگیرند. 
 به سوی یک جامعه دموکراتیک کرد.

به تصویب رسید.  یالدیم ۱۹۰۶سال در ( yleinen ja yhtäläinen äänioikeusقانون حق رأی عمومی و برابر) فنلنددر 
زنان نیز حق رأی دادن و کاندید شدن در انتخابات را داشتند.  و حق رأی ،سال ۲۴ی باالی فنلندتمام شهروندان  طبق این قانون

 .دومحسوب می ش ،توسعه نظام تعلیم و تربیت هنوز هم امر مهمی برای داشتن شهروندان و رأی دهندگان مسئول

میالدی قانون تعلیم  ۱۹۲۱و در سال  دمیالدی اکثر مردم شروع به حمایت کردن از مکاتب مردمی کردن ۱۹۰۰تا اواسط قرن 
معنی آن بود که رفتن به مکتب برای همه  تصویب شد. این به فنلند( در oppivelvollisuuslaki) اجباریو تربیت عمومی 

 گسترش داده شد.  ۱۹۳۰ یال ۱۹۲۰اجباری است. مکاتب مردمی برای تمام گروه های سنی در دهه های 

 

 ۱۹۶۰ یال ۱۹۵۰( در دهه های ylioppilastutkinto( و شهادت نامه تحصیالت عالی )lukiokoulutusتحصیالت لیسه )
کم کم به دست آوردن برابری اجتماعی و توسعه اقتصادی  با ایجاد کردن دولت رفاهی شد. در همان  فنلندتوسعه یافتند. هدف 

میالدی، از سیستم  ۱۹۷۰در دهه  فنلندساله بوجود آمد. نظام تعلیم و تربیت  ۹زمان، ایده ی ایجاد کردن یک مکتب ابتدایی 
علیم و تربیت سراسری ملی یعنی به مکتب یکسان ابتدای تغییر و مکتب ابتدایی  جداگانه به نظام جامع ت قدیمی مکتب مردمی

 .یافت

 ۱۹۵۰است، به خصوص از دهه  افتهیرا پوشش داده و  گسترش  فنلندکل کشور  تیو ترب میدر طول صد سال گذشته، نظام تعل
 التی(، تحصammattikoulutus) یحرفه ا یفن التیاست. تحص افتهی شیافزا یریبه طور چشمگ یلیتحص یفرصت ها یالدیم

است. توسعه  افتهیگسترش  یالدیم ۱۹۶۰کشور بعد از دهه  سراسردر  یعال التی( و تحصaikuiskoulutusبزرگساالن )
 تیو ترب میکردن جامعه برابر را  فراهم کرد. توسعه نظام تعل جادیو ا یو امکان توسعه اقتصاد نهیزم ت،یو ترب مینظام تعل
رود  یانتظار م یگسترده ا وربه ط تیو ترب میبوده است. امروزه از نظام تعل زین یجامعه رفاه جادیا یبرا یبخش مهم نیهمچن
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پاسخ دادن به  نیآن و همچن یبه  بهره ور تیو ترب میتعل استیو در س اوردیجامعه به ارمغان ب یرا برا یکه منافع اقتصاد
 دارد. دیتأک نیمحصل یفرد یازهاین

 یفنلندامروزه  تیو ترب میتعل ستمیس

موظف به شرکت  آن ها یعنیهستند،  نکنند، طبق قانون موظف به مکتب رفت یم یزندگ یبه طور دائم فنلندکه در  یتمام اطفال
شده در  نییمشخص و تع یدانش و مهارت ها دیاست که تمام اطفال با یمعن نیبه ا نیهستند. ا یاجبار تیو ترب میکردن در تعل

 را بدست آورند. ییابتدا تیو ترب میقانون و برنامه تعل

 یلیسال تحص یشود و تا انتها یرسد شروع م یم یکه طفل به سن هفت سالگ یاز سال یاجبار تیو ترب میکردن در تعلشرکت 
 یاجبار تیو ترب میفرزند تعل نکهیحاصل کردن از ا نانیرسد. اطم یم انیرسد به به پا یم یسالگ ۱۷که در آن نوجوان به سن 

 نیکه هر دو والد ای نیاز والد یکیطفل است. سرپرست طفل معموال  سرپرستان ایسرپرست و  فهیدهد، وظ یخود را انجام م
سرپرستان طفل مجازات  یطفل مراقبت نکند، محکمه ممکن است برا یاجبار تیو ترب میطفل است. اگر سرپرست طفل از تعل

 کند. نییتع

 از مکتب شیپ یآموزش آمادگ

مربوط به اطفال خردسال  در کودکستان ها، کودکستان  تیو ترب میدر تعل آن هابروند اکثر  ییاطفال به مکتب ابتدا نکهیقبل از ا
سال قبل از شروع  کی( esiopetusاز مکتب ) شیپ یکنند. آمادگ یروزانه شرکت م یسرگرم یدر کلپ ها ایو  یخانگ یها
مشابه  یها تیفعال ریدر سا ایاز مکتب و  شیپ یدر دوره آمادگ دیشود. تمام اطفال شش ساله با یآغاز م یاجبار تیو ترب میتعل

در کودکستانها  یکنند. اطفال در سن پنج سالگ یم ادی زین یمکتب شیاز مکتب را به نام پ شیپ یآمادگ انهیشرکت کنند. به زبان عام
 از مکتب مي کنند. شیپ یآمادگ یاز کارها یدادن بعض امشروع به انج

 یتطفل و تقو یادگیریرشد و  یکار ارتقاء مهارتها ینشوند. هدف از ا یمکتب آماده م یاز مکتب اطفال برا یشر آموزش پد
 یرشد زبان یجمثبت در کودکان و ترو یادگیریو عزت نفس است. هدف از آموزش قبل از مکتب ، تجارب  یاجتماع یمهارتها

، یباز یقاز طر یادیاز مکتب موضوعات تا حد ز یشاست. در آموزش پ یدجد یزهایچ یادگیریدر  آن ها ییاطفال و توانا
تواند چالش  یم ینشود. آموزش قبل از مکتب همچن یبا در نظر گرفتن سطح رشد طفل فرا گرفته م یلمشترک و تخ یقتحق
 .کند یم ییطفل را شناسا یادگیری یارشد  یبالقوه برا یها

شرکت  یبرا یمکان دیاز مکتب هستند. همه اطفال با شیپ یآمادگدادن و فراهم کردن آموزش  لیها مسئول تشک شاروالی ولسوالی

شاروالی  یاز مکتب معموال در کودکستان ها شیپ یآمادگ یاز مکتب داشته باشند. درس ها شیپ یکردن در آموزش  آمادگ

 زین یمکاتب خصوص ای توان در کودکستان ها یم نیها را همچن رسد نیشود، اما ا یارائه داده م ییمکاتب ابتدا ایو  ولسوالی

 برگزار کرد.

از مکتب  شیدر آموزش پ دیکه اطفالشان با یاطفال نیشود. والد یآغاز م ماه هشتمدر  شهیاز مکتب هم شیپ یآموزش آمادگ
از  شیپ یدر آمادگ لیکه طفل شان شروع به تحص ،یهمان سال یدر ابتدا دیرا به طور معمول با یآموزش یشرکت کنند، جا

درخواست کردن چه موقع دهند که  یاز مکتب به موقع اطالع م شیآموزش پ زارکنندگاندرخواست کنند. برگ کند،یمکتب م
معلم که  کی یاز مکتب بر عهده ا شیپ یآموزش دادن آمادگ تیانجام داد.  مسئول دیاز مکتب را با شیپ یآمادگ یآموزش ها

داشته باشد است. معلم تمام  ا( رlastentarhanopettajaمعلم کودکستان ) ای( luokanopettajaصنف ) یمعلم التیتحص
 کند. یم یابیارزسرپرستش اطفال را به همراه خود طفل  و  شرفتیکند و پ یم تیگروه را هدا یها تیفعال

مضمون  یاز مکتب دارا شیپ یشود. آموزش آمادگ یاجرا م یمل یپالن درس یارهایاز مکتب بر اساس مع شیپ یآموزش آمادگ
 طیعلوم و مح ،یاخالق و فلسفه زندگ ات،یاضیاز جمله زبان و تعامل، ر یمختلف یمحتوا یبلکه دارا ستین یجداگانه درس یها
 است.و هنر و فرهنگ  ،یتو حرک یکیزیصحت و سالمت، توسعه ف ست،یز

 گرید یبخش آن هاکار کنند، طفل  نیاز مکتب حدود چهار ساعت در روز است و اگر والد شیپ یبه طور معمول آموزش آمادگ
است و در طول روز به اطفال  گانیهمه اطفال را یاز مکتب  برا شیپ یروز در مراقبت روزانه خواهد بود. آموزش آمادگ

که طفل در طول روز در  یهستند. در صورت گانیرا زیدوره ن نیا یآموزش موادشود. تمام  یارائه م زیگرم ن ییوعده غذا کی
مراقبت روزانه را پرداخت  مروزین نهیهز نیباشد، والد زیاز مکتب در کودکستان ن شیپ یکنار شرکت کردن در آموزش آمادگ

 خواهند کرد.
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 ییآموزش مقطع ابتدا

 ییدر آموزش مقطع ابتدا دیشود و او با یشروع م زیاو ن یاجبار تیو ترب میشود، تعل یکه طفل هفت ساله م یسال همان در
(perusopetus) هستند، اما مکاتب  لیمشغول به تحص یولسوال ییدر مکاتب ابتدا ییمقطع ابتدا نیشرکت کند. اکثر محصل

 وجود دارد. زین  یخصوص ییابتدا

" انیپا ییبه عنوان "مکتب ابتدا ۱-۶ یصنف ها یشود. در زبان گفتار یم ۱-۹ یشامل صنف ها ییمقطع ابتدا التیتحص
(alakouluو صنف ها )ییبه عنوان  "مکتب ابتدا ۷-۹ ی ( "باالyläkoulu )یاتیمال سهیبا پ ییشوند. آموزش مقطع ابتدا یم ادی 
 گانیرا یو ابزار درس یمواد آموزش ریسا ،یدرس یکتاب ها یتمام نیگان است. همچنیهمه خانواده ها را یشود و برا یم نیتأم

 گانیکردن خدمات را افتیحق در نیهمچن نیشود. محصل یرائه ماگرم  یغذا یدرس یدر تمام روزها نیمحصل یهستند و برا
 یو مددکار اجتماع نشناسمثال روا ،یلیو خدمات تحص یو بهداشت یشده است مانند خدمات صح نییکه در قانون تع

(koulukuraattoriرا دارا م )شود. یآن ارائه م  یکیدر نزد ایدر خود مکتب و  یخدمات در طول روز درس نیباشند. ا ی 

و عضو  انسان کیکه رشد محصل را به عنوان  ازیقابل ن ییاست که همه معلومات و مهارت ها نیا ییهدف آموزش مقطع ابتدا
شود و  یم داریپا یزندگ وهیمشارکت کردن و ش جیسبب ترو سیکند به محصل آموخته شود. تدر یم تیماح کیجامعه دموکرات

و  یمختلف فرهنگ یارتقاء دادن مهارت ها ییآموزش مقطع ابتدا فهیدهد. وظ یم شیو احترام به حقوق بشر را افزا یآگاه
 است. زیخود محصل ن یبرا یفرهنگ تیهو جادیکردن از ا تیحما

( به محصل امکان این را perusopetuksen päättötodistus) ییمقطع ابتدا التیشدن از تحص لیشهادت نامه فارغ تحص
 کیتوسط  ییشش سال اول ابتدا یدرخواست بدهد. درس ها یو حرفه ا یمکتب فن ایو  سهیبه ل لیادامه تحص یدهد که برا یم

، معلم هر مضمون متفاوت ۹-۷ یدهد. در صنف ها یرا آموزش م ینمضامتمام  بایشود که تقر یمعلم صنف آموزش داده م
وجود دارد،  زیبه اصطالح "صنف دهم" ن نیکند. همچن یم سیرا که در آن تخصص دارد تدر یهر معلم مضمون یعنیاست، 

خود را توسعه دهند و امکان  یریادگی یخواهند مهارت ها یکه م ینیلمحص یبرا ییسال اضافه بر آموزش مقطع ابتدا کی یعنی
 را بهبود ببخشند. لیبه ادامه تحص نافتیو راه  یدسترس

 ییمقطع ابتدا التیو مضامین  تحص  یپالن درس 

و  میتعل استیکه ر ییمقطع ابتدا التیتحص یرا قانون و پالن اساس فنلندسرتاسر  ییمقطع ابتدا یپالن درس یسازمانده فنلنددر 
که  یتمام مسائل ییبتدامقطع ا التیتحص یکند. در قانون  و در پالن اساس یم تیکرده، هدا هی( تهOpetushallitus) تیترب
 شده است. فیدارندتعر تیاهم سیو تدر میتعل یبرا

تواند در  یم نیاست. او همچن یآموزش ستمیشرکت کننده فعال در س کی محصل( opetussuunnitelma) یطبق پالن درس
نظرات  شیریادگیکند و در مورد  یم قیرا تشو محصلکند،  یم تیشرکت کند. معلم آموزش را هدا یآموزش  ستمیس یپالنگذار

 و جهان اطراف انجام شود.  نیمحصل گریبا تعامل با د یریادگیاست که آموزش و  نیدهد. هدف ا یدلگرم کننده م

موجب بوجود آمدن انواع  زیرا این روشرود،  یشپو خالقانه  یقاتیتالش بر این است كه  آموزش به روش تحق سیدر تدر
استفاده از دستگاه  یعنیاطالعات و ارتباطات  یفناور یمهارت ها یاد گیری کند. بر  یرا فراهم م یسیتدر یاز روش ها یدیجد
مهارت ها  نیشود. ا یم دیدر جامعه امروز تأک -مختلف  یها نیبو دور  لیموبا وتر،یمانند کامپ یکیو تخن یمختلف فن یها
اطالعات و  یاستفاده کردن از فناور لیدل نیاست. به هم یضرور یکار یروزمره و زندگ یزندگ یها تیدر تمام فعال بایتقر

 یداده م ادی نیمحصل بهدر مکاتب  یمختلف درس مضامیندر  یفناور نیگسترده استفاده کردن از ا یارتباطات و از فرصت ها
 شود.

زبان و  شامل یاجبار مضامینشود.  یم سیمشابه تدر یاجبار یمضامین درس نیمحصلتمام  یبرا ییدر آموزش مقطع ابتدا
 ،یاجتماع خ،یتار ست،یز طیآموزش مح ،ی(، زبان خارجیفنلند ای ی)سوئد کشور یمل یزبان هااز  یکی ،یمادر اتیادب
 عیصنا ،یقیموس ،یو اخالق و اصول زندگ نیآموزش صحت بهداشت، د ا،یجغراف ،یشناس ستیز ک،یزیف ،یمیش ات،یاضیر

 .است یو آموزش کار خانگ یتجسم یورزش، هنرها ،یدست

تواند بر اساس عالیق خود  یم محصلمضامیني که  یعنی( valinnaiset aineet) یاریمضامین اخت یعالوه بر مضامین اجبار
 محصل یاست که مهارت ها نیهم وجود دارد،  ا ۷-۹ی كه  در صنف ها یاریوجود دارد. هدف  از مضامین اخت انتخاب کند

 شود. تیوکه مورد عالقه اش است  تق یدر مضمون های

آموزش داده شود.  زیشان  ن یزبان مادر ییمقطع ابتدا یاز آموزشها یتوان به عنوان بخش یمهاجر و دو زبانه م نیمحصل یبرا
تعلیم دین نیز برای محصل امكان و  یكالس دینشدن وجود داشته باشد تشكیل  نیمکتب حداقل سه هم د کیکه در  یدرصورت
هم که عضو  یکسان  .شود سیتدر طفال شانشان به ا نیرا بخواهند  که د نیا نیمحصل نیاگر والد، البته وجود داردمهاجر 

 یدرس اخالق و اصول زندگ یانآموزش اد درس یتوانند به جا یم ستندیارتدوکس ن ای یلوتر یسایکل
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(elämänkatsomustietoرا مطالعه کنند. در درس ها )به عنوان مثال اصول اخالق، حقوق بشر،  یاخالق و اصول زندگ ی
 شود. یداده م میتعل نیمحصلبه  یفرد یو رشد اخالق یفرهنگ تیهوگوناگون،  یها دگاهید

 ژهیو یبانیو پشت محصل ییو راهنما تیهدا

( tukiopetusبرای پیش بردن درس هایش دچار مشکل شود، مکتب آموزش های اضافی یعنی اموزش حمایتی ) محصلاگر 
به او ارائه  محصلترتیب می دهد. گاهی اوقات آموزش حمایتی به زبان مادری خود  اودرسی مختلف برای  مضامینرا در 

را  محصل و مشاوره تدایی حق دریافت کردن راهنماییین مقطع ابمحصلدرسی، تمام  مضامینداده می شود. عالوه بر آموزش 
در انتخاب ادامه تحصیل به او  حمایت و پشتیبانی میشود،محصل از تحصیل کردن  محصل و مشاوره دارند. در راهنمایی

از بوجود آمدن  مشکالت مربوط به تحصیل جلوگیری شود. هدایت و و همچنین سعی می شود که  راهنمایی داده می شود
در صنف درس و در صورت لزوم، در گروه های کوچک و یا به صورت شخصی به او ارائه داده می شود.  محصلنمایی راه

(، یا به اصطالح opinto-ohjaaja) مشاور تحصیلی یو مشاوره ی درسی به عهده  یهمچنین در مکتب مسئولیت راهنمای
(opo ).است 

 شیپ یرا برا ژهیو تیحما ییمقطع ابتدا التیدر صورت لزوم حق دارند در طول تمام تحص ییمقطع ابتدا نیمحصلطبق قانون 
تعریف  یریادگیمشکل در  ایمعلول بودن و  ،یماریاز جمله ب یدر موارد  ژهیو تیحمادادن کنند.  افتیشان در یبردن درس ها

مکتب  و کارشناسان مورد  نی، همچنین مسئولسرپرستانشخود او و  یبا همکار محصل تیوضع ازیشده است كه در صورت ن
 .ردیگ یقرار م قیدق یبررس

گرفته  میتصم آن هادر مورد استفاده کردن از  محصل  تیبا در نظر گرفتن وضعوجود دارد.   ژهیو یتهایحمااز  یاشکال مختلف
 یدر صورت لزوم به آسان وشده  یطراح یو به خوب ریانعطاف پذ ژهیو یبانیو پشت یتیاست که خدمات حما نیشود. هدف ا یم

توان به او كمك كرد  یهمان قدر بهتر م ،معلوم شود ژهیو تیمحصل را به حما یازمندیهرچه زودتر ن یراباشند. ز رییقابل تغ
 شود. یریتا از انباشته شدن مشکالتش  جلوگ

که  یشخص یپالن درس کیاو  سیآموزش و تدر یگرفته شود، برا ژهیو تیبه حما میتصم محصل یبرا ازیاگر در صورت ن
 ندیکردن از فرا تی( حماHOJKSپالن ) فهیپالن اجرا خواهد شد. وظ نیطبق ا سیتدرو  شود یم جادیا (HOJKSبه نام )

 یمکتب و مقطع درس کیبه همراه او از  محصلاز  ژهیو تیمدت است. مهم است که حما یدر طوالن محصل یفرد یریادگی
 برود و ادامه دار باشد. گرید یبه مکتب و مقطع درس

 از رشد نوجوانان تیحما

 یاعضا گریکه د یمستقل، متعادل و اشخاص یبه بزرگساالن ندهیدر آ آن هاشود تا  یم تیاز رشد اطفال و نوجوانان حما فنلنددر 
انسان  گریو د نیاز طرف والد تیبه حما ازیاهداف ن نیبه ا دنیرس یشوند. نوجوانان برا لیکنند تبد تیو حما کجامعه را در

 شوند. یم تیمکتب نیز حما یتوسط معلمان، نرس مکتب، روانشناس و مددکار اجتماع انانها را دارند. در مکتب نوجو

عنوان به  کنند افتیکمک در ایمشاوره  ر،یز یمکان ها از یدشوار زندگ یها تیتوانند در موقع ینوجوانان م ها نیعالوه بر ا
 :مثال

 (nuorten poliklinikat( و کلینیک های سرپای جوانان )perheneuvolatخانواده ) مراکز صحت و بهداشت •

 (Väestöliitto) فنلند یخانواده ها هیاتحاد •

 (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) میسازمان حفاظت از کودکان مانرها •

  (Nuorten kriisipisteان )نقطه بحران جوان •

 (Nuorten turvatalotخانه های امن جوانان ) •

 (Tyttöjen Talotخانه های دختران ) •

 (Poikien Talot ja Poikien Puhelinخانه های پسران و تلفن پسران ) •

 ابتداییآموزش آمادگی برای تحصیالت در مقطع  

همچنین در تدریس به اطفال  مهاجر نیز کاربرد دارد. زیرا طبق این پالن سعی می شود،  فنلنداصول پالن درسی سراسری 
پیش زمینه و سرگذشت طفل مانند زبان و فرهنگ مادری او نیز در نظر گرفته شود. هدف این است که اطفال مهاجر بر اساس 

ابتدایی معمولی و در صنف مناسب برای تعلیم یافتن او جای داده شود. با این وجود سن، مهارت و سطح دانش خود در مکتب 
 ین مهاجر می توان آموزش آمادگی برای تحصیالت در مقطع ابتدایی نیز ترتیب داد.محصلدر صورت لزوم برای 
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وارد شدن به  یالزم برا یارائه کردن مهارت ها ،ییدر مقطع ابتدا التیتحص یبرا یآمادگ یکردن آموزشها سیهدف از تدر
 یآمادگ یاز آموزشها یزبان بخش مهم یریادگیاست.  فنلنددر  محصل افتنیاز وفق  تینرمال و حما ییآموزش مقطع ابتدا

 یدرسطبق پالن  یسوئد ای یفنلندزبان  آن هارا دارند که به  نیفرصت ا یخارج فالاست. اط ییدر مقطع ابتدا التیتحص یبرا
 اتیمطالعه ادب یهنوز برا آن ها یسوئد ای یفنلندکه دانش زبان  ینیمحصل یفرصت فقط برا نیداده شود. ا ادیمهاجران  ژهیو

 شده است. دجایکند ا ینم تیکفا یو سوئد یفنلند

 ییدر آموزش مقطع ابتدا محصل یابیارز 

است که تا حد امکان  نیشود. هدف ا یم یابیبه طور مداوم ارز یلیدر طول سال تحص نیمحصلدانش  شرفتیو پ یریادگی
را با اهداف ذکر شده  محصلو رفتار  شرفتی، کار، پیابیو سرپرست ارائه داده شود. در ارز  محصلمتنوع به  یبازخوردها

 .کنند یم سهیمقا یدر پالن درس

شده،  یستسلط محصل در آنچه که تدر یشود تا نظارت بر چگونگ یمختلف برگزار م ینامتحانات مضام یلیدر طول سال تحص
 یلیتحصدر طول سال  وستهیبه صورت پ یابیشود بلکه ارز یامتحانات انجام نم جیتنها بر اساس نتا یابیحال ارز نیبا ا باشد.

 .... و  ګیخان فیانجام تکال ،یدرس یها تیموقع در در صنف و محصلکار کردن  یابیارزبا مثال  یشود برا یانجام م

شهادتنامه  میدهد. در شهادتنامه ممکن است در مورد هر مضمون  محصلمکتب به  یلیسال تحص انیعموما در پا کباریحداقل 
 ایو  یکتب یابیدر شهادتنامه ممکن است ارز ای( نمره داده شود، و نی( تا نمبر ده )بهترنیاز نمبر چهار )بدتر محصلبه  یدرس

توانند به  یرا م محصل شرفتیو پ یابیارز ۀاطالعات دربار و سرپرست او محصل االنههر دو باشد. عالوه بر شهادتنامه س
 یررسدر سال ب کباریحداقل  دیبا زین محصلکنند. انضباط  افتیبا صحبت با معلم دریا و  نیجلسات والد قیعنوان مثال از طر

 شود.

نکرده  افتیرا در یپالن درس هاینسبت به استاندارد ،قابل قبول ینمره  درسی در مضمون محصل یلیسال تحص انیپادر اگر 
صورت او مجبور خواهد شد دوباره در همان  نیکند. در ا دایراه پ ی، ممکن است که او نتواند به صنف بعدناکام شود و باشد

امتحانات  ایمختلف  فیمثال انجام دادن تکال یوجود دارد برا یبه صنف بعد نافتی هرا یبرا  یگرید یها نهیصنف بماند، اما گز
 میکنند و سپس تصم یصحبت م محصلمعلم و سرمعلم مکتب ابتدا همراه سرپرست  ط،یشرا ونهگنیحال در ا نیبا ا  ،یاضاف

 که چگونه مشکل را حل کنند. رندیگیم

 مکتب یو غذاها ییمقطع ابتدا  یاوقات درس میتقس

 ییدر مقطع ابتدا یلیرسد. سال تحص یم انیشنبه ماه ژوئن به پا نیشود و در اول یدر اواسط ماه آگوست آغاز م یلیسال تحص
رسد. در آخر سمستر بهار  یم انیبه پا سمسیکر التیشده است. سمستر خزان با شروع تعط میبه سمستر خزان و بهار تقس

 زین یگرید التیتعط الت،یتعط نی. عالوه بر ارندیگ یرا جشن م یتابستان التیجشنواره بهار است که در آن آغاز شدن تعط
مهم  التیاز تعط یکیو مارس وجود دارد. اگر  هیدر فور یزمستان التیخزان و تعط التیعطمانند ت یلیدر طول سال تحص

مکتب آن روز رخصت خواهد  فتد،یمکتب ب یروز استقالل در روز ها ایشنبه مقدس و پاک، روز کارگر، پنج  دیمانند روز ع
 بود.

کوتاه تر  یدرس یتر ساعت ها نییپا یدر هر صنف متفاوت است. در صنف ها یدرس یساعت هایعنی  یطول روز درس
صنف  برای ساعت  و ۱۹-۲۵ در هفته یساعت درس زانیحداقل م ۱-۶ یصنف ها یباالتر است. برا ینسبت به صنف ها

 قهیدق ۴۵ یساعت درس کیوقفه وجود دارد.  یساعات درس انیساعت در هفته است. در م ۳۰ یحداقل ساعت درس ۷-۹ یها
 کشد. یطول م

 یگرم در سالن غذاخور یغذا نیمحصلنان چاشت وجود دارد که در آن به  یتر برا یوقفه طوالن کیدر اواسط روز مکتب 
سالم  یغذا کیمکتب  یارائه داده شده است. غذا فنلنددر مکاتب  یالدیم ۱۹۴۸مکتب از سال  یشود. غذاها یمکتب داده م

غذا،  نیا از.شوند یم هیشود ته یم هیتوص یحفظ سالمت یبرا فنلندکه در  یرسم هیتغذ یاست که بر اساس استانداردها یمعمول
 حصلینحال مهم است که م نیکند. با ا یم افتیدر یکردن روز درس یسپر یالزم و مهم را برا یو انرژ یمواد مغذ محصل

 را در خانه بخورند. یمفصل مغذیقبل از آمدن به مکتب صبحانه 

مکتب در نظر گرفته  یغذا هیامر در ته نیباشد، ا بندیپا یخاص یغذا میبه رژ یصح ای یمذهب یاخالق لیبه دال محصلیاگر 
خاص فرزندشان  ییغذا میبا معلم و کارکنان آشپزخانه مکتب درباره رژ دیبا محصلسرپرست  طیشرا نگونهیخواهد شد. در ا

 بخواهد.او داکتر را از سرپرست  یمانند گواه محصل یغذا میصحبت کند، مکتب ممکن است مستندات مربوط به رژ
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 خانه و مکتب انیم یهمکار

و  میتعل یمسئول اصل شهیسرپرستان هم رایمهم است، ز اریامر بس کی محصلمکتب و سرپرستان  انیم یهمکار فنلنددر 
 ی. بدون مشارکت و همکاررا دارد یدر طول روز درس محصل تیو ترب میتعل یتفرزندان خود هستند و مکتب فقط مسئول تیترب
 خانه و مکتب، کار مکتب موفق نخواهد بود. انیم

 نیانجام دادن ا یبرا یرد،گرا خود بر عهده ب ییاد گرفتن مسائل درس تیل مکتب محصل مجبور است مسئولوااز آغاز صنف 
حاصل  نانیمثال اطم یمهم است که سرپرستان اطفال، برا نیهم یخانواده دارد. برا قیو تشو تیبه حما ازین محصل تیمسئول

 از مکتب انجام دهند. عدخود را ب یخانگ فیکنند که فرزندشان تکال

( و vanhempainilta) نیمثال، جلسات والد یشود. مکاتب برا یانجام م یمختلف یخانه و مکتب به روش ها انیم یهمکار 
 یخانواده ها آن هارا که  در   یمشترک یجشن ها و سفرها نیهمه باز است و همچن یمکتب بر رو یکه دروازه  یروزها

ها به عنوان مثال از  آن نیمعلمان با والد محصلورد هر کنند. در م یم یرا سازمانده دتوانند شرکت کنن یم زین محصلین 
 کنند. یارتباط برقرار م تلفنو  لیمیا غام،یپ قیطر

استفاده  محصلین معلمان و سرپرستان انیبرقرار کردن ارتباطات م یبرا نیآنال یکیالکترون ستمیس کیاز مکاتب از  یاریدر بس
در تماس باشند.  گریکدیهر روز با  محصلتوانند در مورد موضوعات مربوط به  یدو م نیا ستمیس نیا قیشود از طر یم

کنند. معلمان و  یصحبت ممحصل  تیدارند و در مورد وضع زین یمعموال با هم مالقات حضورصل حممعلمان و سرپرستان 
 یاست. هنگام آن ها انیم یو همکاربرقرار کردن ارتباط  یراه برا نیکه کدام راه بهتر رندیبگ میتوانند با هم تصم یم نیوالد

 حصلخوب مشکالت م یبا همکار رایخواهد رفت ز شیبهتر پ صلحم تیو ترب میدو خوب کار کند، تعل نیا انیم یکه همکار
 از حد بزرگ شوند حل کرد. شیب نکهیمشکالت را قبل از ا نیتوان ا یطور م نیشود و ا یم ییآسانتر شناسا

ل با معلم م تیمکتب رضا یها تیاز کارها و فعال نیاگر والد صحبت کنند و در صورت لزوم  حصلنداشته باشند بهتر است او 
شاروالی توانند با  یم آن ها کند ینمو مقررات عمل  نیمشکوک شوند که مکتب طبق قوان نی. اگر والدرندیبا سرمعلم تماس بگ

 .رندی( تماس بگaluehallintovirasto)  یکل مرکز استیرکه با  ای ولسوالی

 در مکتب تیامن 

خوب  رفتار کردن با معلمان  را دارند.یافتن  تیو ترب میتعل یامن برا طیمح  کیحق داشتن  محصلینتمام  یطبق  قانون اساس
پالن  دیمکاتب باتمام  امن باشد. حصلم یتا حد ممکن برا دیبا زیمکتب ن ریاست. راه و مس حصلم فهیوظحصلین م ریو سا

دستورالعمل  دیمکاتب با نیداشته باشند. عالوه بر ارا گذارند  یم ریکه بر کل جامعه تاث ییروبرو شدن با بحران ها یمشخص برا
 ازسوء استفاده  نیاغتشاش و همچن ت،یمقابله کردن با مشکالت مختلف مانند خشونت، آزار و اذ یدر مورد چگونگ ییها

درست،  میکه نظم مکتب، تعل ندمخصوص به خود را دار یانضباط نیمصرف مواد مخدر را داشته باشند. تمام مکاتب قوان
 دهند. یم ارتقاءجامعه مکتب را  یو راحت تیامن

 یروان ای یکیزیخشونت ف به تی. آزار و اذستین رشیخشونت قابل پذ ایو  تیاغتشاش، آزار و اذ ض،ینوع تبع چیدر مکاتب ه
که مورد آزار و  یبا فرد سهیکننده معموال در مقا تیشود. فرد اذ یگفته م یگریگروه د ایفرد توسط فرد  کی هیدرازمدت عل

محبوب  ایتر، کالن تر و  یقو اکننده ممکن است جسم تیدارد. به عنوان مثال فرد اذ یتر یقو تیشود، موقع یقرار داده م تیاذ
استفاده کند. اگر متوجه آزار  رانیګزدن به د بیآس ایکردن و  دیترساندن، تهد یخود به عنوان مثال برا تیتر باشد و از موقع

دارد   فهی. مکتب وظردیبا معلم و سر معلم مکتب بالفاصله تماس بگ دیبا د،یمکتب شدداخل  ایدر راه مکتب و    یمحصل تیو اذ
 مشکالت دخالت کند. ونهګنیدر ا

از پالن  یبخش تیشود. موضوعات مرتبط با امن یانجام م تیو ترب میتعل قیدر مکتب از طر تیدن امنکوشش در ارتقاء دا
 نیشوند. ا یمختلف مورد بحث قرار داده م یدادهایو رو یمختلف درس یموضوعات در متن ها نیمکاتب هستند و ا یدرس

 داریپا یا ندهیرفاه و آ ست،یز طیحفظ کردن مح تیحمل و نقل، مسئول و تیموضوعات شامل رشد کردن به عنوان انسان، امن
 شوند. یم

 یسرگرم یو کلپ ها نیمحصل یو عصرگاه یصبحگاه یها تیفعال 

ل و دو   ییمقطع ابتدا حصلینم یتوانند برا یها م شاروالی ولسوالی  یکه دارا حصلینم یبرا نیم هستند و همچنکه در صنف او 
بعد  نیو همچن یهفته قبل از شروع روز درس یدر روزها یهای تی( هستند  فعالerityisopetuksen oppilasخاص ) یازهاین

 .ددهن بیدر بعد از ظهرها ترت یاز اتمام روز درس

(، حمایت کردن از همکاری میان مکتب و aamu- ja iltapäivätoimintaهدف از فعالیت های صبحگاهی و عصرگاهی ) 
خانه در تعلیم و تربیت طفل و همچنین ایجاد یک محیط امن برای رشد کردن او و فرصت دادن برای شرکت کردن در فعالیت 

برای اطفالی  های گوناگون و هدایت شده برای  طراوت و شادابی طفل است. فعالیت های صبحگاهی و عصرگاهی بخصوص
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روز های طوالنی کاری دارند بسیار مهم است. برای شامل کردن طفل در فعالیت های صبحگاهی و عصرگاهی  آن هاکه والدین 
 .ها می توانند هزینه ی ترتیب دادن این فعالیت ها از والدین بگیرند شاروالی ولسوالیباید پیشاپیش درخواست داده شود 

داده شده است. کلپ  بیترت  یسرگرم یمختلف در کلپ ها یها تیفعال ،یروز درس یافتناز مکاتب پس از اتمام  یدر بعض
ً  یمي كنند برا یسع یسرگرم یها ها ندارند، شرایط  یانجام دادن سرگرم یبرا یکه فرصت یاطفال یبرا اطفال مخصوصا

 است. یاریاخت حصلینم یبرا یسرگرم یها تیدر فعال نکردفراهم كنند. شرکت  راسرگرم كننده  یفعالیت هاشرکت در این 

 بزرگساالن یبرا ییآموزش مقطع ابتدا

( و درکالج شهروندان aikuislukioبزرگساالن ) سهی( در لaikuisten perusopetusبزرگساالن ) ییآموزش مقطع ابتدا
(kansalaisopistoارائه داده م )را در زمان  ییساخته شده است که آموزش مقطع ابتدا یکسان یآموزش برا نیشود. ا ی

را و یا فقط   ییمقطع  ابتدا یدرس یتواند تمام متن ها یم محصل زرگساالنب ییکامل نکرده اند. در آموزش مقطع ابتدا تیطفول
برسانند تا که  انیبه پا ییآموزش مقطع ابتدا یخواهند در بزرگسال یها م یرا  مطالعه کند. بعض یبخصوص یکورس درس کی

 بدهند. لیادامه تحص  یو حرفه ا یمکتب فن ایو  سهیبتوانند در ل

شود.  یاست انجام مگرفته شده بخصوص که در آن سن بزرگساالن مدنظر  یبزرگسال طبق پالن درس ییآموزش مقطع ابتدا
  یبرا یبه  کمک مال ازیتوانند در صورت ن یم حصلینت و ماس گانیرا حصلینم یبزرگساالن برا ییآموزش مقطع ابتدا

 کنند. تی( درخواست کمک و حماKelaاز اداره کال ) لیتحص

 لیسه 

 یحرفه ا یمکتب فن ای سهیخود را در ل التیتواند تحص یم محصل ییپس از به اتمام رساندن آموزش مقطع ابتدا
(ammattikouluادامه دهد. آموزش ل )حصلدر آن اطالعات م لیکند، بلکه تحص یآماده نم یحرفه ا چیه یرا برا محصل سهی 

 التیتحص یعنی لیحق ادامه تحص محصل یبرا سه،یل التیکردن تحص لیدهد. تکم یم شیافزارا مختلف  امینمض یدرباره 
را با  سهیل التیتواند تحص یبخواهد م محصلشود، اما اگر  یم لیدر سه سال تکم سهیکند. معموال ل یدر پوهنتون را فراهم م

 از چهار سال طول بکشد. شیب دینبا سهیدر ل التیحال تحص نیانجام دهد. با ا عتریسر

ا است.  گانیاو را یمعموال برا سهیدر ل التیباشد، تحص سهیل یکردن کل درس ها لیتکم محصلاگر هدف  بخواهد  یکس رگاام 
مجوز  یها  دارا سهیاز ل یبعض  رد،یبگرا از او کورس ها  نیا نهیهز سهیرا بخواند ممکن است ل سهیل انهگجدا یکورسها
 ریمجبورند کتاب ها و سا سهیل حصلین. مرندیبگ نهیهزحصل از م سهیل هاتوانند از تمام دوره  یهستند که بر اساس آن م یخاص

 یوقت غذا کیکردن  افتیتمام وقت درس بخوانند حق دراگر  یکنند، ول یداریخودشان را خود خر یو درس یمواد آموزش
از اداره کال  یلیتحص نهیتوانند کمک هز یساله هستند م ۱۷ یکه باال سهیل حصلیندارند. مرا در آشپزخانه مکتب  انگیگرم را

(Kela.درخواست کنند ) 

 متون درسی لیسه/امین درسیمض

 یصنف یدرجه بند سهیاست. ل ییآموزش مقطع ابتدا یلیاوقات سال تحص میمعموال مشابه به تقس سهیل یلیاوقات سال تحص میتقس
( lukujärjestys) یاوقات درس میتواند تقس یخود ممحصل شده اند و  یبند میمختلف تقس یبه کورس ها یمتون درس یعنیندارد 

کورس را پاس کرده باشد ، البته اگر  ۷۵حداقل  حصلکند که م یم جابیا سهیشدن از ل لیکند. فارغ تحص یخود را طراح
 محصلکورس ها را خود  هیهستند و بق یمطالعه کند. اکثر کورس ها  اجبار نیزکورس را  ۷۵از  شتریب تواندیبخواهد م حصلم
 تواند انتخاب کند. یم

 ا،یجغراف ،یشناس ستیز ات،یاضیر ،یخارج یزبان دوم کشور، زبان ها ات،یو ادب یعبارت اند از زبان مادر سهیل یمتون درس
هنر و  ،یقیورزش، بهداشت و صحت، موس ،یکه اخالق و اصول زندگ ایو  نیفلسفه، د ،یروانشناس ،یعلوم اجتماع خ،یتار
 .محصل ییو راهنما تیهدا

 یعال التیو شهادت نامه تحص سهیدر لمحصل  یابیارز 

شود.  یم یابیکه از امتحانات هر کورس میگیرد ارز یمعموال با توجه به نمره ا صلحم یلیتحص شرفتیو پ جینتا سهیدر ل
 سهیل یتمام کورس ها محصل نکهیشود. پس از ا یم نییو تع یهمان مضمون درجه بند ینمره هر کورس بر اساس پالن درس

 خواهد کرد. افتی( را درlukion päättötodistus) سهیل یلیکرد، او شهادت نامه فارغ تحص لیتکم تیرا با موفق

کنند.  یم افتیرا در  یعال التیکنند و شهادت نامه تحص یم لیرا تکم  یعال التیتحص یلیدوره تکم نمحصال سهیدر دوران ل
 یپلپوهنتون و  التیوارد شدن به تحص ازین شیپ ،یحرفه ا یسه ساله مکتب فن یدوره آموزش ای یعال التیداشتن مدرک تحص

 کسانی نیمحصلتمام  یبرا فنلندشود که در سراسر  یم ییشامل آزمون ها یعال التیاست. گرفتن شهادت نامه تحص کیتخن
امتحان  نیشود. حداقل چهار آزمون  که در ا یدو بار در سال بهار و خزان برگزار م یعال التیتحص یهستند. آزمون ها
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که  ییشرکت کنند. آزمون ها با حروف الفبا یشتریب یتوانند در آزمون ها یم نیمحصلهستند، اما  یگنجانده شده است اجبار
 شود. یم یابیشده ارز ی( رده بندL, E, M, C, B, Aدرجه ) نیدرجه به باال تر نیاز بدتر

 تحصیالت فنی و حرفه ای 

کنند به  یم یسع یحرفه ا یحرفه در عمل است. آموزش فن کی یریادگی( ammatillinen koulutus) یحرفه ا یهدف آموزش فن

 یحرفه ا ی. آموزش فندیپاسخ بگو یمختلف مسلک یدر حوزه ها یدر آن با آموزش دادن افراد حرفه ا یكار یجامعه و زندگ یازهاین
 کم است. بایتقر یحرفه ا یفن التیدر تحص یو مطالعات تئور یومعم یاست و سهم آموزش ها یعمل شتریب

گوناگون  و  یرا می توان به روش هابزرگساالن است  یجوانان و هم برا یلتحص یبرا یكه فرصت یحرفه ا یفن یالتتحص
در مکان های مختلف انجام داد ، برای مثال تحصیالت فنی  حرفه ای در مکاتب فنی حرفه ای، مراکز آموزش فنی حرفه ای 

برگزار میشود . همچنین مکاتب  (kansanopisto) و کالج های ملی (ammatillinen aikuiskoulutuskeskus) بزرگساالن
برای افرادی که  به علت معلولیت یا بیماری و مشکالت تحصیلی  (ammatillinen erityisoppilaitos) فنی حرفه ای ویژه

 .به طور منظم برای یادگیری نیاز به کمک و حمایت ویژه دارند، آموزش حرفه ای ویژه ای وجود دارد

حرفه  التی( تحصammatillinen perustutkinto) یحرفه ا هیپا التیتحص ،عبارتند از یحرفه ا یمقطع فن یلیمدارک تحص
توان در  یرا م التیتحص نی(. اerikoisammattitutkinto) یحرفه ا یتخصص التی( و تحصammattitutkinto) یا

 یبه روش آزمون عمل یلیمدرک تحص رفتنگانجام داد.  یارآموزبا قرارداد ک ایو  یدر آزمون عمل ،یحرفه ا ییآموزش ابتدا
 یبودن و تخصص کار یحرفه ا محصلبه این معنا است که   یآزمون عمل .بزرگساالن در نظر گرفته شده است یترجیحا برا

با کار مورد  طهدر راب دنیآموزش د یبه معنا یدهد. قرارداد کارآموز یدر عمل نشان م یعنیکار  یخود را در محیط واقع
 نظر در محل مناسب همان کار است.

مربوط به درس  یکتابها و اغلب مواد و ابزارها دیخود با حصلاست، اما م گانیمعموال را یه احرف یدر مقطع فن التیتحص
به طور  زیگرم ن یوقت غذا کی( ammatillinen peruskoulutus) یحرفه ا یفن ییکند. در آموزش ابتدا یداریرا خر شیها
ا از تحص یداده م محصلبه  گانیرا  ییها نهیممکن است هز یتخصص یو فن یحرفه ا یفن یلیو مدارک تحص التیشود، ام 

 گرفته شود.

