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مرکز حقوقی نوربوتن برای تنوع اجتماعی
و برضد تبعیض سعی و تالش به خرج می
دهد .ما به شما که با تبعیض مواجه شده اید
یا احساس می کنید که در معرض تبعیض
قرار گرفته اید ،مشوره و کمک الزم فراهم
می نماییم .
هدف دراز مدت ما عبارت از رفع تبعیض
و افزایش تنوع اجتماعی در منطقه توسط
ترویج و تداول تعلیم و تربیه ،تدابیر جهت
تکوین افکار عمومی و کمک موثر برای
افراد که با تبعیض مواجه شده اند ،است .

تبعیض عموما ً به معنی برخورد کردن با
یک مساًله مشابه به دو حالت مختلف تشریح
می شود -تبعیض قائل شدن به حالت منفی .
به صورت ساده زمانی که با شما به یکی
از دالیل زیر بد رفتاری می شود :
مذهب یا عقیده متفاوت
جنس
معلولیت
هویت جنسی و ابراز جنسیت
گرایش جنسی
نژاد
سن
تبعیض اهانت به حقوق انسانی یک شخص
محسوب می شود و طبق قانون سویدن
ممنوع است ،بدون توجه به این که دانسته یا
ندانسته انجام شوذ.

آیا شما مورد
تبعیض واقع شدید ؟
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 . ۳در صورت عدم توافق بین اطراف قضیه و در صورت موجودیت امکانات
ممکن است ما در راستای ترتیب و تنظیم یک شکایت نامه به کمیسیون
شکایات مردم از موارد تبعیض یا اداره دیگری یاری رسانیم در صورتیکه ما
به این نتیجه برسیم که شکایت نامه کدام را به بار نخواهد آورد ،شما را در
مورد مطلع خواهیم ساخت فهرست راهنما
در صورت عدم توافق بین اطراف قضیه و در صورت موجودیت امکانات
ممکن است ما در راستای ترتیب و تنظیم یک شکایت نامه به کمیسیون شکایات
مردم از موارد تبعیض یا اداره دیگری یاری رسانیم .در صورتیکه ما به این
نتیجه برسیم که شکایت نامه تالش های بیشتری ضرورت ندارد ،شما را در
مورد مطلع خواهیم ساخت .
Kontakta oss

طرز العمل
زمانی که شما به ما مراجعه می کنید ما در سه مرحله عمل می کنیم :
 .۱در یک مالقات با شما از اینکه چه اتفاقی افتاده مطلع می شویم .بعد از این
ما در پی یک نتیجه گیری که آیا مسأله شما مربوط به تبعیض می شود یا
خیر تصمیم میگیریم .در غیر این صورت به شما کمک می کنیم که از طریق
دیگر حمایت شوید .
این بسیار مهم است که به خاطر بسپارید که تبعیض در نظر قانون همیشه با
آنچه که شما تبعیض می پندارید ،مطابقت ندارد .مورد رفتار و رویه ناسالم و
یا هم مورد توهین قرار گرفتن همیشه تبعیض پنداشته نمی شود .قبل از تعیین
و تشخیص تبعیض باید دیگر چیز ها نیز در نظر گرفته شوند .
 . ۲اگر شما خواسته باشید ،ما می توانیم با اطراف درگیر ،معموالً بطور
جداگانه ،صحبت کنیم تا بین اطراف موضوع قضاوت منصفانه صورت گیر
د و تا مرکز حقوقی نوربوتن )(Rättighetscentrum Norrbotten
از نظر و برداشت طرفین قضیه در مورد اتفاع آگاهی به عمل آورد .
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این در صورت شرایط سازگار ممکن است منجر به مالقات های بیشتر با
اطراف درگیر بمنظور میانجیگری/حل و فصل معضل شود .همچنان ممکن
است که سایر اقدامات عملی از قبیل پيشکش آموزش ،حمایت به اتحادیه
کارگران وغیره روی دست گرفته شوند .

Läs mer
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دستور العمل مراجعه
مشوره دهی ،حمایت و کمک بطور
رایگان عرضه می گردد .طبق قانون
اسرار و دیگر اطالعات شما نزد ما
محرمانه است .تصمیم اینکه آیا ما می
توانیم جزئیات قضیه تان برزبان آوریم
در دست شماست .بدون اجازه وموافقه
تان هیچ اقدامی صورت نمی گیرد .
ما شما را به شرط موجودیت وقت و
منابع کاری یاری خواهیم رساند .
قبل از انجام بررسی به شما معلومات
داده می شود که ما موضوع تان را به
چه نحوه پيش خواهیم برد.
همه پرونده ها متفاوت است و بنا بر
این بطور متفاوت مورد رسیدگی قرار
میگیرند .
شما می توانید جهت تعیین وقت مالقات
و تماس به ما زنگ بزنید یا ایمیل
ارسال نمایید .

