دموکرایس و رفاه جامعه

فاریسTungumál: Farsi/

تعلیمات اجتمایع بخش .۷

حقوق و آزاديها (اختيارات) در يك جامعهي دموكراتيك
ايسلند كشوري جمهوري و دموكراتيك است .جمهوري ايسلند در •
تاري خ  ۱۷ژوئن  ۱۹۴۴تاسيس شد.
حكومت جمهوري به اين معنا است كه قدرت ،در دست مردم است• .
شهروندان ،نمايندگان پارلمان و ني نمايندگان محل را انتخاب مكنند .اين
نمايندگان ،به احزاب سيایس مختلف تعلق دارند.
انتخابات پارلمان ،هر چهار سال يك بار برگزار مشود• .
همچني رئيسجمهور كشور ني با راي عموم مردم ،براي دورهاي چهارساله •
انتخاب مشود.
ر
اكييت مردم درمورد انتخابات تصميم مگيند• .
بااينحال ،ر
اكييت دولت براي نظر اقليت در هنگام سياستگذاري (بهطور مثال •
در پارلمان و حوزههاي شهري و محل) اهميت قائل هستند.
Mynd frá VMST
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حقوق
و اختيارات در يك جامعهي دموكرات
يك -ادامه
در ايسلند ،كليهي شهروندان باالي  ۱۸سال ،از حق راي دادن •
برخوردار هستند.
فرد بايست تابعيت ايسلند را داشته باشد تا بتواند در انتخابات •
پارلمان راي دهد.
اتباع بيگانه براي رشكت در انتخابات محل (شهري) ،بايد به مدت •
پنج سال متوال تا زمان برگزاري انتخابات ،مقيم ايسلند باشند.
َ
قدرت به سه قوهي حكومت تقسيم مشود :مقننه ،مجريه و •
قضاييه.
3
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منشور ملل متحد در تاريخ  ۲۶ژوئن  ۱۹۴۵در سانفرانسيسكو •
امضا شد .اين منشور ،اولين پيمان بيالملل با هدف خاص حفظ
و حمايت از حقوق ر
بش در شتاش جهان بود.
ايسلند در سال  ۱۹۴۶منشور ملل متحد را امضا كرد• .

اعالميهي جهان حقوق ر
بش ،در تاري خ  ۱۰دسامي  ۱۹۴۸به امضا •
و تصويب رسيد.

منشور ملل متحد

اين اعالميه شامل مواد زير است :همهي انسانها آزادانه به دنيا •
مآيند و با يكديگر برابرند .كليهي افراد ،فارغ از رنگ پوست ،نژاد،
جنسيت ،زبان ،عقايد ،دين و مذهب و يا ساير باورها ،از حقوق
يكسان برخوردار هستند.

4

www.landneminn.is

2021

براساس اعالميهي جهاني حقوق بشر:
همهي انسانها آزادانه به دنيا ميآيند و با يكديگر برابرند .كليهي افراد ،فارغ از رنگ پوست ،نژاد ،جنسيت• ،
زبان ،عقايد ،دين و مذهب و يا ساير باورها ،از حقوق يكسان برخوردار هستند.

