سئیظ ػوْهی اداسٍ هِاخشت دس اًتماد اصخْد " :هٌاتغ ٌُگفت تشای کٌتشّل "

دّعال لثل اداسٍ هِاخشت تا تفشیو تَ دًثال اًسشاف ًاچیض اص ؽشایو اخاصٍ کاس ؽذ ّ
اکٌْى سئیظ ػوْهی اداسٍ هِاخشت هیکائیل ستیٌْیک اص سّػ اداسٍ خْد اًتماد هیٌوایذ .
اّ دس یک گفتگْ تا خثشًگاس سّصًاهَ عْیٌغکا داگثالدت ( )SvDهیگْیذ کَ هٌاتغ تغیاس
صیاد فشف کٌتشّل تفشیو آهیض گشدیذ کَ ایي خْد یک دلیل تشای اًتظاس هْالًی هسغْب
هیگشدد.
هیکائیل ستیٌْیک عال گزؽتَ تسیث سئیظ ػوْهی اداسٍ هِاخشت همشس ؽذ  .اّ دس خضاى
عال گزؽتَ تسیث عشپشعت اداسٍ هِاخشت ایفای ّظیفَ هی ًوْد.

Ebba Blume
گضاسػ ّاسصیاتی سّصًاهَ عْیٌغکا داگثالدت () SvDپیشاهْى اخشاج افشاد تسقیلکشدٍ
تا في آّسهغلکی ُن ًاسمایتی ّ ُن هٌاظشٍ ُایی دس هْسد ایٌکَ اداسٍ هِاخشت چگًَْ تَ
دسخْاعت ُای اخاصٍ کاس تشای افشاد تسقیلکشدٍ ّ هتخقـ دس ػشفَ تکٌْلْژی
اهالػاتی ) (ITسعیذگی هیٌوایذ گشدیذ  .اص خولَ ایٌکَ اعتفادٍ کوتش اص سخقتی ُای تا
هؼاػ ( ّ )semesterیا ایٌکَ کاسفشهای عاتمَ دس گشفتي تیوَ ُا عِل اًگاسی ًوْدٍ ّ
ایي دلیلی ؽذٍ تشای تقوین گیشی غشك دیپْست ُوچْ افشاد .
اکٌْى هیکائیل ستیٌْیک (  )Mikael Ribebenvikسئیظ ػوْهی اداسٍ هِاخشت اص خْد
اًتماد هیٌوایذ کَ اداسٍ هِاخشت هی دّ عال اخیش هٌاتغ تغیاس تضسگ سا فشف یافتي
ًمایـ تفشیو آهیض ؽشایو اخاصٍ کاسی ًوْدٍ کَ دس ًتیدَ عثة هْالًی ؽذى صهاى
تشسعی دسخْاعت ُای الاهت تشاعاط کاس گشدیذٍ اعت .

اّ فکش هیکٌذ کَ ایٌِن ػْالة لْاًیٌی اعت کَ دس تغیاسی لنایا ،غیش هتٌاعة هیثاؽذ  .اّ
ػالٍّ هیٌوایذ کَ ػمیذٍ اّ ّ یا دیذگاٍ دیگشاى دس تشسعی لنایای ػذلی دخیل ّ هٌاعة
ًوی تاؽذ ّ امافَ هیکٌذ کَ یک زکن هسکوَ هافْق هِاخشتی کَ زیثیت خو هؾی سا
داؽتَ ّ دّ عال لثل فادس گشدیذ عثة ؽذ کَ اداسٍ هِاخشت تَ ایي ؽیٍْ کاس ًوایذ.
پرسش خبرنگار  ،به کدام شیوه ؟
سئیظ اداسٍ هِاخشت  :دسزکن [هسکوَ هافْق هِاخشتی ] گفتَ هیؾْد کَ کْچکتشیي
اًسشاف دس ُش هاٍ هیتْاًذ ػْالثی سا تشای هغتخذم تثاس تیاّسد  .تؼذ اص فذّس ایي زکن ،
اداسٍ هِاخشت تَ عْاتك هتمامی کاس( هغتخذم ) پیشاهْى تمافای اخاصٍ کاس ّ اخاصٍ
الاهت دس ُش هاٍ ًگاٍ ًوْدٍ اعت  .تشای ایي کٌتشّل ؽذیذ هٌاتغ تضسگ تخقیـ یافت .
ایي اعتشاتیژی اگاُاًَ اداسٍ هِاخشت ًثْدٍ تلکَ دسًتیدَ زکن [ هسکوَ هافْق هِاخشتی
ّ یا هسکوَ ػالی دس اهْس هِاخشت ]تْدٍ اعت.
ها ایٌشا هْسی تفغیش ًوْدین کَ کْچکتشیي اًسشاف اص ؽشایو کاسی دلیلی هیگشدد کَ تش
اعاط آى ًثایذ اخاصٍ [ کاس ّ الاهت ] فادس گشدد.