از  میبه طور مستق ای  opintopolku.fi تیوب سا قیاز طر نترنتیمعموال در ا یحرفه ا یدرخواست کردن به آموزش فن
 شود یداده م بیترت یآزمون ورود انیمتقاض یشود. برا ی)آموزش بزرگساالن( انجام م یآموزش ینهاد ها تیوب سا قیطر
 رهیو غ یروانشناخت یها شیآزما ،یعمل یکارها ه،یاول فیها، تکال مصاحبه ،یامتحانات کتب آزمون ها ممکن است شامل نیکه ا

در  دیخود با یزبان یثابت کردن مهارت ها یکامل نکرده باشد، برا فنلندرا در  ییمقطع ابتدا التیتحص حصلباشد. اگر م
 .دشرکت کن  شدهدرخواست داده  شیکه برا یدر نهاد آموزش یسوئد ای یفنلندامتحان زبان 

 یحرفه ا یمقطع فن یلیتحص یدرجه ها 

از قبل در حرفه مورد  که( برای افرادی در نظر گرفته شده است ammatillinen perustutkinto) تحصیالت پایه حرفه ای
نظر تخصصی نداشته باشند، تحصیل کردن در این مقطع همچنین نیاز به مشارکت منظم در تدریس دارد. هدف از تدریس این 

دانش و مهارت های مورد نیاز در حرفه مورد نظر داده شود تا او خود را برای انجام دادن این حرفه در  محصلاست که به 
مختلف را می توان در تحصیالت پایه حرفه ای و در زمینه های زیر تحصیل  یحرفه  ۵۰بیش از  لندفنعمل آماده کند. در 

 کرد:

 تعلیم و تربیتو  یعلوم انسان •

 فرهنگ •

 یادار بخشتجارت  ،یعلوم اجتماع •

 یعلوم تجرب ای یعیعلوم طب •

 و حمل و نقل یفناور •

 ستیز طیو مح یعیمنابع طب •

 و ورزش صحت ،یاجتماعو  سوسیال •

 و اقتصا هیتغذ ،یگردشگر •
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 التیشود. تحص یانجام م تیو ترب میتعل استیر یحرفه ا یمقطع فن یبر اساس پالن درس یحرفه ا یروش آموزش در مقطع فن
 یحرفه ا  یشود. اغلب مطالعات و درس ها مربوط به دانش و مهارت ها یم لیسال تکم ۳الی  ۲ معموال در یحرفه ا هیپا

 یاز مطالعات در محل کار انجام م یخواهد شد. بخش ازین یکار یکه در زندگ ییها هارتدانش و م یعنیمورد نظر است،  
 دهند. یم لیرا تشک یحرفه ا هیپا التیاز تحص یبخش بزرگ یکار نیتمر ایو  یکارآموز .شوند

 یشود كه بخش یمشترک م یدرس یاز بخش ها یشامل تعداد یحرفه ا یفن التیتحص ،یحرفه ا یفن یدرس ها میعالوه بر تعل
 ،یخارج یزبان ها ،یمشترک عبارتند از زبان مادر یبخش ها نیبه انتخاب محصل است. ا گرید یو برخ یاجبار آن هااز 
حفظ  ،ینیکارآفر ،یکار یزندگ یمهارت ها ،یاجتماع یمهارت ها تباطات،اطالعات و ار یفناور ،یمیش ک،یزیف ات،یاضیر

. یطیمح ستیو دانش ز یهنر و فرهنگ، اخالق، روانشناس ،یورزش و صحت، دانش فرهنگ تیفعال ،یکار تیکردن ظرف
 .داد زانجامیتوان همزمان ن یرا م یحرفه ا یو فن سهیل التیتحص

 حرفه یفن التیدر طول تحص محصلشود.  یم یزیبرنامه ر شیازهایبا توجه به ن یشخص یپالن درس کی محصلهر  یبرا
و  ییکند. راهنما یبه طور فعاالنه شرکت م شیدرس یکند و خودش در پالن گذار یم افتیدر یلیو مشاوره تحص ییراهنما یا

 ییمهم است. هدف راهنما اریهستند بس یزندگ تیریمشکالت مد ای یریادگیمشکالت  یکه دارا نیمحصل یبرا یلیمشاوره تحص
کردن رشد حرفه  تیو تقو یو ارتقاء شخص شرفتیاز پ تیحما ،یلیتحص تیحاصل کردن از موفق نانیاطم یلیو مشاوره تحص

 سیتدر یبرا یشخص یپالن درس کی( که HOJKS) یشخص یپالن درس زین یحرفه ا یمقطع فن نیمحصل یاست. برا یا
 شود. یم هیاست ته

و در محل کار در طول دوره  یمعموال در امتحانات عمل یحرفه ا هیپا التیدر تحص محصل یو مهارت ها شرفتیپ یابیارز
دهد که چقدر با مهارت  یدر عمل نشان م یامتحانات عمل نیدر ا محصلاست که  یبدان معن نیشود. ا یانجام م یکارآموز یها
از هر  محصلدارد.  یآشنا یپالن درس یشده  فیو تعر یدرجه بند یارهایمطابق با مع یحرفه ا یفن تیو صالح یالزام یها

 او خواهد بود. یلیتحص پلمیاز د یشهادت نامه ها بخش نیکند و ا یم افتیکدام امتحان شهادت نامه جداگانه در

که  یافراد ی( براammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)  یحرفه ا یتخصص التیو تحص یحرفه ا التیتحص
 ایبدست آورده و  یسرگرم ایکار  قیمورد نظر را از طر یدر حرفه ا ییحرفه ا یمهارت ها الت،یتحص نیقبل از شروع ا

بدون شركت  یلیشدن  و گرفتن مدرک تحص لیگرفته شده است. فارغ التحص ظرمهارت ها باشند در ن نیبه توسعه دادن ا لیما
امتحانات  نیپاس کردن ا یبرا یآموزش یآمادگ یاست، اما دوره ها ریامکان پذ یها،  فقط با انجام دادن امتحانات عمل سیدر تدر

را عمال مانند  ازیمورد ن یهارت هافرد م ،یحرفه ا التیشوند. در امتحانات تحص یداده م بیترت زین یآموزش یدر نهادها
، محصل تخصص و مهارت خود را  با انجام  یحرفه ا یتخصص التیدهد و در امتحانات تحص ینشان م یفرد حرفه ا کی

 دهد. یسخت تر نشان م فیو تکال فیدادن وظا

روش  نی. در اردیگ یرا در محل کار فرا م یحرفه ا ،محصل( oppisopimuskoulutus) یقرارداد کارآموز التیدر تحص
 التیو آموزش محصل در طول قرارداد شامل تحص میتعل کند،یموقت با صاحب کار بسته م یقرارداد کار کی محصل ،یلیتحص

 کیدر   یتئور یموظف به شرکت کردن در درس ها محصلکار  لدر مح یریادگیشود. عالوه بر  یم یقرارداد كارآموز
 کی محصلهر  یشود. برا یمرکز آموزش بزرگساالن است كه معموال چند روز در ماه برگزار م ایو  یه احرف یمکتب فن
 شود. یم میتنظ تیو ترب میتعل استیشده توسط ر یدرجه بند یارهایبر مع یمبتن یشخص یپالن درس

تواند طول  یم محصل یقبل یو تجربه کار التیتا سه سال با توجه به تحص کیاز  یقرارداد کارآموز التیمدت زمان تحص
 یم تیو هدا ییکارآموز را راهنمایا  محصلشده است که  نییاستاد تع یا راهنما کی یدر محل کارآموز محصل یبکشد. برا
 یشخص ارتباط کیبه عنوان  راهنما و استاد  نیکند، ا یم یابیارز یرا در طول زمان کارآموز محصل شرفتیپ نیکند، همچن

کند. در طول  دایخود را پ یمناسب برا یمحل کارآموز دیخود با محصلکند.  یعمل م زین یمکتب و محل کارآموز انیم
 کنند. یم افتی( دستمزد درtyöehtosopimusکار ) طیمربوط به شرا یطبق قرارداد جمع نیمحصل ،یکار یروزها

 یحرفه ا یدر آموزش فن یفنلنداز زبان  یبانیپشت 

مهاجر  نیمحصل یدر حال حاضر بخصوص برا یحرفه ا یاز مکاتب فن یاریذکر شده، بس یو آموزش ها التیدر کنار تحص
شود را  یم دیتاک شتریمهاجران ب یفنلندزبان  یبر مطالعه و باال بردن مهارت ها آن هادر را که  یمختلف یآموزش یدوره ها
 افتنیآموزش ها منجر به راه  نیاز ا یشوند. برخ یمختلف ارائه م ینه هایمختلف در زم یآموزش یدوره ها نیکنند. ا یارائه م
حرفه به  کی التیبخش از تحص کیفقط  گریشوند و در بخش د یم هیپا یحرفه ا یفن التیکردن مدارک تحص لیو تکم
 یداده م ادی یحرفه ا یدر بخش ها یفنلندزبان  شتریب نیمحصل یبرا یآموزش یدوره ها نیشود. در ا یآموزش داده م محصل
 شود.
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( است که Valmaبه نام ) یدوره آموزش کی( Valma-koulutus) یحرفه ا یفن التیتحص یبرا یآماده ساز یدوره آموزش
خواهند مهارت  یدر نظر گرفته شده که م یافراد یمقطع برا نیاست. ا یحرفه ا یفن التیتحص یبرا محصل یآماده ساز یبرا
اطالعات،  یجمع آور یمهارت ها شامل مهارت ها نیتوسعه دهند. ا یحرفه ا یفن التیتحص انجام یخود را برا یریادگی یها

 یفرصت نی( همچنValmaشود. آموزش ) یم یکار یبا زندگ ییمهارت ها آشنا نیو همچن یزندگ تیریمطالعه و مد یمهارت ها
بر  یمبتن یشخص یپالن درس کی محصلهر  یبرا زیمقطع ن نیاست. در ا زین یفنلندزبان  شتریب یریادگیمطالعه و  یبرا
 شود. یم میاو تنظ یها ازین

 یحرفه ا یآموزش مقطع فن یتواند درخواست برا یم  محصلآن  انیکشد پس از پا یماه طول م ۶-۱۰ مقطع نیآموزش در ا
 یو ارائه م یو مراکز آموزش بزرگساالن سازمانده یحرفه ا یاست و در مکاتب فن گانیمقطع معموال را نیدهد. آموزش در ا

 شوند.

 opintopolku.fi تیوب سا قیاز طر نترنتیمعموال در ا یحرفه ا یآموزش فن یدوره ها گری( و دValmaدرخواست کردن آموزش )

شود که ممکن است  یم رفتهګ یمعموال امتحان ورود انیشود. از متقاض یانجام م یآموزش ینهاد ها تیوب سا قیاز طر میبه طور مستق ای
 مصاحبه باشد.

 حصیالت عالی ت

 می( تقسammattikorkeakoulu) کیتخن یپول یو به دانشگاه ها( yliopistoبه پوهنتونها ) یعال التیموسسات تحص فنلنددر 
پوهنتون بر  التیاست و تحص یکار یباال در زندگ یحرفه ا یمهارت ها یپاسخگو کیتخن یدانشگاه پل التیشوند.تحص یم

 یعمل یعنی یبر اساس علوم کاربرد شتریب کیتخن یدانشگاه پل یو آموزش ها لعاتباال است. مطا تیفیبا ک یعلم قاتیاساس تحق
 کیتخن یپل یپوهنتون ها و دانشگاه ها یعنی یعال التیاکثر موسسات تحص فنلنداست. در  ینظر شتریو مطالعات پوهنتون ب

به  یازیکنند ن یم یزندگ فنلندکه در  یرادشود. اف یم  نیتام اتیمال قیهستند و عمدتا بودجه ي این موسسات از طر یعموم
 .ارندرا ند یدانشگاه یها نهیپرداخت کردن هز

( yhteishaku) یتوان درخواست مشترک و سراسر یپوهنتون ها م ایو  کیتخن یپول یکردن در دانشگاه ها لیتحص یبرا
فرم کنکور در وب  یا یفرم درخواست کیمعنا است که درخواست کننده  با پر کردن  نیبه ا یداد. درخواست مشترک و سراسر

توان  یرا م یلیتحص یدرخواست دهد. اکثر رشته هاتحصیالت عالی مختلف  هتواند به چند موسس یم opintopolku.fi تیسا
را  یلیتحص یفصل خزان مقدار رشته ها یدر فصل بهار درخواست داد. در درخواست سراسر یفقط  در درخواست سراسر

ها و رشته ها زمان مخصوص و  از آموزش گرید یدرخواست کردن بعض یکم است. برا اریشود درخواست داد بس یکه م
ادامه  یکرد. برا افتیاطالعات در عالی یلیخود موسسات تحص تیتوان در وب سا یم آن هادارد. در مورد  دجداگانه وجو

 التیتحص ایو   سهیل التیکه  تحص یکسان یعنیتوانند درخواست دهند  یم طیشرا نیفقط واجد یدر موسسات آموزش عال لیتحص
 لیادامه تحص یبرافرد  در صورتی که ،معتبر هستند زین یارجخ یلیرا انجام داده باشند. مدارک تحص یحرفه ا یسه ساله فن

 تواند در کشور خود وارد دانشگاه شود.ب التیبا همان تحص

 یاعمال م انیانتخاب کردن دانشجو یها برااریمع نیخاص خود است، ا یانتخاب یهارایمع یدارا یعال التیهر رشته  تحص
 یعال التی. تمام موسسات تحصانجام می شود یورود یآزمون ها ای یلیبر اساس شهادت نامه تحص انیدانشجوانتخاب شوند. 

از رشته ها فقط تعداد  یلیخ یبرا رایگرفته شود ز شیشاپیالزم پ یآزمون ها آمادگ یشود برا یم هیدارند. توص یآزمون ورود
 شوند. یانتخاب م انیز متقاضا یکم

 یخواسته م انیاز رشته ها از متقاض یبرخ یباشد. در آزمون ها یامتحانات عمل ای یتواند امتحانات کتب یم یآزمون ورود
 التیتحص یانجام دهند. مهارت زبان برا زیرا نمربوط به کنکور  هیاول فیتکال ،یشود که عالوه بر انجام دادن امتحان ورود

صورت درخواست  نیکرد، در ا لیتحص یسیتوانند به زبان انگل یم ارشته ها ر یباال است. بعض اریبس فنلنددر  یدانشگاه
 .را نشان دهد یسیدر زبان انگل یمهارت کاف دیکننده با

 کیتخن یپول یدانشگاه ها 

ارائه شده  یحرفه ا  یفن یلیدر موسسات تحص آن هاکنند که مقدمات  یم سیمشابه را تدر یرشته ها کیتخن یپول یدانشگاه ها
ارائه  یرا به جامعه کار یکنند متخصصان یدارند و کوشش م یکار یبا زندگ کینزد یهمکار کیتخن یپول یاست. دانشگاه ها

سال بسته به  ۴.۵ یال ۳ کیتخن یپول یدن در دانشگاه هاکر لیداشته باشند تحص تمطابق یکار یدهند، که با الزامات زندگ
 انیشود. در پا ینامه م انیپا تیو در نها یکشد. مطالعات شامل سمستر کارآموز یو رشته طول م یلیدرجه و وسعت تحص

به دست آمده  یخود را در اعمال دانش و مهارت ها ییشود و توانا یآشنا م یموضوع تخصص کی اتر ب قیمحصل عم ،نامه
خود را در مقطع  یعال التیتواند تحص یم نیهمچن لاز رشته ها محص یکند. در برخ ینامه ثابت م انیدر عمل با انجام دادن پا

  .کند لیسال تکم ۱.۵ یال ۱در  یماستر
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 یطور یدرس  یاز پالن ها یسر کار هم بروند. بعض نتوانند در کنار درس خواند یم نیمحصل کیتخن یپول یدر دانشگاه ها
فقط از طرف شب  یحضور یکورس ها  ایو  ردیگیرا در دانشگاه  در بر م یکم یشده اند که  آموزش حضور یطراح

 اجرا کرد. نترنتیدر ا المث توان از راه دور، یبرگزارمیشوند ،اکثر کورس ها را م

 پوهنتون ها 

مختلف  یاز رشته ها یاریبس یتوان برا یم آن هاهستند که در  یچند رشته ا یلیموسسات تحص فنلند یاز پوهنتون ها یاریبس
 متمرکز هستند.  سیو اقتصاد  در تدر یهنر، تکنولوژ ریاز نظ یهاي خاص نهیاز پوهنتون ها در زم یبرخ یکرد. ول لیتحص

علوم  ،یعلوم انسان آن ها نیکرد که بزرگتر لیتوان تحص یرشته مختلف در سطوح و مقاطع مختلف م ۱۵در پوهنتون ها در 
ل دوره  یو تکنولوژ یعیطب معموال  نیشود و ا یسپر دیبا سانسیمدرک ل ای یگرفتن مدرک کارشناس یبرا یلیتحص یاست. او 

 یسال طول م ۲که حدود  ،یگرفتن مدرک ماستر یخود را برا مطالعاتتواند  یکشد. سپس محصل م یحدود سه سال طول م
 کشد ادامه دهد.

و سمت  کار یبه عرصه  یراه یاب یبرا رایرسانده اند، ز انیخود را به پا یمدرک ماستر فنلند یپوهنتون ها انیاکثر دانشجو
در پوهنتون  یعال التیاست. تحص یشرط مهم و ضرور یداشتن مدرک ماستر ،یاز مشاغل کارشناس یاریدر بس یدولت یها

 است. گانیکنند را یم یزندگ فنلنددر  یکه  به طور دائم یکسان یها برا

آماده  دکترا ای( LIC) نگرفت یخود را برا  یتواند پس از گرفتن مدرک ماستر یاست م یعلم قاتیعالقه مند به تحقمحصل اگر 

 .کند

 و پوهنتون آزاد کیتخن یپول یدانشگاه ها 

                  آزاد کیتخن یدانشگاه پول برای مثال .کردن وجود دارد لیتحص یآزاد برابخش  ،و پوهنتون کیتخن یپول یهمه دانشگاه هار د
(avoin ammattikorkeakoulu( و پوهنتون آزاد )avoin yliopisto ) تواند بدون آزمون و امتحانات  یهر کس م آن هادر که

گسترده  یلیتحص یکورس و بخش ها کیتوانند  یآزاد افراد م یعال التیکنند، در موسسات تحص لیوارد شوند و تحص یورود
به تعداد  یآن بستگ متیو ق ستین گانیآزاد را یعال التیکردن در موسسات تحص لیرا مورد مطالعه قرار دهند. تحص یتر

 یپول یخود را در دانشگاه ها التیشده از تحص نییتع یبخش محصل یشده دارد. وقت لی( تکمopintopiste) یواحد درس
وارد  التشیکردن تحص لیادامه دادن و تکم یدرخواست جداگانه برا قیتواند از طر ی، مکند لیو پوهنتون آزاد تحص  کیتخن

  شود. یپوهنتون عموم ایو  کیتخن یپول یدانشگاه ها

 نالیآموزش بزرگس

از  یاریهستند. بس لیدر کار خود به طور مداوم در حال تحص ازیمورد ن یمهارت ها یارتقا یبزرگساالن بیشتر برا فنلنددر 
مطالعه و درس  گرید یاریبس یکنند. برا شرفتیتوانند پ ینم یکار ینکنند در زندگ لیتحص شتریکنند که اگر ب یمردم فکر م

 در دسترس مردم وجود دارد. یاریمختلف بس یشآموز یاست. فرصت ها یسرگرم کیخواندن 

 یفن یلیموسسات تحص سه،یل ،ییدر مقطع ابتدا یعنیکتاب،  نیذکر شده در ا یدر تمام موسسات آموزش نندتوایبزرگساالن م
 ژهیبزرگساالن آموزش و یبرا یلیموسسات تحص نیاز ا یاریکنند. بس لیو پوهنتون تحص کیتخن یپول یدانشگاه ها ،یحرفه ا

مراکز آموزش  نیهمچن فنلندکنند. در  لیبزرگساالن بتوانند در کنار کار کردن تحص هدهند، تا ک یارائه م  نترنتیا قیاز طر یا
 .کنند افتیرا در یو حرفه ا یمختلف فن یلیبتوانند مدارک تحص  آن هابزرگساالن وجود دارد تا  یبرا یاریبس یحرفه ا یفن

بزرگساالن وجود دارد مانند مطالعات و آموزش آزاد  یبرا زیآموزش ن گرید یذکر شده، دوره ها یفرصت ها نیبر اعالوه 
 است. افتهیبازار کار که توسط اداره کار سازمان  ی( و آموزش هاvapaan sivistystyön opintoja) یو مدن یفرهنگ

 یو مدن یآموزش آزاد فرهنگ

 ی. محتواستین یلیشود که هدفش دریافت مدرک تحص یگفته م ی( به مطالعاتvapaa sivistystyö) یمدن یآموزش آزاد فرهنگ
را  یدوره ها آموزش یتوانند آزادانه محتوا ینشده است، بلکه خود برگزار کنندگان م فیتعر یبه طور رسم زیمطالعات ن

از  تیحما آن هابرگزارمیشود. هدف  یسرگرم ای یعموم یکنند. مطالعات معموال به صورت آموزش ها نییو تع یطراح
 یم تیحما فنلندو تنوع در جامعه  یبرابر ،یاز تحقق دموکراس آن هاحال  نیتوسعه، رشد متنوع و رفاه افراد است كه در ع

  كل جامعه مفید است. یها  برا تیفعال نیکنند كه ا

موضوع در آن  نیا افتنی. گسترش افتیگسترش  یالدیم ۱۹۰۰ لیبه خصوص بعد از دهه اول استقالل در اواکار فرهنگی آزاد
آرام کردن و  یبرا نیو همچن تیو ترب میو تعل یفرهنگ یپر کردن شکاف ها یجوان برا یملت تازه استقالل یافته  ازیزمان، ن
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آزاد  یموسسه آموزش کی یدارا یهر ولسوال بایبزرگساالن  بود. امروزه تقر یبرا یرو ضرو دیارائه دادن اطالعات جد
 .دیکن دایپ www.kansalaisopistot.fiرا در صفحه  یاطالعات تماس موسسات آموزش دیوانت یاست. شما م یمدن یفرهنگ

( کالج های ملی و työväenopistoموسسات آموزشی آزاد فرهنگی مدنی عبارتند از کالج شهروندان و کالج طبقه کارگر )
کنند ارائه می دهند. کورس ها معموال رایگان می که ثبت نام  کسانیها کورس های متنوعی برای  دانشگاه های تابستانی. این

نیستند و عمدتا در عصر ها و تعطیالت آخر هفته برگزار می شود. گزینه های مختلفی از کورس ها به عنوان مثال طیف گسترده 
و رقص، صنایع دستی، هنرهای تجسمی، فناوری اطالعات، موسیقی، تئاتر و مطالعات  ای از زبان ها، فعالیت های جسمانی

 اجتماعی وجود دارد.

 یآزاد و سخنران یآموزش دانشگاه ها ،یکار یزندگ یبرا یلیتکم یآموزش ها ،یمدن یآزاد فرهنگ یاز موسسات آموزش یبرخ
و  یفنلندآموزش زبان  شتریب  یمدن یگآزاد فرهن یاز موسسات آموزش یاریدهند. امروزه بس یارائه م زیرا ن یعموم یها

 کنند. یبزرگساالن را ارائه م  ییآموزش مقطع ابتدا

 آموزش ارائه شده توسط اداره کار  

در که  ایهستند و  کاریکه هنوز سن كار و شرایط  کار را دارند اما ب یبزرگساالن یبرا زین شتیاداره کار و امور کسب مع
آموزش  نیا افتیدر یکند. برا یم برگزار را (työvoimakoulutus) یمختلف مسلک ی، آموزش هامی باشند یکاریمعرض ب

کند كه  یآموزش ها انتخاب م نیشرکت در ا یرا برا نیاداره کار محصل .درخواست داد( TE-toimisto) اراداره ک به دیها با
و بازپرداخت  یکاریب یا نهیکردن کمک هز افتیاست. معموال محصل در طول دوره آموزش حق در نیز گانیاین آموزشها را

 دارد.هم سفر و غذا را  یها نهیکردن هز

شود. هدف  یمراکز آموزش بزرگساالن ارائه م ای یو حرفه ا یاست كه معموال توسط مکاتب فن یاغلب حرفه ا یآموزش مسلک
آموزش  یدوره ها برا نیا شتریاما ب ،از آن است یبخش ای یلیمدرک تحص کیکردن  لیتکم یآموزش یدوره ها نیاز ا یبرخ
محصل است. مدت زمان آموزش از چند روز تا چند  یقبل یکردن مهارت ها لیکمت ایارائه  و  یآموزش قبل یو ادامه  شتریب

 کرد. لیتکم یمسلک یتوان در آموزش ها یم زیرا ن کیتخن یپوهنتون و دانشگاه پول لینا تکم التیاست. تحص ریماه متغ

طول دوره ي نظرسنجی، انتخاب می شوند. در دوره ارزیابی دانشجویان برای این آموزش بر اساس مصاحبه یا یک معموال 
 مربی ارزیابی شایستگی فرد را برای راه یافتن به آموزش مشخص می کند.

 کردن لیتحص یبرا یمال ناتیتأم

 تیتوان حما یکودکان  نم ییآموزش مقطع ابتدا یوجود دارد. برا التیتحص یهزینه ها نیمأت یبرا یادیز یها نهیگز فنلنددر 
 نهیکمک هز( Kela)اداره کال  .دریافت کرد توان یم ییبعد از مقطع ابتدا التیتحص یدرخواست کرد، اما برا یمال یایو مزا
در مقطع  نیمحصل یحرفه ا یو مکاتب فن  سهیل نیمحصل یعنیمقطع متوسط  نیرا به تمام محصل( opintotuki) یلیتحص ی

 نهیدهد. کمک هز یارائه م نند،یب یمقطع ها آموزش م نیا یبرا یکه در سطح آمادگ نیمحصل یبرا نیو همچن یعال التیتحص
توان فقط  یكه آن  را م شدبا یم( opintolaina) ییدانشجو یو قرضه ( opintoraha) یلیتحص یشامل کمک مال یلیتحص ی
 محصل دارد. التیتحص زانیبه م یکرد و طول آن بستگ افتیدوره مشخص در کی یبرا

محصل از جمله  سن و سال ، میزان استقالل ، شرایط  یو  شرایط  زندگ یتحصیل یبه مؤسسه  یتحصیلمقدار کمک هزینه ي 
در هر ماه حدود  یلیتحص یصورت متاهل بودن به  تعداد فرزندان او بستگي دارد كه حداکثر مبلغ کمک مالدر تجرد و تاهل و 

 .باشد یم وروی ۲۵۰

محصل به  لیدل نیکند، به هم یم یدولت نیآن را تضم (Kela)ا اداره کال از بانک درخواست مي شود، ام   ییدانشجو یقرضه 
بازپرداخت شود.  التیتحص افتنی انیبعد از پا دیندارد. قرضه با یازیکردن قرضه ن نیتضم یبستگان خود برا ایدوستان و 

 در هر ماه است. وروی ۴۰۰کنند  یم لیتحص فنلندکه در  نیمحصل یبرا ییجودانش یحداکثر مبلغ قرضه 

 زانیخانواده، اندازه آپارتمان و م تیمانند جمع ،است یاریعوامل بس ریتحت تاث یمسکن و دادن آن به متقاض نهیکمک هز زانیم
 یکل ی نهیکمک هز یبرا دیتوان یم او، فرد را نکند یالزم زندگ یها نهیهز تیذکر شده کفا یها نهیاگر کمک هز و اجاره

(yleinen toimeentulotukiدرخواست کن )تیتون در وب سا یاداره کال را م یها نهیدر مورد کمک هز شتری. اطالعات بد 
www.kela.fi   کرد. دایپ 

را ( aikuiskoulutustukiآموزشی بزرگساالن )افراد بزرگسال که دارای  سابقه طوالنی کار هستند می توانند کمک هزینه ی 
ی آموزشی بزرگساالن را  فردی  توسط صندوق آموزش بزرگساالن تأمین می شود. کمک هزینهکمک هزینه دریافت کنند. این 

سال سابقه کار باشد و در مرخصی تحصیلی از کار خود بسر می برد. این کمک  ۸می تواند درخواست کند که حداقل دارای 

http://www.kansalaisopistot.fi/
http://www.kela.fi/
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نه را می توان برای طیف گسترده ای از مطالعات که مهارت های فرد را تکمیل می کند یا منجر به گرفتن مدرک تحصیلی هزی
را ارزیابی ( تقاضای هر متقاضی aikuiskoulutusrahastoیا بخشی از آن می شود دریافت کرد. صندوق آموزش بزرگساالن )

دریافت کنندگان کمک هزینه ی آموزشی  .دارا می باشدآموزشی بزرګساالن را می کند، که آیا معیارهای دریافت کمک هزینه ی 
 بزرگساالن نیز میتوانند قرضه دانشجویی که توسط اداره کال تضمین می شود را درخواست کنند.

 قیکند که  از طر لیتحصکار  یروین یمسلک یآموزش هادر  یکاریب یایتواند با استفاده از مزا یاداره کار م کاریب یمشتر 
شود  یم پلمیبه د یکه منته گرید یدر رشته ها یکاریب یایتوان با استفاده از مزا یم نیشود. همچن یاداره کار درخواست م

 بخشد. یشخص را بهبود م یشغل یفرصت ها التیباشد كه تحص تهاداره کار باور داش و در صورتی که  کرد لیتحص زین

فرد باشد و  یاصل تیفعال دیخواهد، درس خواندن با یدر آموزش که خود فرد آن را م یکاریب نهیکردن کمک هز افتیدر یبرا
که  ایکرد  لیتحص یلیماه در واحد تحص ۲۴توان حداکثر به مدت  یم یکاریب نهیساله باشد. با کمک هز ۲۵حداقل  دیمحصل با
توانند کمک  یم یآموزش مسلک انیدانشجو ،یکاریب نهیعالوه بر کمک هزل کرد. یتحص ییابتدا التیماه در تحص ۴۸به مدت 

 کنند. افتیآموزش در یدر روز ها زین لیرفت و آمد به محل تحص نهیهز

 فنلندکردن از خارج از کشور به  لیتحص لیفقط به دل یشود. اگر کس یاعمال م فنلند نیذکر شده فقط به ساکن یها نهیکمک هز
 خودش پرداخت کند. دیخود را با یو زندگ لیتحص نهیمهاجرت کند معموال هز

 سوال ها و بحث

نسبت به کشور این موضوع نگرش در  یتفاوت ها و شباهت ها با موضوع تعلیم و تربیت چگونه برخورد می شود؟ فنلند. در ۱
 یست؟چ شما

 ؟چیستارزش ها  ینشما در مورد انظر ؟ گذاشته است یرتأث فنلند تعلیم و تربیتنظام  یشینهکدام ارزش ها بر پ .۲

 ؟دارد فنلندتحصیل کردن در  یرا برا یچه امکانات مهاجربه نظر شما یک فرد  .۳

 ؟و چرا یدر چه  رشته ا د؟یکن لیتحص فنلنددر  دیخواه یشما م ایآ .۴

 وجود دارد؟ فنلنددر  التیتحص یمال نیتأم یبرا ییچه راه ها. ۵
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 فنلنددر  امرار معاشو کردن کار  :۶فصل 

 بازار کار

 سرکار شدن

 معاش کاری و مالیات

  یکاریمواجه شدن با ب

 کار آفرینیو  تجارت کردن

 بازار کار

دهند  یمشاغل را ارائه م انیکه در آن کارفرما یو کارکنان است، جا انیکارفرما نیبازار ب کی( työmarkkinatبازار کار )
 یم یبا هم  قرارداد کار آن هادهد  یکارمند ارائه م کی یرا برا یکه کارفرما مسلک یو کارکنان به دنبال کار هستند. هنگام

و  استیس ریاز جامعه است که تحت تأث یشود. بازار کار بخش مهم یم جادیا یکار طهراب کی آن ها انیطور م نیو ا بندن
 یم تیمختلف در بازار کار فعال یمختلف و از نهاد ها یها تی. افراد در موقعردیگ یقرار م یاجتماع یها یریگ میتصم گرید

 .کنند یم تیهدا یاقتصاد یمعاهدات و چرخه ها ن،یبازار کار را قوان تیکنند. فعال

بر ساختار  یقابل توجه راتیدر ساختار کسب و کار تاث راتییاست. تغ افتهیکرده و توسعه  رییدر طول زمان تغ فنلندبازار کار  
ا به مشغول بودند، ام   یجات به کار کشاورز هیها در قر یفنلند شتریب یالدیم ۱۹۰۰قرن  لیاوا شته است. درگذابازار کار 

را ارائه داد. امروزه اکثر افراد  یادیکرد. به طور خاص صنعت جنگل مشاغل ز شیافزا هشروع ب یصنعت دیکار تول جیتدر
 .کنند یشاغل در بخش خدمات کار م

شود. در بازار کار افراد  یم تی، مذاکره و توافق کردن در مورد مسائل مختلف هدا کیتوسط فرهنگ دموکرات فنلندبازار کار 
سطح  لیو مقررات بازار کار از قب نیموسسات در مورد قوان نیشوند. ا یم یندگینما نفعیذ یموسسات مانند انجمن ها قیاز طر
بازار کار  ستمیبه نام س ستمیس نیکنند. ا یمذاکره و توافق م رهیو غ ییبهبود اشتغال زا یاقدامات برا ،یر، ساعت کامعاش

(työmarkkinajärjestelmä )تغییر پیدا کرده آن  یبه شکل فعلشده است و  لیتبد جیبه تدر ستمیس نیل اشود، شک یم ادی
  .است

 شامل آن نمی شوندکه  یکار و افراد یروین

از دیدگاه بازار کار افراد یا به عنوان نیروی کار و یا به افراد که خارج از آن هستند طبقه بندی می شوند.  افرادی که سر کار 
می روند و یا افرادی که بیکار هستند همكی شامل نیروی کار می شوند. بیکاران  با اینکه سرکار نیستند ولی برای بازار کار 

ا افراد ند به عنوان افراد بیکار که در جستجوی کار ها آندر دسترس هستند. زیرا  در اداره کار خود را ثبت نام کرده اند. ام 
خارج از نیروی کار برای بازار کار در دسترس نیستند. این گروه  به عنوان مثال از افرادی که به خاطر بیماری در مرخصی 

کنند، بازنشستگان، محصلین و افرادی که در سربازی هستند تشکیل می هستند، افرادی که در خانه از اطفال خود مراقبت می 
  بود. درصد ۱۰ فنلنددر میالدی نرخ بیکاری  ۲۰۱۷د. در سال نشو

 مختلف یو مسلک ها انیمختلف کارفرما یسکتور ها

از  یکنند. سکتور خصوص یکنند کار م یم یندگیمختلف جامعه نما یمختلف که از سکتورها انیکارفرما یمردم برا فنلنددر 
 .شود یها م شاروالی ولسوالیشود. سکتور عامه شامل دولت و  یبازار کار شامل شرکت ها انجمن ها و سازمان ها م دگاهید

 کارکردن در استخدامش هستند. یبرا یها یفنلنداز  درصد ۷۲د است که حدو فنلندکارفرما در  نیبزرگتر یسکتور خصوص
 کنند. یدولت کار م یبرا درصد ۵ ها هستند و حدود شاروالی ولسوالیکارگر در استخدام  تیاز جمع درصد ۲۳حدود 

طبقات  شغل  نیشوند. به ا یم یکند طبقه بند یکه کارمند در آن کار م ییو مکان ها تیمسلک ها به طبقات مختلف طبق ماه
  کرد. یمختلف طبقه بند یارهایتوان با توجه به مع یشود. مسلک ها را م یگفته م یحرفه ا ای یمسلک

 

 :مختلف به عنوان مثال یمسلک ها در بخش ها
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 و صحت یاجتماعیا  الیخش سوسب •

 بخش تجاری •

 بخش خدمات  •

 و ترافیک بخش حمل و نقل •

 یتکنولوژبخش  •

 ارتباطاتفرهنگ و بخش  •

 صنعت ساخت و ساز •

 بخش تعلیم و تربیت •

 صنعت هتل و رستوران •

 بخش دولتی •

 و بخش خدمات هستند. یبخش تجار ،یصنعت و فناور ،یو صح یاجتماع یبخش ها فنلنددر  انیکارفرما نیزرگترب

 شود؟ یم دایکار پ یکار  یدر کدام بخش ها

 کار مواجه یرویبا کمبود ن یاز بخش ها یکار است. بعض گرید یاز بخش ها شتریب یکار یاز بخش ها یدر برخ فنلنددر 
از حد  شیکارگران ب یعنی ست،ین ندبه کار در آن بخش لیکه ما یهمه کسان یبرا یکافکار  گرید یکه در بخش ها یدر حال ،اند
 د.نوجود دار شدر آن بخ ازین

 یکار انسان یروین نیگزیجا آن هادر  یو تکنولوژ یرفته است که  فناور نیاز ب فنلنددر   ییگذشته مسلک ها یدهه ها یطدر 
 نیشتریب یو کار ادار یدیو تول یصنعت یشدند. بخش ها یانجام م ادیمسلک ها با روال مشخص و تکرار ز نیشده است. ا

 است. افتهی شیدر بازار کار افزا یو خدمات یصتخص فیکاهش را داشته است. و در مقابل سهم وظا

و در صنعت ساخت و ساز وجود دارد. کمبود  یو صح یاجتماع یکار در بخش ها یرویکمبود ن نیشتریحال حاضر بدر 
 صنعت ساخت و ساز وجود دارد. یاز حرفه ها یمعلمان کودکستان  و برخ ژه،یمعلمان و یمثال برا یبرا نیکار همچن یروین

ا نا  یاز معلمان )آموزش ها یانبار، پرستاران اطفال، کمک معلمان، برخ رانیسکرترها، مد انیدرم ازیاز ن شیکار ب یرویم 
کارشناسان علوم  یبرخ  نیهنرمندان و کارمندان بخش پوشاک و همچن ک،ی( طراحان گرافسهیمکتب باال و ل ،یو حرفه ا یفن
را می توانید از وب سایت  کینزد ندهیبازار کار در آ تیاطالعات در مورد وضع .وجود دارد یعیطب

www.ammattibarometri.fi  .بخوانید  

( راحت وارد بازار sosiaali- ja terveysalaاز میان فارغ التحصیالن تحصیالت عالی، متخصصین بخش اجتماعی و صحی )
بخش های فناوری تکنولوژی و تعلیم و تربیت نیز پیدا کردن کار آسان است. فارغ التحصیالن تحصیالت کار می شوند. در 

عالی در بخش علوم تجاری و اجتماعی، چهارمین بخشی است که کار پیدا کردن در آن آسان است. افراد که از بخش های علوم 
یدا میکنند. انتخاب رشته و تخصص گرفتن در یک حوزه خاص انسانی و علوم طبیعی فارغ التحصیالن شده اند به سختی کار پ

 تا حد زیادی کار پیدا کردن فرد تحصیل کرده را تحت تأثیر قرار می دهد.

 بازار کار یالزامات/استاندارد ها

و تخصص مربوط به آن مسلک را یاد داشته باشد.  اتیشود که ضرور یرود و خواسته م یدر هر مسلک از کارگر انتظار م
خوب  التیخوب ارزش خاص خود را دارد. تحص التیتحص فنلندتوان گفت که در بازار کار  یم یحال به طور کل نیا اب

 یشخص باالتر باشد همان قدر راحت تر سر کار م التیاست. هر چه قدر تحص افتنیاز عوامل موثر بر اشتغال  یکیداشتن 
 شود.

 ییابتدا التیکه تحص یکسان یتقاضا برا گرید یشوند، اما از سو یشکل ممکن سر کار م نیبه بهتر یعال التیبا تحصافراد 
را  داریکار خوب و پا کیلزوما  یمدرک دانشگاه کیحال داشتن  نیوجود دارد. با ا زین نهیکم هز یخدمات یدارند در بخش ها

از  یاریبس ریاشتغال تحت تاث الت،یعالوه بر تحصبه بازار کار است.  افتنی راه یبرا هیالزام اول کیکند بلکه  ینم نیتضم
قرار  نیز شخص، سن و محل اقامت کارجو یظاهر تیماه ت،یمانند فعال بودن شخص، رفتار، شخص یشخص یها یژگیو

 دارد.

http://www.ammattibarometri.fi/
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 دیافتن زندگی کاری بوجود آمده ان رییتغ که با الزامات

کل دوره  یکرده است. در گذشته اکثر مردم سالها و حت یادیز رییگذشته تغ یمسلک ها در دهه ها تیو ماه یفنلند یکار یزندگ
و بخش پذیر تر شده است.  دارتریناپا یکار یتمام روز مشغول بودند. امروزه زندگکار در  یمکان کار کیکار خود را در 

کوتاه مدت،  یکار یوقت  و قرارداد ها مهین یدهند. مسلک ها یمختلف انجام م انیکارفرما یکار را همزمان برا نیچند یبرخ
 ت،یفعال ت،یمانند خالق اتیکند که کارگر خصوص یم جابیا راتییتغ نیاست. ا افتهی شیکوتاه مدت افزا یمسلک ها یعنی

 و شبکه خوب داشته باشد. یاجتماع یمهارت ها ،یریانعطاف پذ

به طور  دیخود را با یکند. بلکه فرد مهارت ها لیتحص یحرفه خاص در سن نوجوان کیکه فرد در  ستین یفقط کاف نیا گرید
 پاسخ دهد. افتنیکار  یبازار کار و رقابت برا رییدر حال تغ شهیهم یازهایمداوم به روز کند تا که بتوان به ن

از کارمندان  انیدارد. کارفرما یارزش خاص مختلف فیبه وظا یدگیرس یدر بازار کار تخصص چند منظوره و آماده بودن برا
این نیز یک به توسعه تخصص خود داشته باشند.  لیتماهمچنین و  یخود تعهد قو یبه اهداف کار آن هاخود انتظار دارند که 

 و به بازار عرضه کند. فیخود را به طور موثر توص یداشته باشد مهارت ها ادیمهم است که فرد  امر

شود. در  یم دیدر تمام مسلک ها تأک بایاطالعات و ارتباطات تقر یفناور یداشتن مهارت در زمینه  یتکنولوژ  شرفتیبا پ
شود  یاز کارمند در خواست م گرید یمسلک ها یکند، اما در بعض یم تیکفا ییابتدا یاز مسلک ها داشتن مهارت ها یبعض

 تریئبوک و تو سیف ن،ینکدی)ل یاجتماع یهاداشته باشد. رسانه یتکنولوژ یستم هایس تیریدر مد ییباال اریبس یکه مهارت ها
 است. دیکار کردن مف یبرا همکار و یجستجو ی( هم برارهیو غ

 بازار کار ستمیس

 ندهیو نما انیکارفرما ی ندهینما یاز سازمان ها ستمیس نیو توسعه داده شده است، ا لیدهه تشک نیچند یط فنلندبازار کار  ستمیس
 یحرفه ا ای یشق مسلک کیمتعلق به  هیهر اتحاد یشده است. اعضا لیدولت تشک ندگانیها و نما هیاز اتحاد یعنیکارگران،  ی

 مشابه هستند.

 یصنعت یها هیو اتحاد یکارگر یها هیاتحاد

سازمانها  نیهستند. ا یبزرگ ی( سازمان هاtyöntekijöiden ja työnantajien liitot) انیکارگران و کارفرما یها هیاتحاد
از منافع  یاسیبر جامعه و مسائل س یرگذاریتاث قیشود از طر یمربوط م آن ها یکه به اعضا یکند در تمام امور یتالش م
کارکنان و  شتریببرند که ب شیخود را به طور موثر پ یتوانند منافع اعضا یم یها تنها زمان هید. اتحادنخود دفاع کن یاعضا

 باشد. هیعضو اتحاد انیکارفرما

به سه اتحادیه مرکزی معاش بگیران  آن هاکارکنان یعنی افراد معاش بگیر چندین اتحادیه های کارگری دارند که همه ی 
(palkansaajakeskusjärjestö تعلق دارند. اتحادیه های ) فنلندمرکزی عبارتند از اتحادیه مرکزی اصناف (SAK اتحادیه ،)

(، اتحادیه مرکزی کارمندان فارغ تحصیل از Toimihenkilökeskusjärjestö STTKمرکزی کارگران و کارمندان )
خیلی خوبی سازمان به طور کارمندان   فنلند(. در korkeakoulutettujen keskusjärjestö AKAVAتحصیالت عالی )

مربوط به مسلک خود هستند.  ی، عضو اتحادیه کارگری در زمینه فنلنددرصد از کارکنان  ۷۰یافته اند. در حال حاضر حدود 
 این رقم یکی از باالترین رقم ها در جهان است.

خود  خیبخشند. در طول تارکار را بهبود ب طیکنند تا شرا یکنند و تالش م یاز حقوق کارگران دفاع م یکارگر یها هیاتحاد
ساعت کار در هفته،  ۴۰مثال  یکارکنان شده اند. برا یمختلف برا یایاز مزا یگسترده ا فیط یها موفق به مذاکره  هیاتحاد
 یم ایمزا نیشامل ا ،یکار یمنیو ا ینه فرزند، قانون خدمات صحیو خانواده، کمک هز یمادر یساالنه، مرخص التیتعط
 .شوند

شروع به شکل گرفتن  یکه جامعه مدن یگردد، زمان یبر م یالدیم ۱۸۰۰به اواخر قرن  یکارگر یها هیجنبش اتحاد خیتار 
بودند  یکارگر یانجمن ها ،یکارگر یها هیاز به وجود آمدن اتحاد شیكردند. پ سیشروع به تاس فنلندکرد سپس انجمن ها در 
آخر قرن  یدر سال ها یکارگر یواقع یها هیاتحاد نیمتمرکز بودند. اول یگرمو سر یآموزش یها تیکه به طور عمده در فعال

 شدند. سیتاس یالدیم ۱۸۰۰

نفوذ جنبش  یالدیم ۱۹۴۰شدند. تا دهه  زهیکالیکرد و راد تیحما یستیالیسوس یاز ارزشها یدر اواسط قرن جنبش کارگر
شروع  یکارگر یها هیدهه به بعد جنبش اتحاد نینسبتا کوچک بوده. از ا شیبوده و تعداد اعضا فیضع یکارگر یها هیاتحاد
شروع به بستن  انیکارفرما ندگانیو نما یکارگر یها هیشدند. اتحاد یبزرگ اجتماع یتفعال کیبه  لیکردند و تبد افتنی تیبه تقو

 شد. شتریب یالدیم ۱۹۴۰توفق نامه ها  از اواسط دهه  نگونهیکار کردند، بستن ا طیربوط به شرام یجمع یتوافق نامه ها
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هستند  ریز یمرکز یها هیمتعلق به اتحاد آن هاکنند، كه  یرا م آن ها یندگینما انیکارفرما یها هیاز اتحاد یاریامروزه بس
 ها شاروالی ولسوالی، سازمان بازارکار (Elinkeinoelämän keskusliitto EK) فنلند عیصنا یمرکز هیاتحاد

(Kunnallinen KT työmarkkinalaitosسازمان بازار کار دول ، )یت (Valtion työmarkkinalaitos VTML سازمان  )
  ( .Kirkon työmarkkinalaitos) سایبازار کار کل

  سه جانبه یهمکار

است  یبدان معن نیشود. ا ی( اجرا مILOکار ) یالملل نیاصول سازمان ب یمذاکره و توافق بازار آزاد بر مبنا ستمیس فنلنددر
و حکومت کشور در مورد مسائل مهم بازار کار  انیکارفرما یسازمان ها ،یکارگر یها هیمهم در بازار کار اتحاد ګروهکه سه 
 .دکنن یمو توافق مذاکره  یکار یو زندگ

گردد،  یبر م یالدیم ۱۹۴۰آن به سال  یها شهیشود و ر یم ادی( kolmikantasopimusبه نام توافق سه جانبه ) ستمیس نیا 
 کیاز  یرا به عنوان بخش افتهیبازار کار سازمان  یها تیفعال یکارگر هیو اتحاد انیکارفرما یكه در آن زمان سازمان ها

 مهیحوادث کارمندان، ب مهیسه جانبه  به عنوان مثال در مورد ب یهمکار لهیسشناختند. به و تیبه رسم کیجامعه دموکرات
 خانواده مذاکره شده است. یو مرخص یو حقوق بازنشستگ یبازنشستگ یایمزا ،یکاریب

د. در ( در بسیاری از سطوح مختلف مورد بحث و مذاکره قرار می گیرtyömarkkinasopimusبازار کار ) های توافقنامه
های  توافقنامهقانون کار و  فنلندواقع کل سیستم بر اساس توافق و میانجیگری، یعنی همکاری بین طرفین صورت میگیرد.  در 

 حقوق و تعهدات کارکنان را تنظیم می کند. ،بین سازمان های بازار کار، زندگی کارگری

و توسعه قانون کار را بر عهده دارد.  هیته تیو کارکنان مسئول انیکارفرما ،سازمان ها یوزارت کار و اقتصاد با همکار
قنامه توافو شده   متمرکز یورود یا درآمد یدر مورد راه حل ها مثال یو کارکنان برا انیکارفرما یبزرگ مرکز یسازمان ها

معاش کارمندان  یعموم یها استیتواند در مورد س یمثال م یبرا کراتمذا نیکنند، ا یمذاکره م یسازمان مرکز یعموم یها
 باشد.