هر انساني از حق زندگي ،آزادي و امنيت شخصي برخوردار است .هيچكس نبايد تحت بردگي يا بندگي ديگران •
قرار گيرد و هيچكس نميتواند انسان ديگري را خريدوفروش كند.
همهي افراد حق دارند پاداش (دستمزد) عادالنه و مطلوبي دريافت كنند .مادر و كودك ،مستحق دريافت ياري و •
توجه ويژه هستند.
هر فرد در قبال جامعه و هم شهريانش ،وظايفي را برعهده دارد• .
هيچكس نبايد بهطور ناعادالنه بازداشت ،حبس و يا تبعيد شود .كليهي افراد حق دارند كه دادگاهي مستقل و •
بيطرف ،بهطور عادالنه ،علني و در برابري كامل به دعويشان رسيدگي كند.
هر انساني داراي حق تابعيت است و هيچكس نبايد از تابعيت خود ،محروم شود• .
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ر
دادگاه حقوق بش اروپا
) ،در سال  ۱۹۵۹براساس كنوانسيون (پيمان) اروپايي حقوق بشر تاسيس شدECHR .دادگاه حقوق بشر اروپا ( •
اين كنوانسيون در سال  ۱۹۵۰در ايسلند به امضا رسيد و در سال  ۱۹۹۴ني ملزم به قانون شد.
كنوانسيون اروپان حقوق ر
بش ،حام حق زندگ و آزادي ،حق رسيدگ عادالنه و علت به دعاوي ،منع شكنجه ،حق •
برخورداري از حريم خصوص ،آزادي بيان ،آزادي در دين و در همنشيت و روابط است.
بسياري از حقوق خاص ر
بشي ،مورد حمايت پيمانهاي بيالملل ،قواني كشور ايسلند و همچني قانون اسایس •
اين كشور هستند.
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نفرتپراكت ،شامل هر گونه صحبت• ،
َ
نظر ،تصوير و يا ساير اشكال ارتباط است كه موجب تروي ج يا تح
ريك نفرت ،عليه فرد يا افرادي شود كه متعلق به گروه خاص
هستند.
نفرتپراكت عمل آزاردهنده است •
و متواند پيامدهان جدي براي افراد و گروهها درن داشته باشد.
براساس قانون كيفري ايسلند ،نفرتپراكت در مأل عام شامل هر
گونه
سخن نفرتانگي (ناپسند) يا تبعيضآمي عليه افراد يا گروهها بهدل
ل مذهب ،قوميت ،مليت ،نژاد ،رنگ
َ
پوست ،اصلونسب و هويت جنس يا گرايشات جنسيتشان است
ر
حداكي دو سال زندان مباشد.
و مجازات آن ،جريمهي مال و يا
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پيشداوري ،درواقع آن دسته •
از قضاوتهان است كه افراد زمان انجام م دهند كه تنها يك طرف
مسئله مورد بحث قرار گرفتهاست و يا موضویع پيش از وقوع ،مورد
قضاوت قرار مگيد.
پيشداوري ،اغلب براثر ناآگاه يا ترس •
از چيهاي جديد يا ناآشنان اتفاق مافتد كه افراد در رسانهها يا در
جامعه با آنها روبرو مشوند.
هم كسان كه مدن در جامعهاي زندگ كردهاند و •
هم افرادي كه وارد جامعهي جديدي مشوند ،ممكن است مرتكب پيش
داوري شوند.
ازطريق افزايش مشاركت و ديدهشدن (حضور) افراد مختلف در •
مراحل هرچهبيشي زندگ ،متوان توانان درك افراد را گسيش
و پيشداوري را كاهش داد.
خوب است كه هر فرد ،به درون •
خود نگاه بيندازد و بينديشد كه آيا هنگام
مشاهده يا تجربهي موضویع جديد يا ناآشنا ،متواند پيشداوريهان را
كه مرتكب مشود تشخيص دهد.
سپس ،بجا است كه عميقتر به برریس موضوع و جمعآوري اطالعات
بيدازد و سواالن را بيسد.
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مطبوعات
تمامي افراد به رسانهها و رسانههاي اجتماعي دسترسي دارند• .
الزم به يادآوري است كه همهي مطالبي كه بهصورت آنالين (در اينترنت) مشاهده ميكنيد ،واقعي يا درست •
نيستند.
بهتر است جهت دسترسي به اطالعات صحيح ،از وبسايتهاي رسمي نهادهاي عمومي •
استفاده كنيدwww.covid.is, www.vedur.is, www.island.is.ايسلند
يكي از روشهاي تبديلشدن به عضو فعال جامعهاي كه فرد بتازگي وارد آن شدهاست ،پيگيري اخبار محلي •
است .استفاده و تمرين زبان ايسلندي نيز موثر است.
و كانال تلويزيوني دولتي ،امكان مشاهدهي اخبار و دسترسي به حجم زيادي از www.ruv.isازطريق وبسايت •
 ،يك نهاد دولتي RÚVمحتوا براي كودكان وبزرگساالن وجود دارد كه برخي از آنها زيرنويس ايسلندي هم دارد.
است.
يك پايگاه خبري انگليسيزبان است و داراي اخبار و اطالعاتي درمورد جامعهي ايسلند • www.grapevine.is
 Iceland Monitorاست .بسياري از رسانههاي خيي ديگر ني ،در ميان مردم ايسلند محبوب هستند.)monitor.is (mbl.is
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برابري
زمان كه از برابري صحبت مكنيم ،آنچه كه اغلب به آن اشاره مشود• ،
ً
حقوق يكسان مرد و زن است .آنچه كه معموال امروزه به آن
اشاره مشود ،برابري در مفهوم گسيهتر است كه اغلب بهعنوان «برخو
رد برابر» از آن ياد مشود :كليهي افراد ،فارغ از
َ
سن ،اصلونسب ،توانان جسم ،جنسيت ،مذهب
و يا گرايشات جنس ،بايست از حقوق
و فرصتهاي يكسان بهرهمند باشند.
يك از معان برابري آن است كه افراد• ،
از فرصتهاي يكسان جهت اثرگذاري و مشاركت در جامعه برخوردار
باشند؛ در مسئوليتها و مزاياي جامعه سهيم باشند
و هيچكس نبايد نگران سوءاستفاده يا خشونت باشد.
Mynd frá VMST
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آزادي بيان
آزادي بيان به اين معنا است كه همهي افراد آزاد هستند تا نظرات خود •
را پيامون سياست ،اعتقادات مذهت و ساير مسائل ،بدون ترس
از مورد آزار و اذيت قرارگرفي بيان كنند.
آزادي بيان براي اشخاص ،راديو ،تلويزيون ،روزنامهها و رسانههاي اجت •
مایع بهكار مرود.