اهاتقْیشی کَ هیکائیل ستیٌْیک اسائَ هیذُذ تْعو ُوَ( زمْلذاًاى ) هْسد
لثْل لشاس ًویگیشد  .تؼذاد صیاد زمْلذاًاى کَ خثشًگاس سّصًاهَ عْیٌغکا
داگثالدت ُوشایؾاى فسثت کشدٍ هیگْیٌذ کَ زکن [ هسکوَ هافْق هِاخشتی ]
ًثایذ تؾکلی کَ اداسٍ هِاخشت آًشا تفغیش هیٌوایذ  ،تفغیش ؽْد ّ تخقْؿ
ایٌکَ زکن هسکوَ دس هْسد فشدی اعت کَ ؽشایو هؼیؾت سا پْسٍ ًکشدٍ ّ ُیچ
چیضی تطْس هؾخـ دس هْسد خطاُا دس تیوَ گفتَ ًؾذٍ اعت .
تٌاتشایي  ،آیا ایي تفغیش اداسٍ هِاخشت هیثاؽذ؟
هیکائیل ستیٌْیک هیگْیذ ":ها چٌیي تفغیش ًوْدین کَ کْچکتشیي اًسشاف اص
ؽشایو کاسی دلیلی هیثاؽذ کَ اخاصٍ [ اخاصٍ کاس ّ اخاصٍ الاهت ]فادس ًگشدد.
اگش ها تفغیش ًادسعتی اص زکن هسکوَ هیٌوْدین دسایٌقْست هسکوَ دس اهْس
هِاخشت اص فیقلَ ها زوایت ًوی ًوْدًذ".
تؼذاد صیاد زمْلذاًاى هیگْیٌذ کَ ؽوا تْخَ تَ پشًغیپ تٌاعة کَ دس لاًْى اتثاع خاسخی
دسج اعت ّتشهثك آى خضا ُا ًثایذ غیشهتٌاعة تا تخطی اص لاًْى تاؽذ ،تْخَ ًذاسیذ ؟

پاعخ  :تا عال  2015توام تقاهین ها تشاعاط اسصیاتی هتٌاعة اتخار هیگشدیذ .دساًْلت ها
تَ ایي عْال ًگاٍ هیٌوْدین کَ " آیا ؽشکت لادس تَ تاهیي ؽشایو کاسی خْاُذ تْد؟".
اهاعپظ تشاعاط زکن سٌُوْدی { هسکوَ هافْق هِاخشتی } عْاتك ؽشایو کاسی سا تَ
تشسعی گشفتین .
الذاهات اداسٍ هِاخشت تَ دلیلی ًمل کٌْاًغیْى اسّپایی ًیض اًتماد هیگشدد صیشا ایي
کٌْاًغیْى اصزشین صًذگی خقْفی افشادیکَ دسعْیذى کاس ّصًذگی هیٌوایٌذ زوایت
هیکٌذ.
هیکائیل سیثٌْیک :
ـ کٌْاًغیْى اسّپایی خضلْاًیي عْیذى هسغْب ؽذٍ ّ هسکوَ ُای هِاخشت دس تقاهین
ؽاى اص آى پیشّی هیٌوایٌذ .هسکوَ ُای عْیذى اص فیقلَ ُای ها زوایت هیٌوایٌذ ّ ایي
تذیي اعاط ها اص لْاًیي خاسی تفغیش دسعت هیٌوایین .
سّصًاهَ  :کاسهٌذ(هغتخذم) هاُش ّ هغلکی تٌاتش اؽتثاُات ًاچیض کاسفشها اص عْیذى
اخشاج هیگشدد  .آیا لناّت تاى گاُی ًاهؼمْل ًویثاؽذ ؟
هیکائیل ستیٌْیک هیگْیذّ :لتی یک فیقلَ غیشهؼمْل پٌذاؽتَ هیؾْد کَ اداسٍ خالف
هشصالؼول هسکوَ هافْق هِاخشتی ػول ًوایذ  .فشف ًظش اص ایٌکَ هي چگًَْ فکش
هیکٌن ،هي ًویتْاًن لْاًیي سا تغییش دُن ُ .ش صهاًی ها اًسشافی سا اص ؽشایو کاسی
دسیافت ًوایین هْظف تَ اخشای زکن هسکوَ هافْق هِاخشتی هیؾْین.
اّ اداهَ هیذُذ :
ها عؼی هیکٌین کَ تا توام تْاًایی اص لْاًیي خاسی پیشّی ًوایین  .تغیاسی فکش هیکٌٌذ کَ
ایي پیشّی هشتغ ؽکل { اًؼطاف ًاپزیش} اعت ّ ها تایذ یک گام تَ ػمة گزاؽتَ دس
تقاهین خْد لناّت ُای هؼمْل اتخار ًوایین  .هي یک فشد هتفکش ام ّ هیتْاًن تثیٌن کَ
ًتایح تشخی تقاهین خیلی ػدیة ّغشیة اعت .اها ایي تذیي هؼٌی ًیغت کَ ًظشیات
ؽخقی هي تاالی چْکات همشسات تاثیش تگزاسد.
اداسٍ هِاخشت خْد تقوین هیگیشد کَ چگًَْ اًسشافات{ اص ؽشایو کاسی} سا خغتدْ ّ
کٌتشّل ًوایذ .
آیا ػالالًَ تَ ًظش ًویشعذ کَ ؽوا هٌاتغ صیاد اص پْل هالیَ دٌُذگاى سا توٌظْس اسصیاتی
عْاتك ( هاعثك ) هاٍ تَ هاٍ ّ چٌذ عال تذًثال کْچکتشیي اًسشاف دس ؽشایو اعتخذام
کاسهٌذ( هغتخذم ) هقشف هیکٌیذ؟