یاد درآمد دولت  یکل یاسیراه حل س کیتوافقنامه به عنوان  نیکند. ا ینامه ها شرکت م توافق نیدر ا زیاوقات حکومت ن یگاه
 یو اجتماع یاتیمال ،یاقتصاد یها تیها و فعال استی. عالوه بر مسائل مربوط به حقوق و معاش کارمندان در مورد سمی شود
 .ردیگیم رتتوافق صونیز بازار کار  همرتبط ب

 انیکارفرما یها هیو اتحاد یکارگر یها هیمربوط به کار، اتحاد یمرکز یمتمرکز شده توسط سازمان ها یها توافقنامهبر اساس 
مورد نظر  یکار بخش کار طیشرادر مورد بندند که در آن  یکار را م طیمربوط به شرا یقرارداد جمعکاری در هر بخش 

خواهند توافق متمرکز شده انجام دهند، بلکه در  ینم شهیمبازارکار ه یمرکز یداده شده است. سازمان ها حیمشخص تر توض
ازار کار توافقنامه در مورد ب زیتوانند توافق کنند. در سطح اروپا ن یم میبه طور مستق یکارگر یها هیکار اتحاد طیمورد شرا

  .ردیگ یموثر صورت م یها

 قانون کار

 :مثال یشود. برا یمختلف م نیاز قوان یاریقانون کار شامل بس

 قانون قرارداد کار •

 یساعات کارقانون زمان و  •

 ساالنه التیقانون تعط •

 و مساوات  برابریقانون  •

 یکار یدر زندگ یخصوص میقانون حفظ حر •

 کار طیمربوط به شرا یقانون قرارداد جمع •

 یتناوب یمرخصون قان •

 معاش پرداخت تیقانون امن •

در بخش  یندگینما ،یتجار یشرکت ها نیب یدر مورد طرح مشارکت کردن کارکنان )به عنوان مثال همکار نیقوان •
 و صندوق کارکنان( تیریمد

 یکار که توسط سازمان ها طیمربوط  به شرا یجمع یتوان در قراردادها یاز کارمند است. البته م تیاساس قانون کار حما
بهتر نسبت به قانون کار به توافق  یکار طیدر مورد شرا یکار یدر قرارداد شخص ایشوند و  یبسته م انیکارمندان و کارفرما

 .دیرس
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نباید تحت هیچ شرایطی نقض شوند. اما بجای بعضی از قوانین کاری  آن هابرخی از بخش های قانون کار اجباری هستند یعنی 
و  فنلنددیگر می توان به قرارداد جمعی مربوط به شرایط کار اتکا کرد. حداقل شرایط قانون کار به تمام کارهای انجام شده در 

شود. تطبیق شدن قانون کار در عمل، تحت نظارت مقامات ایمنی و بهداشتی مسلکی  همچنین به اتباع خارجی اعمال می
(työsuojeluviranomainen است. که در  )یکل مرکز استیر (aluehallintovirasto.کار می کنند ) 

ساالنه  التین تعطو قانو  یبخش ها در قانون کار، قانون قرارداد کار، قانون زمان و ساعات کار نیکارمند مهمتر کیاز نظر 
 .است

 قانون قرارداد کار

قانون  نیشود. در ا یاعمال م یقانون کار است که به تمام روابط کار یستون اصل  (työsopimuslaki)قانون قرارداد کار
 .ندارد یتیکار اهم تیفیک ایشکل اشتغال 

 شده است: بیتصو لیدر قانون قرارداد کار موارد ذ

 قرارداد کاریانجام دادن  •

 کارفرما و کارمند یتمسئول و تعهدات •

 کارمندانو مساوات  یبرابر •

 کاری یطحداقل شرا یینتع •

 مرخصی خانواده یبرا و حقوق کارمندانحق  •

 تعطیل کردن کارمند از کار •

 دادن به قرارداد کاریپایان  •

 خسارات جبران کردن یتمسئول •

 مندانکار یندگاننماجایگاه  •

 یالملل نیقرارداد کار ب •

 یقانون زمان و ساعات کار

قانون  یشده است. اجرا کردن اکثر بخش ها نییکارمندان تع یساعت منظم کار( työaikalaki) یدر قانون زمان و ساعات کار
توان متفاوت عمل کرد و بر اساس  یقانون م نیا یاز بخش ها یهستند، البته نسبت به بعض یزمان و ساعت کار اجبار

را  یاز مشاغل یستیل نیقانون همچن نیرفت. ا شیپ یمحل یتوافقنامه ها بقکه ط ایکار و  طیمربوط به شرا یجمع یقراردادها
 شود. ینشده را شامل م نییتع یاجبار یقانون زمان و ساعات کار آن هاکه در 

حال در  نیساعت در هفته است. اما با ا ۴۰ساعت در روز و  ۸کارمند  یبرا فنلندمنظم در  یاصل حداکثر ساعات کاردر 
 میتقس یممکن است در مورد حق دادن به کارفرما برا یمختلف مسلک یکار در بخش ها طیمربوط به شرا یجمع یقراردادها

است که به عنوان  آن یبه معنا نیگرفته شود. ا میقانون کار تصم بمختلف در چارچو یبه بخش ها یکار یکردن ساعت ها

 .ساعت باشد ۸ ریز یکه در روز بعد ساعت کار یساعت باشد تا زمان ۸از  شیتواند ب یاوقات ساعت کار روزانه م یمثال گاه

شود. از  یانجام م یعالوه ساعات کار راست که ب یکار ،یشده است. اضافه کار بیقانون تصو زین یدر مورد اضافه کار
 پرداخت شود.  یشتریدستمزد ب شهیهم دیبا یاضافه کار

 ساالنه التیقانون تعط

  یاز روزها یاو مقدار مشخص یبرا یکار یاست، در دوره  یکارمند کس و ردیگیقرار م یرابطه کار کیدر کسی که  ینگامه
شود. در  یم دهیساالنه نام التیتعط الت،یتعط نیکند. ا یم افتیمعاش در التیتعط یشود، کارمند از روزها یجمع م یلیتعط

شده  بیساالنه به کارمند تصو التیساالنه و دادن تعط التیمعاش آن  جبران تعط النه،سا التیساالنه طول تعط التیقانون تعط
شود. به عنوان مثال   یاعمال م شاروالی ولسوالی ای یو هم  به کارمندان دولت یقانون هم به کارمندان بخش خصوص نیاست. ا
ساالنه از آن دوره محاسبه  التیتعط یها زتعداد رو یعنیمارس توافق شده است،  ۳۱تا  لیآور ۱ساالنه از  التیتعط یدوره 

 و ساعات کار دارد. یبه طول دوره کار یآن بستگ التیساالنه و معاش تعط التیشود. طول تعط یم

است،  یلیروز تعط ۲کند او مستحق  یماه کامل را کار م کیکارمند زمانی که  کهقانون این است  نیدر ابخش  ترین  یاصل
ماه  کیسال بوده اند، از  کیاز  شیب یکه در رابطه کار یکارمندانباشد.  دهیسال طول کش کیاو کمتر از  یاگر رابطه کار

شان همان  التیکنند در طول تعط یم افتیدر یهفتگ ایکه معاش ماهانه  یانهستند. کارمند التیروز تعط ۲.۵ کار کامل مستحق
 .کنند یم افتیو نرمال خود را در یشگیمعاش هم
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و بر اساس تعداد  آن هامعاش روزانه  نیانگیشود، براساس م یحساب م یساعت آن هاکه معاشان  یکارمندان التیمعاش تعط
از  یشده ا نییبر اساس درصد تع الت،یمعاش تعط گریشود. به روش د یشده محاسبه م نییتع بیو طبق ضرا لیتعط یروزها

سال  کیشود. اگر کارمند کمتر از  یم( loman määräytymisvuosiساالنه محاسبه ) التیمعاش نسبت به معاش دوره تعط
سال در رابطه  کیاز  شتریساالنه و اگر ب التیدرصد از معاش دوره تعط ۹او  التیبوده است، معاش تعط یدر روابط کار

 درصد خواهد بود. ۱۱.۵بوده است  یکار

 یبرسد، روزها انیبه پا یپرداخت شود. اگر رابطه کار التیقبل از شروع تعط دیساالنه با التیبه طور معمول معاش تعط
بتوان  دیروز آن را با ۲۴ساالنه  التیپرداخت شود. از تعط یبه صورت نقد دیساالنه با التیتعط یمانده  یاستفاده نشده و باق

و کارکنان ممکن است در چارچوب  انیوجود کارفرما نیقرار داد. با ا ۳۰/۹–۲/۵ خیتار نیب یعنی یتابستان التیدر فصل تعط
 توافق کنند. التیتعط نیا یرا برا یگرید خیقانون تار

 کار طیمربوط به شرا یجمع یقراردادها

 کار طیمربوط به شرا یجمع یکرده است. در قراردادها جادیا یروابط کار طیشرا یبرا یکل یمبنا کیقانون کار 
(työehtosopimusدر مورد شرا )یشود. قراردادها یمختلف توافق م یکار یها نهیدر زم یتر روابط کار قیو ضوابط دق طی 

شود. هدف از بستن  یتوافق و امضاء م انیکارفرما ندگانیو نما یکارگر یها هیاتحاد نیکار ب طیمربوط به شرا یجمع
بودن صلح  گریکارمندان و از طرف د یکار برا طیکردن حداقل شرا نیکار فراهم و تضم طیمربوط به شرا یجمع یقراردادها
 کار است. طیدر مح

 طیمثال شرا یشود. برا یمسلک توافق م کی یکار طیشرا ریکار در مورد معاش و سا طیمربوط به شرا یجمع یدر قراردادها
 یکار اجبار طیمربوط به شرا یجمع یساالنه است. قراردادها التیو تعط یکار یشامل زمان و ساعت کار، وقفه ها یکار
که در  یکار طیبهتر نسبت به شرا یکار طیتوان در مورد شرا یم یشخص یکار  یالزم االجرا هستند. در قرارداد ها یعنی

نسبت  ینامناسب و ضعیف یکار طیکه شرا یشخص یاگر در قرارداد کار یتوافق شده است، موافقت کرد. ول یجمع یقراردادها
 هستند. یقانون ریغقرارداد کاری  نایتوافق شده است، ذكر شده باشد   یجمع یدر قراردادها یکار طیبه شرا

 یشوند. قراردادها یدوره ثابت  و موقت  چند ساله امضاء م کی یبرا شهیهم بایکار تقر طیمربوط به شرا یجمع یقراردادها
در  ایو  یکارگر یها هیاتحاد تیمثال در وب سا یتوان برا یرا م آن هاهستند و  یکار اسناد عموم طیمربوط به شرا یجمع
کار اختالف بوجود آمد، موضوع در  طیمربوط به شرا یجمع یا استفاده از قراردادهای ریکرد. اگر در مورد تفس دایپ نترنتیا

 قرار خواهد گرفت. یمورد بحث و بررس (työtuomioistuinمحکمه کار )

 انیحقوق و تعهدات کارمندان و کارفرما

 طیمربوط به شرا یجمع یو قراردادها نیهستند که در قوان یحقوق و تعهدات یهر دو کارمند و کارفرما دارا یکار یدر زندگ
 شیراحت تر  پ اریبس یکار یکنند، زندگ تیکه هردو طرف  مسائل توافق شده ي  مشترک را رعا یشده اند. وقت فیکار تعر

 رود. یم

 هستند: نهایحقوق کارمند ا نیمهم تر

 کار باشد طیمربوط به شرا یجمع یمعاش که مطابق با قراردادها •

 ادهاحفاظت ارائه شده توسط قانون و قرارد •

 (یکارگر یها هیدر اتحاد تی)به عنوان مثال عضو افتنیسازمان  یفرصت برا •

 کار کردن یامن و سالم برا طیمح کی •

 شود: یم ریشامل مسائل ز انیحقوق کارفرما

 را استخدام کند یکه چه کس یریگ میتصم •

 کار تیرینظارت و مد •

 مقررات نییدادن دستورالعمل ها و تع •

 خاص طیتحت شرا یرابطه کار دادن خاتمه •
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 نیشود. ا یتواند منجر به خاتمه دادن رابطه کار یم یها حت تیمسئول نیاز ا یرویدارند، عدم پ یادیز یها تیکارمندان مسئول
 ها عبارتند از: فهیوظ

 انجام دادن کار به شکل درست و خوب •

سر کار مست باشد،  دیمحل کار )به عنوان مثال، کارمند نبا نیکارفرما و قوان یکردن دستورالعمل ها تیدنبال و رعا •
 زد( بیآس آن هاعمدا به  ایبه سرقت برد  دیکارفرما را نبا یها ییدارا

 کسب و کارمربوط به  یاسرار حرفه اکردن  حفظ  •

 فایده و سود کارفارما مدنظر گرفتن  •

 که در رقابت با کارفرما است یها تیرد کردن فعال •

شود. حفظ اسرار  بدان معناست  که  یم یو صح یبهداشت یمراقبت ها یاز حرفه ها، مانند حرفه ها یحفظ اسرار شامل برخ
به  نندیب یرا که م یاسناد و مدارک کار ایاند و  دهیکه در محل کار شن ییزهایدر مورد چ دینبا یطیشرا چیکارمندان تحت ه

 است. یامر اجبار کی رکردن حفظ اسرا تیصحبت کنند. رعا گرانید

 نسبت به کارمندان خود دارد. یادیز یها تیمسئول نیکارفرما همچن

 و قراردادها  نیقوانرعلیت کردن  •

 کارمندان  ادر برخورد برعایت کردن مساوات و برابری  •

 مسلکی  تیمنیاز امراقبت کردن  •

 به کارمندان یبه صورت کتب یکار یاصل طیارائه شرا •

  آن ها یو توسعه حرفه ا مندان، عملکرد کارو سالم کار خوب طیمحترویج  •

 یکارگر هیدر اتحاد تیعضو

ثابت  نهیهز کیممکن است  تیعضو نهیکنند. هز یرا پرداخت م تیعضو نهیساالنه هز ایماهانه  یکارگر هیاتحاد یاعضا
 اتیبه طور کامل در مال یکارگر هیاتحاد تیعضو نهیهز. باشد درصد ۱.۵درصد کوچک از معاش شخص مثال  کی ایساالنه 
شود، به  یکسر م اتیمال تحتدرآمد  زانیاست از م تیوعض نهیکه هز یاست که مقدار مبلغ یبدان معن نیشود. ا یکسر م
 .ابدی یکاهش م یکم اتیکه نرخ مال یطور

کنند و  یخود دفاع م یاز منافع اعضا یکارگر یها هیسودمند است. اتحاد یاریبس لیبه دال یکارگر یها هیدر اتحاد تیعضو 
کند. در  یحل کردن مشکل کمک م یو به او برا تیاز عوض خود حما یکارگر هیاتحاد دیایدر محل کار بوجود ب یاگر مشکل

کار  یجستجو یمثال برا یبرا یکارگر هیدهند. اتحاد یارائه م یحقوق ورهخود مشا یبه اعضا یکارگر یها هیاختالفات اتحاد
 کند. یم تیخود حما یاز اعضا زین یکاریو در حالت ب

گذراندن  یبرا یمکان ها فات،یها، تخف مهیمختلف، مانند ب یایاز مزا یگسترده ا فیخود ط یاعضا یبرا یکارگر یها هیاتحاد
ارائه  تیعضو یایدر مورد مزا شتریکسب اطالعات ب یکنند. برا یارائه م رهیو غ ،یحرفه ا یآموزش، خدمات مرب الت،یتعط

 .دیکن دیمختلف بازد یمسلک ها یکارگر یها هیاتحاد تیسا وبلطفا از  ،یکارگر یها هیشده توسط اتحاد

 ansiosidonnainen) وابسته به درآمد یکاریب مهیب یکارگر یها هیاتحاد یاعضا یایمزا نیاز مهمتر یکی
työttömyysturvaزیآن مسلک ن یکاریمعموال عضو صندوق ب یکارگر هیعضو اتحاد کیآن است که  یبه معنا نی( است. ا 

 یبرا یکاریوابسته  به درآمد را که توسط صندوق ب یکاریب نهیاز کمک هز یشود، او حق برخوردار کاریب یاست. اگر فرد
 شود را دارد. یروز پرداخت م ۴۰۰حداکثر 

مقدار کمک هزینه بیکاری وابسته به درآمد بر اساس معاش دوره قبل از بیکاری محاسبه می شود. مقدار آن معموال به طور 
( پرداخت می شود است. کمک Kelaه توسط اداره کال )ک ،(peruspäivärahaقابل توجهی باالتر از کمک هزینه روزانه پایه )

هزینه روزانه پایه برای بیکارانی که به صندوق بیکاری تعلق ندارند پرداخت می شود. برای دریافت کردن مبلغ کمک هزینه 
م کند و عضو بیکاری وابسته به درآمد نیاز است، که فرد به عنوان شخص بیكار که در جستجوی کار است در اداره کار ثبت نا

را رعایت كرده باشد. شرایط اشتغال به این  (työssäoloehto)هفته بوده باشد و شرایط اشتغال  ۲۶صندوق بیکاری حداقل 
 ساعت کار در هفته( در کار معاش دار بوده است. ۱۸هفته )حداقل  ۲۶ماه گذشته حداقل  ۲۸معنی است که فرد در 
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 کارمندان ندهینما

(  که در انتخابات توسط luottamusmiesکارمندان ) ندهیهستند، نما یادیکارمندان ز یکه دارا یها کهیفابردر شرکت ها و 
 نیهمچناو در محل کار  کند،یم یندگینما یکارگر یها هیاتحاد یکارمندان همان محل کار انتخاب شده است از اعضا یرا

 تیاو حما ی فهیشود. وظ تیکار رعا طیمربوط به شرا یجمع یقراردادها و یکار یکند كه قانون مربوط به زندگ ینظارت م
 نانیاطم نیکارمندان همچن ندهیمشکل است. نما یها تیمداخله کردن در موقع نیو همچن آن هااز کارمندان و کمک کردن به 

 کند که با کارمندان به طور عادالنه و برابر در محل کار رفتار شود. یحاصل م

یین شده است. با این حال در همه محل های کار موقعیت نماینده کارمندان بر اساس قوانین و توافقنامه های نماینده کارمندان تع
( را از میان خود luottamusvaltuutettuنماینده کارمندان وجود  ندارد، در اینگونه شرایط کارمندان می توانند یک وکیل )

سترده ای را انتخاب کنند یا که برای دریافت کردن حمایت مستقیما به اتحادیه کار مراجعه کنند. وکیل وظایف، نقش و قدرت گ
 که نماینده کارمندان دارد را ندارد.

 یکار یدر زندگ یو برابر ضیعدم تبع

همه افراد از حق برابر و مساوات برخوردار هستند. هر گونه تبعیض یعنی رفتار نابرابرانه و آزار و اذیت ممنوع  فنلند در
( و همچنین قانون yhdenvertaisuuslakiاست. این مسائل در مورد زندگی کاری نیز صدق می کند. قانون منع تبعیض )

و مردان را تعیین کرده است،  این حقوق بنیادی را برای همه تضمین که قانون برابری میان زنان  (tasa-arvolakiبرابری )
 می کند.

 یکار یدر زندگ ضیکاربرد قانون منع تبع

محافظت  ضیدر برابر تبع آن هاشود و از  نیهمه مردم تضم یشود که رفتار برابر برا یتالش م ضیقانون منع تبعبه وسیله 
شود. همه  یو پس از آن استفاده م یاستخدام کارمندان، در زمان رابطه کار یبرا ضیقانون منع تبع یکار یشود. در زندگ

 کند. یسالمت را منع م و تیبر اساس سن، مل ضیهر گونه تبع ضیعدارند. قانون منع تب یکارکنان حقوق و تعهدات مشابه

 راتییتغ جادیبردن  کار با ا شیانجام دادن و پ یافراد معلول به کار و برا یابیدست یدارد به عنوان مثال، برا فهیوظ کارفرما 
 هیبر عل ضیعمل تبع نیاقدامات رد کند، ا نیکردن ا جادیالزم و معقول، اقدامات الزم را انجام دهند. اگر کارفرما درخواست ا

 شود. یفرد معلول محسوب م

 یکار یدر زندگ یبرابرکاربرد قانون 

را ممنوع کرده  تیبر اساس جنس ضیو تمام اشکال تبع نیهر دو جنس را تضم یبه نوبه خود، رفتار برابر برا یقانون برابر
دهد. زنان و  ارتقاء کیستماتیبه طور س شیها تیرا در تمام فعال یکارفرما موظف است که برابر یاست. طبق قانون برابر

 آن هاشان به  یدر حرفه  شرفتیپ یبرا یمشابه یو فرصت ها شوندمختلف قرار داده  فیبا وظا یبا مقاصد مساو دیمردان با
 داده شود.

 در عمل یو قانون برابر ضیبه قانون منع تبععمل کردن 

 یمقامات دولت رندگان،یگ میمهم است. تصم اریبس یکار یهم در جامعه عموما و هم در زندگ یرفتار عادالنه و برابر فنلنددر 
 یمساوات و برابر دارایجامعه  کیحال  نیکنند. با ا یتالش م آن ها یساز ادهیپ یبرا وستهیبه طور پ یکارگر یها هیو اتحاد

 .ستیهرگز به طور کامل آماده ن

بیشتر مشغول به کار هستند معاش  آن هایکی از معضالت برابری در زندگی کاری معاش است. در مسلک های که زنان در 
اغلب کمتر از مسلک های تحت سلطه مردان است. اغلب زنان و مردان بر اساس جنسیت شان در مسلک های مختلف به 

مدیران  زن بسیاری وجود دارد، هر   فنلنددر امروزه با این حال  .اند اصطالح مسلک های مردان و زنان مشغول به کار شده
چند كه هنوز تعداد مدیران زن به اندازه مدیران مرد نیست. حتی امروز نیز زندگی خانوادگی تأثیر بیشتری بر زندگی کاری  

کند شدن، پیشرفت  کار زنان  زنان دارد. مرخصی های  طوالنی به دلیل خانواده و ترکیب کار و زندگی خانوادگی اغلب باعث 
و تحوالت معاش آنان می شود. با این حال تعداد پدرانی که به دلیل اطفالشان مرخصی کاری می گیرند به تدریج افزایش می 

 یابد.

و  یمنیتجربه کند، او حق دارد از مقامات ا گرید یجاها ایرفتار نابرابر را در محل کار  ایو  تیآزار و اذ ض،یتبع یکساگر  
 .کندکنند درخواست غرامت  ینظارت م ضیو منع تبع یشدن برابر قیمقامات که بر تطب ایو  یمسلک یبهداشت
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 فنلنددر بازار کار  انیقرار دادن خارج

 یخود مهاجر و هم برا افتنیرفاه و وفق  و امرار معاش افتیدر یمهاجرت کرده اند هم برا فنلندکه به  یشدن  افرادسر کار 
 یامر به اقتصاد مل نیپرداخت خواهند  کرد، ا اتیسر کار شوند مال یمهم است. اگر مهاجران به خوب اریامر بس کیکل جامعه 
هستند  یکار قابل توجه لیپتانس یکشور کمک خواهد کرد. مهاجران دارا یاجتماع یخدمات عموم یمال نیآن به تام قیو از طر

 دهد. یم لیاغلب مهاجران را افراد جوان تشک رایز

 یزبان یکمبود مهارت ها لیمثال به دلتواند  یشغل در ابتدا م کیکردن  دایکند، پ یمهاجرت م فنلندفرد تازه به  کیکه  یهنگام
فرد مهاجر بهتر خواهد  ییکارا انامک شود، همان اندازه شتریب فنلنددر  یباشد. اما هر چقدر مدت زمان زندگ زیچالش برانگ

 شد.

 بر اشتغال یاجتماع تیو وضع  التیتحص زانیم ریتأث

کنند.  یم دایکار پ لیبهتر از افراد کم تحص یعال التیبر اشتغال دارد. افراد با تحص یقابل توجه ریتأث التیتحص میزان فنلنددر 
و  التیتحص یاغلب برا یفنلند انیمهم است. کارفرما زیکرده است ن افتیخود را در یلیفرد از آن مدرک تحصری که کشو

 قائل هستند. یشتریب ارزشبه دست آمده باشد  فنلندکه در  یتجربه کار

 یکنند نسبت به افراد یصحبت م یرا به خوب یفنلندکه زبان  یدارند. افراد یابیدر کار یقابل توجه ریتاث یزبان یمهارت ها 
توان کار کرد،  یم زین یسیمسلک ها با زبان انگل یشوند. در برخ یاست، راحت تر سر کار م فیضع آن ها یفنلندکه زبان 

 .ستکمتر ا اریمسلک ها بس نیدر ا یشغل یاما فرصت ها

 یو جاها یشغل یخراب باشد فرصت ها یاقتصاد تیگذارد. اگر وضع یم ریجامعه و اقتصاد بر اشتغال همگان تاث تیوضع 
 کم خواهد شد. دارند ازیکه به کارمند ن

 شناختن مهارت ها تیو به رسم ییشناسا

آن مهارت ها را به دست آورده است،  یگریشخص که قبال در کشور د  یاست که مهارت ها یمعن نیمهارت ها به اشناسایی 
مثال از  یمهارت ها ممکن است به طور رسم. ردیگ یقرار م یابیو ارز سهیمورد مقا یفنلند یلیمدرک تحص ایحرفه و  کیبا 

 کار به دست آورده شده باشند. ایاوقات فراغت و  ،روزمره یزندگاز طریق  المثبرای  یرسم ریبه صورت غ ایو  لیراه تحص

یعنی معلوم شود که مهارت های شخص با مهارت  الزامی یک حرفه یا  ،شناسایی مهارت از راه  قابل اعتماد ممکن باشداگر 
دارد، آن وقت مهارت های این شخص به رسمیت شناخته خواهد شد. در اینگونه شرایط بخشی از درجه  تطابقبخشی از آن 

ی  مختلف مانند اداره تحصیلی و یا درجه تحصیلی به طور کامل به رسمیت شناخته و پذیرفته خواهد شد. بسیاری از سازمان ها
های کار و ادارات و موسسات آموزشی در تالش شناسای کردن و و در صورت امکان به رسمیت شناختن مهارت های مهاجران 

 هستند.

ی فنلندیک فرد دارای مدرک تحصیلی از کشور خود باشد، می توان مدرک تحصیلی او را با معیارهای مقطع تحصیلی اگر  
تحصیل در بسیاری از حرفه ها دارای الزامات و شرایطی در سطح باال هستند. به همین دلیل مقایسه  فنلنددر مشابه مقایسه کرد. 

کردن محدوده و محتوا مدارک تحصیلی کشورهای مختلف یک امر مهم است. به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی خارجی می 
سوسیال و بهداشتی صحی و  بر مراقبت های خدمات اجتماعیتواند از ریاست تعلیم و تربیت   یا که سازمان مجوز و نظارت 

هستند و به رسمیت  فنلند( درخواست کرد. با مدرک تحصیلی خارجی که هماهنگ با مدارک تحصیلی Valviraیعنی  والویرا )
ناساندن و هماهنگ شناخته شده اند، می توان آسان تر کار پیدا کرد و یا ادامه تحصیل داد. دستورالعمل های مربوط به رسمیت ش

 کردن مدارک تحصیلی خارجی را می توانید در صفحه اصلی ریاست تعلیم و تربیت والویرا پیدا کنید.

 شده یبند راستانداردیشده و غ یاستاندارد بند یحرفه ها

 یشرط است. در سکتور خصوص یلیتحص ی نهیزم شیپ یسرکار شدن در اکثر حرفه ها و مسلک ها داشتن نوع یبرا فنلنددر 
شاروالی و  یدولت یبه مسلک ها افتیراه  یکند، اما برا نییشرط ها را تع شیالزامات و پ نیتواند ا یکارفرما خود معموال م

 مسلک ها استخدام شوند. نیتواند در ا یم ژهیو خصصت یوجود دارد و فقط افراد دارا یسخت تر یطیها شرا ولسوالی

 طیشرا نیبرآورده کند. ا هم را از نظر قانون ازیمورد ن یو حرفه ا یفن طیشرا دیاز مسلک ها، فرد با یدر بعض افتنی برای راه
و امتحانات خاص باشد.  شیعبور کردن از آزما ایو  آن ها یهر دو ایتجربه کار و  الت،یتحص زانیممکن است مربوط به م

و الزامات توسط مقامات مربوطه در  طیشرا نیکردن ا تیشوند. رعا یم ادیشده  یاستاندارد بند  یحرفه ها به نام حرفه ها نیا
 شود. یهر بخش نظارت م
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 یلیشده اند. عالوه بر داشتن درجه تحص یبه شدت استاندارد بند فنلنددر  الیمربوط به صحت و و خدمات سوسحرفه های تمام 
هستند، که توسط سازمان مجوز و  زیدر مسلک مورد نظر ن تیحرفه ها مجبور به داشتن مجوز حق فعال نیا یخاص، متقاض

 تیو ترب میوزه تعلشود. حرفه ها ح یداده م رایوالو یعنی یصح یو بهداشت الیسوسیا  یخدمات اجتماع ینظارت بر مراقبت ها
به داشتن مجوز  یازیکند  و ن یم تیخاص کفا التیحوزه درجه تحص نیکار کردن در ا یشده اند، اما برا یاستاندارد بند زین

 .ستیدر مسلک مورد نظر ن تیحق فعال

و گارد  یامتحان رانندگ یکننده  افتیدر ک،یو تراف یرانندگ یمرب ارحسابد لیشده شامل وک یاستاندارد بند یحرفه ها ریسا
شده و از مقامات که  یاستاندارد بند یاز حرفه ها یستیشود. ل یو حوزه نجات م سایحوزه کل یحرفه ها نیو همچن ،یتیامن

شده اند  لیفارغ التحص فنلندکه در خارج از  یشود. افراد یم دایپ تیو ترب میعلت استیر تیدار هستند در وب سا تیصالح
 دارد. ازیرا ن ربطیمقام ذ میشده، اجازه و تصم یاستاندارد بند یبودن در حرفه ها طیکردن و واجد شرا تیفعال یبرا

 صالحیت مجوزهای

از حرفه ها و مسلک برای صالحیت پیدا کردن در انجام آن کار، نیاز به کسب مجوزهای مختلف است. برای مثال در برخی 
باشند و کسانی که در رستوران ( hygieniapassi)کارت بهداشت ده باید دارای کارگران اداره مواد غذایی غیر بسته بندی ش

( باشند. در بسیاری anniskelupassi)الکل به فروش می رسد کار می کنند، باید دارای مجوز فروش الکل  آن هاهایی که در 
( داشته باشند. کسانی که با آتش työturvallisuuskorttiاز کارهای ساختمانی و صنعتی، کارگران باید کارت ایمنی کار )

( را داشته باشند. برای دریافت tulityökorttiسروکار دارند و یا نظارت بر آن کار می کنند، باید کارت مجوز کار با آتش )
ک روز طول می کردن مجوزهای مختلف صالحیت معموال باید در امتحان شرکت کرد، این امتحانات معموال چند ساعت یا ی

 کشد، اما قبل از آمدن به امتحان فرد باید چیزها را مستقل در خانه مطالعه کند.

 سرکار شدن

 یبرا یآن است. ادارات کار و توسعه اقتصاد یاز طرف متقاض یادیز اریبس تیکردن آن مستلزم فعال دایکار و پ یجستجو
 یاست. گاه انیخود کارجوبه عهده  کارکردن  دایپ یاصل تیدهند، اما مسئول یارائه م یافراد که دنبال کار هستند خدمات مختلف

کار ممکن  یجستجو ندیفرا لیدل نیکنند. به هم یکار تقاضا م کی یاشتغال دشوار است و اغلب دهها نفر برا تیاوقات وضع
 دایکار پ یممکن برا یها دهیمثبت بود و از تمام ا دیکار با یحال در جستجو نیبکشد. با ااوقات طول  یاست دشوار باشد و گاه

 استفاد کرد. دیکردن با

 کردن کار یجستجو

توان   یکار را م یها یآگه نترنتیاست. در ا نترنتیکار در مجالت و ا یها یآگه یجستجو ،کار یجستجو یسنت های روش
کار سراسر   یها یآگه ،te-palvelut.fiار ه کخدمات ادارکرد. به عنوان مثال در صفحه  دایمختلف پ یها تیاز سا یاریاز بس
مختلف کار مورد  یجستجو یها اریمع لهیتوان به وس یم  ینترنتیا یها تیدر وب سا ،یکرد. به طور کل دایتوان پ یرا م فنلند

 حرفه محدود کند. اید جستجو خود را به عنوان مثال بر اساس شهر نتوان یم انیکارجو یعنینظر خود را جستجو کرد، 

مختلف را می توان به طور مستقیم در وب سایت شرکت های بزرگ نیز جستجو کرد. تقریبا در وب سایت های تمام کارهای 
( وجود دارد که در آن بخش، شما می توانید تمام مشاغلی را که در työpaikatکار ) شرکت های بزرگ یک بخش به نام محل

 این شرکت وجود دارد باز کنید.

بدان  یکار بفرستند. درخواست آزاد کار یتوانند درخواست آزاد برا یکار م انیشرکت ها، متقاض یها تیدر وب سا معموال
کار آزاد تماس  ید، چرا که شرکت ممکن است با درخواست کننده نده یاطالعات خود را به شرکت م انیمعناست که کارجو

 .ردیبگ

 آن هاکردن  دایپنهان و پمشاغل 

صدها  یحت ایاست که ده ها  نیشوند ا یم دایپ نترنتیا ایکه از مجله ها  یکار یها یآگه قیدرخواست دادن کار از طر مشکل
 .تواند سخت باشد یکار م نیبه ا افتنیراه  یرقابت برا نیدهند ، بنابرا یهمان کار درخواست م یتن برا

تا  یاز کارشناسان حت یاریبس یشوند. طبق برآوردها یکجا گزارش نم چیکار در ه یخال یاز مکان ها یاریبسوجود  نیبا ا
قرار  یعموم ی( هستند و در جستجوpiilotyöpaikkaپنهان ) یکار یکار به اصطالح مکان ها یخال یاز مکان ها درصد ۸۰

 یروش ها برا نیاستفاده از ا لیشوند. دل یپر م یخال یکار یمکان ها نیا گرید یابزارها و روش ها لهیندارند، بلکه به وس
 یاستخدام که ممکن است شامل برس ندیفرا یبرا یمثال نداشتن زمان و منابع کاف یبرا .است یخال یکار یپر کردن مکان ها

 شود. یصدها درخواست کار یحت ایده ها 
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و  یاجتماع ینقش شبکه ها نجایپنهان هستند. در ا یکار یمکان ها یکردن کار، مستلزم جستجو دایپ یبرا انیکارجو نیبنابرا
 د،یخود صحبت کن انیبا دوستان و آشنا دیکار هست یکه در جستجو نیبرجسته و مهم است. خوب است  که در مورد ا یارتباط

باشد. در  دهیکار آزاد شن یجا یعنی یمکان کار خال کیدر درباره  خود انیآشنا قیاز طر آن هااز  یکیممکن است که  رایز
را استخدام  یدیخواهد کارمند جد یکه شرکت م یزمان رایقابل توجه است. ز اریبس یابیدر کار یاجتماع ینقش شبکه ها فنلند

ل برا یم یکند، اغلب سع شرکت و کارمندان آن استفاده  یرتباطا یو مناسب از شبکه ها دیکردن کارمند جد دایپ یشود که در او 
 شود.

را از قبل  آن هاشجاعانه با افراد که  یعنی د،یده شیخود را افزا یو اجتماع یشود که به طور آگاهانه شبکه ارتباط یم هیتوص 
مختلف و   یآشنا شدن با شرکت ها یبرا یاستخدام محل خوب یها شگاهی. به عنوان مثال نمادیهم ارتباط برقرار کن دیشناس ینم

 است. دیمف یبدست آوردن آشناها

استخدام شرکت ها و سازمان ها و با ارائه کردن  با بخش  میبا تماس گرفتن مستق نیپنهان را خوب است همچن یکار یمکان ها
خود صحبت کند،  یو تخصص یستگیجستجو کرد. مهم است که کارجو بتواند با صراحت درباره شا زین آن هاتخصص خود به 

فکر  ردیقرار گ انیاو ممکن است مورد توجه کارفرما یستگیدر مورد آنچه که در شا شیشاپیمهم است که کارجو پ  نیهمچن
با شخص استخدام کننده وقت  دیکن یو سع دیریبگ یبهتر است که با بخش استخدام شرکت  تماس تلفن لیمیارسال ا یکند. به جا
 .دیریمالقات بگ

 دیتوان یشما م ترییتو ایبوک  سیاست. به عنوان مثال در ف یکار قطعا کار خوب یجستجو یبرا یاجتماع یاز رسانه هااستفاده 
 .دیکنمعرفی کارگر خوب  کیو خود را به عنوان  دیدرخواست کن یشغل یفرصت ها یبرا

 یکه برا یها سیاز سرو یکار یزندگ یکردن شبکه ها جادیا یاستخدام در شرکت ها برا نیو هم  مسئول انیهم کارجوامروز 
از مشخصات خود تا حد امکان  دیشبکه کارجو با نیکنند. در ا ی( استفاده مLinkedIn) نینکدیمانند ل اندمسئله ساخته شده  نیا
استخدام   نیاز مسئول یاریاستخدام شرکت ها را جلب کند. بس نیتوجه مسئول لشیاکه پروف یکند، طور هیجامع ته لیپروفا کی

 یتوان شبکه  یم نیهمچن نینکدیکنند. در ل یجستجو م نینکدیل یها لیپروفا انیبزرگ، کارمندان مناسب را از م یشرکت ها
 استخدام شرکت ها به تماس شد. نیخود را وسعت داد و با مسئول یارتباط

 درخواست کار

 د.بفرستیدو به کارفرما  نیا و دیکن هیته یو درخواست کار یرزومه کار دیبا فنلنددرخواست کار در هنگام 

 رزومه کاری 

 یمهارت ها ،یتجارب کار الت،یتحص زانیدر مورد کارجو مانند م یشامل اطالعات اساس (CV) یو یس یعنیرزومه کاری 
کنندگان مانند  هیتوان توص یم یباشد. در رزومه کار یاوقات فراغت م یها یاطالعات و سرگرم یفناور یمهارت ها ،یزبان
خوب  یرزومه کار کیذکر کرد.  زیهند را نمورد کارجو اطالعات مثبت د رتوانند د یکه م یکسان یعنیو همکار سابق،  سیرئ
 روشن داشته باشد و خواندنش آسان باشد.و ظاهر واضح  دیبا یحداکثر دو صفحه است. رزومه کارکوتاه  اریبس

اوقات فراغت و  یها یمثال سرگرم یهستند. برا زهایچ نیدر درخواست کار مهمتر یو تجربه کار  التیسطح تحص فنلنددر 
 انیرا کارجو یکار یزندگ یالزم برا یاغلب مهارت ها رایذکر شوند، ز یخوب است در روزمه کار زیداوطلبانه ن یها تیفعال
 یبه وضوح قابل مشاهده باشد. در رزومه کار دیکارجو با یتماس العاتاط ی. در رزومه کاررندیگ یم ادیها   تیفعال نیدر ا
 کرد. دایتوان پ یم نترنتیرا از ا یرزومه کار جادیا یخوب برا یگذاشت. نمونه ها زیعکس از خود ن کی توانیم

 کار یدرخواست نامه 

به  یکار ی( است. درخواست نامه työhakemus) یکار یدرخواست نامه  ،اسناد درخواست کار نیاز مهمتر گرید یکی
 یدرخواست نامه  کیبهتر بدرخشد.  انیکارجو ریکند از سا یم یآن کارجو سع لهیاست که به  وس یغاتینامه تبل کیاصطالح 

کند.  داریاست تا که توجه مسئول استخدام شرکت مورد نظر را ب ردروشن، مختصر و منحصر به ف یخوب به اندازه کاف یکار
 صفحه باشد. کیتواند حداکثر  یم یکار یطول درخواست نامه 

 ییشغل مورد نظر است و چه نوع مهارت ها یذکر شود که چرا کارجو در جستجو یکار یکه در درخواست نامه مهم است 
است  یکند و او چه نوع کارمند لیتواند الزامات کار مورد نظر را تکم ینه مکه کارجو چگو نیباشد. ذکر کردن ا یرا دارا م

که مربوط  دیرا ذکر کن ییزهایتنها چ یکار یدر درخواست نامه  هاست. مهم است ک یکار یدر درخواست نامه  یدیامر کل کی
 را یجذب کرد که او متقاض یبتوان  توجه استخدام کننده را طور دیدرخواست نامه با ی لهیبه شغل مورد نظر است. به وس

 دعوت کند. یمصاحبه کار یبرا
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 مصاحبه کاری 

کند. اگر دعوت  یرا به مصاحبه دعوت م انیاز متقاض یکارفرما بعض ،یو رزومه کار  یکار یدرخواست نامه بر اساس 
که  یکردن سواالت احتمال نیمثال با تمر یبرا .دیآن خوب آماده شو یمهم است که برا د،یکرد افتیمصاحبه در یبرا ینامه ا

 شود. دهیممکن است در  مصاحبه از شما پرس

 :دیصحبت کن یبه روشن ریبه عنوان مثال در مورد مسائل ز دیمصاحبه شما بادر 

 در مورد خودتان •

 خوددر مورد مهارت های  •

 خود نقاط قوت و ضعفدر مورد  •

 دکار ش نیکه باعث  درخواست ا یها زهیمورد انگدر  •

 در مورد پالن های آینده خود  •

 ی. بازنگردیکن یم لیو الزامات کار مورد نظر را تکم طیکه خود شما چگونه شرا دیفکر کن یکه قبل از مصاحبه کارمهم است 
 مصاحبه را آسان خواهد کرد. یپاسخ دادن به  پرسش ها و یممکن در خود، قبل از رفتن مصاحبه کار یمهارت ها و کمبودها

اگر کارجو  در  رای. زدیکن یاز مصاحبه رفتن اطالعات جمع آور شیمهم است که درباره محل کار مورد نظر خود، پهمچنین 
 یتواند برا یدهد که چگونه او م حیتواند توض یمورد روش کسب و کار شرکت مورد نظر اطالعات داشته باشد، آسان تر م

اشخاص مصاحبه کننده  ایشود که از شخص و  یز درخواست میاز کارجو ن یشرکت سودمند باشد. اغلب در مصاحبه کار
 شیرا پ یروش کسب و کار شرکت مورد نظر چند سوال ایدر مورد شغل و  شیشاپیپ دیکارجو با لیدل نیبپرسد. به هم یسوال

 .ردیخودش در نظر بگ

 یکار یدارد. در مصاحبه  تیکند فوق العاده اهم یم افتیدر یکار یکه مصاحبه کننده از شما در مصاحبه  یبرداشت نیلاو  
 پوشند. یلباس م یمردم  سر کار معموال ساده و معمول فنلند. در دیبپوش زیلباس خوب و تم ینه ول یلباس جشن

به  دیکن ی. سعدیو سروقت به مصاحبه حاضر شو دیهمراه خود ببر یکار یخود را در مصاحبه  یلیو تحص یاسناد کارتمام 
نکات پند  نیاز ا دیکن یسوال شد، سع یمنف یزهایچ ایاز کمبودها  و  ی. اگر در مصاحبه کاردیوضوح و صادقانه صحبت کن

 .دیکن لیقوت خود تبد یرا به نقطه  آن هاو  دیریبگ

 قرارداد کاری

 یکند. قرارداد کار یبا کارفرما توافق م یشروع کند، او بر سر قرارداد کار دیکارمند کار را در محل کار جد نکهیاز اقبل 
 شهیوجود کارفرما هم نیاز نظر قانون معتبر است. با ا زین یشفاه یاما قرارداد کار .شود یانجام م یمعموال به صورت کتب

به صورت  یشود که قرارداد کار یم هیتوص نیکارمند کتبا به او ارائه دهد. همچن درخواسترا در صورت  یکار طیشرا دیبا
و شدن با ماند و در صورت روبر یم یپس از آن موارد توافق شده در ذهن هر دو طرف باق رایانجام و امضا شود، ز یکتب

 مراجعه کرد. یقرارداد کار یتوان به محتوا یمشکل، م

 طیتوانند در مورد شرا یقرارداد  م نیکار سازگار باشد. طرف طیمربوط به شرا یجمع یو قراردادها نیبا قوان دیباقرارداد کار 
 کسانیدر دو قطعه  شهیهم یقرارداد کار کیکار موافقت کنند.  طیمربوط به شرا یجمع یو قراردادها نیکار بدتر نسبت به قوان

 کنند. یرا امضا م یهر دو طرف قرارداد کار و دنشو یم میتنظ کارفرما یابر دیگریکارمند و  یبرا یکی که

 شود: یتوافق م یحتما در قرارداد کار ریمورد موارد زدر  

 تاریخ شروع کار •

 محل کار •

 رابطه کاریشکل و مدت  •

 ساعات کار •

 کاری فیوظا •

 ماه( ۴)حداکثر  یشیدوره آزمازمان  •

 معاش و دوره پرداخت معاش •

 در قرارداد کاری شما است قابل اجرا کهکار  طیمربوط به شرا یقرارداد جمع •

 آن نییساالنه و تع التیتعط •
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 مهلت فسخ قرارداد و زمان اعالم آن •

 یروابط مختلف کار

شود  یدر قرارداد کار توافق م یکنند. در مورد شکل رابطه کار یمتفاوت کار م اریبس یروابط کارمردم در  فنلند درامروزه 
قرارداد  کیدهد. قرارداد کار ممکن است  یقرار م ریرا تحت تاث یو ساعات کار یبه عنوان مثال مدت زمان قرارداد کار نیو ا

 .قرارداد موقت باشد کی ای( یثابت )دائم

 یو قرارداد موقت کار یکار یقراداد دائم

دوام دار  یعنیمستمر  یاست که روابط کار یمعن نیبه ا (toistaiseksi voimassa oleva työsopimus) یدائمکار قرارداد 
مدت زمان فسخ  طیشرا نگونهیدر ا یرا در صورت لزوم خاتمه دهند، ول یتواند قرارداد کار یکه کارمند م ایاست. کارفرما 

کار خود داشته  نیا یمعتبر برا لیدل کی دیکارمند را اخراج کند با رفرماشود. اگر کا تیرعا دی( باirtisanomisaikaقرارداد )
ا کارمند م یکه کارمند تعهدات کار نیا ایبد شرکت  یمال تیباشد مانند وضع تواند بدون علت  یخود را برآورده نکرده است. ام 

 یدوره زمان کیبلکه پس از  رد،یگ یتعلق نم وزود به ا یکاریب نهیاستعفا دهد. اگر کارمند خود استعفا دهد، معموال کمک هز
 شود. یبه او پرداخت م نهیکمک هز نیخاص ا

( در تاریخ توافق شده پایان می یابد. اگر قرارداد کاری موقت است، باید määräaikainen työsopimus)قراداد کار موقت 
دلیل خوبی برای موقت بودنش وجود داشته باشد، به عنوان مثال  جایگزینی موقت کارمند یا کار فصلی باشد، و این باید در 

 داد.قرارداد کاری ذکر شود. از قرارداد کاری موقت معموال نمی تواند استعفا 

 وقت مهیکار تمام وقت و کار ن

 ی( باشد. کار تمام وقت معموال پنج روز در هفته انجام مosa-aikatyöوقت ) مهین ای( kokoaikatyöتواند تمام وقت ) یم کار
ساعت در روز و  ۸تواند حداکثر  یمنظم م یساعت در هفته است. طبق قانون ساعات کار ۴۰اال  ۳۷.۵ یشود و ساعت کار

 ساعت در هفته باشد. ۴۰

 ینم رییمعاش کارمند ماهانه تغ ایو  یکار یشود، تعداد ساعت ها یکار تمام وقت معموال به صورت ماهانه پرداخت ممعاش 
 نییموضوع را مسلک و حرفه کارمند تع نیباشد، البته ا یفتیکار ش ایکند. کار تمام وقت ممکن است کار روزانه، کار شبانه و 

ممکن  یهفتگ یساعات کار نیتمام وقت است. همچن یکارساعات کمتر از  یتگهف یکند. در کار پاره وقت ساعات کار یم
به تعداد ساعات  یمعاش ماهانه بستگ یعنیشود  یحساب م یوقت معموال ساعت مهیمعاش کار ن ل،یدل نیاست متفاوت باشد. به هم

 انجام شده در آن ماه را دارد. یکار

 کار پاره وقت 

موقت  یآن است که افراد روابط کار یبه معنا نیشده است. ا شتریب فنلند( در keikkatyöکار به اصطالح پاره وقت ) یتازگبه 
تواند  یکارمند خود م رایاست ز ریمختلف انجام دهند. کار پاره وقت انعطاف پذ یکار یها تیو کوتاه مدت چند روزه در موقع

ممکن  رایکند، ز ینم ایکارمند مه یکسب درآمد را برا یحال کار پاره وقت راه امن برا نیاکند. با  نییخود را تع یکار یزمان
 قابل دسترس نباشد. شهیهم یاست کار به اندازه کاف

از مسلک ها کارها عمدتا به صورت کار پاره وقت است. به عنوان مثال راهنماها، مترجمان، نوازندگان و روزنامه  یبعضدر 
 ادیز یدکاندار یو بخش ها  یرستوران دار یدر بخش ها نیدهند. کاره پاره وقت همچن یکار پاره وقت انجام م شترینگاران ب
 است.

کارمندان  ایکارمندان موقت  و  یکار طیبه طور برابر رفتار شود. شرا دیمندان بابا تمام کار ینظر از نوع رابطه کارصرف 
مانند خدمات  یرابطه کار یایاز مزا یحال برخ نیتمام وقت باشد. با ا ایو  یکارمندان دائم یکار طیبدتر از شرا دیوقت نبا مهین

 مرتبط کرد. یتواند به تعداد ساعات کار ینان چاشت، م یایمزا ای( työterveyspalvelut) یحرفه ا یو بهداشت یصح

 قوانین زندگی کاری

حال  نیمختلف متفاوت باشند. با ا یتواند نسبت به محل کار ها یم نیقوان نیوجود دارد و ا یادیز نیقوان یکار یزندگدر 
موظف به  انیاست. همه کارفرما شده بیکار تصو طیمربوط به شرا یجمع یتوسط قانون کار و قراردادها زهایاز چ یاریبس
 هستند. نیقوان نیکردن از ا یرویپ
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 وجهغیر می مرخص

کارمند  کیبه کارفرما گزارش شود. اگر  شهیهم دیباکردن غایب  لیدل. حاضر شد ریغموجه از کار  لیبدون دل دینباهرگز 
مطلع کند.  شیماریکه در محل کارش رسوم است کارفرما را از ب یگرید یراه ها ایبالفاصله با تلفن کردن و  دید باوش ماریب

 ریغتواند از کار  یم یپزشک یکه کارمند چند روز بدون داشتن گواه نیا ردخاص خود را دارد در مو نیهر محل کار قوان
 افتیار روز با درچه یشود، کارمند حق مراقبت از کودک در خانه را برا ماریسال کارمند  ب ۱۰ ری. اگر کودک زشود حاضر

 دارد. یکردن معاش کار

 یمعاش معمول ،به کارمند موجه یده روز اول مرخص یبرا  دیباشد، کارفرما با هماه کار سر کار بود کیکارمند حداقل اگر 
ا اگر بعد از ا  یماریزمان  ب نهیاداره کال کمک هز ابد،یکارمند همچنان ادامه  موجه یده روز مرخص نیاو را پرداخت کند. ام 

(sairauspäivärahaرا به کارم )کار توافق  طیمربوط به شرا یجمع یممکن است که در قراردادها یپرداخت مى کند. ول ند
 یشود اداره کال بخش نطوریرا پرداخت کند. اگر ا موجه یاز ده روز به کارمند معاش زمان مرخص شتریب  انیشود که کارفرما

 .کند یجبران م انیرا به کارفرما یماریزمان ب یپرداخت نهیزاز ه

 یوقفه ها در طول روز کار

دارد. موضوعات مربوط  یبه طول روز کار یشود. تعداد و طول وقفه ها بستگ یبه کارمند وقفه داده م یطول روز کار در
شش ساعت طول بکشد، از  شیکه ب یکار توافق شده اند. روز کار طیمربوط به شرا یجمع یدر قراردادها زیبه وقفه ها ن

وقفه  کیساعت کار کند او معموال حق داشتن  ۸ساعته را دارد. اگر کارمند به مدت  میوقفه  ن کیکارمند حق داشتن حداقل 
 .داردرا  دنیقهوه نوش یغذا خوردن و دو و فقه کوتاه برابرای تر  یطوالن

تواند محل کار را در زمان  یکارمند م لیدل نیشود به هم یاز ساعات کار حساب نم یمعموال بخش یخورغذا  وقفهساعت  مین
 نیا لیدل نیشوند، به هم یحساب م یاز ساعات کار یبخش دنیکوتاه قهوه نوش یترک کند. در عوض وقفه ها یوقفه غذاخور
. به ستندین یخود در طول ساعات کار یشخص یبه انجام دادن کارها ازدر محل کار صرف شوند. کارمندان مج دیوقفه ها با

محدود است، اما در طول  یکارمند معموال در محل کار در طول ساعات کار یبرا یعنوان مثال استفاده کردن از تلفن شخص
تلفن و خط  کیکارفرما  گرخود را انجام دهد. ا یشخص یکارها خود استفاده کند و یتواند از تلفن شخص یوقفه ها کارمند م

از تلفن خود  دیاستفاده شود. کارمند با دیبا یبه مسائل کار یدگیتلفن فقط به منظور رس نیکارمند ارائه کند، ا یبرا یتلفن کار
 خود استفاده کند. یشخص یتماس ها یبرا

 یکار تیمحافظت کردن از امن

 دهی( نامtyösuojelu) یکار یمنیا نیدر محل کار مراقبت کند. ا آن ها یو جسم یکارمندان و رفاه روح تیاز امن دیباکارفرما 
 منیا طیحاصل کند که کار در شرا نانیاطم دیشود. هر کس حق دارد در محل کار از حال خوب برخوردار باشد. کارفرما با یم

 یمنیکنند که ا ینظارت م یمسلک یو بهداشت یمنیشود. مقامات ا یم یریشگیپ یاحتمال یها یماریشود و از تمام ب یانجام م
 .شود یم یرویطبق قانون پ یمنیا یشود و در محل کار از دستورالعمل ها یدر محل کار اعمال م یمسلک

انجام  یمناسب برا یبه کارمندان راه ها یعنیآشنا کنند،  یبا مسائل کار یاست که کارمندان را به خوب انیکارفرما فهیوظ نیا 
مواجه شدن  یواضح برا یدستورالعمل ها دیرا مرور کنند. در محل کار با یکار یمنینکات ا آن هادادن کار آموزش دهند و با 
 دیکارمند باعمل کنند.  طیشرا نگونهیبدانند چگونه در وقوع ا دیوجود داشته باشد و تمام کارمندان با یبا تصادفات و حوادث کار

تواند از انجام  یانجام دهد. البته کارمند م تیکند و کار را با در نظر گرفتن امن تیکارفرما را دنبال و رعا یدستورالعمل ها
 خطرناک امتناع کند. یلیخ یدادن کارها

 یها یماریب مهی(  و بtyötapaturmavakuutus) یحوادث کار مهیهمه کارمندان ب یطبق قانون موظف است براکارفرما 
 یشغل یها یماریب ایبوجود آمده از حوادث در محل کار  یها نهیها هز مهیب نی. اردی(  بگammattitautivakuutus) یشغل

 زی( نryhmähenkivakuutus) یگروه یزندگ مهیگرفتن ب بهموظف  نیموارد کارفرما همچن شتریکند. در ب یرا جبران م
 شود. یبه بستگان کارمند پرداخت م مهیاوقات فراغت فوت کند، ب ایاگر کارمند در طول کار  است.

