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انتخابات پارملان ،استانداری و شهرداری

اگر شما شهروند سوئد هستید
میتوانید در انتخابات پارلمان
سوئد رای دهید.

آیا شام اقامت ثبتشدهی
سهساله در سوئد دارید؟ در
این صورت شام میتوانید در
ِ
انتخابات شورای شهر و شورای
استان رائ دهید.

اگر شــا دارای شــهروندی ســوئد هســتید و در
خــارج از کشــور ســوئد زندگــی میکنید،در این
صــورت از طریــق پســت رائ میدهید!

شام همچنین باید
به سنِ  18سالگی
رسیده باشید!

چرا باید رای
دهم؟

رای شام به حساب می آید!
اگر شام از رای خود استفاده نکنید ،دیگری از سکوت شام استفاده خواهد کرد!
در شهر یوتهبوری ما تفاوت بزرگی در سطح رشکت در انتخابات داریم .هنگامی که همهی
صداها در جامعه شنیده نشود ،ما مشکلِ دموکراسی خواهیم داشت.
ما  100سال است که از حق رای همگانی در سوئد برخورداریم .از حق رای خود برای تغییر و
تاثیرگذاری استفاده کن!
برای جامعهای بهرت ِ
جهت خود و فرزندانت رای بده! رای شام همیشه مخفی است .کسی قادر به
پیبردن به نو ِع رایدهی شام نیست.
رای شام مهم و تاثیرگذار است!

ساختا ِر دموکراتیک
سوئد این گونه
کار میکند.

ما دارای یک دموکراسی
منایندهساالر هستیم؛ یعنی که
ما احزاب و سیاستمداران را
انتخاب میکنیم و آنها نظرات
ما را منایندگی میکنند.

ِ
ِ
حاکمیت ملی
قدرت
متامیِ
از آنِ مردم است و پارملان
منایندهی اصلی مردم است.
قانون اساسی سوئد

ِ
نیازمنــد 4درصــد از رای
مــا مناینــدگانِ پارملــان را انتخــاب میکنیــم .احــزاب بــرای ورود بــه پارملــان
ریختهشــده بــه صندوقهــا هســتند.
آن حزب یا احزابی که در انتخابات پیروز میشوند ،دولت تشکیل میدهند.
آن حــزب یــا احزابــی کــه دولــت تشــکیل میدهنــد ،وزرا را منصوبکــرده و وزارتخانههــا را ســامان
میدهنــد.
ِ
سیاســت عرصههــای گوناگــون جامعــه متمرکــز میشــوند .بــه عنــوان مثــال :وزارت
وزارتخانههــا واحدهایــی هســتند کــه بــر
ِ
ـئولیت کار در سیاســتگذاریِ مــدارس را داراســت .وزارتخانههــا مســئولیت ادارات دولتــی را نیــز بــه عهــده دارنــد.
آمــوزش مسـ
ادارات دولتــی مثــلِ ادارهی کار یــا ادارهی مهاجــرت بـرای همـهی مــا شــهروندان و همـهی کســانی کــه در ســوئد زندگــی میکننــد،
فعالیــت میکننــد.

انتخابات پارملان ،شورای شهر و شورای استان هر  4سال یکبار برگزارمیشود.

من برای یوتهبوری
رای میدهم!

چه کسی حق رای دارد؟
برای پارملان:
 18سال داشته باشی و دارای شهروندی (تابعیت) سوئد.
برای شورای شهر و شورای استان
دارای  18سال سن.
بـرای رایدادن شــا الزم نیســت شــهروندی ( تابعیــت) ســوئد باشــید .کافــی اســت کــه ســه ســال متوالــی تــا
روز انتخابــات در ســوئد اقامــت ثبتشــده رســمی داشــته باشــید.

چگونه رای میدهم؟

رایدهی پیش از موعد:
شام میتوانید از  24ماه اوت رای پیش از موعد بدهید.
شام در رسارس کشور در صندوقهای ویژه رایدهی پیش از موعد امکان رایدادن دارید.

چه مدارکی را هنگام رایدادن بایستی به همراه داشته باشم؟
 .1کارت شناسایی (کارت شناسایی یا گذرنامه) اگر این مدارک همراه شام نیست،
فرد دیگری میتواند هویت شام را تایید کند.
 .2کارت رایدهی ( که به آدرس شام فرستاده شده است) اگر شام کارت رایدهی را به همراه ندارید
در هامن محل رایدهی میتوانید تهیه کنید.
در روز انتخابات  11سپتامرب رای بده!
روی کارت رایدهی شام آدرس حورهی انتخاباتی شام ذکرشده است.
اگــر ِ
کارت رای نداریــد یــا ایــن کــه محــلِ رای دهــی را پیــدا منیکنیــد ،بــه شــاره تلفــن 0313650000زنــگ
بــزن یــا بــه نزدیکرتیــن محــلِ رای گیــری مراجعــه کــن ،بــه شــا کمــک خواهندکــرد.
شیوهی رایدادن:

شام سه ِ
پاکت رای دریافت میکنید تا بتوانی به هر سه جا رای دهی(اگر شهروندی (تابعیت) سوئد را
ندارید تنها دو پاکت برای رایدادن در دو جا دریافت میکنید).
برگههای رای همهی احزاب در محل رایدهی موجود هستند(زرد برای پارملان ،آبی برای
شورای استان و سفید برای شورای شهر)
شــا برگههــای رای را میگیریــد .یــا اســم تنهــا یــک فــرد را رضبــدر میزنــی یــا بــدون رضبــدرزدن برگ ـهی رای خــود را
بــه صنــدوق میانــدازی.
هربرگهی رای را بدون تاکردن در درون یک پاکت میگذارید.
با پاکتهای حاوی رای و کارت شناسایی به سوی تحویلگیرندهی برگ رای میروید.نامِ شام را
در لیست رایگیری عالمت میزنند .آنگاه پاکتهایتان را در صندوقهای رای میاندازید.

انتخاب حزب یا
تصمیــم
ِ
 تنها از،سیاســتمداران در انتخابات

سایتهای گوناگون برای
:دریافت آگاهیهای بیشرت

.آنِ شامست
.این امری کامال خصوصی اســت

Nationell information:
www.regeringen.se
www.riksdagen.se
www.val.se
www.ur.se
www.svt.se
www.sr.se
www.8sidor.se

احزاب پارملانی

Riksdagens partier:
www.vansterpartiet.se
www.socialdemokraterna.se
www.mp.se
www.sd.se
www.liberalerna.se
www.centerpartiet.se
www.moderaterna.se
www.kristdemokraterna.se

ِ  استانداریها و ادار،متام شهرداریها
 شام میتوانید.ات دولتی دارای سایت میباشند
.در این سایتها نیز اطالعات بیشرتی کسب کنید