بااينحال ،افيازن ،نفرتپراكت و يا تبعيضگران عليه افراد در •
گفتمان عموم ،چه بهصورت كالم و چه نوشتاري خالف قانون است.

Mynd frá VMST
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حمايت حقوق
شهروندان ايسلندي از حمايت حقوق بهرهمند هستند .يك از معان حمايت حقوق آن است كه• :
هيچكس نبايد بدون گذراندن رسيدگ عادالنه ،محكوم به زندان شود .اين بدان معنا است كه پرونده در •
دادگاه ،با حضور وكيل حقوق برریس مشود و يك هيئت قضان مستقل ،درمورد مجرم بودن يا نبودن
متهم تصميم مگيد .بهدنبال صدور حكم دادگاه ،مجازان تعيي مشود.
در طول زمان كه پليس به برریس پرونده مپردازد ،متوان متهم را در بازداشت نگه داشت .يك قاص بايد درمورد •
موضوع بازداشت متهم ،راي صادر كند.
فرد متهم ،در طول بازجون از حق مشاورهي حقوق برخوردار است• .
شخص كه گز ر
اریس را به دادگاه تحويل مدهد ،اما تسلط كاق به زبان ايسلندي ندارد ،حق دارد •
با پرداخت هزينه از سوي دادستان ،از يك ميجم شفاه كمك بگيد.
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آزادي در دين و آزادي در همن
شيت و روابط
آزادي در دين به معت آزادبودن افراد در انتخاب دين است •
و يا اينكه تصميم بگيند به هيچ سازمان مذهت تعلق نداشته باشند.
در ايسلند ،آزادي در دين وجود دارد
اما كليساي مل ،پيو مسيحيت انجيل (پروتستان) لوتري است .كليساي دولت ،بزرگترين كليساي ا
يسلند و كليساي كاتوليك ،دومي كليساي بزرگ است و چندين سازمان
فعال مذهت ديگر ني در اين كشور وجود دارند.

بههيچوجه افراد ،مجبور به عضويت در سازمانهاي مذهت و يا ترك آنها نمشوند• .
مهمترين مواردي كه پيامون آزادي در همنشيت و روابط درنظر گرفته مشود ،به رشح زير است• :
برخورداري از حق عضويت در يك سازمان يا حزب سيایس ،بدون داشي ترس از مورد آزار •
قرارگرفي يا بازداشت شدن.
برخورداري از حق عضويت در يك اتحاديهي صنف (تجاري) ،بدون داشي ترس از مورد آزار •
قرارگرفي يا بازداشت شدن.
برخورداري از حق بيان نظرات و عقايد فردي ،ازطريق اعياض حقوق• .
13
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ر
حقوق بش و دفاتر مشاوره
دفي حقوق ر
بش ايسلند ،درسطح منطقهاي فعاليت مكند .اين دفي ،يك نهاد مستقل است كه درراستاي مسائل •
همچون تروي ج حقوق ر
بش فعاليت دارد.
همچني اين دفي ،وظيفهي نظارت بر اوضاع حقوق ر
بش در ايسلند را برعهده دارد .اعضاي اين دفي ،به مهاجران •
مشاورهي حقوق مدهند.
بش ايسلند است كه مسئول اجراي سياست حقوق ر
شهر ريكياويك ،مقر دفي دموكرایس و حقوق ر
بش در اين شهر •
مباشد.
خدمات مشاورهي مهاجرن ،در سال  ۲۰۲۱رشوع بهكار خواهدكرد و مقر آن ،در شهر ريكياويك خواهد بود• .

مركز چندفرهنك اطالعان ،ازطريق شمارهي  ۴۵۰۳۰۹۰مشاورهي تلفت ارائه مدهد و •
ني اطالعان به زبانهاي مختلف داردwww.mcc.is.وبسايت فعال
14
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سيستم رفاه
در ايسلند ،اصطالحا يك سيستم رفاه وجود دارد كه جنبههاي اسایس زندگ روزمره شامل• :
كيفيت زندگ ،آموزش و خدمات بهداشت را دربر مگيد .هزينهي اين سيستم ،ازطريق نظام ماليان
تامي مشود.