 یشغل یبهداشت یصح یمراقبت ها

( برای کارکنان خود työterveyshuoltoکارفرما موظف به فراهم سازی مراقبت های صحی بهداشتی شغلی  )طبق قانون  
بهداشتی شغلی همکاری میان کارمند، کارفرما و همچنین متخصصین مراقبت های صحی است. منظور از مراقبت های صحی 

بهداشتی، مانند نرسها، پزشکان، روانشناسان، فیزیوتراپیست ها و دیگر متخصصان بهداشت حرفه ای است. به وسیله ی این 
نی بودن کار و محیط کاری، عملکرد همکاری ها از پیشگیری کردن بیماری ها و آسیب های مرتبط به کار، از سالمت و ایم

 حمایت می شود. آن هاکارمندان و  توانایی های کاری  یسالمت جامعه کاری و از
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است، اما اغلب شامل خدمات  رانهیشگیپ یبهداشت یصح یمعموال متشکل از مراقبت ها یشغل یبهداشت یصح یمراقبت ها 
شامل  ی( و روانشناسان شغلtyöterveyslääkäri) یخدمات به عنوان مثال خدمات نرس، داکتر شغل نیشود. ا یم زین یپزشک

به تمام کارمندان ارائه داده  دیبا یشغل یبهداشت یصح یاشوند. صرف نظر از نوع اشتغال کارمند، مراقبت ه یخدمات م نیا
شده باشد. مراقبت  نییکارمند تع یبر اساس تعداد ساعات کار خدمات ممکن است متفاوت باشد، به عنوان مثال نیشود، اما دامنه ا

خدمات فقط  نیشود. ا میتنظ یخصوص کینیلدر مرکز ک ای یمحل کینیمرکز کل کیتواند در  یم یشغل یبهداشت یصح یها
 .نمی شود آن هاخانواده  یاعضا و شامل گرفته شده استر مدنظکارمند  یبرا

 یفنلند یفرهنگ کار

 یبه معنا نیمنعکس شده است. به عنوان مثال ا فنلندغالب در  کیو دموکرات یفرهنگ فرد یها یژگیو یفنلند یکارفرهنگ در 
دادن بستگان در  حیافراد مهم است. ترج یمهارت ها و عملکرد فرد ی مهم نیست بلکهشخص یخانوادگ نهیپس زمآن است که 

 .ستیقابل قبول ن فنلنداستخدام کارمند در 

شود و  یکار انجام داده م یمنعکس شده است. در ساعات کار زیکار و اوقات فراغت ن نیب زیمتمرکز در تما یفردفرهنگ 
 انیزمان مشخص شده به پا کیشود  و در  یزمان خاص آغاز م کیخود کارمند است. کار در  یشخص یاوقات فراغت زمان

مشترک محل کار مانند  یجشن ها یکنند. به استثنا یوقت صرف نم ادیز گریکدیاز محل کار با  رونیرسد، همکاران در ب یم
 محل کار است. یجمع هیکارمندان، که هدفشان بهبود روح یابیو باز حیکوچک و روز تفر سمسیجشن کر

است،  نییو کارمندان ساده پا سیباال دست ها، باال رتبه ها و رئ انیسلسله مقام م ایسلسله مراتب  فنلنددر  یکاردر مکان های 
دهد.  یرا انجام م گرانیمشابه به د یو اغلب کارها ستیکارمند ن تیمتفاوت از جمع اریبس  سیآن است که رئ یبه معنا نیا
 کی سیتوان با نام کوچکش خطاب کرد. در محل کار رئ یم پوشد و به او را یلباس م ندانکارم گریاغلب همانند د سیرئ

 یدهد. دموکراس یها را م دهیکردن کار خود و ارائه دادن ا یزیبرنامه رکارمند امکان بلکه او معموال به  ست،یقدرت مطلق ن
 دهد. یدر ارتباطات کار روزمره در محل کار خود را نشان م نگونهیا

 نیانجام دهند. بنابرا کاری توافق شده را به دقت و با وجدانانه فیباشند و وظامبتکر  نشانتظار دارد که کارمندا نیهمچن رئیس
 یه او به کارمندان خود اعتماد مکند، بلک یو بر کار او نظارت نم ستدیا یدر زمان انجان کار در کنار کارمند نم شهیهم سیرئ

 نسبتا کوچک است. زیکارمندان ن ریو سا سانیرئ نیب یکند. شکاف و تفاوت معاش

شوند. اگر کارمند اغلب سر  یحساب م یارزشمند یزهایچ یفنلند یکار یو ابتکار عمل در زندگ یشناس فهیپشتکار، وظ ،دقت
 یعمل حت نیشود، و ا یقابل اعتماد محسوب م ریکارمند غ کینکند، او  یرویتوافق شده پ یکه از پالن ها ایبرسد  ریکار د

 .باشدبا او  یخاتمه دادن رابطه کار لیممکن است دل

کار  کیکه  یوجه انجام  شود. هنگام نیبه خوبترممکن  یاست که کار با پشت کار و تاجا نیهدف ا یطول ساعات کارر د
انجام شود، او آن را انجام  دیبا یشود که کار یکه او متوجه م یکند و هنگام یآغاز مرا خود  یگریانجام شد، کارمند کار د

از  ای سیانجام دهد، او از رئ دیرا با یداند چه کار یکارمند نم. اگر ماند یانجام کار نم یبرا سیاو منتظر دستور ردهد.  یم
 پرسد. یهمکاران خود م

شود. معموال،  یانجام م یمیبه صورت ت یادیز یهمکاران مهم است و در محل کار کارها نیب یهمکار یکار یدر زندگ
است به طور انعطاف  ازیکارها ن نیکه به انجام دادن ا یمختلف را در زمان فیکنند و کارها و وظا یکمک م گریکدیهمگان به 

 دهد. یتوافق شده را انجام م یاعتماد دارند و هر کس به نوبه خود کارها گریکدیدهند. همکاران به  یانجام م یریپذ

کنند.  یصحبت نم ادیشود و مردم معموال درباره خودشان ز یم یو قدردان ریتقد یبه اصطالح شکسته نفس یعنیتواضع  فنلنددر 
کوشا و  یکه او انسان دیبگو ی. به عنوان مثال اگر شخصدیگویدهد مهم تر است از آنچه که او م یم مشخص انجا کیآنچه که 

 کنند. یبه او اعتماد نم گرید گرانیندهد، د متوافق را انجا یاست، اما کارها یسخت کوش

به سر اصل  میها معموال مستق یفنلندکنند.  یکه چه فکر م ندیگو یزنند و م یم مانهیخود را مستق یمردم حرف ها فنلنددر 
از فرهنگ ابراز  یبخش نیدر زمان صحبت کردن همچن یشوند.  سکوت و شکاف طوالن یها نم هیروند و وارد حاش یمطلب م

وجود دارد.  یکه مشکل ایاست  یکه او عصبان ستین نیا یبه معنا نکندصحبت  ادیشخص ز کی نکهیاست. ا فنلندکردن در  انیب
 کی ای سیاگر به عنوان مثال رئ نیشود. بنابرا یبحث و گفتگو م میبه طور مستق زین یدر مورد مسائل منف یکار یدر زندگ

در کار خود  ی. هر کس گاهدینشو خفهاز او  دیشما انتقاد کرد و گفت که کار را بد انجام داده ا یهمکار شما از عملکرد کار
 .است یعیامر کامال طب نیا یکار یدگباشد و در زن یناموفق م
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 اتیو مال یمعاش کار

شده در  نیی. حداقل معاش تعردیوجود ندارد که در تمام حرفه ها و مسلک ها مورد استفاده قرار گ یمعاش حداقل فنلندکشور در 
 یشده است. معاش کارمند م فیکار آن بخش تعر طیمربوط به شرا یمختلف هر حرفه و مسلک  در قرارداد جمع یبخش ها
پروژه  کیکه بر اساس کار در  یبر عملکرد کار یکه مبتن ای یمعاش ساعت که ایمعاش ماهانه  یعنی، باشد بر زمان یتواند مبتن
 شود. یپرداخت م یعملکرد کار ایخاص 

کند، عالوه بر معاش معمول، اضافه معاش   یکار م یعموم التیکه در تعط ایآخر هفته  التیدر شبها، در تعط یکارمنداگر 
 نهیزم نیکار در ا طیمربوط به شرا یبه شغل و قرارداد جمع یبه او پرداخت شود. مقدار مکمل اضافه معاش بستگ دیبا زین

معاش دو  آن هابه  دیکنند، بدون درنظر داشت شغل و حرفه شان با یکار م کشنبهی یکه در روزها یدارد. تمام کارمندان یشغل
 یاز اضافه کار دیکند، با زین یاضافه کار یعاد یبرابر از کار آن روزشان پرداخت شود. اگر کارمند عالوه بر ساعات کار

 به او معاش پرداخت شود.

پرداخت می شود، اما روز پرداخت کردن معاش ممکن معموال یک بار در ماه در روز توافق شده در قرارداد کاری  معاش
است چند بار در ماه نیز باشد. معاش کارمند باید بدون تاخیری و همیشه به حساب خود کارمند پرداخت شود. مالیه یعنی حقوق 
ش بازنشستگی و بیمه بیکاری به طور خودکار از معاش کارمند کسر می شوند . کارفرما باید به کارمند رسید معا

(palkkalaskelma.که در آن تمام مالیه ها و سایر کسرهایی که از معاش کارمند شده است محاسبه شده است را نشان دهد ) 

 بر اساس قدرت پرداخت هیو مالمعاش 

 قیاز طر یهستند. مصارف فراهم کردن رفاه و خدمات گسترده عموم اتیتمام افراد موظف به پرداخت کردن مال فنلنددر 
و کمک  یحقوق بازنشستگ ،یکاریب نهیمثال شامل معاش، کمک هز یکه برا داتیشوند. از عا یپرداخت م یعموم یها اتیمال
به عنوان  ا،یسازمان پرداخت کننده مزا ای یشود. کارفرما یم اخت(  پردtulovero) داتیبر عا هیشود، مال یم یلیتحص نهیهز

پردازد. عالوه بر  یم اتیرا به اداره مال آن هاکند و  یها کسر م یرا از پرداخت هی(، به طور خودکار مالKelaمثال اداره کال )
شود،  یپرداخت مه بر ارزش افزوده یاز محصوالت و خدمات، مال، وجود دارد زین یگرید یادیز یها اتیمال دات،یبر عا هیمال

بر امالک  اتیشود، مالکان امالک مال یرث پرداخت ماه یمال راثیکنند، از ارث و م یموتر پرداخت م اتیصاحبان موتر مال
 . .و .. کنند یرا پرداخت م

است که هر کس که  نیا یبه معنا نیشود. ا ی( اعمال مprogressiivinen verotusبر اساس قدرت پرداخت ) هیمال فنلنددر 
باال  زین اتشیمال زانیاگر معاش شخص باال باشد، م یعنیباالتر خواهد بود.  شاتیمال یصدیف د،یکن یکسب م یشتریدرآمد ب

 کوچک خواهد بود. اتشیمال زانیخواهد بود و اگر معاش شخص کوچک باشد، م

 اتیکارت مال

( را برای همه به خانه هایشان ارسال می کند. در کارت verokorttiمالیات )سال در ماه ژانویه اداره مالیات یک کارت هر 
مالیات نرخ یا به اصطالح فیصدی مالیات شخص ذکر شده است. اگر شما کار می کنید، باید کارت مالیات خود را به کارفرمای 

زان باید مالیات پرداخت شود. اگر کارمند ی تواند ببینید که از معاش کارمند چه میه خود بدهید، زیرا کارفرما از کارت مالی
درصد  از معاشش به مالیت تعلق میگیرد. نرخ مالیات صحیح  ۶۰کارت مالیات خود را به  کارفرمای خود ندهد، در آن صورت 

می که در کارت مالیات نشان داده شده احتماال بسیار کوچکتر از این است. نرخ مالیات بر اساس عایدات سال گذشته محاسبه 
 شود.

را  دیجد اتیکارت مال دیتوان ینادرست است، م اتینشان داده شده در کارت مال اتیکرده است و نرخ مال رییشما تغ داتیعااگر 
 ازین دیجد اتیکردن کارت مال افتیدر ی. برادیدرخواست ده اتیبا رفتن به اداره مال ایتلفن  نترنت،یا قیاز طر اتیاز اداره مال
 شما است. یکل سال جار داتیبه برآورد عا

 (یاتی)اعالم اطالعات مال اتیمال اعالمیه 

سال قبل شخص ذکر شده  داتیپر شده که در آن تمام عا شی( از پveroilmoitus) هیمال هیاعالم کی لیدر ماه آورهر سال 
 دیوجود داشته باشد با یشود و اگر در ان اشتباه یبررس دیفرستاده شده با اتیمال هیشود. اعالم یاست به خانه او ارسال م
 اتیمال یدینامه جد میاکتبر تصم-در ماه سپتامبر اتیاداره مال د،یدرا اصالح کر اتیمال هیاصالح شود. اگر اعالم

(verotuspäätösبرا )شما خواهد فرستاد. ی 

اضافه  اتیمقدار مال نیا اتیاز حد پرداخت شده باشد، در ماه دسامبر اداره مال شیب اتیسال گذشته شما مال داتیاز عااگر 
شما در سال  اتیطور اگر نرخ مال نی( خواهد کرد. همveronpalautusبازپرداخت ) اتیپرداخت شده را به شما به عنوان مال
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خوب است که نرخ  لیدل نی. به همدی( را پرداخت کنjäännösveroمانده ) یباق اتیالم دیبوده باشد، شما با نییپا یلیگذشته خ
 باشد. حیشما صح اتیمال یصدیکه ف دیو متوجه باش دیکن یخود را درست بررس اتیمال

 آن ها اتیو مال یشغل یایمزا

دهد. اگر کارفرما محصوالت  یبه کارمند ارائه م زیرا ن یگرید ینقد ریغ یایمزا ،یاوقات کارفرما عالوه بر معاش نقد یگاه
نامند.  ی( مluontoisedut) یشغل یایرا  مزا نیکه مصارفش را متقبل شود، ا ایکند و  عیکارمند توز یرا برا یکه خدمات ای

سفر ت تک یایموتر و مزا یایمسکن، مزا یایمزا ه،یتغذ یایتلفن، مزا یایاز مزا تندبه عنوان مثال عبار یمعمول شغل یایمزا
 .یراه کار ریکردن مس یط یبرا

در واقع با همان  یشغل یایپرداخت شود. بر مزا اتیمال دیبا آن هااز  یعنیهستند،  یاتیمال داتیمشمول عا زین یشغلی مزایا
 یشغل ایاز مزا کیهر  یاتیارزش مال اتیشود. هر ساله اداره مال یاعمال م اتیشود مال یگرفته م اتیکه از معاش مال یاصول
گذارد. اطالعات  یم ریتاث ایمزا نیا اتیمال زانیشود و بر م یاعالم م وروی بهو  یدبه صورت نق آن هاکند. ارزش  یم نییرا تع

 .افتی www.vero.fi اتیاداره مال تیتوان در وب سا یرا م ایهر مزا یو ارزش نقد یشغل یایمزا اتیدر مورد مال

 کار سیاه 

شود. خدمات ارائه شده توسط جامعه با  یپرداخت نم اتیشود و از آن مال یانجام م اتیاست که بدون کارت مال یکار ر سیاهکا
حقوق  اهیاز کار س نیپرداخت نشود رفاه و ثبات جامعه به خطر خواهد افتاد. عالوه بر ا اتیشوند. اگر مال یفراهم م اتیمال سهیپ

پرداخت کردن  یبخواهد معاش کارمند را به جا یندارد. اگر کس زیحوادث ن مهیب عموالشود و کارمند م یجمع نم یبازنشستگ
شود، هم  یجرم محسوب م فنلنددر  اهیاست. کار س اهیس کار نیبه او بپردازد، احتماال ا بطور نقدو  مایاو مستق یبه حساب بانک

 کنند. افتیدر یدین مجازات شدآتوانند بر اساس  یکارمند و هم کارفرما هر دو م

کارمند  انیاگر م مثال یدارند. برا یبد اریبس تیموقع یکارمند مشاغل قانون یعنی دیبا کارمند کار سف سهیدر مقا اهیکار سکارمند 
 ایکمک کند،  اهیتواند به کارمند کار س یکس نم چیه د،یایو کارفرما در مورد پرداخت معاش  بحث و جدال بوجود ب اهیکار س
 جبران نخواهد کرد. مهیخسارات وارد شده به کارمند را ب ،تصادف در محل کار رخ دهد کیاگر 

 ای یمادر نهیکمک هز ،یکاریب نهیمانند کمک هز یکار داتیتبط به عامر یایگونه مزا چیه اهیبه کارمند کار س ینهاافزون بر ا
 یبرا زین یکار تیمعلول ای یریزمان پ یبرا یحقوق بازنشستگ نیشود. همچن یپرداخت نم نیوالد نهیکمک هز ایو   یپدر

 دادن را ندارد. امهرگز ارزش انج اهیشود. کار س یجمع نم اهیکارمند کار س

 یکاریمواجه شدن با ب

تواند از مقامات مختلف  یشخص م طیشرا نگونهیشود. در وقوع ا کاریامکان دارد ب یخود، هر کس یکار یزندگ ریطول مسدر 
 دایکه به دنبال کار پ کاریشخص ب کیبه عنوان  دیابتدا با د،یشد کاریکند. اگر ب افتیدر تیحما یکارگر یها هیو اتحاد یدولت

با  ایو   نترنتیدر ا یکاریروز قبل از روز اول ب کیتوان  یکردن است، خود را به اداره کار اعالم کند. اعالم کردن را را م
 رفتن به اداره کار شخصا انجام داد.

یا که  است یکاریب یایمزا افتیدر یبرا طیشخص واجد شرا ایکه آ ردیگ یم میاداره کار تصم ،یمتقاض هیاعالمبر اساس 
به صندوق  میباشد به طور مستق یکارگر هیعضو اتحاد یاگر متقاض ای( و Kelaبه اداره کال ) هیانیب کیاداره  نی. انیست

 شتریاطالعات ب یداشته باشد در صورت لزوم از متقاض یکمبود یشده توسط متقاض دهکند. اگر اطالعات دا یارسال م یکاریب
کردن  افتیمانند در د،یایاو بوجود م تیکه در وضع یرییاداره کار را در باره هر گونه تغ دیبا یدرخواست خواهد شد. متقاض

 نمبر تلفن، مطلع کند. ایدر آدرس  رییتغ ایو  لیمحل تحص ایمحل کار 

دارد. در صورت لزوم،  ازیشده ن کاریرا شخص ب ییکند که چه نوع کمک ها یم یابیاداره کار ارز  یکاریب هیاعالمبر اساس 
 نیاشتغال و همچن لیتسه یشود. در مصاحبه در مورد اقدامات مختلف برا یبه اداره کار دعوت م یشخص به مصاحبه شخص

 بحث خواهد شد. ندهیدر آ یاداره کار و متقاض  انیم یدر مورد نحوه برخورد و همکار

 بیکاری کمک هزینه

 یکاریب نهیکمک هز یعنی، یکاریب یایکردن مزا افتیکار است معموال حق در یکه متقاض یکاریب کارمند
(työttömyyspäivärahaرا دارد. مزا )شود که درخواست کار او  یپرداخت م یکاریبه شخص ب یفقط تا زمان یکاریب یای

خود کار جستجو کند و در دسترس بازار  یبرا دیخود با یکاریزمان ب لدر طو کاریآن است که فرد ب یبه معنا نیمعتبر باشد. ا
 اتیمال دیبا زین یکاریب یایشود. از مزا یپرداخت نم یکاریب یایمزا کاریبه شخص ب ،یکاریروز اول ب ۷کار باشد.  از 

که از اداره کال  ای( työttömyyskassa) یکاریب مهیبا درخواست جداگانه  از صندوق ب دیرا با یکاریب یایپرداخت شود. مزا
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(Kelaدرخواست داد. اطالعات ب  )یکاریب مهیتوان از صندوق ب یرا م یکاریب نهیدر مورد درخواست دادن کمک هز شتری 
 کرد. افتی( درKela(  و اداره کال )ammattiliiton työttömyyskassa) یمسلک هیاتحاد

 شود یپرداخت م یکاریب مهیاز صندوق ب یمعاش داتیعا زانیمتناسب با م یکاریب نهیکمک هز 

 ansiosidonnainen) یمعاش داتیعا زانیمتناسب با م یکاریب نهیکمک هز و یکاریب یایبه عنوان مزا یکاریب مهیبصندوق 
päivärahaیمدت زمان کاف  یبرا  تشیدر طول زمان عضو نیکند که عضو صندوق است و همچن یپرداخت م ی( را به فرد 

 زانیمتناسب با م یکاریب نهیهدفش  پرداخت کردن کمک هز هاست ک یاُرگان یکاریب مهیمشغول به کار بوده است. صندوق ب
 مهیخود ب یبرا یکند، او به نوع یم یکاریب مهیخود را عضو صندوق ب یکه شخص یمعاش طبق قانون است. هنگام داتیعا

شدن صندوق کمک  کاریشود، در صورت ب یصندوق به صورت ماهانه پرداخت م تی. حق العضوردیگ یم یکاریدر برابر ب
معاش  داتیعا زانیمتناسب با م یکاریب نهیکند . کمک هز یبه فرد پرداخت م یکاریکردن در طول زمان ب یزندگ یبرا نهیهز

و کارمندان  انیشده از کارفرما یجمع آور یکاریب مهیمربوط به ب یاجبار یها یپرداخت قیو هم از طر اتیمال قیهم از طر
مخصوص افراد  نهی( و کمک هزperuspäiväraha) هیپا یکاریب نهیاز کمک هز رباالت نهیکمک هز نیشود. سطح ا یم نیتام
 ( است.työmarkkinatuki) کار یمتقاض کاریب

 پرداخت می کند ( Kela) را اداره کال کار یمتقاض یکارمخصوص افراد ب ینهکمک هز و هیپا یکاریب نهیکمک هز

 یشود. فقط اشخاص یتوسط اداره کال اعطاء و پرداخت م یکاریب یایمزا ستند،ین یکاریب مهیکه عضو صندوق ب یکسان یبرا
ماه مشغول به کار  ۶شدن شان حداقل  کاریماه قبل از ب ۲۸را دارند  که در طول  هیپا یکاریب نهیکردن کمک هز افتیحق در

اشتغال را  طیشرا یساعت در هفته بوده باشد. اگر متقاض ۱۸حداقل  دیبا  آن ها یساعات کار نیمعاش دار بوده باشند. همچن
کرده  افتیرا در هیپا یکاریب نهیاگر او قبال حداکثر مبلغ کمک هز ایکار نکرده باشد  یمدت کاف یاو برا یعنینداشته باشد، 
 کند. افتیکار را در یمتقاض کاریمخصوص افراد ب نهیتواند کمک هز یباشد، او م

است.  کارانیهمه ب یمعقول و مناسب برا یمال شتیکردن مع نیکار تضم یمتقاض کاریمخصوص افراد ب نهیاز کمک هزهدف 

عالوه  کاریدشوار است. شخص ب نهایبا اتکا کردن تنها به ا یبردن زندگ شیاست و پ نییها نسبتا پا نهیکمک هز زانیدر عمل م

 کند. یم افتیدر زی( نtoimeentulotuki) یخرج زندگ نهیکه کمک هز ایمسکن   نهیاغلب کمک هز ،یکاریب نهیبر کمک هز

 درخواست داد الیکه اداره سوس ایتوان از اداره کال و  یرا م یخرج زندگ نهیهزکمک 

 یفقط به اشخاص نیاست. ا شتیمع نیتام یبرا یاجتماع  یمال تیحما نی( آخرtoimeentulotuki) یخرج زندگ نهیهزکمک 
 ای یحقوق بازنشستگ ه،یپا یکاریب نهیکنند، مانند کمک هز یم افتیکه در یایمزا ریسا ایو  آن هاشود که درآمد خود  یداده م

 یغذا، لباس، مراقبت ها نهیمثال هز ینباشد. برا یشان کاف یزندگ یضرور یها نهیپوشش هز یمسکن، برا نهیکمک هز
 شوند. یحساب م یزندگ یضرور یها نهیمسکن جزو هز یها نهیو هز یصح یبهداشت

ل کمک هز یم لیاز دو بخش تشک یخرج زندگ نهیهزکمک  (، perustoimeentulotuki) هیپا یخرج زندگ نهیشود بخش او 
م کمک هز  یخرج زندگ نهی( و بخش سوم کمک هزtäydentävä toimeentulotukiمکمل کننده ) یخرج زندگ نهیبخش دو 

 داتشیو عا یمتقاض یضرور یها نهیتمام هز نه،یهز کمک زانی(. هنگام محاسبه مehkäisevä toimeentulotuki) رانهیشگیپ
 یرا کاهش م یخرج زندگ نهیکمک هز زانیم  مسکن نهیکمک هز لیاز قب گرید یها نهی. کمک هزردیگ یمورد توجه قرار م

 دهد.

معموال برای یک ماه در یک زمان می دهد. به همین دلیل کمک هزینه  (Kela) را اداره کال هزینه خرج زندگی پایهکمک 
باید برای هر ماه مجددا درخواست داد. دلیل استفاده از این روش این است که کمک هزینه خرج زندگی خرج زندگی پایه را 

 .پایه به عنوان یک کمک موقت در وضعیت مالی دشوار در نظر گرفته شده است

 والی ولسوالیشارکمک هزینه خرج زندگی مکمل کننده و یا که کمک هزینه خرج زندگی پیشگیرانه از اداره سوسیال شهر و یا 
خودتان درخواست می شود. کمک هزینه خرج زندگی مکمل کننده را می توان برای مصارف هزینه های اضافی خاص ، مانند 

 هزینه های بیماری های دراز مدت یا سرگرمی های اوقات فراغت اطفال دریافت کرد.

 ییخودکفا جیرانده شدن و ترو هیاز محروم شدن، به حاش یریجلوگ رانه،یشگیپ یخرج زندگ نهیهدف از کمک هز گرید یسواز 
 فرد در جامعه است. یشخص

 شیب  یاو ناگهان مثال به علت قرضدار یمال تیبه شخص داد که وضع یتوان زمان یرا م رانهیشگیپ یخرج زندگ نهیهزکمک 
 شود. یم نیتام یاتیاز منابع مال ګیخرج زند نهیشود. کمک هز میاز حد وخ
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 کار انیمتقاض ی( براTE-toimistoاداره کار )خدمات 

 یکار اطالع رسان یمتقاض کارانیآزاد به ب یکار یکنند که در مورد مکان ها ی( کوشش مTE-toimisto) کار یاداره ها
حال ادارات کار قادر به  نیکنند. با ا یکار ارائه م انیرا به متقاض یخوب و مناسب یکار شنهاداتیپ نیادارات همچن نیکنند. ا

دهد. اگرچه  یم ارتقاءرا  افتنیدهند که اشتغال  یرا ارائه م یگوناگون ماتاما خد ستند،ین یشغل به متقاض میارائه دادن مستق
 ییبه راهنما ازیکار احساس کرد که ن یاگر متقاض یامر مهم است، ول کیکردن شغل  یکار در جستجو یمتقاض یشخص تیفعال
 .دیریبگ ماسدارد، خوب خواهد بود با اداره کار منطقه خود ت افتنیکه مشاوره در مورد اشتغال  ای

عنوان مثال یکی از خدمات اداره کار که برای بیکاران در نظر گرفته شده است، مشاوره و راهنمایی ارائه شده توسط مربی به 
( است. این مربی برای بهتر نشان دادن مهارت ها و نقاط قوت  متقاضی به بازار کار به او کمک työhönvalmentaja)کار 

 خواهد کرد.

 یشی( است. آزماtyökokeilu)کار کردن  یشیدهد آزما یارائه م کارنیارتقاء دادن اشتغال ب یکه اداره کار برا یرگیدخدمات 
 زهیتواند مهارت ها و انگ یم یشیفرد است. کارمند آزما یمهارت ها یابیاست، و هدف آن ارز  یکار نیبه تمر هیکار کردن شب

به  یکاریب یایکار کردن، به فرد مزا یشیردن نشان دهد. در طول زمان آزماکار ک یشیزمان آزما طولخود را به کارفرما در 
کار با معاش  ایکردن شغل مناسب و  افتیتواند منجر در یاوقات م یکار کردن گاه یشیشود. آزما یطور نرمال  پرداخت م

 شود.

 یکار پرداخت م یمتقاض کاریافراد ب افتنیاشتغال  جیترو یاست که دولت برا یکمک مال کی( palkkatuki)معاش کمک 
معاش کارمند به کارفرما  یها نهیهز ینرمال با کارفرما است و کمک معاش برا یروش کارمند در روابط کار نیکند. در ا
 یکمک معاش و مدت زمان پرداخت آن بستگ زانیسوال کرد. م ارتوان از اداره ک یشود. در مورد کمک معاش م یپرداخت م

 یقرارداد کارآموز التیتحص یتوان برا یباشد، کمک معاش را م کاریبه مورد مدنظر دارد. اگر کارآموز ب
(oppisopimuskoulutus) دیدرخواست ده زین. 

هم خدمات گوناگون، مانند  یها با همکار شاروالی ولسوالیبوده اند، ادارات کار و  کاریمدت ب یکه طوالن یکارانیببرای 
 یمختلف برا یتوان به زبان ها یدهند. اطالعات در مورد خدمات اداره کار را م یرا ارائه م یکار یها تیفعال یتوانبخش

 :افتی نییپا تیمثال در وب سا
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 کار یروین یمسلکآموزش 

از  یکیکمک درخواست کرد.  زیدادن مسلک ن رییتغ ایکردن و  لیتوان در هنگام فکر کردن در مورد تحص یاداره کار ماز 
 ی( است. در آموزش هاtyövoimakoulutus)کار  یروین یمسلک یخدمات ارائه شده توسط اداره کار آموزش ها نیمهمتر
 یمسلک یاز بخش ها یاریآموزش در بس نی. ادیبهبود بخش ار یشغل یتوان مهارت ها و فرصت ها یکار م یروین یمسلک

 .ردیگ یاداره کار صورت م قیکار از طر یروین یمسلک یآموزش ها یمختلف در دسترس است. درخواست دادن برا

کنند ممکن  یم دایخود پ یکار که خود محل آموزش مناسب برا انیکار، اداره کار به متقاض یروین یبر آموزش مسلکعالوه 
کار  یروین یمناسب مسلک یآموزش ها نیبخشد و همچن دیشخص را بهبود با ییاست کمک کند، البته آموزش مورد نظر کارا

اداره کار ارائه  رازیسازمان غ کیکار که توسط  یروین یمسلک آموزشنشود. در مورد  دایشخص از خود اداره کار پ نیا یبرا
 با اداره کار توافق شود. شهیهم دیشود با یم

 ینیتجارت کردن و کار آفر

 نیکارآفر کیکه حرفه و مسلک خود را مستقال به عنوان  ایو  دیاست که تجارت خود را آغاز کن نیاشتغال ا یبرا گریراه د یک
توانند  یم کیطراح گراف ایحسابدار  دان،یقیموس ست،یبه عنوان مثال، مترجم، ژورنال ینی. کارآفردیکن میثابت تنظ ساتیبدون تاس
 یمال سکیاست. ر یکاف هیخوب است و معموال سرما یتجار دهیا کی شهیتجارت هم کی شروعمستقل باشند. نقطه  نانیکارآفر

تمام  نانینخواهد کرد. تاجران و کارآفر افتیهم در ینداشته باشد، درآمد یشرکت مشتر کیشامل تجارت است. اگر  شهیهم
 را ندارند. یکاریب یایکردن مزا افتیوقت حق در

 تجارت/شرکتتأسیس کردن 

مانند اطالعات در  فنلندداشتن اطالعات در مورد جامعه  نیو همچن ازیمورد ن یمهارت ها حرفه ا ازمندیشرکت ن ردنک تأسیس
 یعنی د،یکن هیته یتجار هیطرح اول کی دیابتدا با د،یکن یتجارت فکر م کی جادیاست. اگر درباره ا یو حسابدار اتیمورد مال
 .خوب بنا شده است یتجار دهیا کیبر اساس  ی. طرح تجارریخ ایتواند سودآور باشد  یشرکت شما م نیا ایکه آ دیمحاسبه کن
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 یتوان از مراکز مشلوره تجار یتجارت را م کی یو تمام مسائل مربوط به راه انداز یطرح تجار کی یدر راه اندازکمک 
تجارت  خواهندیکه م یافراد یبرا نیمرکزها همچن نیمختلف به دست آورد. ا ی( شهرهاuusyrityskeskus) دیجد یشرکت ها

 دهند. یتاجران ارائه م/نانیکارآفر یرا برا یخدمات زیدهند. ادارات کار ن یخود را بنا کنند، آموزش ارائه م

 یدر اداره راجستر تجار یاخذ جواز تجارت یتجارتتان را  برا شهیهم دیبا د،یکن یرا شروع م یتجارت کیکه شما هنگام 
(kaupparekisteriو اداره مال )یتجار یکار به شرکت شما نمبر شناسا نی. پس از ادیراجستر کن اتی (Y-tunnus تعلق )

 کرد. دایمختلف پ یتوان در ثبت ها یمتجارت شما را  یینمبر شناسا نیا لهیخواهد گرفت. به وس

 یو حسابدار یامور مال

 دیکسب و کار و خر یبرا یکردن محل هیبه کرا ازیاست، به خصوص اگر ن ازین هیتجارت اغلب به سرما یراه انداز یبرا
 یتجارت کردن قرضه بدهند. سازمان مال یتوانند برا یانجام دادن تجارت وجود داشته باشد. بانک ها م یلوازم مختلف برا

 یبه تجارت شخص کمک مال ،یقرضه بانک نیتضم ایقرضه و  نیتأم یبراتواند  یم نیهمچن( Finnveraورا ) نیف یدولت ژهیو
 کند.

از شروع کردن  تیمخصوص حما یمال نهیاز اداره کار کمک هز دیتوان یم هیتجارت در مرحله اول یو راه انداز سیتأسبرای 
تجارت او مدنظر  ینه برا نیکارآفر یشخص یمخارج زندگ یبرا نهیکمک هز نی. ادی( را درخواست کنstarttirahaتجارت )

 .شود یماه پرداخت م ۱۲ یحداکثر برا نهیکمک هز نیشده است. ا رفتهګ

شرکت  یها نهیدرآمد و هز ستیمتشکل از ل یتاجر است. مسائل امور مال یها تیاز مسئول گرید یکی یدادن امور مال سازمان
 یشرکت حسابدار کیشرکت خود را به  یتواند حسابدار یکه م ایتجارت خود را انجام دهد  یتواند خود حسابدار یاست. تاجر م

 وجود داشته باشد. یخطا و اشتباه دیو طبق قانون انجام شوند در آن نبا یتبه درس دیبا یبسپارد. مسائل مربوط به حسابدار

 ها مهیمربوط به مجوزها و بائل مس

 ریز یاست. به عنوان مثال در بخش ها ازین یبه مجوز مقام دولت یخاص تجار یاز بخش ها یکردن در بعض تیفعالبرای 
حمل و نقل افراد و  ،یصح یو بهداشت یخدمات اجتماع ،یمسافرت یها، آژانس ها وسکیرستوران ها، ک به مجوز است ازین

( YEL tai MYEL) نیکارآفر یبازنشستگ مهیخود ب دیبا نیکارآفرمعامالت مربوط به مسکن. طبق قانون،  نیکاالها و همچن
داشته باشد.  زیحوادث ن مهیب نی( و همچنTyELکارمند ) یبازنشستگ مهیب دیکارمند استخدام کند، با نیداشته باشد. اگر کارآفر

 تیاز وب سا راتجارت  کیکردن  جادیمربوط به ا گریو موارد د مهیب ،یتجار یدر مورد مجوزها شتریاطالعات ب
yrityssuomi.fi دیکن دایپ. 

 مختلف تجارت کردن  فرم های

خود و  یفرم را برا نیبهتر دیبا نیکارآفر آن ها انیتجارت کردن وجود دارد، که از م یبرا ینوع مختلف تجار نیچند فنلنددر 
 در انتخاب فرم تجارت است. یمهم اریتجارت عامل بس کی انگذارانیکسب و کار خود انتخاب کند. تعداد بن

 :عبارتند ازفرم های مختلف تجارت کردن 

 (toiminimi) یخصوص تجارت •

 مشارکت محدود( یا مشارکت تضامنی) تجارت مشارکتی •

 تجارت سهامی •

 یتعاونتجارت  •

 تجارت خصوصی 

 نیفرم ساده تر نیشود، ا یم ادی( toiminimi) یکند تجارتش به نام تجار خصوص یو تنها تجارت م یکه خصوصشخصی 
 ایو  ینفره هستند، مانند شرکت مترجم کیتجارت کوچک  کیمعموال  یخصوص یشکل کسب و کار است. تجارت ها

 عیآسان و سر یکردن تجارت خصوص جادی. اتها آن اس یخود شخصا تنها مسئول شرکت از جمله بده نی. کارآفریشگریآرا
 است.

 تجارت مشارکتی 

 یعموممشارکت  شود یم میفرم تجارت کردن است که به دو فرم مختلف تقس نی( دومhenkilöyhtiö) یمشارکتتجارت 
(avoin yhtiö( و مشارکت محدود )kommandiittiyhtiöبرا )حداقل دو نفر الزم است.  یکردن تجارت تضامن سیتاس ی
گذار  هیسرما کیموش که معموال خا کیشر کی ومسئول  کیشر کیحداقل  دیدر تجارت کردن با مشارکت محدود با یول
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شرکت هستند، اما در  یها یها و بده تیشرکتها معموال مسئول تمام فعال یمشارکت های است وجود داشته باشد. در تجارت
 رکتدرآمد ش ،را  یگرید زیشده خود را دارد نه چ یگذار هیسرما ییها ییدارا تیخاموش تنها مسئول کیمشارکت محدود، شر

 شود. یم عیشرکت به نسبت توافق شده توز یاعضا انیدر م

  تجارت سهامی

توان  ینوع تجارت را م نیاست. ا Oyتجارت با فرم  یعنی( osakeyhtiö) یتجارت کردن، تجارت سهام جیرا اریرم بسفیک 
حداقل به  ،یکردن تجارت سهام دجایا یتجارت سهامداران هستند. برا نیکرد. صاحبان ا جادیجامعه ا ایچند فرد  ای کیتوسط 
ها و سود در  تیمسئول ،یریگ میاست. قدرت تصم ازیشود ن یم میتقس رانسهامدا نیکه به عنوان سهام ب هیسرما وروی ۲۵۰۰

هر سهامدار  یشخص سکیآن ست که خطر و ر یبه معنا نیشود. ا یم میفرم تجارت بر اساس تعداد سهام هر سهامدار تقس نیا
 نیاست، که ا رهیمد ئتیو ه یجلسه عموم یدارا یخود او در تجارت دارد. تجارت سهام یگذار هیسرما زانیبه م یبستگ

 یم زیشرکت کوچک ن کیهستند، اما  یتجارت سهام شهیهم بایقربزرگ ت یکند. شرکت ها یم نیآن را سنگ تیریموضوع مد
 باشد. یتجارت سهام کیتواند 

 تجارت تعاونی 

در آن  یریگ میصاحبان آن هستند و تصم یتجارت تعاون یشود. اعضا جادیچند نفر ا ای کیممکن است توسط  یتعاون تجارت
فقط به مقدار  یاست. اعضا تعاون یدر جلسه تعاون یرا کی یدارا یشود. هر عضو تعاون یگرفته م کیبه صورت دموکرات

بلکه ارائه دادن  ستیباال ن یلیسود خ دیتول  یتجارت تعاون هدفرا دارند.  یتعاون یها یبده تیشان مسئول یگذار هیسرما
 ای یه نوع اعمال استفاده از خدمات تعاونتوان با توجه ب یاگر سود حاصل شود، آن را م یآن است. ول یخدمات به اعضا

توافق  یتعاون نیتوان در قوان یسود را م میو تقس عیتوز یارهایکرد. مع میتقس یتعاون  یاعضا نیب یگذار هیسرما یچگونگ
 کرد.

 سوال ها و بحث

 د؟یکن یم دایو کشور خود پ فنلند نیب یچه تفاوت ها و شباهت ها د؟یکن یچه فکر م فنلندبازار کار در مورد . ۱

 مهم هستند؟ فنلند یکار یارزش ها در زندگ. کدام ۲

 ست؟یچ یکار هیاتحاد کیدر مورد تعلق داشتن به . نظر تان ۳

 هستند؟ نیبهتر فنلندکار در  یجستجو یکدام  راه ها  برا .۴

 تواند مفید باشد؟ یم یفنلند یکار یدارید که در زندگ یچه نوع تخصص و مهارت هاشما  .۵

 پرداخت نشود؟ اتیخواهد افتد اگر مال یچه اتفاق د؟یکنیچه فکر م اتیپرداخت کردن مالدر مورد  .۶

 د؟یانجام ده می توانید یبا شما رفتار نادرست داشته باشد ، شما چه كار ایاگر کارفرما معاش شما را به موقع پرداخت نکند و  .۷

 یست؟چ سیاهاز کار  یعواقب ناش .۸

 ؟شودتا اشتغال آسانتر بود  فعال یکاریتوان در طول ب یچگونه م .۹

 د؟یریو مدنظر بگ دیبدان دیرا با یها زی، چه چ دیآغاز کن فنلندتجارت خودتان را در  دیخواه یاگر م ۱۰
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 فنلنددر  یریصحت و پ :۷فصل  

 یماریصحت و ب

 در فنلند یبهداشت یصح خدمات

 و سالمت سالمندان رفاه

 یمتفاوت بازنشستگ یها حقوق

 مراقبت از سالمندان خدمات

 و کفن و دفن  مرگ

 راثیم

خوب بودن  یحال سالم بودن به معنا نیندارد. با ا یماریب چیاست که ه یفرد سالم کس نیاست، بنابرا یماریمتضاد ب یسالمت
از پس  یدارد و قادر است که در مراحل مختلف زندگ یتیفیبا ک یکند زندگ یاست. شخص سالم احساس م زیحال شخص ن

 لیاز جمله تحص ییزهایخود چ یتواند در زندگ یفرد سالم م کیو از مشکالت  جان به در ببرد.  دیبرآ یخود به خوب یزندگ
 .را انجام دهد یاجتماع یزندگمشارکت در  ایاوقات فراغت داشتن، کار کردن  یها تیکردن فعال

 ماریشخص ب یشود. یعن یاو مهم است م یکه برا یزهایاز چ یمجروح شود اغلب مجبور به ترک برخ ایو  ماریفرد ب اگر
و نشاط  کند، اگر او با وجود  یتواند احساس سالمت یم زیمدت و تحت درمان بودن ن یطوالن یماریبا وجود داشتن ب یحت

 کند. یبتواند خوب زندگ تیواقع نیدانستن ا

 یماریصحت و ب

بلکه در  ست،ین یماریخود او است. سالم بودن تنها اجتناب کردن از ب یزندگ وهیو ش کیژنت ریشخص تحت تأث یفردسالمت 
شود که هر فرد  یمختلف است. در فنلند تصور م یروش ها لهیسالم و مراقبت کردن از خود به وس یزندگ وهیاتخاذ کردن ش

 سالمت خود و حفاظت کردن آن را دارد. تیمسئول

 راهنمایی  برای حفظ سالمتی:

 نانیحتما اطم ،ی انجام دادیدکار اضافهساعت است. اگر  ۸ معموال یمعمول یروز کار. طول بیش از حد کار نکنید •

 .کردن داشته باشید استراحتوقت برای  یکار یروزها نیکه ب دیحاصل کن

 یبه شما قدرت م یروز کار بعد ی. خواب خوب برادیبخواب یها، به اندازه کاف تیمسئول گرید ایاز اتمام کار و  پس •
تمرکز کردن به مسائل  د،یساعت خواب دارد. اگر تمام وقت خسته باش ۶ – ۱۰به  ازیفرد بزرگسال در شب ن کیدهد. 