هیکائیل ستیٌْیک  :هٌاتغ ٌُگفت ّّلت صیاد تذیي ؽکل فؼالیت ُای کٌتشّلی ّ پیگیشی

تفشیو آهیض توقشف هیشعذ  .ایي ُن یکی اص دالیل اًتظاس هْالًی ّ هذت هْالًی تشای
تشسعی اخاصٍ کاس( هدْص کاس) هیثاؽذ .اصیٌشّ هي دس هشذ الذام هلی کَ تشای زکْهت
دس آغاص عال سّاى اسایَ کشدٍ ام  ،پیؾٌِاد ؽذٍ کَ ها تؼْك آى کٌتشّلِای تشاعاط ًؾاى
() indikationsbaserade kontrollerاًدام دُین  .ایي تذیي هؼٌی کَ ها آًؼذٍ دّعیَ
ُایشا تاصسعی خْاُین ًوْد کَ ًادسعت تَ ًظش هیشعٌذ .
تطْس هؾخـ تَ چی هؼٌی اعت ؟
پاعخ  :هیگْیین کَ ها ،دسآهذ یک ؽخـ تا آگاُی دسآهذ دّعالَ { اص اداسٍ هالیات } سا
ًگاٍ هیکٌین ّ هی تیٌین کَ هؼاػ ُا تمشیثا یک کوی اص زذ هؼیي تداّص کشدٍ کٌتشّل
هتزکشٍ ًؾاى هیذُذ کَ هغتخذم هؼاػ پائیي تش ًویگیشد ّ ها ًیاصی ًخْاُین داؽت کَ
هؼاػ ُش هاٍ ّی سا اسصیاتی کٌین  ّ .اها اگش هؼاػ دس هشص زذهؼوْل لشاس داؽتَ دس
ت کٌین.
آًقْست ها آًشا اسصیاتی خْاُین ًوْد ّاهکاى داسد کَ کوثْدیِای ًاچیص سا دسیاف
دس ایٌسالت لناّت ها تشاعاط ؽیٍْ عاتك خْاُذ تْد  .تفاّت دس ایي اعت کَ ها هٌاتغ
خْد سا دس آًدایی کَ هفیذ اًذ توقشف خْاُین سعاًذ .اکٌْى تقوین دس هْسد ؽیٍْ خذیذ
کاس اتخار ؽذٍ اعت اها پیادٍ عاصی تغییشات تَ صهاى ًیاص داسد.
آیا ؽوا ؽخقا صیش تاثیش ایي تسث ُا لشاس گشفتَ ایذ؟
پاعخ :هیکائیل ستیٌْیک هیگْیذ کَ تلی ّ ،امر اعت کَ هي صیش تاثیش ؽذیذ لشاس هیگیشم
 .اصیٌشّ هي یک گشّپ سفشیٌظ سا ایداد کشدٍ کَ چگًَْ کاس ُا سا تِتش تغاصین ّ چگًَْ
ؽیٍْ کاس سا تغییش دُین .
اسصیاتی سّصًاهَ عْیٌغکا داگثالدت (  )SvDپیشاهْى "دیپْست افشاد هاُشّ ّسصیذٍ "
ًؾاى هیذُذ کَ هی دّ عال تؼذاد پاعخ ُای هٌفی تَ دسخْاعتی اخاصٍ الاهت دایوی تشای
هغتخذهیي تا تسقیالت ػالی دس تخؼ في آّسی ّ کوپیْتش تطْس چؾوگیش افضایؼ یافتَ
اعت .
دالیل تقاهین اخشاج ُا هیتْاًذ ایي تاؽذ کَ هغتخذم سخقتی تا هؼاػ کوتشی گشفتَ ّ
هقشّف پشّژٍ ُای کاسی دس خاسج اص عْیذى تْدٍ ّیا ایٌکَ کاسفشها ُا دس لغوت اخز
تیوَ تؼلل ًوْدٍ اًذ .
دس عال  2018دس لاًْى تغییشاتی تؼول اهذ هثٌی تش ایٌکَ ؽشایو کاسی تشای هغتخذهیي
اتثاع خاسخی ًثایذ ًغثت تَ هغتخذهیي اتثاع عْیذى کَ دس لشاسداد کلکتیف ( دعتَ خوؼی
) ّیا هشصالؼول دس ُواى کغثَ ّ سؽتَ تغدیل ؽذٍ ،تذتش تاؽذ .تشای ایٌکَ یک فشد تثؼَ
خاسج اتسادیَ اسّپا تتْاًذ ؽشایو کاسی سا تشای فذّس اخاصٍ کاسی دس عْیذى پْسٍ کٌذ ،

