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پارسی

در بارهی افراطیگری خشونت گرا

– و در صورتی که با آن برخورد داشته باشید چه کاری میتوانید بکنید.

افراطیگری خشونتآمیز عنوان کلی جنبشها،
ایدهئولوژیها یا فضاهایی است که نظام اجتماعی
دموکراتیک را نمیپذیرند و برای رسیدن به هدفی
ایده ئولوژیک ،خشونت را ترویج میکنند.
•

چپ غیر وابسته

کنشگری دست راستی افراطی و قدرت سفید
•
ِ
•	اسالمیسم سیاسی و افراطیگری خشونت آمیز
اسالمیستی

اهداف کمون

•	کاهش خطر جلب شدن شهروندان کمون به
فضاهای خشونتگرا
•	آمادگی برای اقدامات کاهشدهندهی نگرانی
از افراطیگری خشونتگرا و برای نمودهای
گوناگون آن

پشتیبانی ادارهی خدمات اجتماعی
این کمون از کودکان و نوجوانان و خویشاوندان آنها،
برمبنای بررسی فردی حمایت میکند .اگرکسی از آسیب
دیدن کودک زیر  ۱۸سال  ،بر پایهی ظن به افراط گرا شدن
او یا تاثیر پذیری غیر مستقیم او ،نگران باشد ،به ادارهی
خدمات اجتماعی ارجاع داده میشود.

افرادی که در فضاهای افراط گرا هستند ممکن است
دست به تهدید یا خشونت بزنند و این در حالی است که
خود آنها نیز ممکن است قربانی بزهکاری باشند.
کمیتهی خدمات اجتماعی مسئولیت ویژهای در مورد
قربانیان بزهکاری بر عهده دارد .این حکم را مصوبهی
فصل  ،۵ماده  ۱۱قانون خدمات اجتماعیkap. 5 ،
 ، 11 § SoLمشخص کرده است .این مصوبه شامل
قربانیان بزهکاری ،صرفنظر از سن و جنسیت ،است.
از این مصوبه همچنین چنین برمیآید که کمیتهی خدمات
اجتماعی کمون مسئولیتی ویژه در مورد زنان و کودکان
در شرایط معین بر عهده دارد.

بخش امورکودکان و نوجوانان08- 590 970 70. :
مرکز امور خانواده 08- 590 972 09:
بخش امور نوجوانان 08- 590 972 53:
خدمات خانواده و مدرسه 08- 590 970 78:
کشیک خدمات اجتماعی  /شمال غرب ،در موارد
اضطراری08- 44 44 503:
تلفن دلواپسان

سازمان نجات کودکان ، Rädda barnen ،تلفنی برای
دلواپسان ، Orostelefonen ،دایر کرده (که سابقا خط
تلفنی حمایت از خویشاوندان نامیده میشد) .اشخاصی که
نگرانند که خویشاوندی به سوی یک جنبش افراطی گر
خشونت گرا کشیده شود ،می توانند برای مشورت و کسب
راهنمایی به این تلفن زنگ بزنند.
این تلفن روزهای عادی هفته از ساعت  ۹تا  ۱۵دایر
است و مشاوران اجتماعی که به چند زبان صحبت میکنند
برای نمونه انگلیسی  ،عربی و سومالیایی ،در پشت خط
حضور دارند .کسی که تماس میگیرد ناشناس میماند و
مکالمه در صورتحساب تلفن دیده نمیشود.
تلفن دلواپسان 020- 100 200.:
هماهنگ کنندهی مبارزه با افراطیگری خشونت گرا –
جهتیاب گفتگو

هماهنگ کنندهی ملی مبارزه با افراطیگری خشونت گرا،
یک نهاد دولتی است .وظیفهی اصلی این نهاد حمایت
از همکاریهای محلی برای پیشگیری از افراطیگری
خشونتگراست.
هماهنگکنندهی ملی ،از جمله موادی آموزشی
عرضه میکند که عنوان آن جهتیاب گفتگو،
 ،Samtalskompassenاست .مخاطبان این آموزش در
درجهی نخست ،مددکاران اجتماعی  ،آموزگاران ،مربیان
اوقات فراغت ،پلیس محل ،مشاوران اجتماعی دستیاران
اقدامات میدانی  ،پرستاران مدارس و مربیان نوجوانان
هستند .اما این آموزش همچنین برای دیگرافراد شاغلی
است که با افرادی که در معرض خطرافراطی شدن
هستند ،بویژه جوانان ،روبرو میشوند.
www.samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se