 .باشد فیضع دتوان یشما هم م یکار سخت خواهد بود و خلق و خو ایمختلف و 

توان به  یو گوشت را م ی. محصوالت لبندیاستفاده کن شتریجات و غالت را ب وهیم جات،ی. سبزدیسالم داشته باش تغذیه •
. دیاجتناب کن یاز حد نمک، شکر و چرب شی. از مصرف بدیبخور یمتوسط مصرف کرد. دو بار در هفته ماه زانیم

 .دیآب بنوش یبه اندازه کاف

 تیریخواب و مد تیفیکند، ک یشدن شما کمک م لکسی. ورزش به ردیمختلف انجام ده یمنظم ورزش هابه صورت  •
 کند. یم شتریروزمره را ب یزندگ یبخشد. ورزش کردن انرژ یکردن استرس را بهبود م

سالمتر  نگونهیا د،یگرم هستند را بپوش یکه به اندازه کاف ی. در زمستان لباس هادیبه آب و هوا لباس بپوشبا توجه  •
 .دیشو ضیاز حد کم لباس بپوشد، ممکن است مر شیماند. اگر ب یخواه

شود.  یم یو تنفس یشش یها یماریموجب سرطان و انواع ب دنی. سگرت کشدیرا ترک کن دنیکش گاریس ایسگرت  •
فرد  یکیزیکند. عملکرد ف یکند م زیزخم را ن افتنیمثال بهبود  یدهد و برا یرا کاهش م یبدن یکیزیتنباکو عملکرد ف
 .شود یکند م یو رفع ماندگ ابدی یسگرت کاهش ممصرف کننده 

 

 ایکتابخانه ها، داکترها و  نترنت،یبه عنوان مثال از ا دیتوان یدر مورد ارتقاء دادن سالمت خود م یشتریاطالعات بدر فنلند 
خدمات  ،یخصوص یشرکت ها نیها، انجمن ها و همچن شاروالی ولسوالی. دیکن دایپ یبهداشت یمختلف صح یسازمان ها

مختلف  یخدمات فرهنگ نیو همچن هیو تغذ یمشاوره در مورد سالمت ،یورزش یها تیمربوط به صحت و بهداشت، فعال یدرمان
 .دهند یرا  ارائه م یادیز
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 یمختلف یها امکانات ورزش شاروالی ولسوالیشود.  یم یرفاه و سالمت افتنیمختلف موجب ارتقاء  یها تیدر فعال مشارکت
کردن را  یمخصوص اسک یرهایو مس یورزش یها نیزم ،یساحل آب باز ،یورزش یکلپ ها ،یآب باز یاستخرها رینظ

 یمختلف ورزش یکورس ها ،یو خصوص ی( دولتkansalaisopistoشهروندان ) یکالج ها ن،یتحت پوشش دارد. عالوه بر ا
اجراها،  ،یمختلف فرهنگ یدادهایرو نیها همچن ولسوالیشاروالی دهند.  یاز آموزش ها را ارائه م یعیوس فیو ط یو فرهنگ

 یمختلف سازمانده یو هنر یفعاالن فرهنگ یو هم با همکار یرا هم به تنها یمختلف یها شگاهیکورس ها، کنسرت ها و نما
 .رندیگ یرا تحت پوشش م یهنر یکتابخانه ها، موزه ها و مجموعه ها وکنند  یم

 شود؟ یم ماریبانسان چرا 

 گریکار و د یماریکند، ب یعمل نم یعیبدن انسان به طور طب یماریاختالل در عملکرد بدن انسان است. در زمان ب کی یماریب
 یم ریها تأث یماریاز ب یاریدر به وجود آمدن بس یدهد. عوامل مختلف یخود قرار م ریتحت تأث  زیانسان را ن یمسائل زندگ

 .ستیآسان ن شهیهم یماریب تیفیاست و مشخص کردن علت و ک وتدر هر فرد متفا یماریگذارد. عالئم ب

باور بودند  نیکرده است. قبال مردم به ا رییبا گذر زمان تغ یریدر فنلند به طرز چشمگ یماریب لیغالب به عنوان دل برداشت
 نیجادو کرده است. به هم انیدعا نزد ارواح و خدا لهیبه وس ای( و نیاو را بدوا )نفر یاست که کس نیشدن فرد ا ماریب لیکه دل
مراسم  کی لهیبرده شود. حذف و باطل کردن جادو به عنوان مثال به وس نیشد که جادو از ب یمتالش  یماریدر درمان ب لیدل

 .شد یانجام م

دهند، خداوند  یانسان ها اعمال شرارت بار انجام م نکهیارائه داده شده است که به خاطر ا دهیا نیا (کتاب مقدس) قیعهد عت در
است. در عبادات خود انسان از خداوند  ریبا استغفار و دعا کردن امکان پذ افتنیکند. شفا  یمجازات م یماریب یرا با بال آن ها

 .از او دفع کند را یماریخواهد که ب یمعجزه م

 یندهایتوسط فرآ ی. طبق آن  زندگرندیگ یو درمان قرار م یمورد بررس یعلم ینیها مطابق با جهان ب یماریدر فنالند ب امروزه
شده  لیاست که از ارگان ها، سلول ها و مولکول ها تشک یزنده ا سمیشود. انسان ارگان یکنترل م ییایمیوشیو ب یکیولوژیزیف

 .است

 وهیش ک،یژنتیا  از ژنوم یها ناش بیآس نیشود. به عنوان مثال ا یم یماریبه بدن باعث ب یداخل ای یخارج بیآس قتیحق در
 یدوا درمان ای یها را با اقدامات مختلف مانند عمل جراح بیتصادفات است. داکترها آس ایو حوادث و  ستیز طیمح ،یزندگ

 کنند. یدرمان م

 یجامعه رفاه کیسالمت در صحت و 

نشدن راحت است،  ماریعامل قرار دارد. سالم ماندن و ب نیچند ریمرتبط است و تحت تأث یزندگ یاز جنبه ها یاریبه بس یسالمت
سالم را دنبال  یزندگ وهیکند که ش یخدمات به مردم کمک م نیدر دسترس باشد. ا یخوب یو بهداشت یالبته اگر خدمات صح

 .کند یرا فراهم م یماریبزود هنگام  صیامکان تشخ نیکنند و همچن

کند. صلح واقع  یانسان کمک م یخوب به سالمت یمسکن معقوالنه و روابط اجتماع طیشرا نیمناسب و همچن شتیو مع هیتغذ
 ریسا ایو امکان کار  تیو ترب میکند. تعل یبه انسان کمک م یدر حفظ کردن سالمت زین یو دموکراس یدر جامعه، عدالت اجتماع

 شود. یرفاه و سالمت انسان م شیافزاباعث  نیدر جامعه همچن دیمف یها تیفعال

 ها یفنلند یارتقاء سالمت

فنلند ارتقاء  یو بهداشت یصح استیس یکند. هدف اصل یم فایها ا یدر ارتقاء و حفظ سالمت فنلند یفنلند نقش مهم یجامعه رفاه
 یو بهداشت یصح یها استیکنند. س یتا حد ممکن سالم زندگ دیفنلند مردم با یسالمت انسانها در سراسر فنلند است. در همه جا

 یمحدود م یرا در مناطق عموم دنیکش گرتیکه س یقانون یعنیسالمت مانند قانون تنباکو،  تقاءمربوط به ار نیقوان میبا تنظ
 .شود یاجرا م کند

 نیشود. ا یم یجمع آور یو اطالعات آمار قیها تمام وقت و به طور مرتب تحق یفنلند یها یماریو ب یمورد سالمت در
 ایو  یعروق یقلب یها یماریمانند ب یو بهداشت یصح یاسیمختلف س یبرنامه ها یو اجرا یطراح یتوان برا یاطالعات را م

تحت  زین یغربالگر شیآزما لهیکنند را به وس یم یکه در فنلند زندگ یراداف یسالمت تیسرطان مورد استفاده قرار داد. وضع
آن  لهیخاص در نظر گرفته شده است، به وس تیجمع کی یاست که برا یقاتیتحق یغربالگر شیدهند. آزما ینظارت قرار م

 .شود ییشناسا هیدر مراحله اول یماریشود که  ب یم یسع
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در فنلند  بسیاری از انجمن ها نیز در کار صحت و بهداشت عمومی و در اجرای تصمیمات مربوط به آن مشارکت دارند. این 
برای مثال به طور منظم  آن هاانجمن ها نقش مهمی در ارائه و توسعه خدمات صحی و بهداشتی ایفا می کنند. عالوه بر این، 

 ایت از شیوه زندگی سالم سازماندهی می کنند.کمپین ها و رویدادهای بزرگی را برای حم

 در فنلند یبهداشت یخدمات صح

و در مکاتب ارائه می شود. خدمات دکتر و نرس، خدمات  شاروالی ولسوالیخدمات  صحی و بهداشتی عمومی در کلینیک های 
مراقبت از صحت دندان، مرکز بهداشت و صحت و خدمات صحی و بهداشتی مکتب شامل خدمات صحی و بهداشتی عمومی 
می شوند. مراقبت های صحی و بهداشتی مکتب شامل مراقبت های خدمات صحت دندان، معاینات منظم پزشکی محصلین و 

ی بهداشتی فردی می باشد. برخی از این خدمات رایگان هستند و از برخی دیگر مشتری باید هزینه پرداخت کند. با مشاوره ها
 توسط درآمد مالیاتی تامین می شوند. آن هااین حال خدمات به طور معمول ارزان قیمت هستند زیرا 

 یو بهداشت یحق استفاده کردن از خدمات صح

دارد. ساکن  را یعموم یو بهداشت یو صح الیکند حق استفاده از خدمات سوس یر فنلند زندگشخص به طور دائم در کشو گرا
است که فرد در  یشهر ایو  یمحل اقامت، ولسوال یدر فنلند است. ولسوال (kotikunta) محل اقامت یولسوال یفنلند دارا یدائم

 .کند یم یآن راجستر شده و در آن زندگ

محل  یارائه دهد. ولسوال یعموم یو بهداشت یخود خدمات صح نیدارد که به ساکن فهیمحل اقامت وظ یقانون ولسوال طبق
 یصح یه هاحاصل کند که جنب نانیبر توسعه سالمت ساکنان خود و عوامل موثر بر آن نظارت داشته و اطم دیبا نیاقامت همچن
 .ردیمورد توجه قرار بگ شاروالی ولسوالی یها تیدر همه فعال یو بهداشت

فنلند،  یدرمان مهیپست کارت ب قیفنلند شود، او از طر یاجتماع نیکه به فنلند نقل مکان کرده است شامل تام یکه فرد یهنگام
و  یصح یخصوص ای یهر زمان که شما از خدمات عموم دیکند. کارت کال با یم افتی( را درkela-kortti)کارت کال  یعنی

 یو بهداشت یاز خدمات صح یاریبا نشان دادن آن، اداره کال در بس راینشان داده شود. ز دیکن یدواخانه استفاده م ایو  یبهداشت
 نهیاز هز یآن است که اداره کال  بخش یبه معنا نیخدمات را متقبل خواهد شد. ا نیا یها نهیاز هز یگوناگون مقدار یو دواها

 کند. یپرداخت م یمشتر یها را به جا

 نیمحصل یو بهداشت یخدمات صح

فردی  که در فنلند برای تحصیل کردن آمده، به طور کلی به عنوان فردی در نظر گرفته می شود که به طور موقت در کشور 
کند. به همین دلیل، او توسط خدمات سوسیال یا خدمات صحی و بهداشتی عمومی فنلند پوشش داده نمی شود. در زندگی می 

صورت بیمار شدن، او می تواند به یک داکتر خصوصی مراجع کند، او همچنین موظف است برای گرفتن اجازه اقامت فنلند 
ش از دو سال طول بکشد، اقامت او در فنلند را می توان بیمه صحی و بهداشتی خصوصی بگیرد. اگر تحصیالت این شخص بی

به عنوان اقامت دائمی در نظر گرفت. اینگونه این شخص حق دسترسی به خدمات صحی و بهداشتی عمومی را نیز دریافت می 
ی تخنیک که مسئول سالمت دانشجویان پوهنتون ها و دانشگاههای پول( YTHSکند. بنیاد خدمات صحی و بهداشتی دانشجویی )

 است، در شهرهای مختلف شعبه دارد.

 که نرس ایو  کینیداکتر کل شیمراجعه کردن پ

نرس وقت  ای یداکتر عموم یبرا دیتوانیم کینی. از کلدیریمنطقه خود تماس بگ کینیکل نیکتریبا نزد دیبا دیشد ماریکه ب یزمان
 یشود صبح زود، زمان یم هیبعد از ظهر باز هستند. توص ۴صبح تا  ۹ها معموال از دوشنبه تا جمعه از ساعت  کینی. کلدیریبگ

داشته باشد، به شما وقت عاجل داده  یبه درمان فور ازیشما ن یماری. اگر بدیوقت مالقات بگر خودتان یباز شد برا کینیکه کل
 .دیصبر کن شتریب یزمان کم افتیدر یبرا دیشو نباشد ممکن است مجبور یخواهد شد. اگر مورد فور

 د،یتماس گرفت کینیکل رشیکه شما با پذ یخواهد بود. هنگام یدهد که وقت درمان شما چه زمان یبه شما اطالع م کینیکل رشیپذ
 ایکند که آ یم یابیتلفن ارز قیاز طر کینیکل رشی. مسئول پذردیتحت درمان قرار بگ دیخواه یم لیکه به کدام دل دیبگو دیبا

ممکن  لیدل نیرا درمان کنند، به هم یمتعدد یها یماریتوانند ب ی. در فنلند نرس ها مدیدارکه نرس  ای ازیشما به درمان داکتر ن
 یم اینسبت به وقت مالقات با داکتر مه عترینشود. وقت مالقات با نرس اغلب سر دایبه گرفتن وقت مالقات با داکتر پ ازیاست ن

 .دهد یرا به داکتر ارجاع م ماریمعالجه داکتر دارد، او ب هب ازین ماریب یماریکه ب دیده صیشود. البته اگر نرس تشخ

ل برا ازین ماریدرمان ب یبرا اگر  یشود. داکتر عموم یوقت مالقات رزرو م یداکتر عموم کی یبه داکتر متخصص شود او 
فرستد.  یم ماریب تیارجاع نامه به داکتر متخصص در مورد وضع کیکند و در صورت لزوم  یم یابیرا ارز ماریب تیوضع

 کنند. یرا مالقات م مارانی( بکینیکل ی)پل ییسرپا یدرمان یداکتران متخصص معموال در شفاخانه ها و در مجتمع ها
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 کنند یکمک م مارانیبه ب یو فور یاضطرار یها یماریدر وقوع ب یشبانه روز یشفاخانه ها

درمان  یبرا دیبسته هستند، با یعموم یها کینیکه کل یزمان یعنی د،یشد ضیآخر هفته مر التیدر تعط ایاگر شما در شب و 
 یکه به درمان فور یماریبه ب یشفاخانه شبانه روز. خدمات دیمراجعه کن (päivystys)اورژانس یا  یروزشبانه  یبه شفاخانه 

به  یشبانه روز یموکول کرد اختصاص داده شده است. در شفاخانه ها ندهیآ یتوان به روز کار یدارد و درمان آن را نم ازین
 مارانیب رایز د،یرا صبر کن یادیتحت درمان قرار گرفتن مدت ز یبرا دیشو وریبزرگ ممکن است مج یها یدر ولسوال ژهیو

جراحتش  ایو  یماریکه ب یسک نینه بر اساس صف. بنابرا رندیگ یتحت درمان قرار م شانیماریبودن ب یاضطرار بیبه ترت
 .ردیگ یم میتصم ماریب یماریبودن ب یشود. داکتر در مورد اضطرار یم یداکتر بررس کیتر است، زودتر توسط  یاضطرار

در شفاخانه  یبخش حت نیکوچک ممکن است ا یها یشفاخانه هستند و در ولسوال کیاز  یاغلب بخش یروزشبانه  یها شفاخانه
به  یگرید یمخصوص اطفال و نوجوانان ممکن است در جا یشبانه روز یقرار داشته باشد. شفاخانه ها هیهمسا یولسوال ی
شبانه  یخدمات شفاخانه ها یسازمانده یدر مورد چگونگ دیتوان یم شمابزرگساالن باشد.  یشبانه روز یاز شفاخانه  ریغ

 .دیکن دایخود اطالعات پ یولسوال یاصل  تیاز وب سا ایمنطقه خود و  کینیاز کل یروز

 یخصوص یو بهداشت یخدمات صح

و  ی. مراکز صحدیمراجع کن زین یخصوص یو بهداشت یمرکز صح کیبه  یماریدرمان هر ب یبرا دیتوان یدر فنلند شما م
مراکز  نیتماس گرفتن با ا اتیو داکتران متخصص دارند. جزئ یمختلف هم داکتران عموم یها یدر ولسوال یخصوص یبهداشت
بدست  یاز وقت مالقات با داکتران دولت عتریتوان سر یم یخصوص کتردا کی. وقت مالقات با افتی نترنتیتوان در ا یرا م

 زین یخانگ تیوز یاز داکتران خصوص یگران تر هستند. بعض اریبس یخصوص یو بهداشت یحال، خدمات صح نیآورد. با ا
با کارت کال  د،یدار رفنلند قرا یاجتماع نیآن ممکن است باال باشد. اگر شما تحت پوشش خدمات تأم متیدهند، اما ق یانجام م
 .دیکن افتیره کال بازپس دراز ادا دیتوان یرا م یداکتر خصوص کی یها نهیاز هز یبخش

 مراقبت از دندان 

توانند در سراسر بدن پخش شوند  یم یدهان یمرتبط با عفونت ها یها یاز سالمت انسان است. باکتر یسالمت دهان بخش مهم
قرار  ریانسان را تحت تأث یتوانند به اشکال مختلف سالمت یم زین دنیمختلف شوند. مشکالت مرتبط با جو یها یماریو باعث ب

خدمات  نیو همچن یبهداشت یمراقبت ها یعنیکننده  یریشگیپ یفنالند شامل خدمات درمان یعموم یدهند. خدمات دندان پزشک
 شود. یها دندان م یماریدرمان ب یبرا یدرمان

 یعموم یخدمات دندانپزشک 

 به داکتر دندان  و متخصص بهداشت دهان و دندان یامکان دسترس زین (julkinen terveysasema) یعموم کینیکل قیاز طر
(suuhygienisti) وجود داشته  زیجداگانه ن یدندانپزشک کینیکل کیها ممکن است  یاز ولسوال یوجود دارد. البته در برخ

 ینداشته باشد، وقت برا یبه درمان فور ازیاست. اگر مورد فرد ن یطوالناغلب  یعموم یباشد. صف نوبت خدمات دندانپزشک
دهان  یکننده  یریشگیشود. متخصص بهداشت دهان و دندان درمان پ یمالقات با داکتر دندان در عرض شش ماه به او داده م

دندان پر کردن دندان  که داکتر یدهد، در حال یرا انجام م (hammastarkastus) دندان ناتیچک آپ/معا نیو دندان و همچن
 .کند یم حیدندان را تصح یها یماریها و ب بیآس ریو سا

 یضرور یبه مراقبت دندانپزشک ازیکه ن یبه کسان شاروالی ولسوالی( päivystysajanvaraus) یرزرو وقت شبانه روز تلفن
 یکرد. مسئول رزرو وقت، ضرور افتیتوان وقت عاجل در ینهاد م نیتماس گرفتن با ا قیدهد. از طر یدارند پاسخ م یو فور
دندان مشاهده شود، اول  یبه عمل جراح ازیدرمان دندان ن یکند. اگر برا یم یابیزتلفن ار قیبه درمان فرد را از طر ازیبودن ن
ارجاع  یدندانپزشک ژهیو یرا به مراقبت ها ماریاو ب ازیشود و در صورت ن یوقت گرفته م ینزد دندانپزشک معمول ماریب یبرا
 دهد. یم

 یخصوص یدندانپزشک 

 یدندانپزشک نهیاز هز یخصوص یدندانپزشک نهیتوان مراجعه کرد. البته هز یم زین یدرمان دندان به دندانپزشک خصوص یبرا
کارت کال باشد، اداره کال  یدارا یعنیفنلند باشد  یاجتماع ناتیباشد. چنانکه که شخص تحت پوشش خدمات تام یم شتریب یدولت
(Kelaبخش )او را جبران خواهد کرد یوصدندانپزشک خص نهیاز هز ی. 

 اطفال یدندانپزشک

 یبرا یدندانپزشک ناتیاست. معا گانیرا یسال در مرکز صحت و بهداشت عموم ۱۸ ریافراد ز یبرا یخدمات دندانپزشک
حاصل  نانیاطفال اطم یشود. هدف خدمات دندانپزشک یکه در سن کودکستان و مکتب هستند به طور منظم انجام م یاطفال

 است. تیطفول دورانکردن از بهداشت و سالمت دهان و دندان اطفال از همان 
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 زمان معقوالنه کیکردن درمان خوب در  افتیدر یبرا ماریدرمان و حق ب نیتضم 

کند، حق دارد که در  یم یبه طور دائم در فنلند زندگ یعنیفنلند است  یاجتماع ناتیتام ستمیکه تحت پوشش س یطبق قانون فرد
 درمان نیموضوع را به نام تضم نیدر دسترسش قرارا داده شود. ا یعموم یو بهداشت یزمان مشخص خدمات صح کیطول 

(hoitotakuu)  کند.  افتیدر یفور ریمدت زمان معقول درمان غ کیه در درمان فرد حق دارد ک نیکنند. طبق تضم یم ادی
 .شود یفورا فراهم م شهیهم یبه درمان فور یدسترس

 یتلفن یبه تماس ها دیبعد از ظهر با ۴ یصبح ال ۸از ساعت  یکار یصحت و بهداشت در روزها کینیدرمان کل نیتضم طبق
 یاو ظرف سه روز کار یبرا کینیحق دارد که بعد از تماس با کل ماریباز باشد. ب  مارانیمراجعه کردن ب یکه برا ایپاسخ دهد 

 .را ظرف سه ماه شروع کند ماریب یفور ریکه درمان غ استموظف  کینیوقت داده شود. کل کینیدر کل

 یابیرا ارز ماریبه درمان ب ازیموظف است که ظرف سه هفته بعد از آن که ارجاع نامه داکتر به شفاخانه فرستاده شد ن  شفاخانه
ظرف شش ماه بعد از آنکه درمان الزم اعالم  دیبه درمان در شفاخانه را داشته باشد، درمان او با ازین ماریکه ب یکند. در صورت

 شد، شروع شود.

 ماریحق و حقوق ب

و رفتار خوب در موقع استفاده از  یکردن درمان خوب و انسان افتیحق در، از آن برخوردار است ماریکه ب یگریحقوق د
شود.  یحق و حقوق ها م نیشامل ا زیقبل از شروع درمان ن ماریب تیرضا دنیاست. پرس یعموم یو بهداشت یخدمات صح

کند و در  یخود را بررس یصح یتواند سوابق پروند یم نی. او همچنکند یاز درمان خوددار لیتواند در صورت تما یم ماریب
 یو بهداشت یکند. طبق قانون همه افراد حق استفاده کردن از خدمات صح حیصورت لزوم اطالعات موجود در آن را تصح

 موجود در فنلند را به طور برابر دارند. یخصوص ایو  یعموم

 کند یکمک م ماریمدافع ب

 (potilasasiamies)خدمات صحی و بهداشتی غلت و یا ناعادالنه تحت درمان قرار گرفتید، می توانید با مدافع بیماراگر  در   
شکایت کند ، اگر بیمار بخواهد در مورد درمان بد و نادرستی که دریافت کرده .تماس بگیرید. خدمات مدافع بیمار رایگان است
 .به او کمک و راهنمای می دهد ماریمدافع بران خسارت کند، و یا برای جبران صدمه که دیده درخواست جب

در زمان استفاده از خدمات صحی و بهداشتی در صورتی که شما فنلندی یا سوئدی صحبت نکنید، همیشه می توانید از مترجم 
وارد مقامات دولتی می توانند یک مترجم را بگیریند و هزینه استفاده از مترجم را نیز پرداخت کنند. استفاده کنید. در برخی م

 ۵الی  ۳به طور کلی این موضوع زمانی صدق می کند که  مهاجر پناهنده با مقامات دولتی مالقات کند و در فنلند تا بیشتر از 
 سال زندگی کرده باشد.

 رفاه و سالمت سالمندان

سال بود.  ۵۰  بایتقر یالدیم ۱۹۰۰قرن  لیبرخوردار هستند. متوسط طول عمر در فنلند در اوا یر فنلند از عمر طوالنمردم د
توان گفت که  یم نیسال است. بنابرا ۷۸سال و پسران  ۸۴متولد شده اند  یالدیم ۲۰۱۶که در سال  یدختران یبه زندگ دیام

و خدمات  یزندگ یکنند. توسعه استانداردها یم یسال قبل زندگ ۱۰۰ یانسان ها بهنسبت  شتریسال ب ۳۰امروزه  یانسان ها
 گذاشته است. ریتأث آن هابر باال رفتن طول عمر و سالم ماندن انس یو بهداشت یصح یمراقبت ها

 سالمندان در فنلند

 ینسل در کنار هم زندگ نیخانه ممکن بود  چند کیکردند. در  یم یزندگ شانیدر گذشته سالمندان در فنلند در خانه با خانواده ها
کردند.  یمراقبت م گریخانواده و اقوام از همد یکردند و اعضا یم یو پدر کالن و مادر کالن با هم زندگ نیکنند. اطفال، والد
 یمرکز برا کیالمندان که شد در خانه س ینداشت که بتواند از او مراقبت کند، او مجبور م یاخانواده  چیاگر فرد مسن ه
 .کند یساده است زندگ طیسالمندان  با شرا

مراقبت از سالمندان در  افت،یخانواده ها کاهش  یکه زنان شروع به کار کردن در خارج از منزل کردند و تعداد اعضا یزمان
 .فراهم کرد زیافراد سالخورده را ن یمستقل برا یامکان زندگ یسطح زندگ شیحال افزا نیدشوارتر شد. در ع زیخانه ن

افراد به لطف  یامکان برا نیکنند. ا یم یبا همسرشان زندگ ایتنها   ایافراد مسن اغلب  یعنیدر فنلند  افراد سالخورده  امروزه
  یمل یفراهم شد. قانون حقوق بازنشستگ درآمدبه اجرا  یالدیم ۱۹۵۷که در سال  (kansaneläkelaki) یمل یقانون بازنشستگ

 یکند. حقوق بازنشستگ یم نیتضم یبازنشستگ یاگر در طول عمر خود کار هم نکرده باشد، مستمر یهر فرد سالمند حت یبرا
 .کند یم نیتضم زین یکار یهر فرد سالخورده را بعد از زندگ یاساس یازهایاست که برآورده شدن ن یمال تیمز کی
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در فنلند را  تیساختار جمع ،یو بهداشت یصح یخدمات مراقبت ها افتنیو بهبود  یسطح زندگ شیرفتن طول عمر، افزا باال
و  ابدی یاست. تعداد افراد شاغل کاهش م افتنی شیداده است. تعداد افراد سالمند نسبت به تعداد افراد جوان در حال افزا رییتغ

اما تعداد افراد  افت،یخواهد  شیافزانظر گرفته شده در سالمندان  یکه برا یخدمات ندهی. در آابدی یم شیتعداد بازنشستگان افزا
 .بودخدمات کمتر خواهد  نیا ده یپرداخت کنن

 سالمندان یمراقبت کردن از سالمت

سن اهمیت سالمتی نیز افزایش می یابد. پیری باعث تغییرات مهم است که در سن باال از سالمتی خود مراقبت کنید. با باال رفتن 
 .در بدن شما می شود. تحرک کردن ممکن است دشوار شود و بیماری های مختلف نیز می توانند بدن انسان را تغییر دهند

اجتناب از اضافه وزن، با شیوه زندگی بر سالمتی خود در طول عمر میتوان تأثیر گذاشت. با خوردن غذای سالم، ورزش، 
سیگرت کشیدن و استفاده بیش از حد از الکل، و با فعال بودن در زندگی و معاشرت کردن با دیگران، می توانید توانایی عملکرد 
خود را در سطح خوب نگه دارید. وقتی که توانایی عملکرد خوب باشد، فرد سالخورده می تواند امور روزمره ی خود را اداره 

 .تواند از خودش و خانه اش مراقبت کندکند و می 

ورزش کردن تاثیرات مختلف خوبی دارد. ورزش کردن، استخوان ها را تقویت می کند و عضالت را در وضعیت خوبی نگه 
می دارد. ورزش  تعادل وزن را نیز حفظ می کند، مفاصل را در وضعیت خوب و انعطاف پذیری نگه می دارد. ورزش کردن 

عملکرد قلب و شش ها و همچنین کیفیت خواب را بهبود بخشد. عالوه بر اینها ورزش کردن به انسان احساس  مناسب می تواند
 .خوبی می دهد

بسیاری  از بحران های زندگی، تغییرات و زیان ها بر خلق فرد سالمندان تاثیر می گذارد. البته زندگی روزمره خوب از رفاه 
که انسان سالخورده می شود حافظه او نیز اغلب ضعیف می شود و موضوعات  روحی فرد سالمند حمایت می کند. زمانی

مختلف را فراموش می کند. مهم است که انسان در تمام مراحل زندگی از زندگی خود لذت ببرد و در تمام سنین به دنبال منابع 
 .خوشی باشد

ها انواع مختلفی  شاروالی ولسوالیشاط می بخشد. زندگی فعال و معاشرت کردن با دیگران به زندگی روزمره انسان شادی  و ن
از فعالیت های اوقات فراغت را برای سالمندان سازماندهی می کنند. بسیاری از انجمن ها و سازمان ها نیز فعالیت ها و کلپ 

میدهند، زیرا کار های سرگرمی مختلف را سازماندهی می کنند. در فنلند بسیاری از افراد سالمند فعالیت های داوطلبانه انجام 
داوطلبانه به انجام دهندگان آن احساس خوبی می دهد. کار داوطلبانه به عنوان مثال، می تواند کمک به خانواده های طفل دار و 

 یا به افرادی که  تنها باشد.

 افراد سالمند یدر نرخ خدمات مختلف برا فیتخف 

 افتیدر یبازنشستگ فیدرصد تخف ۵۰ یال ۱۰توانند  یم یکشت ای، قطار سال در هنگام سفر با اتوبوس ۶۵ یدر فنلند  افراد باال
تئاتر و  یها طیبل دیدر استخر، خر یمانند آب باز یو فرهنگ یورزش یها تیتوانند در استفاده از فعال یم نیهمچن آن هاکنند. 

 .کنند افتیدر فیکنسرت تخف

به را  بازنشسته بودن خود دیبا آن هاهستند، اما  یبازنشستگ یها فیتخف افتیدر طیواجد شرا زیسال ن ۶۵ ریز بازنشستگان
 ثابت کنند. یمل یکارت بازنشستگ کی ای یشغل یبا نشان دادن کارت بازنشستگ طور مثال

 یمتفاوت بازنشستگ یحقوق ها

حقوق  نیشود. ا یداده م یشود. به بازنشستگان حقوق بازنشستگ یرود، او بازنشسته م یسرکار نم گریکه شخص د یهنگام
بازنشسته  یسالگ ۶۸-۶۳توان در سن  یکند. در فنلند، م یم نیامرار معاش بازنشستگان را تام ،یمعاش کار افتنی انیپس از پا

قادر به شرکت کردن  یگرید لیدل که به ایباشد  ماریبازنشست شد، مثال اگر فرد ب زین یتوان قبل از سن بازنشستگ یشد. البته م
 نباشد. یکار یدر زندگ

 یمل یو بازنشستگ یمسلک یبازنشستگ

 یبازنشستگ ستمیو س (työeläkejärjestelmä) یمسلک یبازنشستگ ستمیس ،وجود دارد یمواز یبازنشستگ ستمیدر فنلند دو س
حقوق  ستمیشود. س یپرداخت م اتیمال گریمانند هر درآمد د یاز حقوق بازنشستگ (kansaneläkejärjestelmä) یمل

 یپردازند در پرداخت کردن حقوق بازنشستگ یم اتیکه مال یافراد تمامشود.  یم نیتام یاتیمال یتوسط درآمد ها یبازنشستگ
 یبه عنوان مثال از حقوق بازنشستگ یبازنشستگ یافراد اغلب از انواع مختلف حقوق ها یکنند. حقوق بازنشستگ یشرکت م

 .شود یم نیتام یمل یاز آن از حقوق بازنشستگ یو جزئ یمسلک
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است  ی سهیمربوط به مقدار پ یمسلک یاست. مقدار حقوق بازنشستگ یمسلک یحقوق بازنشستگ ،یحقوق بازنشستگ نیتر جیرا
حقوق و طول مدت  زانیم ریتحت تأث یپرداخت کرده است. مقدار حقوق بازنشستگ یبازنشستگ یکه شخص از معاش خود برا

توسط  مهیب یها نهیاز هز ی. بخشردیگ یم یبازنشستگ مهیخود ب ساله ۶۸-۱۷هر کارمند  یفرد است. کارفرما برا یکار یزندگ
توانند حقوق  زیهستند ن نیکه تجارت خود را دارند و کارآفر یشود. کسان یت متوسط کارفرما پرداخ گرشید یکارمند و بخش

 .پرداخت کنند راخود  یبازنشستگ ی مهیخود ب دیبا نانیکنند. البته  تاجران و کارآفر افتیدر یمسلک یبازنشستگ

که مقدار  ایکنند  ینم افتیدر یمسلک یکند که حقوق بازنشستگ یم نیرا تضم یافراد یزندگ نهیهز یمل یبازنشستگ حقوق
 یمسلک یخود کار نکرده باشد، حقوق بازنشستگ یکم است. اگر فرد در طول زندگ اریبس آن ها یمسلک یحقوق بازنشستگ

  کند. افتیرا در یمل یحقوق بازنشستگ واندت یساله شود م ۶۵که فرد  ینخواهد کرد. زمان افتیدر

 یبازنشستگ یاز حقوق ها گریانواع  د

اگر فرد به دلیل بیماری یا آسیب دیگر قادر به کار کردن نباشد، ممکن است قبل از سن رسمی بازنشستگی، حقوق بازنشستگی 
( دریافت کند. بازنشستگی به علت ناتوانی در انجام کار ممکن است työkyvyttömyyseläkeبه علت ناتوانی در انجام کاری )

سال او حق دریافت کردن حقوق  ۱۸ام وقت یا نیمه وقت باشد. فرد بیوه پس از مرگ همسر و همچنین و کودکان زیر تم
( را دارند. مقدار حقوق بازنشستگی خانواده بر اساس درآمد کاری والدین  مرحوم محاسبه perhe-eläkeبازنشستگی خانواده )

  می شود.

 یخصوص یبازنشستگ یها مهیب

 طیشرا نگونهیدهد. در ا شیافزا یخصوص یبازنشستگ مهیخود را با گرفتن ب ندهیآ یتواند مقدار مبلغ حقوق بازنشستگ یفرد م
شود، شرکت  یفرد بازنشسته م نیا یپردازد. وقت یم انهیرا ماه یاضاف یبازنشستگ نهیاو هز یکه کارفرما ایفرد خود و 
 یخصوص یبازنشستگ مهیکند. ب یاو را با سود ممکن به او بازپرداخت م یزنشستگبا یپرداخت شد یها نهیتمام هز یبازنشستگ

کسر کرد.  یپرداخت اتیمال زانیتوان از م یرا م یبازنشستگ یاضاف یها نهیگذارد. هز ینم ریتأث یشغل یبازنشستگ زانیبر م
 .دهدیرا کاهش م اتیمال زانیم اتیکسر کردن از مال

 شورکار انجام شده در خارج از ک 

در  یبر حقوق بازنشستگ زیگذارد. کار انجام شده در خارج از کشور ن یم ریتأث یبازنشستگ زانیانجام شده بر م یتمام کارها
 یمنطقه اقتصاد یاروپا، کشورها هیعضو اتحاد یاز کشورها یکیخود را  در  یکه درآمد کار یگذارد. در صورت یم ریفنلند تأث
کار انجام شده در خارج  یحقوق بازنشستگ د،یبدست آورده باش یاجتماع نیتأم نهیدر زم نلندف مانیهم پ یدر کشورها ایاروپا و 

ا از دشود یفنلند درخواست م یاز فنلند به همان نحو حقوق بازنشستگ جداگانه  دیرا با یکشورها حقوق بازنشستگ گری. ام 
 درخواست کرد.

 به خارج از کشور یپرداخت حقوق بازنشستگ 

ش به او در خارج از فنلند نیز پرداخت خواهد ا اگر فرد بازنشسته پس از بازنشستگیش از فنلند مهاجرت کند، حقوق بازنشستگی
شد. هنگام که فرد در خارج از فنلند  بازنشسته شد، او می تواند حقوق بازنشستگی از فنلند درخواست دهد. حقوق بازنشستگی 

گاهی به خارج از کشور پرداخت می شود. به طور معمول اداره کال حقوق بازنشستگی به خارج از کشور  ملی فنلندی نیز
زمانی پرداخت می کند که فرد برای مدت موقت و کمتر از یک سال در خارج از فنلند ساکن باشد. با این حال مهاجرت کردن 

 .به خارج از فنلند باید همیشه به اداره کال گزارش داده شود

در برخی کشورها گاهی اوقات حقوق بازنشستگی خانواده و حقوق بازنشستگی سالمندان را می توان حتی برای کسانی که بیشتر 
از یک سال در آن زندگی می کنند، پرداخت کرد. این کشورها شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه اقتصادی 

 در زمینه تأمین اجتماعی می شود.اروپا و دیگر کشورهای هم پیمان فنلند 

 یکردن حقوق بازنشستگ افتینحوه در

شود. درخواست حقوق  یانجام م یکردن درخواست نامه حقوق بازنشستگ لیبا تکم یدرخواست دادن حقوق بازنشستگ
که  ای یبه شرکت بازنشستگ ایدرخواست داد. درخواستنامه  نیکه آنال ایو  یبا پر کردن فرم کاغذ یتوان کتب یرا م یبازنشستگ

حقوق  درخواستمخصوص خود را دارد.  یفرم درخواست یبازنشستگشود. انواع مختلف حقوق  یبه اداره کال ارسال م
 .درخواست داد فنلندداخل  یحقوق بازنشستگ یتوان با همان فرم یمرا به دست آمده در خارج از کشور  یبازنشستگ
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 بازنشسته کردن فرد و کار اتیمال

در  دیبا زین فنلنداز مده از خارج آدست ب یشود. حقوق بازنشستگ یپرداخت م اتیدرآمد ها مال گریمانند د یحقوق بازنشستگاز 
تواند کار کند. کار انجام شده  یپرداخت نشود. فرد بازنشسته م فنلندآن به کشور  اتیاگر مال یگزارش شود، حت یاتیمال هیاعالم

تواند کار  یفرد  بازنشسته م یدهد. در زمان بازنشستگ یم شیرا افزا یمسلک یبازنشستگحقوق  زانیم یدر دوران بازنشستگ
 وقت انجام دهد. مهیکه کار ن ایتمام وقت و 

فرادی که دلیل بازنشستگی شان ناتوانی در امکان  انجام دادن کار برای برخی از بازنشستگان محدود می باشد. به عنوان مثال ا
تا  ندانجام کاری است، می تواند تا یک حد مشخص و محدود کار کنند. بازنشستگانی که به دلیل سالمندی بازنشسته شدند مجاز

 آنجا که می خواهند کار کنند و کارشان بر میزان حقوق بازنشستگی تاثیر نمی گذارد.

 خدمات مراقبت از سالمندان

دهند خدمات  یها ارائه م شاروالی ولسوالیها است. خدمات که  شاروالی ولسوالیمراقبت کردن از سالمندان عمدتا با  یتولمسئ
خدمات را خود مستقالنه ارائه  نیتوانند ا یها م شاروالی ولسوالی. است یو بهداشت یو خدمات صح الیمسکن، خدمات سوس

اوقات  یها سازمان دهند. گاه شاروالی ولسوالی گریبا د یهمکار لهیبه وس راخدمات  نیتوانند ا یم نیهمچن آن هادهند. البته 
کنند. اطالعات در مورد  یم یداریخر زین یخصوص یخود را از شرکت ها ازیاز خدمات مورد ن یها بعض شاروالی ولسوالی

 یتو بهداش یو خدمات صح الیاز بخش خدمات سوس دیتوان یخود و خدمات مراقبت از سالمندان را م شاروالی ولسوالیخدمات 
 .دیکن دایخود پ یشهردار

 یبرآورد م یابیارز نی. در امی کنند یابیارزسالمند به خدمات مختلف  یازمندین ،در صورت لزوم شاروالی ولسوالیکارکنان 
 دهد. یهر سالمند ارائه م ازیخدمات را با توجه به ن شاروالی ولسوالیدارد.  ازین یچه خدماتشود که سالمندان 

 در خانه  شده یبانیپشتزندگی کردن 

از مردم  یاریکنند. بس یم یبا همسر خود زندگ ایسالمندان اغلب در خانه خود تنها و  فنلندهمه است. در  یبرا یمهم یجاخانه 
 یمانند دشوار یمختلف راتییاغلب تغ یریحال پ نیکنند. با ا یخود زندگ یدر خانه ها زین یریکنند که در طول زمان پ یآرزو م

ممکن است دچار اختالل شود و به خاطر سپردن  زیفرد سالمند ن یینایب ایو  یی. شنواآورد یدر حرکت کردن را به همراه م
 او مشکل باشد. یتواند برا یمسائل مختلف م

 در خانه امن نباشد، افراد سالمند می توانند در خانهکردن مهم است که همه بتوانند در خانه خود احساس امنیت کنند. اگر زندگی 

انجام امور در در این خانه ها نظر گرفته شده و در زندگی کنند. خانه های خدماتی برای سالمندان ( palvelutalo) یخدمات
 می شود.داده کمک و به آن ها سالمندان حمایت  روزمره

 یشود. در مورد خدمات مسکن برا یم یاو سازمانده یخود سالمند برا شاروالی ولسوالیسالمندان توسط  یمسکن براخدمات 
به  یپاسخگو یراه حل مناسب برا کیشود که  یتالش م یفرد میتصم نیشود، در ا یگرفته م میهر سالمند جداگانه تصم

 شود. دایسالمند مورد نظر پ یازهاین

کردن روزمره  یزندگ یبرا یکنند. اگر در خانه موانع یم تیکردن  سالمندان در خانه حما یها از زندگ شاروالی ولسوالی
بوجود آورد. به عنوان مثال  راتییتوان تغ یاطراف آن م طیسالمند وجود داشته باشد، در صورت لزوم هم در خانه و هم در مح

کردن و آسان ساختن  تیتوان برداشت. هدف حما یو وان حمام ها را م  زهتوان کالنتر کرد، لخک دروا یخانه را م یدرها
 سالمند است. یدر خانه برا یزندگ

 یگی خانمراقبت درمانی و مراقبت خانگ

 ی( را براkotisairaanhoito) یخانگ یمراقبت درمان ای( و kotihoito) یتواند مراقبت خانگ یم نیهمچن شاروالی ولسوالی
انجام دهند، مانند  ییتوانند به تنها یخودشان نم آن هاکه  یافراد مسن را در کارها ،یخانگ یدهد. خدمات مراقبتها بیسالمند ترت

 الیتوسط بخش سوس یخانگ یکنند. خدمات مراقبتها یکمک م دن،یحمام کردن و لباس پوش ای ییغذا خوردن، رفتن به دستشو
 شود.  یمفرستاده به خانه سالمند  زینرس ن ازیدر صورت ن یخانگ یدرمان یشود. در مراقبتها یارائه م شاروالی ولسوالی

ها،  شاروالی ولسوالیعالوه بر  .دیکن دایپ یدسترس یخانگ یبه خدمات مراقبت درمان دیتوان یمنطقه خود م کینیکل قیاز طر
تواند کوپن  یم شاروالی ولسوالیشوند.  یارائه م زین یخصوص یتوسط شرکت ها  یخانگ یدرمان یو مراقبتها یخانگ تیحما

خدمات در  نیرا از ارائه دهندگان ا ازشانیخدمات مورد ن انندبتو آن هاسالمندان بدهد، تا  ی( را براpalveluseteliخدمات )
شاروالی است که توسط  یخدمات یبرا ینیگزیکوپن خدمات، جا لهیشده به وس یداریکند. خدمات خر یداریخر یبخش خصوص

 .شوند یارائه م ولسوالی
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 غذا سرویس خدمات

 سیکرد. خدمات سرو یبانی( به خانه پشتateriapalveluغذا ) سیتوان با سفارش خدمات سرو یکردن در خانه را مزندگی 
 آورد. یگرم و آماده را به خانه م یچند بار در هفته غذاها ایغذا روزانه 

 یمنیخدمات ا

مشکالت روزمره عهده از  یکه به تنها یکسان ی( براturvapuhelin) یتلفن اضطرار ای( turvapalvelu) یمنیا خدمات 
باشد که به  یمنیدستبند ا کیمثال  یبرا تواندیم یدارند در نظر گرفته شده است. تلفن اضطرار یماریب ایو  ندیآ یخود برنم

 دکمه بتوان با مرکز اورژانس به تماس شد کیدر طول شبانه روز با فشار دادن آن  لهیوس

 از سالمند توسط اقاربمراقبت 

عضو خانواده از سالمندان در  کی طیشرا نگونهیخواهد از او در خانه مراقبت کند. در ا یم مند شخصااوقات خانواده سال یگاه
را به ( omaishoidontukiمراقبت توسط اقارب ) نهیتواند کمک هز یم شاروالی ولسوالیکند و  یم یخانه مراقبت و پرستار

و دشوار باشد.   وستهیپ ،یبه دست آورد که مراقبت کردن  دائم یتوان زمان یرا م نهیکمک هز نیمراقبت کننده  پرداخت کند. ا
 .باشد یدارا م زیرا ن یرخصت یروز ها افتیحق در یأقاربپرستار 

 مراکز روزانه

 یها تیفعال لهیکنند. به وس یم یسالمندان را سازمانده ی( براpäiväkeskusها مراکز مراقبت روزانه ) شاروالی ولسوالی
 یبانیپشت یاقاربسالمندان و از تحمل پرستار  یدر خانه برا یبردن زندگ شیادامه دادن و پ ،یمراقبت روزانه از مراقبت خانگ

و  یورزش یها تیو شرکت کردن در فعال گرانیصرف وقت، مالقات با د یتوان برا یشود. به مرکز مراقبت روزانه م یم
حمل و نقل را به مرکز مراقبت روزانه  شاروالی ولسوالیتئاتر، مراجعه کرد.  یمانند اجراها ،یخدمات فرهنگ ایو  یحیتفر
 دهد. یارائه م زیدهد و معموال در طول روز به سالمندلن غذا ن یم بیترت

 سالمندان   یسالمندان و مراقبت در خانه  یخدمات یکردن در خانه زندگی 

کردن  یاو زندگ یتواند برا یم یولسول یشهردار ست،یکردن در منزل خود ن یقادر به زندگ گریکه فرد سالخورده د یهنگام
 زین یخصوص ی. شرکت هادهد بی( را ترتlaitoshoito) اسالمندانیخانه  ای( و palvelutalo) سالمندان یخدمات یدر خانه 

انتخاب و حق  یارتقاء دادن آزاد نهیگز نیکنند. هدف از ارائه دادن ا میرا تنظ یسالمندان خصوص یخدمات یتوانند خانه  یم
حاصل کردن از  نانیسالمندان، اطم یخدمات یخواهد است. هدف خانه  یکه خودش م یطور  ،یادامه دادن زندگ یسالمند برا

 یتوسط خود ساکن پرداخت م سالمندان معموال یخدمات یخانه  نهیسالمندان است. هز یبا ارزش و امن برا یفراهم کردن زندگ
 شود.