تایذ زوایت تیوَ کَ دس لشاسداد کلکتیف تغدیل ؽذٍ سا داؽتَ تاؽذ.ایي تذیي هؼٌی اعت کَ
ایي فشد تایذ تیوَ ُای هشینی  ،فذهَ کاسی  ،زیات ّ تیوَ ُای تماػذ سا داؽتَ تاؽٌذ.
دسفْستیکَ ایي تیوَ ُا سا ًذاؽتَ تاؽذ تَ تمامای الاهت تشاعاط کاس ؽاى سد هیگشدد ّ
اداسٍ هِاخشت دس هْسد دیپْست تقوین اتخار هیٌوایذ.
یک زکن هسکوَ هافْق هِاخشتی دس عال  ) MIG 2015:11( 2015فادس گشدیذ کَ
زیثیت خو هؾی سا تشای ُوچْ دّعیَ ُا خْاُذ داؽت ّ توام هسکوَ ُااص ایي زکن
هسکوَ هافْق هِاخشتی ( هسکوَ ػالی دس اهْس هِاخشت ) پیشّی هیٌوایٌذ .زکن هسکوَ
هافْق هِاخشتی پیشاهْى یک فشد تْد کَ دس صهاى اعتخذام خْد هی یک هشزلَ ًتْاًغتَ
تْد ؽشایو اداسٍ هِاخشت سا تخاهش توذیذ اخاصٍ کاس پْسٍ ًوایذ ّ تذیي هؼٌی کَ اّ
ًتْاًغتَ تْد دس هاٍ زذالل  -1300کشّى ػایذ ( هؼاػ ) داؽتَ تاؽذ  .دس زکن هسکوَ
هافْق هِاخشتی ًیض اهذٍ تْد کَ اداسٍ هِاخشت فالزیت داسد تا عْاتك ؽشایو کاس ی
هغتخذم سا ًگاٍ ًوایذ (.هٌثغ سّصًاهَ )
تشخوَ ً :غین عسش
هتي افلی
https://www.svd.se/migrationsverkets-gd-for-mycket-nitisk-kontroll
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دس اًتشًیت اخطاسیَ ُا تخؼ هیؾْد کَ تَ عْیذى ًشّیذ !
سفتاس اداسۀ هِاخشت تا کاسفشهایاى (هالکیي هْعغات) دس تخؼ کوپیْتش ّ تخٌیک ،تاالی
ؽِشت عْیذى دس عطر خِاى تاثیش گزاؽتَ اعت .زاال دس ّیثالگ ُا ّ تاالس ُای گفتگْ
دس اًتشًیت اخطاسیَ ُای دس استثاه تَ کْچیذى تَ عْیذى پخؼ هیؾْد.
خاًن  Charlotte Olssonهتخقـ عیاعت تداسی دس اتاق ُای تداست دس اعتکِلن ایي
هْمْع سا ًتیدۀ هثیؼی اخشاج افشاد اص عْیذى هیذاًذ.
آلای Carl Johan Hamiltonهذیش ػاهل اداسۀ اعتخذام ( )Antsکَ عاالًَ فذ ُا تي سا
اص کؾْس ُای خاسج اص اتسادیَ اسّپا اعتخذام هیکٌذ هیگْیذ ایي آّاصٍ کَ عْیذى یک
کؾْسیغت کَ ًیشّی کاس سا تَ عادگی اخشاج هیکٌذ ،پخؼ ؽذٍ اعتً .اهثشدٍ هیگْیذ
ـ دس گزؽتَ یافتي اؽخاؿ هثالَ اص کؾْس ٌُذّعتاى کاسی تمشیثا َ عادٍ ای تْد ّلی ایي کاس
دس خشیاى عال ُای اخیش تَ زذ صیاد هؾکل ؽذٍ اعت .تؼذادی صیادی اص ُویي افشادی کَ
تؼذا َ اص عْیذى اخشاج هیؾًْذ ًیض (اص تاتت اخشاج ؽاى) هخالفتی ًوی کٌٌذ صیشا دس عشاعش
خِاى تَ آًِا ًیاص اعت.