در يك كشور ُمرفه ،دولت و شهرداريها جهت اطمينان از اينكه تمام شهروندان از نيازهاي اسایس •
زندگ مانند مسكن ،غذا ،مراقبتهاي پزشك و آموزش برخوردار هستند ،بودجهاي را تخصيص
مدهند .اين موضوع ،تماما بهدليل مشاركت افراد شاغل ،در پرداخت مالياتهايشان است.
همچني ،مردم ايسلند متوانند براي خود مزايا جمعآوري كنند ،حق دارند شغلشان را ترك كنند و •
درصورنكه شغلشان را از دست بدهند و يا آسيب ببينند ،متوانند از مزاياي دوران بيكاري و يا
بيماري بهرهمند شوند.

Mynd frá VMST
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اگر فرد به مدت طوالن گرفتار بيماري شود ،متواند جهت دريافت مزاياي دوران بيماري ،به ادارهي •
) و يا براي دريافت مستمري توان ر
بخس ،به Sjúkratryggingar Íslandsبيمهي درمان ايسلند (
) اين كشور مراجعه كند .مستمري Tryggingastofnun ríkisinsسازمان دولت تامي اجتمایع (
ازكارافتادگ ،براي افراد  ۱۸تا  ۶۷سال درنظر گرفته شدهاست كه بهدليل كاهش توانان كاركردن،
قادر به برعهدهگيي مشاغل تماموقت نيستند .افراد  ۶۵سال به باالن كه حداقل بهمدت سه سال
مستمري پيي برخوردار مشوند.
ساكن ايسلند بودهاند ،از
2021
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دولت و شهرداريها
دولت ایسلند ،مسئوليت امور مال ،سیاست خارج ،امور قضان و انتخابات این کشور را برعهده دارد كه اينها رصفا بخش كوچك از •
مسئوليتهاي دولت است .دولت ايسلند در بیشي بخشهاي جامعه ،ازجمله :امور اقتصادی ،امنیت عموم ،آموزش ،بهداشت،
حفاظت از محيطزيست ،حقوق ر
بش ،علوم و نوآوری ،سياستهان را شكل مدهد.
بيش از  ۷۰شهرداري در اين كشور وجود دارد كه هر كدام از آنها ،چندين شهرك و روستا را دربر مگيد .شهرداريها مسئوليت امور •
زير را برعهده دارند:

فعاليت مهدكودكها ،مدارس ابتدان و فعاليتهاي دوران فراغت كودكان •
ارائهي آموزش و ياريرسان به خانوادههاي داراي مشكل و فراهمآوردن برج امكانات براي مردم؛ بهعنوان مثال :امكان •
درخواست مساعدت مال آن از شهرداري در زمان مواجهه با رشايط خاص و دريافت مساعدت
ارائهي خدمات و درنظر گرفي تمهيدات زندگ ،براي شهروندان مسن و معلولي• .
ر
ورزیس ،حملونقل عموم ،برنامهريزي و موارد ديگر •
مديريت جمعآوري زبالهها ،استخرهاي شنا ،كتابخانهها ،سالنهاي
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وزارت كار
)Vinnumálastofnun ،وزارت كار ( •
مسئول كمك به افرادي است كه بيكار شدهاند و بهدنبال شغل هستند.
در اين وزارتخانه،
مردم متوانند درخواست مزاياي بيكاري كنند و ني ،مشاورهي شغل و تحصيل دريا
فت نمايند.
كسان كه از مزاياي بيكاري برخوردار هستند ،بايست هميشه بهدنبال يافي شغل •
و آمادهي رشكت در آمادگهاي الزم براي بازار كار باشند؛ بهطور مثال ازطريق گذرا
ندن دورههاي اجباري ،ازجمله دورههاي [يادگيي] زبان ايسلندي.

Mynd frá ja.is
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والدين آينده متوانند ازطريق صندوق مرخص مخصوص زايمان /پدرشدن ،براي ا •
ين دوران ،درخواست مرخص كنند .ميان حمايت كه آنها دريافت مكنند ،بستك
به اين دارد كه آيا والدين بهصورت تماموقت شاغل هستند يا نه
و اينكه ميان حقوقشان چهقدر است .دانشجويان و افرادي كه بهطور تماموقت
شاغل نيستند ،متوانند براي دريافت كمكهزينهي زايمان /پدرشدن درخواست
دهند.
www.landneminn.is
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سایتها
/www.althingi.is

www.mbl.is

www.asatru.is
/www.bahai.is

www.mcc.is
www.reykjavik.is/mannrettindi

www.catholica.is

www.ruv.is

www.covid.is

www.sjukra.is
www.syslumenn.is/thjonusta/utgefinleyfi/listi-yfir-skrad-trufelog-og/lifsskodunarfelog

www.dv.is
www.facebook.com/Felag.Muslima/
- /www.facebook.com/foundationoficeland

www.thjodskra.is

www.faedingarorlof.is

www.tr.is

www.grapevine.is

www.vedur.is

/www.humanrights.is

www.visir.is

www.island.is

www.vmst.is

www.kirkjan.is
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