 سالمندان خدماتی یکردن در خانه  یزندگ

 یداشته باشد. در خانه ها یبه مراقبت شبانه روز ازیکرد که فرد سالمند ن یتوان زندگ یم یسالمندان زمان یخدمات یها خانهدر 
تواند خانه خود  یوجود دارد. فرد سالمند م ادیز زیمشترک ن یاتاق خود را دارد و فضا ایسالمندان هر ساکن آپارتمان  یخدمات

 تیدر فعال نیاکنکمک به س یبرا شهیسالمندان، کارکنان مرکز هم یخدمات یکند. در خانه ها نییپسندد تز یکه م یرا آن طور
 وجود دارد. یو هم خصوص  یسالمندان دولت یخدمات یهم خانه ها فنلندباشند. در  یروزانه موجود م یها

 سالمندان    یمراقبت در خانه 

سالمندان منتقل  یمراقبت به خانه  یسالمندان نباشد، او برا یخدمات یخانه  ایکردن در منزل  یقادر به زندگ گریفرد داگر 
دارند،  ی دهیچیپ یمداوم به مراقبتها ازیدر نظر گرفته شده است که ن یسالمندان یسالمندان برا یخانه  یخواهد شد. مراقبت ها

دارند که   یهایماریسالمندان ب یکنند. اغلب ساکنان خانه  افتیبه صورت امن در گرید یتوانند در جاها یرا نم آن هاکه 
در مراقبت کردن از  لیتوانند در صورت تما یخانواده م یدارد. اعضا ازینرس ن نیروزانه به کمک چند آن هابه  یدگیرس

عملکرد ساکنان آن و بهبود  تیکردن ظرف حفظسالمندان  یخانه  یسالمندان شرکت کنند. هدف مراقبت ها یسالمندان در خانه 
 است. آن هاو احساس   یزندگ تیفیک دنیبخش

 گریخدمات د

 تورکهیکه  رول ایو عصا توان  یحرکت کردن به عنوان مثال م یرا قرض گرفت. برا یکمک یتوان انواع ابزارها یم کینیکلاز 
مختلف  یتوان خدمات مشاوره ا یم نیخود همچن شاروالی ولسوالیآسان کردن راه رفتن است را قرض گرفت. از  یبرا یابزار

 لیتسه یو خدمات حمل و نقل مختلف را برا نگیپارک یتواند مجوز ها یم شاروالی ولسوالی نهایکرد. عالوه بر ا افتیدر زین
 یو بهداشت یو صح الیخدمات از بخش خدمات سوس نیارائه دهد. درخواست کردن ا آن هاتحرک سالمندان و معلوالن به 

 .ردیگ یصورت م یشاروالی ولسوال
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 دفن کفن و مرگ و 

 یدگیرس زهایاز چ یاریبسبه با وجود غم و اندوه  دیخانواده با رود،یم ایاز دن کانیاز نزد یکیرسد و  یم انیبه پا یزندگ یوقت
 ردیگ یم میکند و تصم یکتر مرگ شخص را اعالم ماتماس گرفته شود. د سیپل ایبا داکتر باید کند. اگر مرگ در خانه رخ دهد، 

آخر هفته در  ایدر شب  ایمنتظره و  ریشود. اگر مرگ غ یکالبد شکاف دیمرحوم با نکهیا ای تعلت مرگ مرحوم روشن اس ایکه آ
 گزارش شود. سیبه پل دیرخ دهد، معموال مرگ با

 اجازه دفن جسد

شود. داکتر اطالعات مرگ را به  یم دییدهد تأ یبه بستگان او م زیداکتر که مجوز دفن جسد را ن کیتوسط  شهیمرگ  فرد هم
کند. اطالعات  یارسال م یتیاطالعات جمع ستمیو س یاتیدفاتر ثبت احوال نفوس، اداره کال، مقامات مال یمقامات مختلف دولت

 شود. یارسال م زین مهیو اداره ب یبازنشستگ یبانک ها، شرکت ها به یتیاطالعات جمع ستمیمربوط به مرگ از س

 فوت یگواه

چند ماه پس از  یفوت را حت یداکتر گواه کیاوقات  یشود. گاه ی( علت مرگ معلوم مkuolintodistusفوت ) یگواه از 
که از دفتر ثبت  ینامه رسم یگواه کیبلکه  ست،ین ازین یفوت در هنگام برخورد با مقامات دولت ی. گواهسدینو یمرگ فرد م

  .است ازیمورد ن  یاحتمال مهیپوشش دادن به مسائل ب یفوت معموال برا یکند. گواه یم تیشود کفا یم افتیاحوال نفوس در

 یکالبد شکاف

شود. قبل روشن شدن علت مرگ جسد را  یشدن علت مرگ کالبد شکاف نییتع یجسد برا دیبا علت مرگ نامشخص باشداگر 
 باشد. یطب عدل ایو  یتواند طب عاد یم یدفن کرد. علت کالبد شکاف دینبا

انجام  یدر صورت یکالبد شکاف نگونهیداکتر است. ا تیمسئول یو روشن کردن علت مرگ در طب عاد یدادن کالبد شکافانجام 
باشد.  دیمف یعموم یپزشک یسالمت و مراقبت ها یباشد و روشن کردن علت مرگ برا یماریاز ب یشود که مرگ ناش یم
 از اقارب فرد فوت شده است. نبه اجازه گرفت ازین شهیهم یطبق طب عاد یانجام دادن کالبد شکاف یبرا

در طب  یدرخواست کالبد شکاف سیاست. پل سیپل تیمسئول یروشن کردن علت مرگ جسد در طب عدل یبرا یقانون تحقیقات 
اگر علت  ایمنتظره رخ داده باشد  رینبوده باشد، مرگ فرد به طور غ یماریب لیدهد که مرگ به دل یرا در صورت م  یعدل

به اجازه اقارب فرد فوت شده ندارد و بستگان  یازین یعدل یکافکالبد ش یبرا سیباشد. پل یخودکش ایحادثه، جرم و  کیمرگ 
 را مانع شوند. یتوانند کالبد شکاف یممرحوم هم ن

 عضو یاهدا تنامهیوص

پس از  دیخواهیاهدا کرد. اگر م آن ها یسالمت دنیبهبود بخش ایو  گرینجات جان افراد د یتوان برا یبدن خود را م اعضای
(. elintenluovutustestamentti) دیکن هیعضو را ته یاهدا تنامهیوص دیتوان یم د،یبدن خود را اهدا کن یمرگ اعضا

عضو  یعضو انجام داد. خوب است که کارت اهدا یبا سفارش دادن کارت اهدا نترنتیتوان در ا یعضو را م یاهدا تنامهیوص
 .دیهمراه خود داشته باش شهیرا هم

عضو او شوند. طبق  یتوانند مانع اهدا یعضو داشته باشد، اقارب مرحوم نم یاهدا تنامهیکه فرد فوت شده وصدر صورتی 
 خود با آن مخالفت کرده باشند. یدر طول زندگ نکهیا رگعضو هستند م یقانون همه افراد اهدا کننده 

کتاب اهداء  شیشاپیپ دیاو با طیشرا نگونهیواگذار کند. در ا یپزشک یها شیبدن خود به آزما تنامهیتواند با وص یم نیهمچن فرد
 .بسپارد را امضا کند یعلم طب سیشود بدن خود را پس از مرگ به تدر یکه در آن متعهد م ییجا یعنیبدن، 

 تشییع جنازهمراسم 

 نیدادن مراسم تدف باتیو ترت یعمل باتیشود. ترت یسه هفته پس از مرگ برگزار م ایجنازه در مدت دو  عییمعموال تش فنلنددر 
حال در صورت که علت مرگ  نیهستند. با ا یطوالن اریبس زیدعا و برکت دادن به جسد ن نیانجام دادن آخر یبه مکان ها

 دفن کرد. زیتر ن عیتوان سر یفرد مرحوم را م ،روشن باشد و داکتر مجوز دفن را صادر کرده باشد

مذهب  و  یدهد. مردم دارا بیخود ترت یاقارب مرحوم شده  یخواهد برا یرا که م نیمجاز است هرگونه مراسم تدف هرکس 
 یبرا یاریدفاتر بس فنلندجنازه دارند. در  عییدادن مراسم تش بیترت یمختلف هستند و رسم و رسوم خاص خود را برا یسنت ها
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دهند.  یم بیرا ترت نیهستند که مراسم تدف یجنازه، شرکت ها عییمراسم تش فاترجنازه وجود دارد. د عییدادن مراسم تش بیترت
 دهد. بیرا ترت نیتواند مراسم تدف یم نیفرد همچن

 فنلنددر  نیمراسم تدف یها وهیش

 هیشوند. اغلب بستگان مرحوم اعالم یدوستان و بستگان مرحوم دعوت م نیکتریمعموال فقط نزد یبه مراسم خاکسپار فنلنددر 
 .کنند ینوشته شده است را در روزنامه منتشر م یفوت را که در آن مکان و زمان مراسم خاکسپار

 یفرد فوت شده دعا م یبرا شیکش ،یلوتر انیحیجنازه مس عییهستند. در مراسم تش یلوتر یسایها ها متعلق به کل یفنلندبیشتر 
صحبت ها و احترامات خود را  نیکه بخواهند آخر یو در صورت دهندیتابوت قرار م یرا رو شانیکند. اقارب و دوستان گل ها

 برگزار کرد. یمذهب ریغ نیتوان مراسم تدف یاو م ینباشد برا ینید چیکنند. اگر مرحوم عضو ه یمرحوم م میتقد

پس از شود.  یاخل قبر مانده مبرده و تابوت او به د سایمرحوم، مرحوم به قبرستان کل برایاز برکت دادن و دعا کردن  پس 
شود.  .  یم ادیشود و از مرحوم  یم دهیشود، قهوه نوش یغذا خورده م ادبودیدر مراسم . شود یبرگزار م ادبودیمراسم  نیتدف
 است. عیامر شا کی نازهج عییعکس گرفتن از مراسم تش فنلنددر 

 که سوزاندن جسد ایبا تابوت ن دف

بدن مرحوم پس  یبرا یکه چه اتفاق رندیبگ میتوانند تصم یبستگان او م ایفرد مرحوم  ،یلوتر یسایبه آداب و رسوم کل با توجه
است و  جیرا فنلند. دفن با تابوت در بسوزانند که جسدش را ایخواهند مرحوم را با تابوت دفن کنند   یم ایآاز مرگش رخ دهد 

 .مجوز دفن کرد یاراد یتوان در قبرستان ها یفرد را فقط م

شکل دفن کردن جسد است. پس از سوزاندن  نیاست و ارزان تر افتهیبه سرعت گسترش  ریاخ یجسد در دهه هاسوزاندن 
برند. مراسم دفن کردن خاکستر جسد، معموال چند  یدفن به قبرستان م یاندازند و برا یجسد، خاکسترش را اغلب داخل کوزه م

. ابندی یدر آن حضور م کیشود و عموما تنها بستگان نزد یم رجسد برگزا یهفته پس از مراسم برکت دادن و دعا کردن برا
در صورت  توانندیمرحوم  م شاوندانیشود. خو دهیآن پاش یمدنظر گرفته شده برا نیزم یبر رو میتوان مستق یم نیخاکستر همچن

 دیبپاشانند، با یگرید یکس نیزم یخاکستر را رو خواهدیم یخود بپاشند. اگر کس ایدر ایو  نیزم یخاکستر جسد را رو لیتما
 شود. میو تقس عیتوز دینبا یعنیمکان قرار داده شود  کیفقط در  دی. خاکستر باردیاز صاحب آن اجازه بگ

 قبرستان ها 

 توانیم زین گرید انیاد نیمرحوم آن هاحال در  نیهستند. با ا یلوتر یلیانج یسایکل یقبرستانها ها، قبرستان ها شتریب فنلنددر 
مناطق جداگانه در نظر  هم نید یافراد ب یدفن کردن افراد با مذهب مختلف و حت یاز قبرستان ها برا یاریدفن کرد. در بس
 ایارتدوکس  ،یهودیمذاهب مختلف مانند  یبرا یممکن است قبرستان ها زین هاها و شهر شاروالی ولسوالیگرفته شده است. 

 شد.مردم اسالم داشته با

جوامع مذهبی یا انجمن های غیر مذهبی نیز ممکن است قبرستان خصوصی خود را داشته باشند. از جامعه مذهبی خود می توان 
 اطالعات دریافت کرد.در مورد محل دفن جسد  و ترتیبات عملی در شرایط مختلف 

 فنلنددر  یخارج افرادمرگ 

توانند با سفارت آن کشور در فنلند  یحمل کنند، م گریکشور د کیدفن کردن به  یاگر اقارب مرحوم بخواهند جسد او را برا
 نهیکنند. پرداخت کردن هز یاز کشورها اقارب آن مرحوم را در حمل و نقل جسد کمک م یبرخ ی. سفارتخانه هارندیتماس بگ

اوقات  یبه مجوز دفن، مجوز حمل و نقل جسد و گاه ازیو نقل کردن جسد ن لاقارب او است. حم فهیحمل و نقل جسد وظ یها
نشده است دارد. جسد  دایپ یو سرا یعفون یها یماریمرحوم از بدنش ب یکه ثابت کند که در کالبد شکاف یبه شهادت نامه ا

 منتقل شود. گریدر تابوت به کشور د شهیهم دیمرحوم با

 راثیم

فرد فوت شده به نام ارث و  ییماند. دارا یملک به جا م اینقد  سهیمانند پاز او  هایی رود اغلب دارا یم ایکه فرد از دنزمانی 
شود. اگر فرد فوت شده  یم میو تقس عیخانواده مرحوم توز یوارثان، معموال اعضا انیطبق قانون م راثیشود. م یم ادی راثیم

مرحوم است،  یاراده و خواسته  نیآخر تنامهیرسد. وص یننوشته باشد، اموالش به دولت م هم ی تنامهینداشته باشد و وص یوارث
 یحال فرزندان مرحوم طبق قانون بخش نیشود. با ا میکند که چگونه اموال او پس از مرگش تقس نییتواند تع یاو م تنامهیدر وص

واگذار کرده باشد. بخش  یگریاش به شخص د تنامهیوص راموالش را د یاگر متوف یبرند، حت یاز اموال مرحوم را به ارث م
 از اموال مرحوم است. یمیارث فرزندان طبق قانون ن
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 یموال شخص متوفاز ا یصورت بردار

جلسه  نیشود . در ا ی( برگزار مperunkirjoitus) یاز اموال شخص متوف یجلسه صورت بردار راث،یکردن م میتقسبرای 
و  وهیرا معموال ب یاز اموال شخص متوف یشود. جلسه صورت بردار یم یصورت بردار یشخص متوف یو قرض ها ییدارا
 نیبعد از فوت مرحوم برگزار شود و در آن تمام وارث ماهدر عرض سه  دیجلسه با نیکنند. ا یفرزندان مرحوم برگزار م ای

 د.دعوت شون دیبا یمتوف

اموال مرحوم را به نام   ستیشود. ل یم هیمرحوم ته ییاز دارا ستیل کی یاز اموال شخص متوف یزمان صورت بردار در
که معموال  راث،یم میتقس ریتواند توسط مد یسند م نیکنند. ا یم ادی( perukirja) یمتوف ییشده از دارا یسند صورت بردار

مرحوم،  یها و قرض ها ییسند اطالعات در مورد دارا نیشود. در ا امانج لیوک کی ایاست و  یاز اقارب فرد متوف یکی
 شود. یاو نوشته م یاحتمال ی تنامهیوص یاطالعات در مورد وارثان و محتوا

 بر ارث اتیمال

بر ارث پرداخت  اتیمال دیباشد،  با وروی ۲۰۰۰۰از  شتریاز ارث به دست آمده، اگر ارزشش ب یعنی یشده متوف میتقس راثیماز 
تر باشد، همان  کیوراث نسبت ارث دهنده هر چه قدر نزد یخون یوجود دارد. رابطه  فنلندبر ارث در  اتیشود. دو نوع مال

شخص خارج از خانواده  کی ایدور  شاوندیخو کیپرداخت کند. اگر ارث توسط  ترا مجبور اس یبر ارث  کمتر اتیقدر مال
 خواهد بود. شتریبر ارث آن ب اتیداده شود، مال

 سوال ها و بحث

 ؟یستچ فنلند یبهداشتصحی و شما در مورد خدمات . نظر ۱

 د؟یکن یخود مراقبت م یچگونه از سالمت .۲

 افتد؟ یم یچه اتفاق شود یم ریفرد پ یوقت .۳

 .بحث و گفتگو کنید فنلنددر به آن در مورد مراقبت از سالمندان و خدمات مرتبط  .۴

 ست؟یچ یبازنشستگکار کردن در زمان  یایمزا .۵

 کند؟ یرا پرداخت م یحقوق بازنشستگارگانی چه  .۶

 ؟گذاشت ریخود تاث یریپ زمانتوان بر  یچگونه م .۷

 کنید. سهیمقارا با یکدیگر  مختلف یجنازه در کشورها عییمربوط به مراسم تش یها وهیش . رسم و۸

 شود؟ یم تقسیم فنلنددر  چگونه راثیم .۹
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 قوانین و عملکرد حقوقی در فنلند :۸فصل 

 فنلند یساختار نظام حقوق

 یمساوات و برابر یدارا یجامعه 

 فنلنددر  یفرد فیحقوق و وظا 

 اتیجرائم و جنا

 حقوقی دولتیو کمک  یقانونی  ها پروسه

حال  نیکنند. در ع یرویپ فنلند نیاز قوان دیبا فنلندجامعه است. تمام ساکنان  کیافراد  یمشترک برا یدستورالعمل ها قوانین 
 تیمربوط به وضع ونیحقوق بشر سازمان ملل متحد، کنوانس یجهان هیمانند اعالم یالملل نیب یها ونیبه کنوانس نیهمچن فنلند

مقامات است. اجرا شدن قانون توسط  بندیاروپا پا هیو مقررات مشترک اتحاد نیو قوان دکنامه حقوق کو مانیپناهندگان و پ
شود  یم یسع نی. توسط قواندیعمل کن آن هاو طبق  دیرا بدان نیمهم است که قوان فنلندشود. در  ینظارت م سیمختلف و پل

 شود. نیدر جامعه تضم مو حقوق مرد یمشترک، برابر یارزش ها افتنیتحقق 

که   شودیگفته م ییزهایشوند. ارزش ها به چ یم میجا افتاده در جامعه تنظ یعموم یبر اساس ارزش ها و استانداردهاقوانین 
که  یافراد گرید یمتفاوت هستند، اما از سو یارزش ها یمختلف دارا انی. فرهنگ ها و ادمیدان یرا مهم و مطلوب م آن هاما 
 شهیجا افتاده در جامعه، اند یعموم یدارند. استانداردها زین یمختلف فرد یهاکنند ارزش  یم یجامعه و فرهنگ زندگ کیدر 

جا افتاده در جامعه، رفتار قابل  یعموم یجامعه جا افتاده اند. استانداردها کهیهستند که در  یدستورالعمل ها ایو  نیها، قوان
 کند. یم نییرا در جامعه تعمردم  یزندگ یچگونگقبول، آنچه درست و غلط است و 

مساوات  یعنی ،یحقوق بشر و برابر ،یآزاد نیهمه و همچن یخوب برا یزندگ ی دهیداشتن ا فنلندجامعه  یاساس یارزش ها
 هیارزش ها پا نیموفق داشته باشد. ا یحرفه و زندگ کیکردن، داشتن  لیتحص یفرصت برا دیهمه مردم است. هر فرد با یبرا

 کیمشترک جوامع دموکرات یارزش ها فنلندجامعه  یها رزشکند. ا یم فایجامعه خوب و عادل ا کی یرا برا یمحکم
 یو اطاعت از قانون م یبرابر ،یشمال اروپا به عنوان مثال، شامل آزاد یکشور ها یاست. ارزشها زین یشمال یکشورها
 شود.

 فنلند ینظام حقوقساختار 

 فنلنداست که بر اساس آن استفاده از عدالت و قانون در  ی( روشSuomen oikeusjärjestelmä) فنلند یاز نظام حقوق منظور 
بدان معناست که جامعه کارآمد و عادالنه  نی. افنلند دارای سیستم مدیریتی خوبی استکشور شود.  یو نظارت م یسازمانده

 وجود دارد. یخود را انجام دهند و فساد کم یها تیتوانند حقوق و مسئول یاست، مردم م

شمرده  نیامر مهم و قابل تحس کیبه عنوان  یکردن از قانون به طور کل یرویپ فنلندمردم متعهد به قانون هستند. در  ی هافنلند
 دیبا نینظر هستند که از قوان نیها به ا یفنلند شتریدارد. ب یقانون گردیو پاست قابل قبول  ریامر غیک شود. نقض قانون  یم
 خود آدم در تعارض باشد. ین با احساس عدالت فردیاوقات قوان یاگر گاه یکرد، حت یرویپ

کند.  یم جادیا آن ها یبرابرابر را  یدرآمد مردم، جامعه ا زانیبا برابر کردن م اتیمال قیکند از طر یم یدولت سع فنلنددر 
جهان در  یکشورها نیاز ب فنلنددهد.  یدهد و فساد را کاهش م یم شیدرآمد، اعتماد مردم به جامعه را افزا زانیدر م یبرابر

 دارد. وجودفساد در آن  نیاست که کمتر یگروه کشورها

 قانون تیحاکم صولا

 نیبر قانون است. قدرت ب یو اساس قدرت عموم هیقانون، پا تیحاکم یدارا یقانون وجود دارد. در کشور تیحاکم فنلنددر 
 کیاز متمرکز شدن و سوء استفاده کردن قدرت به دست  یریجلوگ یقدرت برا کیتفک نیشده است. ا میمختلف تقس یارگانها
 یشود که عدالت و برابر یم یقدرت سع میاز هم جدا شده اند. با تقس هیی، قوه مقننه و قوه قضا هیشده است. قوه مجر جادینفر ا

 شود. نیدر رفتار با مردم تضم

شود. تمام شهروندان حق داشتن  یانسان و حقوق بشر احترام گذاشته م یادیحقوق بن ن،یحکومت قانون به قوان یدارادر کشور 
کند و بر  حق دارد در امور دولت مشارکت نیباشند. هر شهروند همچن یکردن را دارا م لیو امکان تحص  یدرآمد ضرور

 بگذارد. ریمسائل مربوط به کشور خود تأث
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که به حقوق بشر احترام گذاشته شود و اصول حفاظت کردن از حقوق شهروندان  ابد،ی یتحقق م یقانون تنها در صورتحاکمیت 
از  تیکرده و متعهد به حما دییتا یالدیم ۱۹۴۸حقوق بشر سازمان ملل متحد را در سال  یجهان هیاعالم فنلندبرآورده شود. 

است که شهروندان بتوانند در صلح  نیا یشود و آن به معنا یم یها صولا نیشامل ا تیاصول مندرج در آن شده است. امن
انتخاب شغل را دارند.  یبرا یحق حفاظت از اموال و داشتن آزاد نینشود. مردم همچن دیدهو جان آنان ت یکنند و سالمت یزندگ

 دارند. یاسیو تمام بزرگساالن حقوق س انیب یتمام افراد حق آزاد

یکی از وظایف کشور دارای حاکمیت قانون، محافظت کردن از ضعیف ترین ساکنان آن است. برای حفاظت کردن از حقوق 
 تضمین کردن رفتار برابر و عادالنه در برابر تمام مردم است. آن ها ست که هدفشهروندان، قوانین مختلفی تصویب شده ا

کردن شهروندان  یاز زندگ ونهګنیکند، و ا یم یرا بررس اتیجنا هیشود. قوه قضائ یمحافظت م هیقانون توسط قوه قضائحکومت 

شده است.  نییآن مجازات تع یانجام دهنده  یبرا فنلنداست که در قانون  یکند. جرم عمل یحاصل م نانیاطم تیدر صلح و امن

است  یبدان معن نیدارند. ا یفریک تیسال به خاطر عملکرد و اقدامات خود مسئول ۱۵ نس ی، تمام افراد باالفنلندطبق قانون در 

 قرار داد و محکوم به جرم کرد. یقانون گردیتوان تحت پ یرا م آن هاکه 

 ییقضا نظامساختار 

 یمقامات دولت ریو سا سیتوسط پل نیاز قوان یرویپارلمان است. پ فهیقانون وظ بیو تصو یقانونگذار فنلند یحکومتدر ساختار 
 شود. یاجرا م استیمستقل از س یشود. قضاوت  توسط محکمه ها ینظارت م

 ستره محکمه یها وانیو د نافیاست یمحکمه ها ،یمنطقه ا هیابتدائ یمحکمه ها ،است هیسه ال یدادرس ستمیس کی یدارا  فنلند
 تیو فعال یوجود دارد که به طور خاص به موضوعات مربوط به مقامات دولت زین یمحکمه ادار فنلنددر  نها،یعالوه بر ا و
 و محکمه بازار اقتصاد وجود دارد. مهیمانند محکمه کار، محکمه ب یاختصاص کممحا نیکند. عالوه بر ا یم یدگیرس آن ها یها

کنند و سپس قضاوت خود را در مورد مسئله مورد  یم یابیاعتبار شواهد و مدارک موجود در پرونده را ارز انیقاض فنلنددر 
 ئتیتوسط ه یعنیمنصفه  ئتیه یاز کشورها اسناد و شواهد ممکن است به عنوان مثال توسط اعضا یدهند. در بعض ینظر م
ممکن است در جلسات  زین فنلنداوقات در  یباشد. گاه نیتواند بر اساس د یکشور م ینظام حقوق ایشود و  یابیارز یژور

 انی( باشد. قاضmaallikkotuomari) یمسلک ریغ یها یقاض یعنیمنصفه  ئتیقلمداد شود، ه یمحکمه، اگر پرونده جرمش جد
 و حکم صادر کنند. رندیبگ میتصم یتوانند به تنها یدادن دارند اما نم یحق را یمسلک ریغ

جدا شده  گریکدیدولت و مذهب از  فنلندباشد. در  یجدا است م استیاز س نیکه در آن د یکشور یعنیکشور سکوالر  کی فنلند
بر اساس  یبه طور کل  یالدیم ۱۶۰۰ یال ۱۵۰۰ یعموما تا قرن ها زین ییاروپا نی. قوانستندین نیبر اساس د فنلند نیاند و قوان

 یعضوش بود، اصالحات عمده ا زین فنلندکه در آن زمان  دن،یدر کشور سو یالدیم ۱۷۳۴متون کتاب مقدس بودند. در سال 
 منجر به استفاده از قانون سکوالر شد. راتییتغ  نیدر قانون انجام شد و ا

 به عنوان نگهبانان قانون یدولتمقامات 

انطباق با قانون توسط مقامات مختلف دولتی نظارت می شود. مقامات دولتی خود نیز موظف هستند قوانین را رعایت  فنلنددر 
تمام . برخورد خواهد شد آن هاکنند. در صورت مشکوک شدن به رعایت نکردن قانون توسط مقامات دولتی در کارشان با 

 Eduskunnan) پارلمان حقوقی  مسائل به  دادآَوررا ت دولتی حق شکایت کردن از عملکرد مقامافنلند شهروندان کشور 

oikeusasiamies دولت  عدالیمسائل چانسلر ( و یا(valtioneuvoston oikeuskansleri) دارا می باشند. 

 نیهمچن سیکند. پل یرا حفظ م یو نظم عموم تیامن سیاست. پل یمل یو اردو سینجات، پل سیکشور تحت نظارت سرو  تیامن
 س،یاست. پل فنلندارگان قابل احترام در  کی سیپردازد. پل یم تیاز جرم و جنا یریجلوگ یو تالش برا اتیجنا یبه بررس
 یآن را به فرد یشود که فرد یگفته م یایمزا ای هی. رشوه به دادن هدقبول نمی کنندرشوه  استمدارانیس ایو  گرید یدولتمقامات 

 جرم است. فنلنددر  یدهد. رشوه خوار یبه او م رندهیعملکرد گ ایبر رفتار  ریبه منظور تأث یگرید

رفتار شود. شهروندان  گناهیب کیبه عنوان  دیکه فرد در محکمه مجرم شناخته نشده است با او با یتا زمان فنلند نیقوانطبق 
 ایو  یتوان به صورت کتب یرا م یمیگزارش دهند. گزارش جرا سیشوند به پل یرا که متوجه اش م یمیدارند جرا فهیوظ
 انجام داد. نترنتیا قیاز طر ایو  یبه صورت تلفن سیبه حوزه پل یشفاه
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 دولت یپارلمان و چانسلر مسائل عدالت یدادآَور مسائل حقوق

شود، و دادآَور  یجمهور منصوب م سیحکومت، که توسط رئ یقانون توسط چانسلر مسائل عدالت یتحقق عدالت و اجرا فنلنددر 
 یدولت  و دادآَور مسائل حقوق یشود. چانسلر مسائل عدالت یپارلمان، انتخاب شده توسط پارلمان نظارت م یمسائل  حقوق

مقامات طبق قانون عمل  ریو سا یمقامات دولت س جمهور، محکمه ها،یکنند که دولت، وزارتخانه ها، رئ یپارلمان نظارت م
 لیوک یها تیپارلمان بر فعال یاست، اما دادآَور مسائل  حقوق کسانی یدو تا حد نیا فیخود را انجام دهند. وظا فهیکنند و وظ

ل کردن اصول حقوق بشر با دنبا و یادیحقوق بن افتنیحاصل کردن از تحقق  نانیاو اطم فهیکند. وظ ینظارت م زین یحقوق یها
 خوب است. یحکومتدار

پارلمان و چانسلر مسائل  یتوان به  دادآَور مسائل حقوق یم یکارمندان مسائل عموم گریاز د ایو  یو رسم یدولتاز مقامات 
با استفاده از  ایتوان با فرم آزاد و  یرا م تنامهیشود. شکا یانجام م یبه صورت کتب شهیهم اتیکرد. شکا تیدولت شکا یعدالت

 ایدولت و  یچانسلر مسائل عدالت ینترنتیا تیاز سا ایتوان از اداره و  یرا م یرسممربوط به آن انجام داد. فرم  یاز فرم رسم
دولت انجام داد و  یچانسلر مسائل عدال تیتوان در وب سا یم نیرا همچن اتیکرد. شکا افتیپارلمان در یدادآَور مسائل حقوق

 یدولت و دادآَور مسائل حقوق یمسائل عدالت انسلرپارلمان فرستاد. چ یحفاظت شده به دادآَور مسائل حقوق لیمیا قیاز طر ای
 است. گانیکردن را تی. شکارندیگ یمختلف را تحت نظر م یکنند و مقامات و سازمان ها یم یرا بررس اتیپارلمان شکا

 یمساوات و برابر یدارا یمعه جا

در  یمساوات و برابر افتنیشهروندان آن است. هر عضو از جامعه در تحقق  یبرا یعدالت و برابر فنلندو اساس جامعه  هیپا
 یارزش ها سع نیشدن ا یحفظ اجرا یبگذارد. برا ریمسئله تأث نیرفتار خود بر ا قیتواند از طر یدارد و م تیجامعه مسئول

 استفاده شود. زیمختلف ن نیشود از قوان یم

رسته  یکه اعضا یمردم یالدیم ۱۸۰۰تا قرن  ینبود حت نگونهیاست. البته در گذشته ا کسانیهمه مردم  یبرا فنلنددر قانون 
تر تعلق داشتند و  نییپا یکه به رسته ها یرا نسبت به افراد یحق و حقوق گوناگون ون،یبلند بودند مانند اشراف و روحان یها
که به رسته   ینبودند و کسان اتیبودند. به عنوان مثال اشراف موظف به پرداخت مال یم رارسته تعلق نداشتند دا چیکه به ه ای

 شهروندان محکوم کرد. گریشد مانند د یتعلق داشتند را نم ونیروحان

  فنلنددر برابری اجتماعی 

آن است که زنان و مردان حقوق و تعهدات  یبه معن یهستند. برابر یبا هم برابر و مساو فنلندزنان و مردان در  طبق قانون
 زیاست. تم کسانی بایتقر یکار یسهم زنان و مردان در زندگ فنلندشود. در  یرفتار م کسانیبه طور  آن هادارند و با  یمشابه

 شود. یاغلب با هم انجام م زیخانواده در خانه ن یکارها گریاز کودکان و د یکردن، پخت و پز، نگهدار

زنان و مردان به عنوان فرد و به عنوان افراد و  یاغلب به برابر یجهان است. برابر یکشورها نیاز با مساوات تر یکی فنلند
و افراد معلول در  یمختلف جنس یها تیاقل انیم یبرابر یبه معن یکند، اما به طور گسترده تر برابر یجامعه اشاره م یاعضا

 است. ییاز دگرجنسگرا ریبه غ آن ها یجنس شیشوند که گرا یم یفرادشامل ا یجنس یها تیاست. اقل زیجامعه ن

به  یکنند که برابر یشود، بلکه مردم درک م یدر درجه اول فقط به زنان مربوط م یشود که برابر یتصور نم گریدامروزه 
 یدهد و از رشد اقتصاد یم شیکار را افزا یمشاغل زنان را توسعه و بهره ور ینفع همه هم مردان و هم زنان است. برابر

 یگذار هیسرما شیباعث افزا یاسیس یریگ میمشارکت زنان در تصم کهاز کشورها متوجه شده اند  یکند. در برخ یم تیحما
 شود. یم زیو کاهش فساد ن

شامل  نیقوان نیو مساوات را حفظ کند. ا یکند برابر یم یسع آن هادارد که با  زین یمل نیقوان فنلند یالملل نیب نیقوانبر عالوه 
 است. ضیو قانون منع تبع یقانون برابر

 یقانون برابر

او  تیجنس یبر مبنا دیکس را نبا چیشد مردان و زنان با هم برابر هستند و ه بیتصو ۱۹۸۷که در سال   یقانون برابر طبق
 یدر زندگ ژهیزنان، به و تیکند و به دنبال بهبود وضع یم تیحما یتیجنس یاز برابر یقرار داد. قانون برابر ضیتحت تبع

 دیشود. هنگام استخدام کردن کارمند جد اخراج یکارمند به علت حاملگ کیدهد که  یاجازه نم انوناست. به عنوان مثال ق یکار
 در نظر گرفته شود. تشیاو نه جنس تیقابل دیدر موقع انتخاب کارمند با زین

 یتیبر اساس ابرازجنس ایشان و  یتیجنس تیجنسیت شان، هو لیاست که زنان و مردان به دل نیا یبه معن ضیتبع یبرابردر قانون 
 یتیجنس گرید لیهر دل ای یخانوادگ یها تیبودن، بر اساس مسئول نیوالد لیکه به دل ایوالدت کردن  ایو  یباردار لیشان، به دل
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خود او است و به عنوان  تیخود فرد از جنس یتجربه شخص یتیجنس تیمختلف قرار داده شوند. منظور از هو یها تیدر موقع
 کند. یم انیب دنیلباس پوش ایخود را فرد با رفتار و  یتیجنس تیمثال، هو

د یشان نبا تیجنس لیبه مردان نسبت به زنان به دل زیدر کار ن یول افتد یم اتفاقدودی مسئله متاسفانه هنوز هم تا ح نیچه ااگر 
 معاش باالتر پرداخت کرد.

تواند خود حرفه  یهر زن م فنلندکند. در  یبرابر زنان در جامعه محافظت م گاهیاز جا نیقوان گریدر کنار د یبرابرقانون 
و در صورت خواست فرزند  ردیتواند ازدواج کند، طالق بگ یکند را انتخاب کند. زن م لیخواهد تحص یو آنچه را که م یکار

 یاجتماع یها تیمخصوصا در فعال یبر. قانون براردیبگ میاو تصم ین مسائل برایحق ندارد در مورد ا گریکس د چیدار شود. ه
 شود. یکار اعمال م یایو دن

 ضیقانون منع تبع

 یبرابر برا یفرصت ها دیبا فنلندهرکس در  ضیو برابر بودن همه مردم است. طبق قانون منع تبع یمساو یبه معن  مساوات
 ارتقا دهند. شانیها تیمساوات را در تمام فعال دیبا یخدمات را داشته باشد. طبق قانون مقامات دولت افتیکار و در ل،یتحص

 د،یزبان، مذهب، عقا ت،یرا براساس سن، نژاد، مل ضیو تبع نیعدالت در جامعه را تضم یدارد اجرا یسع ضیمنع تبعقانون 
 یجنس شیبودن، گرا وبیمع ،یسالمت تیوضع ،یروابط خانوادگ ،یکارگر یها هیاتحاد یها تیفعال ،یاسیس یها تینظر، فعال

به کدام شخص  یعاطف ای یاحساسات جنساست که  نیا گرانیب خصش کی یجنس شیمنع کند. گرا گرید یشخص لیهر دل ایو 
در  لیدال نیبه خاطر ا دیکس نبا چی. هداردگرایش  به هر دو جنس ایمخالف  به جنس ،خودیت جنسهم به  ،دارد شیجنس گرا

 قرار داده شود. گرانینسبت به د یبدتر گاهیجا

 یبرا دگانید ضیتبع یبه دسترس دنیو بهبود بخش یدارد و هدف آن ارتقاء برابر فنلند یدر قانون اساس شهیر ضیمنع تبعقانون 

 است. ضیدر مسائل مربوط به تبع یرگذاریتاث

 تبعیض

 چیبا ه یعنیقرار داد  ضیمورد تبع دیرا نبا یگروه ای یشخص چیبه طور برابر رفتار شود. ه دیبا تمام  افراد با فنلندقانون  طبق
 یجرم محسوب م فنلنددر  ضیانجام داد. تبعاند مشابه  طیکه در شرا گریافراد د ریرفتار بدتر نسبت به سا دینبا یافراد ای یفرد

 ساکنانش محافظت کند.از  ضیتبعدر برابر  دیشود. دولت با

مثبت و  ژهیقابل قبول انجام شود. رفتار و هیتوج ایاگر آن بر اساس قانون  ست،ین زیآم ضیتبع شهیرفتار متفاوت همبا این حال 
 یمثبت م ضیشوند. تبع یبانیگروه با اقدامات مخصوص پشت ایفرد  کیاست که  نیا یمثبت به معنا ضیبه اصطالح تبع ای

 یاست که همه بتوانند فرصت ها نیاز استخدام جوانان باشد. هدف ا تیا حمایادغام مهاجران و  یمثال، آموزش برا یتواند، برا
 داشته باشند. یاجتماع یمسائل زندگ ریاشتغال و سا ل،یتحص یمشابه برا

 از تنفر یو جرائم ناش ینژاد ضیتبع

قرار داده  ضیمورد تبع تیمل ایو  یزبان مادر ن،ینژاد، رنگ پوست، د لیگروه به دل کیدهد که  یرخ م یزمان ینژادپرست
عمل قابل  کیو  یبه کرامت انسان نینگاه شود. رفتار نژادپرستانه توه یبه چشم بدتر گرانیگروه نسبت به د نیکه به ا ایشود 

بلکه به  ستیفرد ن کیانسان به عنوان  هیژادپرستانه علاعمال ن ایگزارش داد. اقدام  سیبه پل دیبا شهیمجازات است و آن را هم
 گروه خاص است. کی ندهیعنوان نما

به عنوان مثال به خاطر متعلق بودنش به  یشخص هیدهد، که جرم عل یرخ م یمتعصبانه زمان تیکه جنا ایاز تنفر  یناشجرائم 
تنفر داشتن  ایو  یداور شیمتعصبانه اغلب پ تیجنا زهیانجام شود. انگ یگرید یگروه محل ای یمذهب ای یمل ،یگروه قوم کی

خواهد  نتریتنفر داشتن نسبت به کدام گروه باشد، مجازات جرم را سنگ تیجنا زهیباشد. اگر انگ یگروه خاص م کینسبت به 
 کرد.

 کنند یرا نظارت م یبرابر افتنیکه تحقق  ینهادها

بعضی از   به همین دلیل. برخورد می شود ینقض حقوق بشر به طور جدبا مهم است و یک امر  فنلنددر  یبرابرتحقق یافتن 

 .را دارنددر عمل نظارت کردن بر تحقق یافتن برابری و منع تبعیض  فهیوظدولتی مقامات خاص 

نظارت را مردان و زنان  نیب یقانون برابراعمال کردن  یبرابر نماینده: (tasa-arvovaltuutettu) یبرابر نماینده •
ئل برای تبعیضاتی که به خاطر مساکند.  ینظارت مرا نیز  یتیجنس یها تیاقل و جایگاه تیموقع نیهمچن او. می کند

 .کرد افتیکمک و مشاوره در نماینده برابریجنسیتی اتفاق افتاده است می تواند از 
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 یارتقاء مساوات و برابر ضیامور منع تبع ندهینما فهیوظ (yhdenvertaisuusvaltuutettu) منع تبعیضامور  یندهنما •
به  ایدر صورت لزوم در بردن پرونده به محکمه  ضیامور منع تبع ندهیاست. نما ضیاز تبع یریجلوگ نیو همچن

از  ایو  گرید یب شخصتوانند از جان یم نیکند. مردم همچن یدهد و کمک م یو مساوات مشاوره م یبرابر ونیسیکم
 به تماس شوند. ضیامور منع تبع ندهیگروه با  نما کیجانب 

 حفاظت  یمسلک یو بهداشت یمنیمقامات ا یفهوظ (:työsuojeluviranomainen)  یمسلک یو بهداشت یمنیمقامات ا •
رابطه کاری و  است. اگر در آن ها یکار یطکار و شرا یطمحدادن به با بهبود  مندانکار یکار یتظرفاز  یو نگهدار

 . یریدتماس بگ یمسلک یو بهداشت یمنیبا مقامات ا یدتوان ی، ممورد تبعیض قرار گرفتیداستخدام  یا در زمان

 یارائه م یمشاوره حقوقدر مورد مسائل اشتغال  یزن یکارگر یها یه: اتحاد(ammattiliitto) یکارگر یها یهاتحاد •
و رفتار  ینقوانبر اعمال کارمندان  ندهینما. کارگری نمایندگی می کند یهاتحاداز کارمندان  یندهنما. در محل کار دهند

 .دکن ینظارت م مندان در محل کارکارعادالنه و برابرانه در برابر 

خدمات  ال،یاگر به عنوان مثال در خدمات خانواده و خدمات سوس(: aluehallintovirasto) ریاست کل مرکزی  •
از   فهیقصور در انجام وظ ایو  یاشتباه ،شاروالی ولسوالی یخدمات اجتماع ریدر سا ایمکاتب  ،یو بهداشت یصح

 یکل مرکز استیبه ر آن هاتوانند در صورت لزوم از عملکرد  یرخ داده باشد، شهروندان م یطرف مقامات دولت
 .کنند تیشکا

 فنلنددر  یفرد یفحقوق و وظا

باشد.  یشده است. افراد متفاوت هستند، اما در جامعه برابر و آزاد هر کس از حقوق برابر برخوردار م لیاز افراد تشکجامعه 
 یها تیکه حقوق و مسئول یرا برآورده کنند. هنگام آن هادارند  فهیوجود دارد که شهروندان وظ زین یدر هر جامعه وتعهدات

 باشد. یم ترکند و حال مردم آن خوب یکار م معهد، جانشهروندان در تعادل باش

 فنلند یقانون اساس

نو و اصالح شده ی  ی. قانون اساسباشد تضاد درتواند با آن  ینم یگرقانون د یچاست. ه فنلندقانون در  ینمهم تر یقانون اساس
 .میالدی به اجرا درآمد ۲۰۰۰در سال  فنلند

 گاهیشده است. جا فیکنند تعر یم یکه در آن زندگ یمردم یو حقوق اساس فنلندعملکرد دولت  یچگونگ فنلند یاساسدر قانون 
در تضاد باشد باشد، آن  یبا قانون اساس یآن است که  اگر قانون یبه معنا نیباالتر است. ا نیقوان رینسبت به سا یقانون اساس

 قانون اعمال نخواهد شد.

در مورد امور کشور در دست شهروندان آن است. مردم  یریگ میاست و قدرت تصم یجمهور یکشور فنلند  یطبق قانون اساس
شود.  یعمل م نیقوان نیو در جامعه  طبق ا  کندیم بیرا تصو نیکنند، پارلمان قوان یپارلمان را انتخاب م یدر انتخابات اعضا

گرفته شده توسط پارلمان  ماتیکند که تصم یانتخاب مدولت را  فنلندکنند. پارلمان  یمحکمه ها اجرا شدن قانون را نظارت م
 کند. یرا آماده و اجرا م

 میالدی ۱۹۴۸از سال سازمان ملل درباره حقوق بشر  یانیه. بمی ورزد یدشهروندان تأک یبر حقوق بشر و حقوق اساس فنلند وانینق

 ینقوان تماماست.  فنلندحقوق بشر در یافتن به دنبال تحقق  ی. قانون اساسبوده است فنلند یاساس قانون اساسپایه و به عنوان 

 .پیدا کرد www.finlex.fiوب سایت توان در  یرا م فنلنددر  تصویب شده

 تعهدات شهروندان اساسی وحقوق 

شهروندان فنلند،  ینه فقط  برا یکند. حقوق اساس یم فیشهروندان را تعر ینه تنها شکل دولت بلکه حقوق اساس یقانون اساس
 کنند. یم یاست که در فنلند زندگ یبلکه متعلق به تمام افراد

 حقوق اساسی تعریف شده توسط قانون:

 یلاز قب یلبدال یدنبا یچکسبا ه .هستندر قانون براب تمام افراد از نظراست و  یکسانهمگان  یقانون برا فنلنددر  •
 .رفتار شود متفاوت یبگونه ا معیوب بودن و یا به کدام دلیل شخصی دیگر یاو  یو مذهب ینیسن، اعتقادات د یت،جنس

آزاد بودن را دارا می باشد. هیچکس را نباید به مرگ محکوم   حق داشتن زندگی امن و آرام زندگی کردن و هر کس •
 .داد مورد شکنجه و یا رفتاری که کرامت انسانی او را نقض میکند قرارکرد، 

 کنند. یانهستند که نظرات خود را آزادانه ب مجاز وجود دارد. مردم یانب یآزاد فنلنددر  •

 یتواند محل زندگ یهر کس م شرکت کنند. آن هاداده و در  یلتشک تظاهرت های توانند جلسات و مراسم یمردم م •
 .خود را انتخاب کرده و در فنلند آزادانه رفت و آمد کند

•  

http://www.finlex.fi/
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فرد  یشخصو  یخصوص از حریم یقانون اساسخود برخورداند. خصی ش یمماندن حر یافراد از حق خصوصتمام  •
وارد بدون اجازه  یچکسخانه هبه  کند. یزندگو آرامش خود را در صلح  ید زندگنحق دار همهکند و  یمحافظت م

 .گوش داد یدرا نبا یگراند یخواند و مکالمات تلفن یدرا نبا یگراننامه د .یستمجاز نشدن 

 یجامعه مذهب یا یساکلدین خود را شخصا انتخاب کند و عضو وجود دارد. هر کس حق دارد دین  یآزاد فنلنددر  •
 .یستن یجامعه مذهبداشتن به کس مجبور به تعلق یچ. هدیگری باشد

 یا یسوئدکشور از زبان سراسر  درهر کس حق دارد  ی. در مسائل رسمهستند فنلند یرسم هایزبان یو سوئد یفنلند •
 هستند. یرسم جایگاه یدارا فنلنددر شمال  یمناطق ساماز  یدر برخ یزن یسام یاستفاده کند. زبانها فنلند

تمام افراد حق دریافت کردن  ادامه تحصیل  را کند.  تحصیل ییابتدا در مکتب یگاند که به صورت رانحق دار همه •
 .ان دارندش یازهایها و ن ییبا توجه به توانا ییابتدا به پایان رساندن  تحصیالتپس از 

 محافظت کند. مندانکند و از کار یسازماندهشغل و کار همه  یبرا یددولت با •

خرج  نهیهز افتیباشند . قانون حق در یو مراقبت را دارا م یکردن مخارج زندگ افتیهمه افراد حق در فنلنددر  •
کردن  افتیباشد. همه مردم حق در ریکه پ ای ماریب کار،یاگر فرد ب یکند، حت یم نیهمگان تضم یرا برا هیپا یزندگ

 .را دارند یو بهداشت یو صح الیخدمات سوس

 خود را دارند. یزندگ طیدر مورد مح یریگ میدر تصم یرگذاریسالم و حق تاث طیمح کیکردن در  یزندگمردم حق  •

 شده توسط قانون: یفتعرو تعهدات  یفوظا

 است. فنلند، رعایت کردن قانون فنلندترین وظیفه همه ساکنان  صلیا •

خدمات از . پرداخت کنند یاتبه دولت مالخود مختلف  میراث هایو  یی ها، داراهادرآمدهستند که از شهروندان مجبور  •
 .مالیات پرداخت می شود یزو محصوالت ن

 .اجباری استساله  ۱۶الی  ۷یی برای تمام کودکان ابتدا یالترساندن تحص یانبه پاتحصیل کردن و  •

 .از فرزندانشان را دارندکردن مراقبت  یتمسئول ینوالد •

 صورت بروز حادثه. دربه عنوان مثال  باشند یم یهمه افراد موظف به کمک رسان •

 .دادن هستندموظف به شهادت  یشونددعوت م محکمهعنوان شاهد به ه که ب یتمام افراد •

 فنلند یتتابع یافراد دارا یفحقوق و وظا

ساکن  یهستند که شامل حال اتباع خارج یحقوق و تعهدات یهستند، دارا فنلند یتتابع یکه دارا یکسان یعنی یفنلندشهروندان 
 .نمی باشد فنلند

 دارند. فنلنددریافت کردن پاسپورت حق  فنلند اتباع •

 ی. اتباع خارجرا دارنداروپا  یهو در انتخابات اتحاد یجمهور یاستر ،پارلماندر انتخابات  حق رای دادن  فنلنداتباع  •
 دهند. یرا ورای ولسوالیدر انتخابات ش نندمی توا یستندن فنلندشهروند  با اینکه، فنلندساکن 

 اروپا آزادانه حرکت و کار کنند. یهتوانند در اتحاد یهستند و م یزاروپا ن یهاتحاد یحقوق شهروند یدارا فنلند اتباع •

 .نیز هستند فنلنددر خارج از  فنلند ینقوان موظف به رعایت کردن  فنلند اتباع •

 به ین، ا( هستندasevelvollisuusموظف به خدمت عسکری اجباری ) سال ۶۰تا  ۱۸ ینسن ینب یتمام مردان فنلند •
در  یخدمات ملکدادن انجام با  یا اردوی ملی وبه  یوستنپ یقاز طر یا ی موظف هستندفنلنداست که مردان آن  یامعن

خواهند به عسکری نمی است که  یکسان یبراغیر نظامی  یا ینهگزیک  ملکیشرکت کنند. خدمات  کشوراز دفاع 
یعنی آموزش اردوی  عسکری باشد.  یم مت کاریسال خد یکماه آموزش و کمتر از  یکشامل  ی. خدمات ملکبروند
می گیرند نیز موظف سال  ۳۰سن  یرزرا  فنلند یتکه تابع یانیکشد. خارج یسال طول مالی یک  اهم ۶ احدود که ملی

 به عسکری بروند توانند یبخواهند م آن ها، اما اگر زنان اجباری نیستعسکری رفتن برای . به عسکری رفتن هستند
 

 فنلنددر اطفال  حقوق

حال  ینکند. با ا یمحافظت م اطفالرفاه  و یتاز موقعمانند قانون حفاظت اطفال و مقررات مختلف  ینقوان یقجامعه از طر
محافظت کنند اطفال از هم  یبا همکار ید. تمام بزرگساالن باهستند طفلسرپرستان  یا ینوالد طفل شرفتیپرفاه و  اصلی مسئول

 .هستندجامعه  یندهآ اطفال. نظارت کنند اطفالمنافع و حقوق  بر تحقق یافتنو 

اشتغال  میالدی ۱۹۰۰قرن یلکرده است. در اوا ییرتغ فنلنددر  یدر صد سال گذشته به طور قابل توجه اطفالو موقعیت  یگاهجا

مکتب حضور در حق  یاجبار یالت. تحصآغاز شد یاجبار یالتقانون تحصاعمال سال توسط قانون ممنوع شد و  ۱۲ یرز اطفال

 فراهم کرد. اطفالهمه  را برای 
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 اطفالحقوق 

 یوندر کنوانسخود را که  خاصحقوق  اطفال ینبزرگساالن هستند. عالوه بر ا مشابهی نسبت به یحقوق اساس یدارا اطفال
 ینمعتبر است. هدف آن تضم فنلنددر  کنوانسیون ین. ارا نیز دارا می باشندشده  یفحقوق کودک در سازمان ملل متحد تعر

حق  اطفال، همه یونکنوانس ینا بقاست. ط اطفالبرای تمام  یمنیو ا ی، برابرتعلیمبهداشت، یعنی صحت و  یحقوق اساسکردن 
و  یتحمادریافت کردن حق همچنین و مشارکت و  ی، حق بازکردن یلتحصو  بزرگ شدنحق  ،منخوب و ا کودکیداشتن 
 بگذارند. یرو بر امور خود تأثباید بتوانند  اطفالو ، شودرفتار  یبه طور مساو یدبا اطفالبا  یدارند. طبق قانون اساسرا مراقبت 

 اطفالنماینده امور . می کندملل متحد نظارت سازمان حقوق کودک  یتهحقوق کودکان کماجرای شدن بر 
(lapsiasiavaltuutettu) یابیمسئول ارز اطفالنماینده امور کند.  یکار م عدلیهاست، در وزارت دولتی مستقل  که یک مقام 

 .است فنلندسازمان ملل متحد در حقوق کودک  یونکنوانس یاجرا یجو ترو

 یاتو جنا مئجرا

ممکن نیز جرم به  یکتحر یا یگرفتن کار یده. نادتعیین شده استمجازات برای آن قانون  که در شودی گفته می عمل بهجرم 
در پی مجازات ممکن است و  قلمداد می شود جرم  هم خودجرم  انجام دادن یاوقات تالش برا ی. گاهمحسوب شونداست جرم 

 .بیاورد

موظف  ،شخصی اطالع دارند و هنوز می شود مانع این جرم شد توسطتمام افرادی که در مورد برنامه ریزی جرمی  فنلنددر 
جرایم جدی مانند قتل، تجاوز جنسی، حمله یا سرقت اعمال می  درهستند این را به  پلیس گزارش دهند. تعهد به انجام گزارش 

 کردن را دارد از این تعهد مبرا هستند. و یا پدر و مادر فردی که قصد جرم  انشود. با این حال همسر، فرزندان، خواهر یا برادر

 فنلندمعمول در  یاتجرائم و جنا

می داده ، همیشه به پلیس گزارش دزدی از دکان. او استبدون اجازه دزدی کردن به معنای گرفتن مال کسی : دزدی •
 شود.