اّ دس اداهَ هیگْیذ
ـ ّلتی ؽخـ ایي اهکاى سا داؽتَ تاؽذ کَ اص هیاى ُوَ کؾْس ُای خِاى یکی سا اًتخاب
کٌذ ،اًتخاب آهذى تَ عْیذى تقوین خیلی تضسگی اعت .دس ایي اًتخاب ػذم اهویٌاى دس ایي
هْسد کَ آیا ؽخـ هیتْاًذ دس عْیذى تالی تواًذ هیتْاًذ ًمؼ ػوذٍ داؽتَ تاؽذ.
خاًن  Charlotte Olssonهتخقـ عیاعت تداسی دس اتاق ُای تداست دس اعتکِلن ًیض
تَ ایي تاّس اعت کَ اخشاج اؽخاؿ هغلکی اص عْیذى تاالی ؽِشت ایي کؾْس تاثیش
هیگزاسد.
ـ ایي یک پیاهذ هثیؼی تْدٍ ّ ؽشکت ُا هْعغات ًیض اص ایي تاتت هؾْػ هیثاؽٌذ .ها آى
اؽخاؿ هغکلی سا اص کؾْس اخشاج هیکٌین کَ تَ آًِا ّاتغتَ این.
تلخیـ ّ تشخوَ اص ازوذ میا داًؼ
هٌثغ
…https://www.svd.se/expert-utvisningarna-paverkar-sveriges-r
دس ُویي استثاه تخْاًیذ
/…http://www.afghanha.se/…/%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D

دس ُویي ساتطَ دس لیٌک صیش تخْاًیذ :

http://www.afghanha.se/2017/07/22/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D
B%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%AA%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-

%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF/

فشدی کً اص سخصتی ٌای با معاش کمتش استفادي
کشدي بُد ـ اکىُن با خطش اخشاج اص سُیذن سَبشَ
است
ػثواى آفف ُفت عال لثل اص پاکغتاى تَ عْیذى آهذً .اهثشدٍ داسای تسقیالت ػالی تْدٍ ّ دس عْیذى
داسای کاس ّ خاًْادٍ هیثاؽذ .اها ػثواى آفف اکٌْى تا خطش اخشاج اص عْیذى سّتشّ هیثاؽذ صیشا اّ
اص سخقتی ُای تا هؼاػ (تؼطیلی تا زمْق) خیلی کن اعتفادٍ کشدٍ اعت.
ػثواى آفف ُفت عال لثل تشای گشفتي هاعتشی دس سؽتۀ کوپیْتش عایٌظ دس Mälarhdalens
 Högskolaدس ؽِشّ Västeråsاسد عْیذى گشدیذ .اّ چِاس عال لثل دس  Sellbranchدس اعتکِلن کَ
یک ؽشیک سعوی ؽشکت ُای  Dailymail.com ّ yahoo,Twitterدس ؽوال هیثاؽذتَ زیث آهش
پشّژٍ تَ کاس آغاص ًوْد .اکٌْى اّ دس یک پشّژۀ  Yahooعشگشم کاس هیثاؽذ.
ػثواى اصدّاج ًوْدٍ ّ داسای دّ فشصًذ ـ یک دختش ُؾت عالَ ّ یک پغش چِاس عالَ هیثاؽذ کَ دس
عْیذى تْلذ ؽذٍ اعت.
دس ایي اّآخش اّ هیخْاعت تشای دسیافت اخاصۀ الاهت تماما ًوایذ ّلی دس ػْك تا یک فیقلۀ تکاى
دٌُذۀ اداسۀ اهْس هِاخشت سّتشّ ؽذ  :تقوین هثٌی تش اخشاج اّ اص عْیذى .دلیل تقوین اداسۀ اهْس
هِاخشت ایٌغت کَ اّ اص سخقتی ُای تا هؼاػ خیلی کن اعتفادٍ کشدٍ اعت .اّ دس خشیاى عال گزؽتَ
فشفا َ  9سّص هشخقی گشفتَ ّ  21سّص دیگش هشخقی اػ سا رخیشٍ کشدٍ تْد .الثتَ ایي کاس دس
ًتیدۀ تفاُن دّ خاًثَ تیي اّ ّ اداسۀ کاسػ فْست گشفتَ تْد.
اّ دس ایي هْسد هیگْیذ  :ها ایي هْمْع سا تا اتسادیۀ فٌفی ّ ُوچٌاى اداسۀ هالیَ دس هیاى گزاؽتَ
تْدین کَ آًِا ًیض اص تْافك ؽاى دس ایي هْسد تَ ها اهالع دادٍ تْدًذ.
ُش چٌذ اکٌْى اداسۀ کاس اّ زامش تَ پشداخت خشیوَ اص تاتت تشّص اؽتثاۀ هزکْس اعت اها تا آًِن
ػثواى تا تِذیذ اخشاج اص عْیذى ُوچٌاى سّتشّ هیثاؽذ.