فرد باید جواز رانندگی داشته  یهنقل یلهوسبرای راندن  .کرددنبال  یدرا با یکمربوط به تراف ین: قوانترافیکی میجرا •
 ممنوع است.، باشید مواد مخدر یاالکل  یرکه تحت تاث یدر حال، موتر سکیل و موتر سبک راندن موتر. باشد

و خسارت  یب. آسخراب کرد رساند یا که آن را یبآس یدنبا کسیاموال به : (اموال یهعل یمجرا) به بار آوردن خسارت •
 م خسارتهفرد مت. اگر تخریبگر وظیفه جبران کردن خسارت را دارد شخص  یعنی، کردجبران به بار آمده را باید 

 .از معاش او کسر شود یمبه طور مستق ت، ممکن است خساررا نپردازد یناش

سال محدود  ۱۸ یافراد باال فقط به یاتمصرف الکل و دخان فنلند: در و مواد مخدر یاتالکل، دخانجرایم مربوط به  •
زندان شود.  یانقدی  یمهتواند منجر به جر یم کار ینجرم است. ازیر سن د افرا بهو فروش الکل  یدشود. خر یم
 یدمجازات شد فنلنددر  وقانون ممنوع است  طبقو استفاده از انواع مواد مخدر  یتفروش، حمل و نقل، مالک ید،تول

 دارد.

روحی روانی و یا  یا یجنس یزیکی،تواند ف یجرم است. خشونت م فنلند: خشونت در بر نفس )جان( یتجنا خشونت و •
قابل ل اعما -قتل غیر عمد و قتل شبه عمد، عمد به عنوان مثال، قتل - یگریاز د یاتسلب ح باشد.  دید به اینها هت

 .مجازات هستند

 خشونت

 بیگذارد. عالوه بر آس یم ریهستند تأث لیکه در آن دخ یکند و بر رفاه و سالمت تمام افراد یحقوق بشر را نقض مخشونت 
 زیرا ن دنیاضطراب، و اختالل در خوردن و خواب ،یمانند افسردگ یو روان یتواند مشکالت روح یخشونت م ،یکیزیف یها

 ریتحت تاث کپارچهیرا به صورت  یزندگ ،یزندگ تیفیشدن ک فیضعخراب و  یو روان ی. حالت روحاوردیدر شخص بوجود ب
مصرف نادرست الکل و  ایبه خود  زیآم بیدهد. عواقب دراز مدت خشونت ممکن است خود را به صورت رفتار آس یقرار م

 مواد مخدر نشان دهد.

 ازمانع شدن  یازدن لگد زدن کردن،  کخف ،از موی یدندادن، کش هلشامل زدن، به عنوان مثال  یزیکیف خشونت •
  بدهد و یا قرارگفته می شود که شخصی شخص دیگری را تحت خشونت  یعمل لت و کوب به. می شود کسی حرکت

 قربانی باقی نماند. از آن در بدن یعالمت یچاگر ه یجرم است، حتلت و کوب . باشد او یهخشونت علدر تالش 

و با  یو بدرفتار روم کردن از مالقات با دیگرانحم ،نام ماندن توهین آمیز ی،اخاذ خشونت روحی شامل تهدید کردن، •
اوقات  یگاه یلدل ینبه هم باقی نمی ماند بیرونیعالمت از خشونت روحی . فرد می شود یمیلو ا تلفن  کنترل کردن یا

  آن مشکل است. دادن یصتشخ
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مجبور کردن به رابطه  ایکردن، تجاوز مزاحمت  ،یدست انداز ت،یشامل آزار و اذ یاز خشونت جنس یینمونه ها •
در رابطه  یباشد، حت یدارا م را و بدن خود تیدر مورد جنس یریگ میباشد. هر کس شخصا حق تصم یم یجنس

 روابط. گریو د یزناشو

 هب ین. احساب می شوند (virallisen syytteen alainen rikos) گذشت یرقابلجرائم غ فنلنددر  لت و کوب تمام انواع 
 حتی اگر قربانی نخواهد پرونده را تحت پیگرد قرار دهد. ،تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفتاست که مجرم  آن یامعن

 کردن یتشکا 

را  یتشکاگزارش و یا . دهیدگزارش  یسجرم را به پل ینا یدتوان یرخ داده است، م یکه جرم که شک دارید یا یددان یاگر م
اوقات  یگاه یاو  یسگشت پلبه تیم  با گفتن  ،یسپل ینترنتیا یتسا یقطر از ،به هر پوسته پولیسی توان با حضور شخص یم

  .کند یافتدردارد که شکایت را  یفهوظ یس. پلانجام دادتلفن  یقاز طر

 نخواهد فهمیدمجرم اینگونه . گزارش داد یسبه پلنیز به صورت ناشناس با تماس تلفنی و یا با فرستادن ایمیل توان  یم جرایم را
 گزارش کرده است. یسرا به پل یتجنا یکه چه کس

 دریافت کرد کمکمی توان از کجا 

. با نمبر دیریتماس بگ 112 یبا شماره تلفن اضطرار دیدار اجیاحت سیکه فوراً به کمک پل یو در صورت یاضطراردر موارد 
باشد،  یاطراف شما در معرض خطر م طیمح ایاموال  ،یکه جان، سالمت یهنگام یعنی یفور طیفقط در شرا  یتماس اضطرار

 .دیریتماس بگ دیتوان یم

خود از سختی های به  تنهاسخت است به جرم  یقربانو راهنمایی کند، زیرا برای کمک  جرم درخواست یمهم است که قربان
 :ئه می کنندراکمک به قربانیان جنایات  ارگان های زیر . به عنوان مثالوجود آمده عبور کند

 یانقربان یو مشاوره برا یتسازمان حما (:Rikosuhripäivystys) یان جنایاتقربان و مشاوره برای یتحماسازمان  •

بستگان و شاهدان  یت،جرم و جنا یانقربان یبرا یگانرا یسسرو یک( هم یاد می شود RIKUکه به نام ریکو ) یاتجنا
و یا یک فرد به عنوان حامی دریافت مشاوره  ییجناپرونده ی مراحل مختلف روند در  از این ارگان می تواناست.  آن

 www.riku.fiکرد. 

. افرادی که تحت خشونت قرار هستندامن  یهاخانه  یدارا ولسوالی هااز  یاریبس (:Turvakodit) خانه های امن •
 یم در خانه امن .خود به خانه ی امن پناه ببرندبا اطفال  یا ییبه تنها، می توانند هستند دارند یا که زیر تهدید به آن

خانه اتحادیه . کمک دریافت کردخشونت  برای مقابله بازندگی کرد و از آنجا همچنین می تواند توان به طور موقت 
لهای   یشتریتوانند اطالعات ب یم سوسیال ولسوالی دارهو ا( Ensi- ja turvakotien liitto)امن  یو خانه ها هیاو 

 /https://ensijaturvakotienliitto.fi . ارائه دهندخانه های امن در مورد 

زنان مهاجر  یوجود دارد که مخصوصا برا خانه امن مونا نیز ینکیدر هلس (:Turvakoti Mona)خانه امن مونا  •
 این خانه امن مخفی نگه داشته می شود.شده است. آدرس  یطراح

 mona/-vakivaltaan/turvakoti-https://monikanaiset.fi/apua  

و یا به کسانی که به خشونت تهدید شده اند خشونت نیز به قربانیان از انجمن ها  یاری: بس(Yhdistykset) انجمن ها •
اتحادیه ( Voimavarakeskus Monika) مركز منابع مونیكاکمک می کنند. به عنوان مثال  آن هان و به بستگا

 .(Naisten linja( و انجمن خط زنان )Monika-Naisten liittoمونیکا نایست )

 monika/-vakivaltaan/voimavarakeskus-https://monikanaiset.fi/apua 

 https://www.naistenlinja.fi/ 

شاروالی سوسیال از اداره  (: درخواست کمک را می توان همچنینKirkko ja kunta) شاروالی ولسوالیو  یساکل •
 کرد. یسایکل یمرکز مشاوره خانوادگ کلینیک صحت و بهداشت و یا از ،خود ولسوالی

 

http://www.riku.fi/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/
https://monikanaiset.fi/apua-vakivaltaan/turvakoti-mona/
https://monikanaiset.fi/apua-vakivaltaan/voimavarakeskus-monika/
https://www.naistenlinja.fi/
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 یدولت یو کمک حقوق یقانون یپروسه ها 

در . اجرا شود ینو قوانتحقق پیدا کند عدالت سعی می کند که  یهقضائقوه  . تعلق دارد یهقوه قضائ وت بهقضاقدرت ، فنلنددر 
حق  انشهروند تمام. حساب می شودبشر  ی جزو حقوق اساسیحقوقتعریف شده است. امنیت مجازات قابل اعمال ئی جزا وانینق

دادن امنیت حقوقی به شهروندان . قرار بگیردمنصفانه درست و  یدادرستحت در محکمه  یربدون تاخ آن هامسائل د که ندار
( oikeusapuحقوقی دولتی )کمک کردن مثال با ارائه  یبرا امنیت حقوقی شهروندانشاز فنلند است. دولت  یهقوه قضائوظیفه 

 .حمایت می کند

 اولیه جرم  یقاتتحق

 یآغاز خواهد کرد. در طرا از محاکمه  شیپ قاتیتحق یعنی هیاول قیباور برسد که جرم رخ داده است، او تحق نیبر ا سیپلاگر 
جلسه  صورت سیپل هیاول قاتیتحق انیکند. پس از پا یو معلومات م قاتیدر مورد اتفاقات افتاده تحق قتریدق سیپل هیاول قاتیتحق
 یم نیهمچن سی. پلریخ ایکه گزارش را به سارنوال ارسال کند  ردیگ یم میو تصم سدینو یگزارش را م یعنی هیاول قاتیتحق

است که  نیا یبه معنا یگریانجیرا به مجرمان اعمال کند. م ینقد مهیجر ایکند و  شنهادیرا پ نیطرف انیم یگریانجیتواند م
 شود. یبدون بردن پرونده به محکمه حل و فصل م نیطرف نیموضوع ب

 سارنوال

ارائه کند. سارنوال پرونده  یرا به سارنوال  هیاول قاتیتحق یصورت جلسه  سیشود که پل یآغاز م یپرونده زمان یقانونروند 
 ی. گاهردیگ یم میصادر کردن صورت دعوا تصم یعنیدهد و در مورد بردن پرونده به محکمه  یقرار م یرا مورد بررس

به نبردن پرونده به محکمه  میصورت گرفته باشد، سارنوال تصم یگریانجیم نیطرف انیم ایباشد و  یکه جرم جزئ یاوقات زمان
 virallisenگذشت ) رقابلیرا به مجرم اعمال کند. اگر موضوع پروند جرائم غ ینقد مهیممکن است جر زی. سارنوال نردیگ یم

syytteen alainen rikosدرخواست  نیا یشاک یعنی یناگر قربا یحت رد،یگ یر مقرا یمورد بررس سی( باشد، جرم توسط پل
شوند. در جرائم قابل گذشت  یگذشت م رقابلینکند. به عنوان مثال قتل و لت و کوب شامل جرائم غ سیرا از پل

(asianomistajarikosپل ،)شکستن آرامش  ایکند. هتک حرمت و  یم یدرخواست کند، جرم را بررس یکه شاک یتنها زمان سی
 .کند یم شنهادیپ نیو توافق کردن را به طرف یگریانجیاوقات م یگاه زیشوند. سارنوال ن یم تقابل گذش میخانه شامل جرا

 بررسی پرونده در محکمه 

قرار خواهد گرفت. در آنجا  یدگیپرونده در محکمه مورد رس رد،یبه بردن پرونده به محکمه بگ میکه سارنوال تصم یصورتدر 
ل پرونده در محاکم ابتدائ یحل م نیطرف نیشود و اختالفات ب یگرفته م میاز نگاه قانون تصم  یا منطقه هیشود. او 

(käräjäoikeus )محکمه،  یباشند. در جلسه شفاه یکتب ای یتواند شفاه یم هیابتدائ حاکمشوند. جلسات م یو قضاوت م یبررس
 .دیتواند نظر خود را در مورد  آنچه اتفاق افتاده است، بگو یم نیاز طرف کیهر 

داشتن وکیل در جلسات محکمه حق از  دعوا طرف هر دو . مختلف را نیز بشنودمتخصصان و شاهدان محکمه می تواند نظر 
 یماهد . اگر ششنیدی نیز یدیوو تماس یقاز طر یاتلفن  یقطر را می توان بعضی اوقات ازشاهد  شهادت. برخوردار می باشند

 .نخواهد شدمواجه محکمه شاهد با متهم در  اینگونه. می توان شهادت او را زمانی که متهم حضور ندارد شنیدترسد، 

به  به مرجع قضای باالتر یعنینظر  یددرخواست تجد یدتوان یم ،باشد یناراض یهابتدائ کمهمحیکی از طرفین از قضاوت اگر 
 ینافمحکمه است. تحت بررسی قرار می دهدرا  یهمحکمه ابتدائ یماتتصم ینافمحکمه است .( بدهدhovioikeus) ینافاستمحکمه 

 یدتوانند درخواست تجد یندارند، م یترضا ینافمحکمه است یماز تصم یندهد. اگر طرف ییرمنطقه را تغ محکمه یمتواند تصم یم
 درخواست کنند.را  (korkein oikeus) ستره محکمه یواندبه  نظر

 ییستره محکمه فقط پرونده ها است. فنلنددر  ییمرجع قضاباالترین و  ینآخر یدادگاه عال( یا korkein oikeus)ستره محکمه 

مجوز درخواست بررسی همیشه کتبی انجام می شود. . اجازه شکایت داده شده است را تحت بررسی قرار می دهد آن هابه را که 

 در یادیز یتاهمکه از فقط موارد مهم  ستره محکمه یواند . ی داده می شوده ابه پروندبه ندرت در ستره محکمه  یدنظرتجد

 یبرا یا مواردی که در آینده می توانندگرفته نشده است و  یمتصم آن هادر مورد که قبال  ی، مانند مواردار هستندجامعه برخورد

 .را بررسی می کند دنیرگتر مورد استفاده قرار  یینپا محکمه های 

 شاهدکردن فظت احم

برنامه  وارد توان یمرا ، او شهادت دادن علیه مجرم را به خاطر ترس از تالفی کردن مجرم نداشته باشداگر شاهد جرم جرأت 
 گرید یا لهیوس چیبا هرا شود که شاهد  یآغاز م یتنها زمان برنامه نی. ا( کردtodistajansuojeluohjelma) دحفاظت از شاه
 تیهو قیبا خطر از طر  طیشرا نگونهیدر ا .قرار داشته باشد یخطر جد معرضشاهد در سالمتی و جان و  کردنتوان محافظت 

 .شود یمقابله م ،یاقدامات حفاظت ریو سا دیو موقت، با محل اقامت جد دیجد
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 روشهای مجازات در فنلند 

مجرم  فنلندمجرمان اعمال کنند. در  یرا برا یمختلف یتوانند مجازات ها یم محاکمو  سارنوال  س،یپل دولتی: مقامات مختلف
 .می شود مجرم مجازاتی مجرم مجازات نمی شود بلکه فقط خود خانواده

 یمجازات ها گریبه دولت باشد. د یجبران خسارت مال یعنی ،ینقد مهینباشد مجازات ممکن است فقط جر یجد یلیجرم خاگر 
است. اگر موضوع جرم، جرم  سیکردن تحت نظارت پل یزندگ ای یزندان، انجام دادن خدمات اجتماع مه،یجر فنلنددر  جیرا

مجبور شود از مقام خود  یبه عنوان مجازات اضاف یمجازات عاد عالوه( باشد، ممکن است او به virkarikos) یمقام دولت
 ۱۹۴۹وجود ندارد. مجازات مرگ توسط قانون در سال  فنلندم در فقط اخطار داده شود. مجازات اعدا ایکند و  یریکناره گ

 د.لغو ش یالدیم

 جرائم ثبت

 یفریمار سابقه کآ یعنیشود. ثبت آمار جرائم  یوارد ثبت آمار جرائم م یمدت مشخص یبرا ینقد مهیتمام جرائم به جز جرآمار 
که  ایمشاغل خاص شود  ایممكن است مانع به دست آوردن اجازه اقامت  یفریشود. سابقه ک یم ینگهدار سیشخص، توسط پل

 کردن آن را سخت تر کند. افتیحداقل در

 انجام شده توسط کودکان و نوجوانان اتیجناجرائم و 

ا . ندارند یفریک تیمسئول فنلنددر  ۱۵سن  ریافراد ز . اند را دارندیت جبران کردن خسارتی را که وارد کرده مسئول نیز  آن هاام 
انجام گزارش حفاظت اطفال او  او در محکمه محاکمه نخواهد شد، بلکه در مورد، شودمتهم به جرم  سال ۱۵ ریاگر کودک ز

 است. اطالع دادن کودک به مقامات سوسیال به معنای گزارش حفاظت اطفال. می شود

محکوم ( nuorisorangaistus)جوانان نومجازات  طبق او را می توانساله باشد،  ۱۷تا  ۱۵ نیفرد جوان ب کیمجرم اگر 
نهاد یا زندان اجرا نمی جوانان در نو. مجازات جوانان است یاجتماع تیاز تکرار مجدد جرم و محروم یریهدف جلوگ .کرد
 تلفمخ یدر برنامه هاکردن مشارکت یا که آشنای با کار یا که  شده ی بدون معاش کنترلتواند کار  یجوانان منو. مجازات شود
 .باشد یاجتماع های تیظرف جادیابرای 

 ی دولتیحقوق یکمک ها

حکمه به عنوان مدر د. ندار( را oikeusapuدریافت کردن کمک حقوقی )حق  قانونی مشکالتحل  یبرا تمام افراد فنلنددر 
 اتیشکا ایاسناد، قرارداد  هیو تهمیانجیگری  مذاکرات یبرا .دریافت کند یمشاور حقوق ای لیتواند وک یمفرد  حقوقیکمک 
هزینه های وکیل و مشاور  پرداخت یبرا شان درآمد که ریاستفاده کرد. دولت به مردم فق حقوقیتوان از کمک  یمنیز  مختلف

کمک حقوقی دولتی  دفتراز ی توان را مدولت  تیتحت حما یحقوق ی. کمک هاکمک می کند حقوقی کفایت نمی کند 
(oikeusaputoimisto) درخواست کرد. 

قادر است  یا که به دلیل دیگری  ۱۸متهم زیر سن  زمانی که  اوقات ی. گاهرا دارا می باشدفع ادم لیوکداشتن حق  جرم تهم بهم
جلسات در طول  یعنی شاکی می تواندجرم  ی. قربان، محکمه خود برای دفاع از او وکیل تعیین می کندستیبه دفاع از خود ن

 داشته باشد. بانیپشت ای اریدست کی محکمه

 سوال ها و بحث

 ست؟یچ نیهدف قوان. ۱

 هستند؟ چرا؟ یمهم یارزش ها یبرابر مساوات واز نظر شما  ایآ. ۲

 است؟کدام  یحق شهروند نیشما مهم تر. از نظر ۳

 ؟کندعمل  دیچگونه باود، ش تیجنا یقربانانسان اگر  .۴

 ؟است ای چگونه جامعهجامعه خوب  .۵

 د؟نشو یاصالح مونه تصویب و گچ نیقوان فنلنددر  .۶

 ؟و فرهنگ ها رایج است، در فنلند جرم  محسوب می شوند یاز کشورها یدر برخی که کدام آداب و رسوم .۷
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 در فنلند یرگذاریو تاث استیس :۹فصل 

 دموکراسی چیست؟

 فنلندرشد و توسعه دموکراسی در 

 فنلندانتخابات در 

 فنلنداحزاب سیاسی در 

 مشارکت شهروندان

 ست؟یچ یدموکراس

و  یاصول و نظام حقوق در کشور دارای قانون اساسیاست.  یقانون اساس یداراو  کیدموکرات یجمهورکشور  کی فنلند
و مهمترین قوانین کشور فنلند، قانون اساسی می باشد که  بلندمرتبه ترین. شده است فیتعر یقانون اساس توسط کشور یاجتماع

مردم و نزد شده نداده شاه پادقدرت به  یعنی ی استساالر مردم دموکراسی به معنای. می شوند دایجابر تکیه به آن دیگر قوانین 
را  آن هاشهروندان که ،  است یجمهور سیو رئبه کشوری گفته می شود که در آن قدرت در دستان پارلمان  ی. جمهوراست
 .انتخاب کرده اندانتخابات آزاد طریق  از

چه کسی حق تصمیم گیری داشته باشد  ،درباره مسائل مشترک یریگ میاست که در آن قدرت تصم ینظام دولت کی یدموکراس
کردن انتخاب  یبرا همچنین یک روش ی. دموکراسشود یشهروندان کشور اتخاذ متوسط  ،کشور استفاده شودی یو چگونه دارا
و  بحث قیها از طر یریگ میشوند و تصم یانتخاب م ،انتخابات قیاز طر سیاستمداراناست.  یریگ میو تصم سیاستمداران

 .ردیگ یصورت م مصالحه و یریگ ی، راگفتگو

در مورد مسائل مشترک تصمیم گیری . برمیگردد یالدیم تاریخ  قبل از آغاز ۳۰۰قرن  بهآتن  یشهر-دولت به یدموکراسریشه 
 مشارکت کردنسال مجاز به  ۲۰و باالی حال فقط مردان آزاد  نی. با اه می شدگرفت یجلسات عمومتوسط در آتن، در آن زمان 

و  یتتمام بزرگساالن، بدون توجه به جنسرا معموال  یریگ میحق تصم، هامروز یها یدموکراسدر . بودند یریگ میدر تصم
 .ساله شده باشد ۱۸است که  یفرد ی"بزرگسال" به معنا فنلند. در دارا می باشند یاجتماع تیموقع

 کند یم داریدولت ها را پا یدموکراس

به طور صلح و انتخابات  قیقدرت از طر رایکند، ز یکشور کمک م یبه صلح و ثبات داخل کیدموکرات حکومتداری ستمیس
، آغاز کننده ی جنگ نیز نمی باشند یبه آسان یکتاتوریدنسبت به کشورهای  کیدموکرات کشورهایشود.  یو منظم مبادله م زیآم
ل یبه نام صلح اجتماع یدنجنگبرای  رایز  طرفدار رندگانیگ میاز تصم یاگر برخ ی. حتمردم را بدست آورند تیحماباید  او 

ا جنگ باشند،   را مورد توجه قرار دهند. شهروندان تیاکثر نظر دیبانیز  آن هاام 

 س،ینروژ، سوئ فنلنددار بعد از یکشور جهان بود. چهار کشور پا نیتر داریپا یالدیم ۲۰۱۶در سال  فنلند یالملل نیب  سهیدر مقا
 یقرار داده م تیشکل تحت حما نیبهتر زین یفرد یو باز، حقوق بشر و آزاد کیبوند. در جوامع دموکرات دنیدانمارک و سو
در رتبه اول  یالدیم ۲۰۱۶و دانمارک در سال  فنلندشهروندان،  نیادیکردن از حقوق بن تیکشورها در حما سهیشوند. در مقا
 قرار گرفتند.

  حکومت داری یها نظام گرید

در دولت دیکتاتوری . شده استگروه کوچک متمرکز  کی ایفرد  در دست یکقدرت در آن  ،است یمخالف دموکراس یکتاتورید
در جانبه  کیبه طور  کتاتوریدبلکه . ردیگ ینظر نم مد یریگ میدر تصمرا شهروندان  و نظر دهیعق دارای قدرت، گروه ایفرد 

حقوق در اینگونه دولت ها نامحدود است.  دیکتاتورقدرت  .تصمیم می گیردد ندر جامعه دنبال شو دیکه با ییها استیسمورد 
 در جهان وجود دارد. یکتاتورید نیمحدود باشد. در حال حاضر چند اریممکن است بس انشهروند کیدموکرات

 لهیامپراطور است. پادشاه به وس ایدولت و قدرت برتر پادشاه  سیمتفاوت است، در آن رئ یاز دموکراس زین یسلطنت حکومت
العمر اغلب مادام یبه ارث برده است. قدرت سلطنت یانتخابات انتخاب نشده است، بلکه او قدرت را با تولد شدن در خانواده سلطنت

کشور کنند و در  یکومت مپادشاه و دولت بر کشور ح یعنیجهان، سلطنت مطلق وجود دارد،  یاز کشورها یاست. در برخ
 پارلمان انتخاب شده توسط مردم وجود ندارد.
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 پارلمانو  رینخست وز آن ها، طوری که در منتقل شده اند یدموکراسروش حکومت داری به  یکنون یاز سلطنت ها یبرخ
 ،ییاروپا یندارد. به عنوان مثال در سلطنت ها یقدرت واقعاو است و  یفاتیپادشاه صرفا تشر تیموقعکشور را اداره می کنند و 

 ندارد. یقدرت در امور دولت چیه گریملکه د ایپادشاه 

 میمستق یدموکراس

است که به عنوان مثال  در  نیا ی( به معناsuora demokratia) میمستق یباشد. دموکراس یابتین ای میتواند مستق یم یدموکراس
ً یدر رفراندوم، مردم مستق ای یجلسات عموم  یریگ یآرا را در را نیشتریکه ب ی. نظررندیگ یم میمسئله تصم کیدر مورد  ما

 یریگ یرا ینها جیبر نتا میشرکت کرده اند به طور مستق یریگ یکه در را یهرونداننظر ش نگونهیشود. ا یکسب کند، برنده م
 گذارد. یم ریتاث

با  دیبا یهر شهروند میمستق یدشوار است. در دموکراس یدر سطح مل میمستق یدموکراس یمردم اجرابودن  ادیز لیبه دل
 لیدل نی. به همدر مسائل مشترک کند یریگ میرا صرف تصم یادیز یزمان و انتخابات مختلف یریگ یجلسات، را مشارکت در

 ی. براگیری استفاده می شود میتصمبرای  میمستق یدموکراس ازرد امو در بعضی ازتنها  کیدموکرات یاز کشورها یاریدر بس
 .کردبرگزار  میرفراندوم مستق کی بگیرد، میتصم اروپا هیاتحاد می خواست در مورد پیوستن به ۱۹۹۴ در سال فنلند یمثال وقت

 یابتین یدموکراس

در فنلند نیز شود.  یاستفاده م (edustuksellinen demokratiaنیابتی ) یدموکراسمعموال از  کیدموکرات یدر کشورها
که  یکنند. هنگام یخود را انتخاب م ندگانیشهروندان نماتوسط آن وجود دارد که  یانتخابات دوره ا. در کشور ما اینگونه است

 در مورد مسائل گیری میتصممجوز و و اینگونه ا شود یآورد، او انتخاب م یرا در انتخابات به دست م یکاف یآرا ندهینما کی
 یم میخود تسل منتخب نمایندگاناز قدرت خود را به  بخشیدهندگان  یرا بیترت نی. به ادریافت می کنداز مردم مشترک را 

 کنند.

که در مورد  ،یولسوال یشورا ندگانیجرگه و نما یولس ندگانینما یعنی، فنلندپارلمان  یانتخابات به عنوان مثال اعضا قیطراز 
 ایمنتخب مردم، تمام وقت  ندگانینما یابتین یشوند. در دموکراس یانتخاب م کنندیم یریگ میها تصم یدر شهردار یمسائل محل

حال  نیبا اخود تمرکز کنند.  یها تیکنند، تا که شهروندان بتوانند بر مسئول یکار م شترکمسائل م شبردیپ یوقت برا مهین
 کنند. یرا با دقت دنبال م یاسیها مسائل س یفنلنداز  یاریبس

خود نیست. با این حال  رای دهندگاناز اراده کردن اتخاذ کند و موظف به پیروی  مستقالخود را نماینده آزاد است که تصمیمات 
می  راتصمیمات سیاسی چگونه کار خود را مدیریت می کند و  چگونه آن هاکه نماینده منتخب ببینند  ،رای دهندگان عالقه مندند

به طور هم تصمیمات خود را به شهروندان، مجبور می شوند گیرد. به عنوان مثال رئیس جمهور، وزیر یا عضو پارلمان اغلب 
گان به صمیم گیرنداز طریق مطبوعات، تلویزیون و رسانه های دیگر توجیه کنند. شهروندان انتظار دارند که ت هم مستقیم و

 .آشنا شده باشند  مسائل اجتماعیسترده با گخوبی به طور 

را مورد مطالعه  یو متنوع دهیچیموضوعات پ  دیبا یدر زمان کوتاه استمداریدر کار خود س رایدشوار است ز استمداریس کار
دولت و مقدار  سهیمصرف پ یبتواند تا حد ممکن در مورد چگونگ دیبا استمداریمحدود هستند. س یدولت یقرار دهد. منابع و دارا

مراقبت از سالمندان، مشاغل،  ت،یمنا ت،یو ترب میشوند عبارتند از تعل یمال نیتام دیکه با ی. مسائل ردیبگعادالنه  ماتیآن تصم
وعده  دیمجددا انتخاب شود، با یبعد بخواهد که در انتخابات استمداریس کیشهروندان. اگر  یمراقبت از کودکان و ارتقاء سالمت

 دهندگان باشد. یکه قابل قبول را ردیبگ یماتیدهندگان داده است تحقق دهد و تصم یخود را که به رأ یها

 انتخابات آزاد

توان  یکس را نم چیکه فروخته و ه ایکرد  یداریتوان خر یرا نم یشود. را یم  یآزاد و عادالنه شامل دموکراسانتخابات 
 جینتا ای. آراء ستین ریناعادالنه در انتخابات امکانپذ یرگذاریتاث یعنی یکرد. تقلب انتخابات یدادن به روش خاص یمجبور به را

 توان جعل کرد. یبه دست آمده از انتخابات را نم

حداقل دو  دیها انتخاب کنند. با نهیگز نیاز ب گرید یها یریگ میانتخابات و در تصم قیبتوانند از طر دیمردم با  یدر دموکراس
و  نیو دانمارک معتبر تر فنلند یالدیم ۲۰۱۵انجام شده در سال  یالملل نیب ینظرسنج کیوجود داشته باشد. بر اساس  نهیگز

 انتخابات سطح در جهان را برگزار کردند. نیآزادتر

 یکه تا انتخابات بعد ستیبدان معنا ن نیحال ا نیانتخاب خواهند شد. با ا کنندیم افتیآرا را در نیشتریکه ب یانتخابات کساندر 
جامعه  کیباشند. در  یاختالف نظر دارند را دارا م آن هاکه با  یکسان یعنی تیظلم و ستم کردن بر اقل ایو  ضیحق تبع تیاکثر

به طور برابر و با  دیشود. با همه مردم با استفاده شود که در آن حقوق بشر مدنظر گرفته یگونه ا به دیقدرت با کیدموکرات
 شده است رفتار شود. فیکشور تعر یشهروندان که در قانون اساس یتوجه به حقوق اساس
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 یدموکراس یادیشهروندان به عنوان سنگ بن اساسیحقوق 

 اساسیحقوق اصلی ترین دارد.  نزدیک ارتباط یبا تحقق دموکراس آن هااز کردن شهروندان و حفاظت  اساسیدر جامعه حقوق 
 .یو برابرقانون منع تبعیض و تجمع و اجتماع  یآزاد ان،یب یاز آزاد است عبارت یدموکراسمرتبط با 

 یکسان ایو  یاسیس رندگانیگ میشهروند از اقدامات و عملکرد تصم کیاست که اگر   نیا یبه عنوان مثال به معنا انیب یآزاد
 یاجتماع یمجالت و رسانه ها یمثال در ستون ها یآزادانه انتقاد کند. برا آن هاتواند از  یم ست،ین یکه در قدرت هستند راض

 رندهیگ میتصم ای یمسئله اجتماع کیتواند در مورد  یهر شهروند م آن هااست،  و  انیجالب در جر یبحث و گفتگوها شهیهم
 رانیگ میتصم ریو سا استمدارانیبا س میتواند به طور مستق یم نی. هر شهروند همچنسدیکند بنو یآنچه را که فکر م یاسیس

مورد  دیاز تحت فشار ماندن و تهد رستوان بدون ت یرا م استمدارانیخود را با او اشتراک بگذارد. س اتیو نظر ردیتماس بگ
 انتقاد قرار داد.

و  گریبا همد یحزب یخارج از مرزها استمدارانیاست. س کیدموکرات یها یریگ میدر تصم زیچ نیتر یو گفتگو اصلصحبت 
که به   میدار ازیرا ن یصحبت و گفتگو تمام شهروندان یاز همه برا شیحال ب نیکنند. با ا یبحث و گفتگو م  یبا مقامات دولت
 یرا از را یاطالعات ارزشمند استمدارانیکنند. س یرا دنبال م یاجتماع و یاسیعالقمند هستند و اتفاقات س یمسائل عموم

 کنند. یم افتیدر آن هادهندگان در مورد مشکالت جامعه و راه حل 

می  و است از جامعه ریناپذ ییبخش جدا کهشهروند احساس کند بر اینکه  مردمی، یدر بحث هاکردن و مشارکت  دنبال کردن
 .تواند تأثیر مثبت داشته باشد یممثبت  ریتأث ، خود تآثیر بگذارد یزندگ به مربوطمسائل روزمره خواهد بر چگونگی عملکرد 

ارتقاء موضوعات  یرا برا ییتوانند انجمن ها یم لیکند که شهروندان در صورت تما یم نیاجتماعات و انجمن ها تضم یآزاد
از افراد  یمدافع باشند که امور گروه خاص یسازمان ها ای یاسیس یتوانند انجمن ها یدهند. انجمن ها م لیتشک آن ها یمهم برا

 بخشند. یجامعه را ارتقا م

با مردم و برابر  یبه طور مساو دیبا انیبرابرند. مقامات و کارفرمااز نظر قانون با هم شهروندان  کیدولت دموکرات کیدر 
انجام می مطابق با قانون  یعموم یها تیفعالیعنی  ،است زین قانون حاکمیتدولت تحت  کی کیدولت دموکرات کیرفتار کنند. 

 ماتیاز تصم، او می تواند رخ داده است مقامات دولتی یریگ میدر تصم ییاحساس کند خطا در صورتی که شهروند .شوند
 کند. تیشکا یصادر شده توسط مقامات دولت

 فنلند استینقش رسانه ها در جامعه و س

 زینه فقط به شهروندان بلکه به رسانه ها ن یآزاداین کند.  یم نیتضم را دهیابراز عق یآزادو  انیب یآزاد یقانون اساس فنلنددر 
تحت  فنلندمطبوعات در رده سوم قرار دارد. خبرنگاران در  یآزادمورد در  یالملل نیب ساتیدر مقا فنلندشود.  یاطالق م
کردن به طور داوطلبانه از انتشار  یعنی یخودسانسورتوانند  یمخود  آن ها . البتهرندیگ یقرار نمقدرتمندان  دیتهد ایخشونت 
 کنند. یخوددار یمسائل حساس دولتبعضی از 

دارند.  یدموکراسیافتن در تحقق  ینقش مهم ،یجمع یرسانه ها ریو سا نترنتیروزنامه ها، ا و،یراد ون،یزیتلویعنی رسانه ها 
 میرسانه ها شهروندان در مورد تصمبه وسیله کند.  یدهنده اطالعات قابل اعتماد عمل مارائه  تولید کننده و رسانه به عنوان

رسانه ها از اقدامات و سخنان  نی. عالوه بر ادریافت می کنند اطالعات آن هامرتبط با  یاجتماع یو بحث ها ها یریگ
 کنند. یانتقاد م گریدقدرتمند و مقامات  استمدارانیس

و  موضوعاتی را نشر کنندچه د که ن، زیرا رسانه ها خود انتخاب میکنندستهاز قدرت باالی برخوردار  ها حال رسانه نیدر ع
ا مشکالت ه شود. رسانه یم دهینامقدرت دولت چهارم  رکنرسانه به عنوان  لیدل نید. به همنبرخورد کن این مسائلچگونه با 

 .جلب می کند آن هاتوجه ی زیادی را به و اگر بخواهد  دنکن یم مالسوءاستفاده ها را برو 

 فنلنددر  یرشد و توسعه دموکراس

 تحصیالت ییشدن و سطح باال یصنعت نیشهروندان، و همچن انیم یمنابع اقتصاد عیکشور، توز یتوسعه اقتصادی به طور کل
 کند. یکمک م یشهروندان، به توسعه و حفظ دموکراس

 میالدی ۱۸۰۰تا قرن  یاز قرون وسط ییاروپا یدموکراس

 یاجتماع ستمیس کیبه سمت  یبه آرام ندیسوکشور مدت  نیبود. در ا ندیاز کشور سو یسال بخش ۶۰۰مدت  یبرا فنلند
همان تحوالت  ،در آن زمان ییاروپادیگر  یاز کشورها یاریمانند بس فنلند و ندیتوسعه سوبر تر حرکت کرد.  کیدموکرات
 .گذاشت ریتأث باستانیونان دوره پس از  یاجتماععمده 
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 عیمقابله با توز یاقشار مختلف جامعه، مردم برا نیها و هم در ب سایکه هم در داخل کل افت،یدر اروپا توسعه  یزمان یدموکراس
ا اکثر یاز مردم از قدرت فراوان یشدند. تعداد اندک دارینابرابر قدرت ب  یکدام قدرت چیمردم اصالً ه تیبرخوردار بودند، ام 

 بگذارند. ریدر جامعه تأث یریگ میبر توسعه و تصم انستندتو یم یافراد به سخت شترینداشتند. ب

پادشاهان و برخوردار بود.  یادیز یو اقتصاد یاسی، سیاز قدرت مذهب یسا(، کل۱۵۰۰-۱۱۰۰) یدر اروپا در قرون وسط
با  یسا، قدرت کلمیالدی ۱۵۰۰در قرن  .دریافت کرده اند ، نه از مردموندکردند که قدرت خود را از خدا یامپراطوران فکر م

، مذهبی  اصالحاتبه وسیله  فنلند یبترت ینو به هم ندیمنتقل شد. سو دولتو قدرت به پادشاهان و  یافتکاهش مذهبی اصالحات 
 منتقل شدند. یتستانپروکلیسای به  یككاتول کلیسای از

بوجود  یتالش ها برا نیتر یتر کردن جامعه داشتند. اساس کیبه  دموکرات لیاز قبل مردم تما شیب یالدیم ۱۷۰۰در قرن 
بر  یادیانقالب رخ داد که تا حد ز کیدر فرانسه  یالدیم ۱۷۸۹قانون بود. در سال  تیحقوق بشر و حاکم ،یآوردن دموکراس
گرفته است. مردم به  یاز انقالب فرانسه ناش یو برابر یادر، بر یآزاد دهیگذاشت. ا ریدر سراسر اروپا تأث یتوسعه دموکراس

 از جانب مردم  نه از جانب خدا تیقدرت حاکمبرخوردار هستند و  یکسانیبودن که تمام انسان ها از ارزش  دهیرس دهیعق نیا
 انقالب بودند. نیا یاصل یها دهیاز ا زیقانون ن تیحاکم جادیو ا نید ی، آزاد انیب یزاددادن، آ یحق رأ .شود یگرفته م

 تیوضع هیدر واکنش بر عل سمیالیبوجود آمد. سوس یو در زمان انقالب صنعت یالدیم ۱۸۰۰در قرن  ییگراجامعه  ای یالیسمسوس
 یاقتصاد ستمیها با س ستیالیشد. سوس لیتبد رگذاریتأث یدئولوژیا کیو به  جادیکردند  ا یکه در کارخانه ها کار م یبد کارگران

 جادیبه دنبال ا سمیالیبود مخالف بودند. سوس یخصوص تیتحت مالک دیتول یزارهاکه در آن کارخانه ها و اب ،یدار هیسرما
 نیب یگرفت. برابر یقرار م یاجتماع تیو کارخانه ها تحت مالک دیآالت تول نیبود که در آن ماش یاقتصاد ستمیکردن س

زنان  یبرابر برا یخواستار حق رأ یدئولوژیا نیبودند. ا سمیالیسوس یاصل یها دهیاز جمله ا زین یشهروندان و عدالت اجتماع
 .شدند سیدر سراسر اروپا تأس یستیالیو احزاب سوس یکارگر یها هیاتحاد جهیبود. در نت زین

 فنلنددر  یجامعه طبقات مدنآبوجود 

. ه شدداخلی داد یخودمختاربه فنلند  یهروس یشد، در امپراتور یهاز روس یبخش میالدی ۱۸۰۰قرن  یلدر اوا فنلندکه  یهنگام
 ،شد یگرفته م یمتصمها  یفنلنددر مورد امور  ات آنکه در جلس (säätyvaltiopäivätطبقاتی ) جرگه یولس فنلنددر آن زمان 

 یم یندگیاز شهروندان ممتاز و مرفه نما یگروه کوچکاز فقط  که نانو دهقا یبورژواز، ونی. اشراف ، روحانوجود داشت
بود. با  تر یکدموکرات یریگ یمتصم یبه سو یگام یجرگه طبقات یولسبه هر حال . می شدند یطبقات اجتماعاین شامل  کردند

 یدسترس یمسائل اجتماعبه می تواند  یرکه هر شهروند چه ثروتمند و چه فق هامروزدموکراسی مانند  یدموکراسآن  وجود ینا
 .داشته باشد نبود

در بوجود آمده بود و شدن  یصنعتکه به وسیله  کارگر یتکرد. جمع یافتن ییرشروع به تغ فنلند میالدی ۱۸۰۰در اواخر قرن 
زندگی می یز نکه هیچ دارایی نداشتند در قریه جات  یادیز یرانبود. فقکردن حال رشد در کرد  یم ینامساعد زندگ یطشرا
به کردن که خود را ها شروع  یفنلندو  یافتگسترش  یونالیسم. ناسندبودخارج  طبقات اجتماعیکامالً از  یتجمع یشتر. بکردند
طبقه اجتماعی  یکاز  یکردند که بخش یاحساس نم یگرد آن ها. را داشته باشدکشور خود  ملت ببینند که حق دارد یکعنوان 

 کوچک هستند. ییجامعه روستا یک یا و

 ندخواندن و نوشتن را فرا گرفت ردممکردند.  یداپ یدسترس مکتببه  یزن یرفقافراد شد و فرزندان  یستأس یاریبسمکاتب  فنلنددر 
را یاد انجمن ها و سازمان ایجاد و  کردنبحث  یاستدر مورد س ی. مردم عادکردیافتن  مانشروع به ساز به مکتب رفتند و و

با بط تمر یاسیس یبگذارند. اختالف نظرها یرتأث یدر موضوعات اجتماعبه گونه های دیگر نیز کردند می  یسع گرفتند و
 .بوجود آمده بود ینداشتند. جامعه طبقات یثروت داشتند و برخ یبرخزیرا مردم بود،  یاقتصاد ینابرابر

 فنلند یاستراست در سجناح و  چپجناح  یم شدن بهتقسدو 

 یناول میالدی ۱۹۰۷شد. در سال  ترقی یافتهپارلمان  دارایخودمختار  فنلند، میالدی ۱۹۰۶ سال یبه لطف اصالحات پارلمان
خود منتخب  ینامزدها دادن به یسال مجاز به را ۲۴ یباال یها یفنلندبرگزار شد که در آن تمام  فنلنددر  یانتخابات پارلمان

کشور در جهان  یننخست ینهمچنفنلند داد.  یدر اروپا بود که به زنان حق رأ رکشو ینکشور در جهان و اول ینسوم فنلندبودند. 
 آن هاانتخاب شدند و  فنلندزن به پارلمان  ۱۹ میالدی ۱۹۰۷. در سال را داد در انتخاباتند دش یدکاندبود که به همه زنان حق 

 .زن در جهان بودندگان یندنما یننخست

تأثیر بگذارند. بزرگترین برنده انتخابات حزب  فنلندو زنان توانستند بر سیاست  قریه نشینبرای اولین بار کارگران فقیران 
راست تقسیم جناح چپ و جناح به  فنلندبود. سیاست ( Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) فنلندسوسیال دمکرات 

بورژوازی شامل احزاب یعنی جناح سوسیالیست بود. جناح راست و یک حزب چپ  فنلنددمکرات  یالحزب سوس و ه بودشد
 ( می شد.Maalaisliitto)ضد سوسیالیستی از جمله اتحادیه کشاورزان 
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 یالیستتر شد. سوس یقچپ و راست عمجناح  ینف ب، شکاگرفت یهاز روس میالدی استقالل خود را ۱۹۱۷ در سال فنلندکه  زمانی
ها  والیتدر  یدموکراستوسعه و  یرو فق گرکارقشر  یطشرا دادن به بهبود یرا برا یاساس یاجتماعاصالحات  می خواستندها 

بودند. جناح  والیتیدادن در انتخابات  یرا یطداشتند واجد شرا یگرید ییدارا یا پیسهکه  یانجام دهند. در آن زمان فقط کسان
 می ترسید.  فنلندراست مخالف این اصالحات بود و از نفوذ سوسیالیسم در 

ی که در آن زمان اردوی ملی خود را نداشت جمع کردند. فنلندشرایط اجتماعی ناپایدار بود هر دو طرف نیروهای مسلح خود در 
، هاو در ماه آوریل با پیروزی سفید ها در گرفتونین بین سرخ ها و سفید یک جنگ داخلی خ میالدی ۱۹۱۸ در ژانویه سال

 .رسیدپایان ها به بورژوای یعنی 

پارلمان  یالدیم ۱۹۱۹در سال  یكرده بود. پس از جنگ داخل یمعرف یرا به عنوان جمهور فنلند یالدیم ۱۹۱۷سال  یهاعالم
 شد. یکشور جمهور فنلندکرد. طبق آن  بیرا تصو فنلند یقانون اساس

  فنلند یدموکراستقویت شدن 

 یعموم تیو ترب میدر مورد تعل ینیقوان بیاز جمله تصو یاریبس یاصالحات اجتماع فنلند استیدر س یپس از جنگ داخل
شد.  جادیداد ا یرا م یکشاورز یها نیاجازه بدست آورند زم نینش هیقر ریکه به افراد فق یو قانون یاجبار یو عسکر یاجبار
 نیا جهیفقرا بود. در نت تیکردن ملت و بهبود دادن به وضع متحد یعنیبه هم  دهایکردن سرخ ها و سف کینزد نیقوان نیهدف ا

 نی. با اافتی شیافزا زین یدموکراس قیاز طر راتییتغ جادیا ییحال اعتماد در توانا نیشد و در ع دارتریاصالحات، جامعه پا
 آسان نبود. یاسیس یل همکاریدل نیشده بودند. به هم میتقس یها باز هم به شدت به گروه کارگر و بورژوا یفنلندوجود، 

در اروپا  میالدی ۱۹۳۰الی  ۱۹۲۰ یدر دهه ها یافراط گرایان، ظهور راستیو صلح اجتماع یدموکراس یبرا یبعد یدتهد
 یرهبر قو یکو ت می کردند مخالف یبا دموکراس آن هابودند.  یگرا یمل ، افرادافراطیراست  هاییاستبود. طرفداران س

 ۱۹۳۰ . دههندمتنفر بود یزن یسماز کمونمیالدی  ۱۹۳۰الی  ۱۹۲۰ یدهه ها یافراط گرایانخواستند. راست یمبرای مملکت 
غذا وجود داشت. کمبود  یحت یز، کمبود همه چیبود. در دوران رکود اقتصاد یبزرگ یشاهد رکود اقتصاد  میالدی جهان

خواهند اروپا را برطرف  یمردم ركود اقتصاداز طرف  یتحمادریافت كه در صورت  ندقول داده بود یافراط گرایانراست
 .کرد

در سال  یستیکمون یها یت، فعالیافراط گرایانفشار راست بر اثروجود داشته است.  یراست افراطو چپ  یتهایفعالنیز  فنلنددر 
به  آن هااز  یکنند. برخ یم فعالیت یانهمخف فنلند یها یستکمون یلدل ینتوسط قانون ممنوع اعالم شد. به هم یالدیم ۱۹۳۰