تَ تاّس  Fredrik Sellgrenهذیش ػاهل  Sellbranchػثواى آفف یک ؽخـ کلیذی ّ هِن تشای
هْعغۀ آًِا هیثاؽذ.
ـ اّ تشای ها خیلی تا اسصػ اعت .لاتلیت ّ داًؼ اّ دس Yahooدس عْیذى ّخْد ًذاسدُ .وچٌاى
ؽشایو کاسی اّ خیلی تِتش اص آًغت کَ تَ تاّس هشفیي تاصاس کاس ،کوتشیي ؽشایو پٌذاؽتَ هیؾْد.
آلای  Fredrik Selgrenدس اداهَ هیگْیذ کَ اخشاج ػثواى اص عْیذى تشای ؽشکت آًِا خیلی گشاى
توام ؽذٍ ّ ایي هْمْع تشای تاصاس کاس دس عْیذى ًیض تذ خْاُذ تْد.
ـ تشای کاسفشهایاى (هْعغات) ؽشایو خیلی هؾکلی گزاؽتَ هیؾْد تا دسعت ػول کٌٌذ .اها دس ایي هْسد
کَ دسعت چیغت،تَ کاسفشهایاى (هْعغات) چیضی گفتَ ًویؾْد ّ آًِا ًخغت صهاًی ایي هطلة سا
هیذاًٌذ کَ چیضی ّالغ ؽذٍ تاؽذ.
تَ تاّس Clarende Crafoordسئیظ اداسۀ  Centrum för rättvisaیا ”هشکض ػذالت ّ اًقاف” دس
ایي اّآخش افشادی صیادی تَ دالیلی هؾاتَ هاًٌذ ػثواى زکن اخشاج اص عْیذى سا دسیافت کشدٍ اًذ.
ًاهثشدٍ دس ایي هْسد تَ سّصًاهۀ عْیٌغکا داگثالدت () Svdچٌیي هیگْیذ ”اکثشیت افشادی کَ ًضد ها
هشاخؼَ هیکٌٌذ تَ ایي دلیل زکن اخشاج اص عْیذى سا دسیافت کشدٍ اًذ کَ آًِا اص سخقتی تا هؼاػ
خیلی کن اعتفادٍ کشدٍ اًذ”.
خاًن  Alexandra Eliasگضاسؽگش هطثْػاتی اداسۀ اهْس هِاخشت تَ سّصًاهۀ Svdگفتَ اعت کَ
دس هْسد لنیۀ هْسد تسث ًویتْاًذ فسثت کٌذ.
اّ تَ هْس کل تَ آى لاًْى کاس اؽاسٍ هیکٌذ کَ ؽاهل ؽشایو ّ همشساتی هیؾْد کَ دس ٌُگام فذّس
اخاصۀ کاس هطاتك آى ػول هیگشدد.
کاسفشها فشفا َ صهاًی هیتْاًذ اخاصۀ کاس سا پیؾٌِاد کٌذ کَ ُوَ ؽشایو ّ زمْق هشاػات ؽذٍ تاؽذ.
عپظ ُویي هْمْع یؼٌی تکویل ُوَ ؽشایو ،دس ٌُگام فذّس اخاصۀ الاهت تْعو اداسٍ اهْس
هِاخشت تاصسعی هیگشدد.
تَ گفتۀAlexandra Eliasتشای آى کَ اخاصۀ کاس لاتل اػتثاس ؽٌاختَ ؽْد تایذ ؽکل اعتخذام دس
تشگیشًذۀ ُوَ ؽشایطی تاؽذ کَ ًظش تَ هْاد لاًْى هؾخـ عاختَ ؽذٍ اعت .هثالَ ”هقًْیت اعتخذام”
 ّAnställningsskyddیا ُن هشخقی تا هؼاػ(  .)Semesterاّ دس اداهَ هیگْیذ لاًْى تَ یک
کاسفشها ایي زك ّ اهکاًشا ًویذُذ کَ تؼذ اص ّلْع اؽتثاٍ تتْاًذاؽتثاُات اؽشا دس لشاسدادی کَ تا یک
فشد داؽتَ اعت افالذ کٌذ.
اما چشا دس چىیه حاالت ضخص کاسمىذ بً جای کاسفشما جضا میبیىذ ،صیشا دس َاقع ایه کاسفشما است کً
ضشایط بشایص گزاضتً ضذي است؟
خاًن Alecandra Eliasهیگْیذ اداسۀ اهْس هِاخشت ایي عْال سا تا دّلت هطشذ ًوْدٍ ّ گفتَ اعت
کَ پی آهذ ُای ایي لاًْى تاػث هیگشدد تا ؽخـ کاسهٌذ (اعتخذام ؽذٍ) تَ ؽذت هتنشس گشدد.
دس هْاسدی هؾاتَ تَ لنیۀ ػثواى اداسۀ اهْس هِاخشت تَ یک ”لنیۀ سٌُوْى” هسکوۀ اهْس هِاخشت
( )2015:11اؽاسٍ هیکٌذ .دس آى لنیَ تماما توذیذ اخاصۀ الاهت یک ؽخـ تَ آى دلیل سد گشدیذٍ تْد