 .هستند یدجد یانقالب کارگر دایجا یخود برا یدنبال سازمانده

دولت  آن هاکردند. از نظر  یرا سازمانده یشورشافراطی برای سرنگون کردن دولت  یانراستگرا میالدی ۱۹۳۲ در سال
ممنوع شد.  فنلنددر  یراست افراطفعالیت شکست خورد و   آن ها . شورشمی کرد یها دلسوز یستکمون نسبت بهاز حد  یشب

 ماند و جامعه آرام شد. یباق اسیکردمو فنلند .یافتکاهش  فنلنددر  یهر دو جنبش افراط یتاهم

 میالدی ۱۹۳۰در اواخر دهه مردم متحد تر شدند.  یجشروع به رشد کرد و به تدر فنلند، اقتصاد یرکود اقتصادپایان پس از 
. گرفتندقرار دولت  در مقابل هم قرار داشتند، با هم در یک یدر جنگ داخلکه مختلف  سیاسی احزاب گانیندبار نما یناول یبرا

 انجام شد. فقراتوسعه زندگی  یبرا شترییجدید ب یاسیشد و اصالحات س یتتقو یدموکراس

به  میالدی ۱۹۳۹ دوم در سال یاز جنگ جهان یبه عنوان بخش یشورو یرکه اتحاد جماه یجامعه هنگام یزتوسعه مسالمت آم
. یدندجنگ یم یشورو یراتحاد جماه یهاکنون در کنار هم عل، دشمنان سابق ، یشد. کارگران و بورژوا متوقفحمله کرد  فنلند

. در طول جنگ شده بود آن هامیان  یمیاختالفات قدکنار ماندن باعث کشور حفظ استقالل  ، یعنیدشمن مشترک و هدف مشترک
قدرت زنده  شد که ی. تصور مداده می شدقرار  یدجنگ به شدت مورد تأک یغاتدر رسانه ها و تبل فنلندو پس از آن وحدت مردم 

 .می دهداتحاد ها  یفنلندبه  ماندن در جنگ

 یشورو یرقدرت بزرگ اتحاد جماهیک  یهطرف به عنوان همسایب فنلند

و اقتصاد رشد  یافت، صنعت توسعه ه بوداعطا شد فنلندکه به  یجنگ یمهجر یلآغاز شد. به دل یددوره رشد شد اپس از جنگ ه
ساختن  یبرا فنلنددر  یاسیاراده س ین. عالوه بر ابسیاری را به ارمغان آورد یدمشاغل جدکشور پس از جنگ  ی. بازسازکرد
 یدو کل یرفتندپذ یاسیهدف س یکدولت رفاه را به عنوان  یکساختن ساسی بود. همه احزاب  یکشور بهتر و امن تر قو یک

  .یدندد یکاف یرشد اقتصادآن را در ساخت و ساز 

 یشورو یراتحاد جماه بخاطر ترس از اشغال شدن توسط یو نگران یاطاحت کشور غبار یاستسدر پس از جنگ ها در ابتدا 
 یستکمونمجدد توسط انقالب ترس از ، و شده بودمجاز  ییستکمون یاسیس یتفعال یگربار ددر کشور فنلند برای . وجود داشت

 .یافتندکاهش  یجبه تدر ها تنش یطشرا یتحال با تثب ین. با اها وجود داشت
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عمل كند. در باید ابر قدرت قدرتمند  یك یهآموخت كه چگونه به عنوان همسا فنلند، یشورو یرروابط با اتحاد جماهشدن  یتبا تثب
امضا کرد.  یشورو یررا با اتحاد جماه و کمک ی، همکاریدوست یمانپ یعنی (YYAپیمان به نام ) فنلند میالدی ۱۹۴۸ سال
هم در سیاست های و  یداخل یها یاستدر س هممجبور بود  فنلندکرد، اما در عمل  ینرا تضم فنلند یمنافع اقتصاد پیمان ینا

مستقل و  یرسماً کشور فنلندنکند.  یکرا تحر یشورو یراتحاد جماهش یعمل و انتخاب هاطوری عمل کند، که  خود یخارج
 گرفت.می را در نظر  یشورو یرمنافع اتحاد جماه یدخود با یها یاستدر س یتبود، اما در واقعبی طرفی 

 ین. با اگرفتقرار  یالملل ینب جامعهمورد انتقاد  ش،یماتدر تصم یشورو یراتحاد جماهنظرات زیاد در نظر گرفتن  یلبه دل فنلند
از لحاظ  ینهمچن فنلندماند.  یباق فنلندصلح در زیرا . ارزشمند بود یاقتصادهم از لحاظ و  یاسیسلحاظ  ازکردن هم  یاطحال احت
 .بهره مند شد یشورو یرتجارت با اتحاد جماهاز طریق  یعنی ، شرقبا تجارت طریق از  یاقتصاد

 یونددپ یاروپا م یهبه اتحاد فنلند

در  یشورو یرکه اتحاد جماه یو محتاط خود ادامه داد. هنگام بی طرف به سیاست یشورو یراتحاد جماه دنش یهتا تجز فنلند
 یروابط خود با اروپا یدتشد یبه سرعت در پ فنلند. ذاردگفنلند توانست این سیاست را کنار ب ،یداز هم پاش میالدی ۱۹۹۱ سال
ً  یهاتحاد وعض فنلند میالدی ۱۹۹۵ . در سالشدو جامعه اروپا  یغرب  کرد. رها راخود  یطرف یب یاستس اروپا شد و رسما

 یشورو یراز اتحاد جماه یکه بخش یهکند. روس یدفاع م ی آنیاسو س یاقتصاد یارزشهااز آشکارا از منافع اروپا و  فنلندامروز 
از سال مشترک اتحادیه اروپا یورو واحد پول  فنلنددر است.  فنلند یمرز یهمهم و همسا یتجار یکسابق است، هنوز هم شر

  .مدنظر بگیردخود  یناروپا را در قوان یهمشترک اتحاد یاستس یدبا فنلند. میالدی مورد استفاده قرار گرفته است ۲۰۰۲

 و وحدت مردم ی هافنلند یمل هویت احساس

در  یقو ها هنوز هم احساس یفنلندحال  ینمشترک آن است. با ا یو اقتصاد یخارج یاستاز جامعه اروپا و س یبخش فنلند
کشور  یدارا ومستقل  ملت یکها در درجه اول  یفنلندکنند که  یفکر مکشور مردم  یشترب یعنی این کهدارند،  هویت ملی مورد

 .خود هستند

 یدتأکملت وحدت بر بوده است.  یمحوریک امر منحصر به فرد بودن و اتحاد ملت از زمان جنگ تا به امروز  یدها فنلنددر 
ها به عنوان  یفنلندشده است که  خواستهدست کم گرفته شده است. داخلی گوناگون  یکه اختالفات و تضادها یشده است، در حال
 یمعمول یات، زبان و خصوصیختار یلکشور به دل ین. اند دیده شوندمی ده یلرا تشک یفنلندملت متحد  یکافراد مشابه که 

 متفاوت است. ت هامل یرسا از، مانند غرور و صداقت، ها یفنلندمختص به 

 خدمت کردهاهداف  به اینشد،  یگرفته مباید  یو اقتصاد یاسیدشوار س یماتکه تصم ی، زمانها اتحاد در جنگ و بحران یدها
 متفاوت هستند.با هم  یها و سبک زندگ یدگاه، دیشینهپها از نظر  یفنلندکه  یدتوان فهم یاست. اما امروز م

 فنلندانتخابات در 

 شود: یبرگزار م فنلنددر  یرز یو عموم یانتخابات سراسر

 یکبارهر چهار سال  پارلمانانتخابات  •

 یکبارهر چهار سال  ولسوالیانتخابات  •

 یکبارهر چهار سال  والیتیانتخابات  •

 یکبارهر شش سال  یجمهور یاستانتخابات ر •

 یکبارانتخابات پارلمان اروپا هر پنج سال  •

  .کردبرگزار  یزنولسوالی در سطح  یا یمل یممستق یرفراندوم ها می توانعالوه بر انتخابات 

 فنلنددر انتخابات  یأحق ر

 .دادن دارند یحق رأ اندسالگی رسیده  ۱۸به سن  دارند و یفنلند یتکه تابع یمعموالً همه اشخاص •

ساکن  فنلندکشورها که در  یرسا اتباعخاص  یها یتبا محدود، پادر انتخابات ولسوالی و در انتخابات پارلمان ارو •
 .دارند یحق را یزهستند ن

مرکز ثبت دارندگان حق در  فنلنددر خود را اروپا که  یهعضو اتحاد یکشورها یرسا اتباع در انتخابات پارلمان اروپا •
 دهند.ب یتوانند را یم یزنراجستر کرده اند  یرا
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 یم ه اندداشتبرای خود  محل اقامت یولسوال فنلندکه حداقل دو سال در  ییکشورها در انتخابات ولسوالی اتباع تمام •
 دهند. یتوانند را

 ینادر ند. نکمی  یافتدر یحق رأ یهپست اطالع یقاز طرهستند،  دادن یرا یطکه واجد شرا یصاشخا تمامقبل از انتخابات 
انتخابات  اصلیدر روز یا که توان  یانتخابات مدر . نیز ذکر شده است یریگ یمراکز رامحل و انتخابات و  یقدق یختار اطالعیه

 .داد یرأ از موعد یشپ دادن یرأ در دورانکه  یاو 

 یخارج از کشور رأ ای فنلنددر  یعموم یریگ یدر هر حوزه رأ دیتوان یم د،یده یاز موعد را شیدادن پ یدر دوران رأ اگر
 دیمراکز خر ایدفاتر پست  ،یورزش یمانند مکاتب، کتابخانه ها، سالن ها یعموم یممکن است فضاها یریگ ی. مراکز رادیده

در روز  دیخواه ی. اگر مردیگ یصورت م یها یرګر قونسولد ایها و  انهدر خارج از کشور در سفارتخ یریگ یباشند. را
شما مشخص شده است  یبرا یحق رأ هیکه در کارت اطالع یفقط در مکان دیتوان یدر آن روز م د،یده یانتخابات رأ یاصل
 .دیخودتان داشته باش اههمر یریگ یشناسنامه عکس دار مانند پاسپورت را در محل را دیدادن شما با یرا ی. برادیده یرأ

 یده یمحرمانه بودن را

داده  یرأ یبه کدام نامزد انتخابات دیکه بگو ستیمجبور ن چکسیه یعنی( وجود دارد، vaalisalaisuus) یسر یده یرأ فنلنددر 
که  رودیم یریگ یغرفه رأ کیدهنده به  یدادن، رأ یرأ یشود. برا یم یدهنده بررس یرأ تیهو یریگ یاست. در محل را

 یریگ یکاغذ رأ یمورد نظر رو دی. شماره کاندندیتواند داخل آن را بب ینماجازه وارد شدن به آن را ندارد و  یگریکس د چیه
شود و فقط آراء مهر شده در زمان شمارش  یمهر م یکاغذ رأ ،یبه صندوق سربسته رأ یشود. قبل از انداختن رأ ینوشته م

 یده یداده است. هدف از رأ یرأ ییدایبه چه کاند یتواند بداند چه کس یکس نم چیشود. وقت شمارش آراء، ه یآراء، شمرده م
دادن به  یرأ یدهنده برا یجبور کردن رأم ایو  دیاز تهد یریجلوگ نیو فروش آراء و همچن دیکردن از خر یریجلوگ یسر

 نامزد خاص است.

 فنلنددر انتخابات در  مشارکت یزانم

أی دادن یک کار . ررأی داده اندتعداد از شهروندان در انتخابات بیان کننده این است که چه  در انتخاباتمشارکت میزان 
 یزانم میالدی ۲۰۱۷ سال ولسوالی در. در انتخابات وده استبباال ن یشههمدر انتخابات مشارکت  یزانم فنلندداوطلبانه است. در 

 .درصد بود ۶۰تقریبا مشارکت در کل کشور 

ممکن  آن ها. ستندیعالقمند ن یاجتماع یهایریگ میکنند و به تصم یرا دنبال نم استیاز افراد س یاریاست که بس نیامر ا نیا یلدل
دور هستند. ممکن است  آن هاروزمره  یاز زندگ استمدارانیکه س ایمناسب کار دشوار است  یدایکاند افتنیاست فکر کنند که 

تواند سرنوشت ساز  یاوقات م یگاه یرا کیحال  نیدارد. با ا ریدر انتخابات تأث صالا یرأ کی ایاز خود بپرسد که آ یشخص
 میخودتان به طور داوطلبانه از تصم د،یکن انیانتخاب شود ب دیبا یچه کس نکهیو نظر خود را در مورد ا دینده یباشد. اگر رأ

 .دیکرده ا یخوددار کیدموکرات یریگ

 یانتخابات پارلمان

باشد  یفنلندشهروند بالغ  یک یدبا اکاندید ینشوند. ا یپارلمان به طور همزمان به مدت چهار سال به پارلمان انتخاب م یاعضا
 یتعلق دارند. تعداد دفعات یاسیحزب س یکبه  ی این انتخاباتنامزدها عمومادادن را دارد.  یحق رأ یکه در انتخابات پارلمان

 .نامحدود استانتخاب شود  یدر پ یپ تواند در انتخابات ینامزد م یککه 

 ینکیدهندگان هلس یدهد. به عنوان مثال رأ یخود رأ یانتخابات د حوزهکاندیتواند به  یدهنده فقط م یرأ یک یدر انتخابات پارلمان
از حاصل کردن  یناناطم یبرا روش ینا .دهند یرأکاندید هستند  ینکیهلس یدر حوزه انتخاباتمی توانند فقط به کسانی که 

 از سراسر کشور به پارلمان است. یندگاننماشدن انتخاب 

 ها یولسوال یانتخابات شورا

 یدر انتخابات شورا یولسوال یشورا ی. اعضاردیگ یم میتصم یدر مورد موضوعات مربوط به ولسوال یولسوال یشورا
 یها در سراسر کشور به طور همزمان برگزار م یولسوال یشوند. انتخابات شورا یم (kuntavaalitها انتخاب ) یولسوال

انتخابات  نیدر ا یولسوال کیمردم  نیکند. بنابرا یم خابخاص مربوط به خود را انت یولسوال یشورا یشود، اما هر ولسوال
دارد.  یبستگ یبه نفوس آن ولسوال یولسوال یشورا ندگانیدهند. شمار نما یخود رأ یولسوال یتوانند فقط به نامزدان انتخابات یم

 داشت. واهدآن حضور خ یولسوال یدر شورا یشتریب ندگانیباشد، همان قدر نما شتریب یولسوال کیهرچه نفوس 

تابعیت فنلند برای کاندید داشتن د. ندادن دار یحق رأدر این انتخابات کسانی می توانند کاندید شوند که مقیم ولسوالی هستند و 
 تعلق داشته باشد. یاسیحزب س یکبه  یدبا برای کاندید شدن شخص معموالً البته . یستالزم نشدن 
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 یتیوال یانتخابات شورا

 یشورا ۱۸ فنلند. در شوند ینتخاب ما یوالیت یمعاونان شوراو وکیالن ( maakuntavaalitیتی )وال یانتخابات شورادر 
و  سوسیالخدمات  یسازمانده یت. در حال حاضر مسئولجدید است یمنطقه ا یتحاکمیک  یتیوال یشورا .وجود دارد یتیوال

ا است.  فنلند یهاولسوالی بر عهده  یعموم یو بهداشت خدمات صحی و منتقل  ها به والیت ها یتمسئولاین  یندهآ یسالها یطام 
 شود. یبرگزار م میالدی ۲۰۱۸ سالدر  یتیوال یشوراانتخابات  ینشود. اول یم

 یجمهور یاستانتخابات ر

هر شش سال  فنلنددر ( presidentinvaalit) یجمهور یاستشود. انتخابات ر یانتخاب م تمل یممستق یجمهور با رأ یسرئ
 یهر شخص م یعنیجمهور انتخاب شود،  یسبه عنوان رئ یدر دو دوره متوال می تواندشخص  هرشود.  یبرگزار م یکبار

 کند. یتفعال فنلندجمهور  یسبه عنوان رئسال  ۱۲ یتواند حداکثر برا

از آرا را  یمیاز ن یشبانتخابات ل او   مرحلهنامزد در  یک. اگر برگزار می شود مرحلهدو در اغلب  یجمهور یاستانتخابات ر
ا معموالً خواهد شد.  فنلندجمهور  یسرئ یبدست آورد، و آراء  یاز نامزدها به اندازه کاف یک یچهانتخابات ل او   مرحلهدر  ام 

کننده  یافتاز دو نامزد در یککدام که شود تا مشخص شود  یبرگزار م یریگ یأدوم ر مرحله به همین دلیلکنند.  یکسب نم
در انتخابات ریاست باشد. فنلند تبعه  بدو تولداز  یدجمهور با یسرئ .دخواهد شانتخابات اول برنده  مرحلهدر  یرا یشترینب

 .کاندید کرددارد  پارلماندر  یندهنما یککه حداقل  سیاسی حزبیک توسط  می تواند خود را معموالً جمهوری 

 انتخابات پارلمان اروپا

اروپا از  هیاتحاد رانیوز یکند. شورا یم بیتصورا اروپا  هیاتحاد نیقوان رانیوز یشورا یاروپا با همکار هیاتحاد پارلمان
به طور مشترک با شورا  زیاروپا ن هیاروپا در مورد بودجه اتحاد هیکند. پارلمان اتحاد یم یندگینما هیاتحاد نیعضو ا یدولت ها
 .اروپا است هیدر مورد بودجه اتحاد یرګی میو تصم یقانونگذار یپارلمان مرجع اصل نی. بنابراردیگ یم میتصم

شوند.  یبه پارلمان اروپا انتخاب م فنلند ندگانینما (europarlamenttivaalitانتخابات پارلمان اروپا ) یعنیاروپا  در انتخابات
انتخاب  فنلنداز  آن هانفر  ۱۳شود که  یانتخاب م ندهینما ۷۵۱اروپا  هیکشور عضو است و به پارلمان اتحاد ۲۸اروپا  هیدر اتحاد

انتخابات کل  نیهستند. در ا یاسیاحزاب مختلف س یداهایکاند فنلندانتخابات پارلمان  مانندانتخابات ه نیا یداهایشده اند. کاند
انتخابات  نیتواند در ا یم یداد. کس یرا داهایبه همان کاند فنلندتوان در سراسر  یم نیواحد است، بنابرا یحوزه انتخاب کی فنلند
دادن در انتخابات پارلمان اروپا را داشته  یحق رأ یعنیاروپا،  هیاتحاد ضوع گریکدام کشور د ای فنلند  تیشود که تابع دیکاند

 ند.شو یم یمعرف یاسیحزب س کیتوسط   یانتخابات یباشد. نامزد ها

 فنلنددر  یاسیاحزاب س

 یاعضا هایییدگاهدبا  همسو کهاست  یریجامعه در مس دادن توسعه آن ها عملکردایده هستند که  ییسازمان ها یاسیاحزاب س
داشته باشد. را  پردازد یحزب م یاصول و اهداف اساس یحکه به تشر یسندیعنی  نامهمواضع یک ید. حزب باباشد حزبآن 
 بگذارد. یرتأثدر آن  یسیاس یریگ یمخواهد بر جامعه و تصم یم چگونه که حزب بیان می کند یننامه همچن ینا

 ینم یرفرد در جامعه تأث یتموقع یابه شغل  یدر دسترس یتباشد. عضو یاسیحزب س یکعضو  فنلندتواند در  یم یهرکس
ساسی حزب  یکمعموالً عضو  یداهادر انتخابات است. کاند کاندید شدندر جامعه،  یرگذاریتأث یراه برااساسی ترین گذارد. 
  هستند.

رفداران و طمیزان است.  یچند حزب یستمس یدارا فنلنددر آن حضور دارد.  یادیو احزاب ز پراکنده است فنلند یاسیس یستمس
 ین، بنابرایستمطلق در پارلمان ن یتاکثر یدارا یحزب یچ. هتغییر می کندبه شدت انتخابات در هر  احزاب کننده گان یتحما
 یاستاست که در س یلدل ینکنند. به هم یهمکار یکدیگربا  احزاب بایدعمل کند.  یاستدر ستواند  ینم ییحزب به تنها یچه

 .مهم استیک امر مذاکره و سازش قادر بودن به انجام دادن  فنلند

. در پارلمان داشتند یندهنماحزب هشت فقط تعداد  ینوجود داشت که از ا  فنلندشده در  راجسترحزب  ۱۶ میالدی ۲۰۱۷ در سال
 .است یدر انتخابات پارلمان بدست آوردن کرسی پارلمان شانبودند که هدف یاحزاب کوچک یگراحزاب د

 ینهاز هز یخشدولت فقط ب کمک هزینه با این حال کند. یممالی  ینرا تأم احزاب یتفعال گاندهند یاتمال یعنی دولت فنلنددر 
 .تأمین می شوند وجوه یا یتحق عضوچون  یمال یکمک هاهزینه ها از طریق  یر. سامی دهد پوشش حزب را یها
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خواهد  یمال یبانیپشت ولسی جرگه دارددر  پارلمانی که یندگانحزب با توجه به تعداد نما یک یتهایب از فعالاحزاطبق قانون 
 یمیاحزاب بزرگ و قد یجهکنند. در نت یکسب م یشتریب بودجهاحزاب کوچکتر  نسبت بهاحزاب بزرگ و موفق  بنابراین شد.

 .هستندمشکل دچار در پارلمان  یکرسکردن اخذ  کارشان برای تدادر اب یدخود هستند و احزاب جد یتقادر به حفظ موقع

انتخابات  ینکمپااز بودجه  ی. بخشنام برد انتخابات توان ازمی به عنوان مثال نیز دریافت می کنند  یگرید های احزاب بودجه
 یمال ی. کمکهاتأمین می شودسازمان ها  یاو شرکت ها  افراد شخصی، ،مانند یدولت یرغ ینهادها یمال یکمک هاتوسط 
الزم است که به طور زیرا د. نگزارش شو یدبا آن هااما  دریافت کرد، یانتخابات ینکمپا یبرا را می توان یدولت یرغ ینهادها
 کرده اند. یگذار یهنامزد سرما یانتخابات یغاتتبل یبرا ییارگان ها هشود که چ یانب یعلن

  ر داردگی با یکدیتفاوتاحزاب چه نظرات 

بلند سیاسی برای بدست آوردن آرای . همه احزاب هستند یکدیگر یهشب یاربساحزاب سیاسی  های نامه مواضع یامروز فنلنددر 
وجود نیز میان احزاب  تفاوت های. البته در سعی پیش بردن انواع مختلف از کارهای خوب برای تعداد زیادی از مردم هستند

در ی که از مذهبی بخصوصی نمایندگی کند احزاب زیراد، نکن ینممتفاوت احزاب را از هم و مذهب  ینوجود، د یندارد. با ا
  وجود ندارد. فنلند

گرا  است. احزاب چپو یا راست محور چپ آن در یاسی س یشگرا احزاب را از هم متفاوت می کندکه  یعامل یبه طور سنت
هزینه  کهدهد  یقرار مخود شهروندان  یاررا در اخت یکه خدمات متنوع یقو دولت یکاز ، حقوق کارگران و یالیسماز سوس

نیز  البا یها یاتمال فتنیرآماده پذ گرا چپاحزاب . می کندحمایت  شودمی  ینشهروندان تأم یاتمال یقاز طر این خدمات را
و محافظت می مراقبت  همه مردم ازدر آن که ، یعنی جامعه ی ایجاد می شودبرابر یجامعه ا ها یاتمالبه وسیله  یراز بوده اند
 .شود

 انیگرا تر هستند. راست نییپا اتیمال( اقتصاد بازار آزاد و سمیتالی)کاپ یدار هیحال احزاب راست گرا طرفدار سرما نیع در
 یدر حال تالش برا انیگرا هستند. راست یفرد یها تیمسئول شیدر امور جامعه  و افزا یدولت یخواستار حداقل دخالت نهادها

 جادیو ا یرشد اقتصاد یبرا یشان  نقش مهم یهستند. تاجران و شرکت ها زیاشتغال ن خودبردن مسائل تاجران  و افراد  شیپ
 کنند. یم فایشغل در جامعه ا

 چپ یناست. عالوه بر ا یافتن در حال کاهش گرا از احزاب چپ یتاست که حما ینا فنلندمعاصر  یاستسدر بارز  یژگیو
 هستند.معتدل  یدمکرات ها یالسوسهم  یو برخ یالیستسوس ی، برخیستکمون یبرخ ی تقسیم شده اندبه احزاب مختلفگرایان 

 یا قریه هامشكالت کاندید انتخابات  یاكه آاین دهندگان  یرا ی. امروزه برادادتوان انجام  یم یزنرا  یگرید یها یبند یمتقس
، به یالملل ینب یکنزد یو همکار شدن یاغلب جهان ینشهروندان شهر نش ی. برامهم است رد نیز یک امكن یرا دنبال م هاشهر

  هستند. یاروپا، موضوعات مهم یهاتحادعنوان مثال با 

. از هستند مسائل مهمی فنلندخود  یبراکشور در امور مربوط به و قدرت  یداخل یکشاورز یدتولحفظ  قریه نشین هااز نظر 
 فعالیتهایکند،  یخارج م فنلندشغل را از  زیراشود،  یتلق یمنف یزچ یکممکن است به عنوان  شدن یجهان آن ها یدگاهد

 شود. یم اجتماعی یثبات یرا دشوارتر و باعث ب یکشاورز

حفاظت  یا یبه رشد اقتصاد، بخشد یم یشتریب یتاهممسئله  حزب به کدام مهم است که یزناین دهندگان  یاز را یاریبس یبرا
جامعه به  یبرا یزرا ن کارتواند رفاه و  ی، اما متخریب کندرا  یستز یطتواند مح یم ی. رشد اقتصادیستز یطو مح یعتاز طب

 ارمغان آورد.

از خصوصیات  نیز مردم را تقسیم می کند. ارزشهای سنتی و اصالحات متوسط یا خفیف در جامعه  وآزاداندیشی محافظه کاری 
ق بشر همراه ارزشها و حقو ی. از طرف دیگر لیبرالیسم با آزادی گسترده فردی و اقتصادی، روادارمی باشدمحافظه کاری 

  است.

در  یو سوئد یفنلنددو زبانه ماندن فنلند و در مورد تعلیم زبان به عنوان مثال در مورد  احزاب سیاسی می توانند ینعالوه بر ا
 .داشته باشند یمختلف یها یدگاهد همه مکاتب کشور

 میالدی( ۱۹۰۶در سال شده ) تآسیس  فنلند یحزب میانه رو

 یتمانند حما یاست و موضوعات کشاورزقریه جات حزب در  ینمحبوب تر (Suomen Keskusta) فنلند میانه رویحزب 
اروپا  یهاتحادر با عضویت دحزب با  یناز هواداران ا یمیکند. حدود ن یم یجترورا اروپا به کشاورزان  یهاتحاد ودولت  یمال

ا کنند  یم یزندگ شهرهاها در  یفنلند یشترب امروزه مخالف هستند. اگرچه دارند.  یمحکم یوندپ قریه هابا  آن هااز  یاریبسام 
 .استحائز اهمی ت  یدئولوژیکو ا یکها از نظر سمبل یفنلند یبرا یعتو طب قریه ها
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کشوری کم جمعیت است. ارائه خدمات  فنلندحفظ شود.  فنلندسعی دارد که خدمات و مشاغل در سراسر  فنلندحزب میانه روی 
در مناطق کم جمعیت اغلب پرهزینه می باشد. با این حال برابر بودن و مساوات مردم بدون توجه به جایی که در آن زندگی می 

یک امر مهم است. این حزب معتقد است که دولت باید در سیاست های اجتماعی، اقتصادی و  فنلندکنند برای حزب میانه روی 
 طقه ای نقش فعالی داشته باشد.من

 حزب آسان کردن گرفتن کارمند برای  ین. هدف امسائل کارآفرینان را نیز حمایت می کند فنلند یرو یانهمحزب  ینعالوه بر ا

 هستند. نیز فنلند ی درمهم یانکارفرماکه کوچک و متوسط هستند  یشرکتها یفنلند ی. اکثر شرکتهااستشرکت ها 

 (یالدیم ۱۹۱۸شده در سال  سی)تأس یمل ییگردهماحزب 

( یک حزب راست گرا است که به طور سنتی حزبی برای نخبگان اقتصادی Kansallinen Kokoomusحزب گردهمایی ملی )
ا یکی از موضع محکمی برخوردار است، ام   هختیحومه پادر منطقه حزب  نایجامعه بوده است.  یو تحصیل کردگان طبقه باال

آزادی، مسئولیت پذیری، فرصتهای برابر این حزب به عنوان مثال  اساسیاست. ارزشهای  نیز فنلند احزاب سیاسیاز بزرگترین 
 .او است پاداش دادن به یک شخص برای کار یا فعالیت خوب تشویق به معنایو تشویق است. 

به ابتکار عمل و بر پا کردن شرکت  قیحزب مردم را تشو نیهستند. ا یمحور یمل یحزب گردهمای یبرا زین نانیمسائل کارآفر
 دیپرداخت شده توسط شرکت ها با یها اتیحزب به عنوان مثال  معتقد است که مال نیا لیدل نیکند. به هم یم یخصوص یها

 ییباشد. حزب گردهماخواهد کوچکتر  یم انیدر اجتماع از آنچه که چپ گرا تخواهد که نقش دول یحزب م نی. اابدیکاهش 
از  ینظر مثبت دارد. از نظر ارزش ها برخ زیاروپا ن هیکند و نسبت به اتحاد یم تیگسترده با ناتو حما یاز همکار یمل
 محافظه کار هستند. یو برخ برالیل یمل یحزب گردهمای استمدارانیس

 میالدی( ۱۸۹۹)تأسیس شده در سال  فنلندحزب سوسیال دموکرات 

 کیدهه  نیچند ی( براSuomen Sosiaalidemokraattinen Puolue) فنلنددمکرات  الیسوس فنلندکرات ودم یالحزب سوس
 نیتر یمیاز قد یکی یمل ییو حزب گردهما فنلند یرو انهیحزب در کنار حزب م نیدولت بوده است. ا یحزب بزرگ و مرکز

بوده است.  یو کارگران شهر عتگرانصن یحزب چپگرا کی فنلنددمکرات  الیاست. حزب سوس فنلنداحزاب  نیو مهمتر
چپ، چپ  یحزب به اندازه ائتالف جناحها نیا یسرچشمه گرفته است، ول سمیالیحزب از سوس یدموکراس الیسوس یدئولوژیا

 .ستیگرا ن

هر شخص است. حزب  اشتغالاز  ینانو اطم رفاهجامعه کردن حفظ  فنلنددمکرات  یالحزب سوساساسی ترین چیزها برای 
 یو ارزش ها یدار یهسرما یعنیبا اقتصاد بازار کنترل نشده فعالیت می کند. این حزب همچنین  مدارابرابر و  یجامعه ابرای 

 محافظه کارانه مخالف است.

 میالدی( ۱۹۹۰)تأسیس شده در سال  چپ یائتالف جناحها

حزب این  کند. یم یبترک یستیکمون یدتیعق یراثرا با م یدموكراس یالسوس( Vasemmistoliitto)چپ  یائتالف جناحها
 ی، آزادی، دموکراسیچپ عبارتند از برابر یائتالف جناحهااساسی  یلیبرالیسم و سوسیالیسم را با هم ادغام نموده است. ارزشها

چپ  یائتالف جناحهابه حزب  ی که در بخش فروش کار می کنندو کارگران کم درآمدمندان دفاتر . اغلب کاریداره پاو توسع
 می دهند. یرأ

حزب  ینمحدود کرد. از نظر ا یدرا با یدار یهسرما یستمتوسعه داد و س یدچپ معتقد است که جامعه رفاه را با یائتالف جناحها 
و  ینیسمو فم یداشته باشند. برابرکردن  یحق کار و زندگ یدمهم هستند. همه با یکارگر یهحق و حقوق کارگر و جنبش اتحاد

 باشند. یحزب م ینا لیاص یاز ارزشها یزن یستز یطمحافظت از مح

 (۱۹۸۷)تأسیس شده در سال  سبزها یحزب ائتالف

 یموضوعات مهم یواناتآب و هوا و حقوق ح ییرات، مبارزه با تغیطیمح یستمسائل ز( Vihreät) سبزها یحزب ائتالف برای
 ساکن یعال یالتتحص یداراان است که به عنوان مثال جوانمدارا گرا و  یبرالل یک حزب  یدئولوژیااز نظر حزب  ین. اهستند

 یتحما یتیو جنس یجنس یها یتاقل یانم یو از برابر ییو چندفرهنگ گرا ینیسمحزب از فم ین. امی دهد یبه آن رأشهر ها 
 کند. یم

 یاقتصاد یستمسکدام از این دو یچدهند. به گفته سبزها، ه یرا مورد انتقاد قرار م یدار یهو هم سرما یالیسمسبزها هم سوس
و مبارزه با فقر را به  یستز یط، محتعلیم و تربیت. سبزها کار، یردگ یدر حال توسعه را در نظر نم یو کشورها یستز یطمح

دارند.  یا یانهکامالً راست گرا یاقتصاد یها یدگاهد ااز سبزه یکنند، اما برخ یذکر م اساسی ترین ارزش های خودعنوان 
  هستند. یهسته ا استفاده از انرژیسبزها مخالف 
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 (۱۹۹۵)تأسیس شده در سال  فنلند یحزب جبهه مل

حزب  کیحزب  نیاست. از نظر ارزش ا ستیپوپول ییگرا یحزب مل کی( Perussuomalaiset) فنلند یجبهه ملحزب 
بردن مسائل مردم عام در برابر مردم طبقه باال  شیو پ فنلنداء کار و اشتغال اتباع قمحافظه کار است. هدف حزب توسعه و ارت

 کند. یم تیکند حما  نیرا تأم هکه جامعه رفا یدولت قو کیحزب از  نیاست. ا فنلند

محوله شده  یدارد. هدفش این است، که قدرت تصمیم گیر یبسیار انتقاد ینسـبت به اتحادیه اروپا نگرش فنلند یجبهه ملحزب 
نگرش  فنلندنسبت به مهاجرت و دو زبانه بودن  نیحزب همچن نیعضو اتحادیه بازگردانده شود. ا یبه اتحادیه اروپا، به دولتها

جناح چپ  یجناح راست و هم افراطي ها یکند. هم افراطي ها یم یادیز دیتاک یفنلند یتهو   یحزب بر رو نیدارد. ا یمنف
 شود. یحزب م نیا انیشامل حام

کسب کرد و خود را به عنوان  یادیگذشته آراء ز یحزب کوچک بود، اما در دو انتخابات پارلمان کی قبالفنلند  یحزب جبهه مل
 شد یحزب به دو گروه مخالف متالش سیر رییتغ انیحزب در جر نیا 2017از احزاب بزرگ مستقر کرد. در سال  یکی

 میالدی( ۱۹۰۶)تأسیس شده در سال  فنلندزبان  یحزب شهروندان سوئد

 یحزب بخصوص نماینده اقلی ت سوئدیک ( Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue) فنلندزبان  یان سوئدحزب شهروند
که  ی. از آنجازبان را دارد یو توسعه خدمات سوئدترویج در  یسعو است  یطرفدار دو زبان حزب ین. اباشد یم ی فنلندزبانها
 یبه سو یدر محتویات آن گرایشهائهستند،  فنلندزبان  یطرفدار حزب شهروندان سوئد ی زبانسوئد یها یفنلنداز  یاریبس
 .دشو ینیز یافت م یو حمایت از سیاست کشاورز یمحافظه کار ی،خواه یآزاد

باشد. در  یراست گرا م شا یو خارج یاقتصاد یها استیاست که در س برالیحزب ل کی فنلندزبان  یشهروندان سوئدحزب 
همیشه نمایندگان در هیات  یاست، ول یاست. با وجود اینكه حزب کوچک شیها، آزاداند تیو اقل یمورد مهاجرت، چندفرهنگ

زبان  یکند. حزب شهروندان سوئد یم تیمستحکم تر آن حما یاز همبستگ واروپا  هیحزب از اتحاد نیداشته است. ا فنلنددولت 
 است.فرهنگ شمال اروپا و  یهمکار یبرا یمهم وندیپ یو زبان سوئد فنلند

 میالدی( ۱۹۵۸)تأسیس شده در سال  فنلند یحزب دموکرات مسیح

 یبه ارزش ها یادیز تیخود اهم یها یریگ می( در تصمSuomen Kristillisdemokraatit) فنلند یدموکرات مسیححزب 
حزب محافظه کار  از نقطه  کی فنلند یحیحزب آیین مسیحی ت است. حزب دموکرات مس یدهد. اسـاس آرمان سیاس یم یحیمس

با  یدفاع یحزب از همکار نیگیرد. ا یقرار م یمل یدهمائاست، این حزب بین دو حزب میانه رو و گر یاسینظر نگرش س
 کند. یم یبانیپشت زیاروپا ن هیشمال اروپا، سازمان ملل، ناتو و اتحاد یکشورها

کند و خانواده را به عنوان هسته مهم جامعه  یمخالفت م نیحزب کوچک است که با سقط جن کی فنلند یحیدموکرات مسحزب 
زن و  نیازدواج را فقط به عنوان اتحاد ب رایمخالفت کرد، ز زیحزب با ثبت کردن قانون ازدواج زوجین همجنس ن نیداند. ا یم

 یهمه افراد است. همبستگ یبرا هیپا یخرج زندگ نهیتأمین کردن کمک هز رفدارط فنلند یحیداند. حزب دموکرات مس یمرد م
 مراقبت شود. دیو سالمندان با ضانیحزب است و از نظر آن از همه افراد، از جمله فقرا، مر نیا یارزش مهم برا کی

 شهروندانمشارکت 

 یعنی شهروندان یاشتراک مساعبگذارد.  یرتأث موجود در آن یاستبر جامعه و س یتواند از جهات مختلف یهر کس م فنلنددر 
مانند  یبزرگ مردم یجنبشهاشده است.  یعمل فنلند، مدتهاست که در یارتقاء مسائل اجتماع یاقدامات خود شهروندان برا

 .اندداشته  اتیکجامعه دموکر یشرفتدر پ ییسهم بسزا یو جنبش کارگرنهضت مخالفت با مصرف الکل 

. از طریق این جنبش ها مردم توانستند آموخته اند که چگونه مسائل مشترک را اداره کنند معا یها یفنلند یمردم یدر جنبشها
جامعه در در شروع حرفه خود یا  یفنلند یاستمداراناز س یاری. بسباشندداشته  یرتأثنیز ساخته شدن جامعه رفاه  یدر چگونگ

 شرکت داشته اند.دیگری  یاجتماع یها فعالیتصورت در  ینا یردر غکه  یافعال بوده اند و مدنی 

 شهروندان یاشتراک مساع یهاروش 

 رأی دادن 

منتقل  یافرادقدرت تصمیم گیری به احتماالً  یدده یرأدر انتخابات  یدادن است. وقت یرأ یرگذاریتأث یروش برا ینتر یجرا
خواسته شما در مورد چگونه پیش بردن  یدنده ی. اگر رأرا انجام خواهند داد مهم هستندنیز شما  یکه برا ییکارهاخواهد شد که 

 ئل مشترک ناگفته خواهد ماند.مسا
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 یاستمدارانتماس با س

مروش  از طریق تماس مستقیم است.  یرانوزنمایندگان پارلمان و  مانند یاستمدارانبا سگرفتن  یمتماس مستق یرگذاریتأث یبرا دو 
در  ییراتیچه نوع تغبوجود آوردن  یاد ندار یژهبه توجه و یازن یاستدر س یتوان گفت که چه موضوعات یمبه سیاستمداران 
 جامعه الزم است.

 یمدن یمشارکت در بحث ها

 یاجتماع یرسانه ها الت و یا درمج در شهروندان می تواننداست.  یمدن های بحثمشارکت کردن در  یرگذاریروش تأث ینسوم
علنی  ی. برادنجامعه منتشر کن ئل درمشکالت و یا توسعه دادن بعضی مسادر مورد گفت و شنود نظرات خود برای بیدار کردن 

 . در این گروه می توان بحث و گفتگو کرد و یا در مورد موضوعیادد یلتشک یسبوکگروه ف یکتوان  یموضوع م یک ماندن
  .کرد یسازماندهجلسات مباحثه و گفت و شنود  یا، مانند تظاهرات یعموم یها ییگردهما

 ت )تومار(دادخواس

تعداد  یامضا توماردر . نوشته کنند یکتب یعنی بیانیه (adressiتومار ) قانون یکخالف بر مثالً توانند  یم ینشهروندان همچن
متوجه می شود که تعداد  یروز اینګونهشود.  یداده م یلمسئول تحو یربه وز آن می شود و بعداً  یشهروندان جمع آورزیادی از 

وجود داشته از صد هزار  یشاز چند هزار تا بنام افراد ممکن است  در تومار . هستندقانون یک  ییرتغزیادی از مردم در صدد 
 باشد.

 در سطح ملی شهروندان قانون توسط ابتکار

به مرحله  فنلنددر ( kansalaisaloitelaki) یقانون ابتکار قانون توسط شهروندان در سطح مل ،یالدیم ۲۰۱۲سال  ز سالا
بردن  شیپ یرا به پارلمان ارائه دهد. برا یا حهیتواند ال یم یفنلندقانون آمده است که هر شهروند  نیاجرا درآمده است. در ا

 یبررس یبرا حهیال نیباشد، ا ۵۰۰۰۰از  شیشود. اگر تعداد امضاها ب یم یآور عامضا شهروندان طرفدار آن جم حه،یال نیا
 .است میمستق یدموکراس یبرا یشود. ابتکار قانون توسط شهروندان ابزار یبه پارلمان منتقل م

 توسط مردم ولسوالیابتکار تغییرات 

( kuntalaisaloite) یتوسط مردم ولسوال ییرات، ابتکار تغولسوالی یها یاستبر س یممستق یرگذاریتأث یروش مشابه برا یک
 وئله در یک مس شاروالی ولسوالی در مورد عملکردابتکار تغییرات تمام شهروندان یک ولسوالی حق دادن است. طبق قانون 

گروه  یکمنافع سعی به ارتقاء دادن  یتوسط مردم ولسوال ییراتابتکار تغاز طریق  ی. به طور کلدارندرا  یجارمشكل  یا
مورد بررسی قرار در جلسات خود را  یتوسط مردم ولسوال ییراتابتکار تغتمام  ولسوالی یرندگانگ یم. تصممی شود رگسترده ت
 .می دهند

 اروپا یهشهروندان در سطح اتحاد توسط ابتکار قانون

ابتکار در است.  یرامکان پذ یزن( Eurooppalainen kansalaisaloite)اروپا  یهشهروندان در سطح اتحادتوسط  قانونابتکار 
کند  را ارائهدر مورد موضوعی  الیحه یتا  شود یمخواسته اروپا  یسیوناز کم ،اروپا یهشهروندان در سطح اتحادتوسط  قانون
امضا کننده از حداقل هفت کشور عضو  یلیونم یکحداقل  یدباقانون ابتکار این . مربوط می شوداروپا  یهاتحاد یتصالح که به
آن را بررسی آن  یلظرف سه ماه از تحو یدبا یسیوند و کمنشو یسال جمع آور یک یط یدبا امضا هاباشد.  داشتهاروپا  یهاتحاد
ً توانند مستق یاروپا م یهابتکار شهروندان اتحاد ینا یق. از طرکند  .باشند یماروپا سه یهاتحاد یندر توسعه قوان یما

 حقوق بشر اروپاعریضه به محکمه 

راه ( Euroopan ihmisoikeustuomioistuin)حقوق بشر اروپا  محکمهپرونده خود به عریضه کردن از مراحل قانونی 
در سطح اروپا  حقوق بشر یونکنوانساز پیروی کردن . محکمه حقوق بشر اروپا است در مسائل یرگذاریتأث یبرا یگرید

طبق  فنلند یروند حقوق ش دره ابا پروند دکن یاحساس مکسی می تواند به این محکمه عرض کند که . اطمینان حاصل می کند
 .نشده استحقوق بشر رفتار 

 فعالیت کردن در جامعٔه مدنی

وجود دارد انجمن های زیادی  فنلندگذارند. در  یم یرتأث یبر مسائل اجتماع انجمن یکدر  با فعالیت کردنها  یفنلنداز  یاریبس
مسئله  یکخواهند در  یرا که م یاز افراد یگروه بزرگانجمن ها جامعه است.  یشرفتسوق دادن پ آن هاهدف عملکرد که 

 .را ایجاد کرد ییراتتوان آسانتر و مؤثرتر تغ یهم م یهمکاربا . دوره هم جمع می کندکنند  یجادا ییرتغ یاجتماع

 یشانکه برا یارتقاء موضوعات یبرااز انجمن ها همچنین می توانند  آن ها کنند. یتفعال انجمن هاتوانند آزادانه در  یشهروندان م
معمولی عضو  فرد می تواند به عنوان  کنند.استفاده  و نظرات مردم یدبر عقا یرگذاریتأث از طریقطور مثال به مهم است، 
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که  (yhdistyslaki) انجمن ها نونتوسط قا فنلنددر  انجمن ها یت. فعالدشرکت کن آن یرهمد یئتهفعالیت های در  یاباشد  انجمن
 شود. یاداره مشده است انجمن مشخص در یها و امور مال یتفعال یتمسئول یمتقس یو چگونگ یریگ یمدر آن نحوه تصم

 در انجمن ها می توان:

 انجام داد داوطلبانه کار •

 کار معاش دار انجام داد  •

 انجمن خدمت کرد یرهمد یئتدر ه •

 کار تأثیرگذاری انجام داد •

 در بحث و گفت و شنود مدنی شرکت کرد •

 عملی را سازماندهی کرد اطالعاتی و یها ینکمپ •

 کرد یرا سازمانده عمومی یدادهایرو •

 سازماندهی کردرا تظاهرات  •

 را کرد یرهو غ یطیمح یستز ی، ارتقاء حقوق بشر، انجام کارهایاستانجام س •

برای جمع آوری  .انتقال دهد یازمندرا به افراد ن انجمن این کمک هاکه تا  آوری کردجمع  انجمن یبرا کمک مالی •
 .از پلیس نیاز است یمجوز جمع آور الیمکمک 

بازار کار،  انجمن های، ینفعذ انجمن های، یاسیمانند احزاب س یاسیس انجمن های، فنلند وجود داردانجمن های که در از جمله 
عضو بودن و فعالیت کردن در چند انجمن  .هستند یامدادرسان انجمن هایو  انیمارب انجمن های، یستز یطمح انجمن های

 یک امر رایج است. فنلنددر  مختلف و به طور همزمان

فعالیت کردن در انجمن به فرد . یردگ یم یادرا  یکدموکرات یریگ یمو تصم فنلندجامعه  ینقوان فرد، انجمن در نفعالیت کردبا 
 اتموضوع به فرد همچنین با افرادی آشنا می شود کهکند.  ر میآسان تبر او کردن شغل را  یدادهد و پ یمعنادار م یک کار
 عالقه مند هستند.مشابه 

زیر کنند.  یم یبانیکمک و پشتمردم را  ،اوقات فراغت معنادار یها یتو فعال یزندگ یطانواع شرا یانجمن ها براسازمان ها و 
 :یفنلند انجمن هایچند نمونه از 

( و انجمن Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry) یمسازمان حفاظت از کودکان مانرها: از خانواده ها یتحما •
 (Familia ryملیتی )خانواده های چند 

ل یخانه ها یهاتحاد: خشونتروبرو شدن با  یطدر شرا یبانیپشت •  امن یو خانه ها یهاو 
 (Ensi- ja turvakotien liitto ry) ،یستنا یکامون یهاتحاد (Monika-Naiset liitto ry ،)انجمن خط زنان 
(Naisten Linja( و انجمن زنان عراقی )Irakin Naisten Yhdistys ry) 

(،  Suomen Latu ry) سوومن التو(، انجمن Liikkukaa ry: انجمن پیش به سوی ورزش ) یورزش یانجمن ها •
 ( Suomen Palloliitto ry) فنلند توپانجمن 

(، انجمن پن Elävän musiikin yhdistys ELMU ryالمو )زنده  یقیانجمن موس :فرهنگ و هنر یانجمن ها •
(Suomen PEN ry و )( انجمن کاساندراKassandra ry) 

(، انجمن امید Suomen Punainen Risti ry) فنلندسرخ  یبانجمن صل :داوطلبانهکارهای  هرائه دهند یسازمان ها •
- Luetaan yhdessä(، شبکه با هم خواندن )Hope - Yhdessä & yhteisesti ry) به طور مشترکباهم و  –

verkostoو کلیسا ها  ) 
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 سوال ها و بحث

 دارد؟ فنلنددر  یچه مفهوم یدموکراس .۱

 در انتخابات مهم است؟ دادن یچرا را .۲

 وجود دارد؟ کیدموکرات قیاز طر رییتغکردن  جادیا یبرا ییچه روشها .۳

 ید؟ده ییرتغ یدخواه یرا م یزهاییچه چ ید؟بگذار یرتأث یخودتان در مسائل اجتماع یدخواه یچگونه م .۴

 یست؟چ فنلند یرسانه ها در دموکراسنقش  .۵
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