کَ ًاهثشدٍ دس خشیاى یک هذت صهاى ًتْاًغتَ تْد ؽشه اخز هؼاػ هاُاًۀ  13000کشّى سا پْسٍ کٌذ.
(یؼٌی تشای اّ کوتش اص  13000کشّى هؼاػ دادٍ تْد).
اما ایه فیصلۀ محکمً کامالَ بً یک چیضی دیگش استباط میگیشد .آیا ضما ومیخُاٌیذ تا قاوُن سا بً یک
ضکل خاص تفسیش کىیذ؟
خاًن Alecandra Eliasدس پاعخ تَ ایي عْال هیگْیذ
ـ ًخیش ،ایي زکن هسکوَ تَ ایي هْمْع استثاه هیگیشد کَ ؽخـ تایذ دس خشیاى ُوَ هذت صهاى
(اػتثاس لشاسداد) ؽشایو هٌذسج لاًْى کاس سا تکویل کشدٍ تاؽذ.
اها تَ تاّس  Jan Södergrenکَ یک ّکیل اعت اسخاع اداسۀ هِاخشت تَ لنیۀ هزکْس تش تٌیاد
مؼیف ّ ؽکٌٌی اعتْاس اعت.
اّ هیگْیذ :
اداسۀ اهْس هِاخشت دس ُش هْسدی کَ دس آى تخطی اص لاًْى اتثاع تیگاًَ تَ چؾن تخْسد تَ لنیۀ
هزکْس اعتٌاد هیٌوایذ تا تاؽذ تذیي ّعیلَ ُش هْسد تخطی تَ دسیافت خْاب سد تیٌداهذ .الثتَ ایٌکَ
تخطی هزکْس چمذس ًاچیض ّ کْچک تاؽذ ،تفاّتی ًوی کٌذ .اها اّ تاکیذ هیکٌذ کَ لنیۀ هزکْس استثاه
هیگشد تَ کغی کَ ًتْاًغتَ تْد ؽشایطی سا کَ تشای اهشاس هؼیؾت گزاؽتَ ؽذٍ تْد تکویل ًوایذ.
اها تا خایی کَ لنیَ تَ ػثواى آفف استثاه هیگیشد تشای آى داًؼ ّ هِاستی کَ اّ داسد ًَ تٌِا دس
تاصاس کاس دس عْیذى تلکَ دس کؾْس ُای دیگش ًیض تماما ّخْد داسد .تَ اّ زتی پیؾٌِاد کاس دس کؾْس
ُای دًواسک ّ ًاسّی ًیضفْست گشفتَ اعت.
اّ هیگْیذ ”اها هي دس عْیذى صًذگیی سا اعاط گزاؽتَ ام ّ فکش هیکٌن تشای تالی هاًذى دس ایٌدا تالػ
ًواین”.
مقشسات اجباسی دس مُسد مشخصی ( سخصتی با معاش )( )semester
لاًْى دس هْسد هشخقی داسای چٌذیي همشسٍ اخثاسی دس هْسد هشخقی تا هؼاػ هیثاؽذ.
یک کاسهٌذ یا ؽخـ اعتخذام ؽذٍ تایذ دس خشیاى یک عال زذالل تیغت سّص سخقتی تا هؼاػ تگیشد.
الثتَ ایي هشخقی تایذ تا پشداخت پْل تَ ُوشاٍ تاؽذ( .یک ؽخـ تاصٍ اعتخذام ؽذٍ کَ فشفا َ هغتسك
هشخقی تذّى هؼاػ هیؾْد هدثْس ًیغت کَ زتوا َ تشای سخقتی تماما کٌذ).
ؽوا هیتْاًیذ کَ یک تؼذاد اص سّص ُای هشخقی تا هؼاػ تاى سا تشای عال ُای تؼذی رخیشٍ کٌیذ .زك
رخیشٍ کشدى هشخقی ًظش تَ هْاد هٌذسج لشاسداد خوؼی تیي اتسادیۀ فٌفی ّ کاسفشها یؼٌی
( )Kollektivavtalاًذکی هتفاّت هیثاؽذ.
ًظش تَ لاًْى ؽوا هیتْاًیذ تشػالّۀ هشخقی افلی  20سّصٍ تاى ،سّص ُای دیگش سا ًیض رخیشٍ کٌیذ،
الثتَ تَ هْس اػظن تشای هذت پٌح عال .ؽوا هیتْاًیذ هشخقی سا تَ هْس اػظن تشای هذت پٌح عال
رخیشٍ کٌیذ ّ تؼذ اص آى تایذ اص هشخقی تاى اعتفادٍ کٌیذ.
ؽوا ًویتْاًیذ دس ُواى عالی هشخقی تاى سا رخیشٍ کٌیذ کَ دس آى عال اص سّص ُای لثالَ رخیشٍ ؽذٍ
هیخْاُیذ اعتفادٍ کٌیذ.

اگش ؽوا ؽاهل ”لشاسداد خوؼی اتسادیۀ فٌفی ّ کاسفشها” یا Kollektivavtalهیؾْیذ ّ ُشگاٍ تیؾتش
اص  25سّص هشخقی تا هؼاػ داسیذ دس آى فْست ؽوا هیتْاًیذ تا تفاُن تا کاسفشها (اداسۀ کاس تاى)
زتی ُواى سّص ُا سا ًیض رخیشٍ کٌیذ.
افشاد ریل میتُاوىذ چٍاس سال بش اساط اجاصي کاس دس سُیذن باقی بماوىذ
فشدی کَ تثؼۀ یک کؾْسی خاسج اص اتسادیۀ اسّپا هیثاؽذ ّ هیخْاُذ دس عْیذى کاس کٌذ هؼوْالَ تَ
اخاصۀ کاس ًیاصهٌذ هیثاؽذ .تشای آًکَ تتْاى اخاصۀ کاس سا تذعت آّسد تایذ ؽخـ تتْاًذ ؽشایطی کَ
تشای اهشاس هؼیؾت ّخْد داسد سا تکویل کٌذ .یؼٌی هْسی کاس کٌذ کَ هؼاػ هاُاًَ اػ ،لثل اص
پشداخت هالیَ ،تشاتش تاؽذ تا  13000کشّى .
ُوچٌاى کاسفشها (اداسۀ اعتخذام کٌٌذٍ) تایذ تخْاُذ کَ دس ٌُگام اعتخذام تا اّ تیوۀ هشینی ،تیوۀ
صًذگی ،تیوۀ هقًْیت ّ ُوچٌاى تیوۀ تماػذ سا اهناء کٌذ.
اخاصۀ کاس تشای هذت دّ عال اػتثاس داسد .صهاًی کَ ؽخـ تشای توذیذ آى تماما هیکٌذ اداسۀ اهْس
هِاخشت تشسعی هیکٌذ تا دس خشیاى دّ عال گزؽتَ ُوَ ؽشایو کاسی تکویل ؽذٍ تاؽذ .ؽخـ هیتْاًذ
تشای هذت چِاس عال تا اخاصۀ کاس (دس عْیذى) صًذگی کٌذ .عپظ اّ هیتْاًذ تشای اخاصۀ الاهت دایوی
تماما ًوایذ.
فشدی کَ تَ دسخْاعت اػ تشای اخاصۀ کاس خْاب سد تذعت هیآّسد هیتْاًذ هغتمیوا تؼذ اص خاسج
ؽذًؼ اص عْیذى تشای اخاصٍ کاس هدذدا َ تماما ًوایذ .اها هؼوْالَ تشسعی تماماًاهَ ُا صهاًی صیادی سا
دس تش هیگیشد.
تشخوَ :ازوذ میا داًؼ
هٌثغ خثش
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