


در برابر نفرت پراگنی و تهدید در اینرتنت محافظت کنید

آزادی بیان یکی از مهم¬ترین بخش¬های قوانین اساسی سویدن است. این بدان معنی 

است که هر کس تا زمانی که از قانون پیروی می¬کند، امکان این را داشته باشد که 

آزادانه افکار، عقاید و نظرات خود را در گفتار یا نوشتار بیان کند. این اساس یک 

دموکراسی است.

در اینرتنت هامن قوانین جامعه قابل اجرا است. نفرت¬پراگنی و تهدید می¬تواند 

غیرقانونی باشد. این وظیفه پولیس و سارنوال است که تصمیم بگیرند آیا جرمی رخ 

داده است.

"انتشار نفرت پراگنی هرگز قابل قبول نیست. حتی

در رسانه های اجتامعی هم"

"داشنت نظرات مختلف در جامعه بسیار مهم است. 

من حق داشنت نظر خود را دارم"

>>



تهمت و افرتا
تهمت و افرتا به معنی این است که اطالعات مربوط به یک شخص، برای آسیب رساندن 

به شهرت وی به دیگران پخش می¬شود.

توهین
توهین به معنی مسخره کردن و تحقیر کردن شخصی با هدف توهین به عزت نفس او 

است.

آزار و اذیت
آزار و اذیت این است که فردی قصداً به دفعات مکرر مزاحمت جدی به شخص دیگری 

خلق می کند.

آزار و اذیت جنسی
آزار و اذیت جنسی این است که فردی یک عمل جنسی در مقابل شخص دیگری برعلیه 

خواست او انجام می دهد.

تهدید غیرقانونی
تهدید غیرقانونی این است که فردی به منظور ترساندن شخص دیگری، وی را تهدید 

می¬کند که در مقابل او یک جرم ارتکاب خواهد شد.

عکاسی توهین آمیز
عکاسی توهین آمیز، عکاسی یا فلمربداری غیر مجاز و مخفیانه از کسی در یک مکان 

شخصی مانند حامم یا تشناب می باشد.

نقض غیرقانونی حریم خصوصی
نقض غیرقانونی حریم خصوصی، انتشار عکس ها یا اطالعات مربوط به یک شخص است 

که انتشار آن ممکن است به شخص آسیب جدی برساند.

تحریک علیه گروه قومی
تحریک علیه گروه قومی، انتشار علنی بیانات و عقاید تهدیدکننده یا توهین آمیز نسبت 
به یک گروه از مردم با اشاره به نژاد، رنگ پوست، منشأ ملی یا قومی، اعتقاد مذهبی یا 

گرایش جنسی آنها می باشد.

منبع: اداره ی سارنوالی، پولیس، اداره¬ی دولتی مسائل مربوط به جوانان و جامعه مدنی، 
قوانین جزایی.

منونه¬هایی از جرایم

مربوط به نفرت¬پراگنی و تهدید در اینرتنت 



• برای کسی که به او اعتامد دارید در مورد چیزی 

که اتفاق افتاده، بگویید! معلامن و سایر کارکنان 

مکتب وظیفه دارند که به شام منحیث شاگردی که 

در معرض نفرت و تهدید قرار گرفته، کمک کنند.

• به پولیس گزارش بدهید! و این کار را فوراً انجام 

دهید. در بعضی موارد، پولیس باید به رسعت 

اطالعاتی را از اپراتورهای اینرتنتی بدست آورد 

که تصاویر، کامنت ها و پست ها را برای مدت 

محدودی ذخیره می کنند. شام با متاس به شامره 

11414 این جرم را به پولیس گزارش
می دهید.

• به وب سایت گزارش بدهید! شام می توانید 

 whois.com اطالعات متاس مالک دامین را در

پیدا کنید.

• ثبوت را ذخیره کنید! از تصاویر، کامنت ها

و پست ها سکرین شات بگیرید. از یک شخصی

نزدیک تان بخواهید هنگام ذخیره کردن ثبوت آن را 

ببیند. اگر محاکمه برگزار شود، آن شخص می تواند 

شهادت بدهد که ثبوت دست کاری نشده است. 

مدارک ثبوتی را هم پرینت کنید و هم به صورت 

دیجیتالی ذخیره کنید. اگر خودتان منی خواهید 

مدارک ثبوتی را نزدتان نگه کنید، از یک دوست تان 

بخواهید این کار را کند.

"وقتی دوستم در اینرتنت مورد آزار و اذیت قرار 

گرفت، ما آن را گزارش دادیم"

آیا خودتان در معرض

نفرت پراگنی و تهدید در اینرتنت قرار گرفته اید؟



• برای کسی که به او اعتامد دارید در مورد چیزی که 

اتفاق افتاده، بگویید! معلامن و سایر کارکنان مکتب 

وظیفه دارند که به شاگردی که در معرض نفرت و تهدید 

قرار گرفته، کمک کنند.

• هرگز منت ها و تصاویری را که باعث نفرت و تهدید می 

شوند، الیک و شیر نکنید!

 • به وب سایت گزارش بدهید! شام می توانید اطالعات 

متاس مالک دامین را در whois.com پیدا 

کنید. 

آیا شام دیده اید که دیگران در 

معرض نفرت پراگنی و تهدید در اینرتنت قرار گرفته اند؟



Barnombudsmannen.se
در اینجا دانش و اطالعات الزم در مورد حقوق 

برشی کودکان و نوجوانان موجود است. 
Barnrättsmyndigheten با کودکان و نوجوانان در 
مورد نحوه تفکر آنها و این که حالت روحی شان چگونه 

است، صحبت می کند. بخش هایی از وب سایت به 

چندین زبان مختلف وجود دارد.

Bris.se
سازمانی که به کودکان و نوجوانان آسیب پذیر حامیت 
و کمک می کند. در اینجا می توانید از طریق تلیفون، 

چت یا ایمیل با یک مشاور اجتامعی به شکل ناشناس 
صحبت کنید. این وب سایت از

طریق Google translate دارای اطالعات به

زبان های دیگر است.

Brottsoffermyndigheten.se
اداره ی دولتی که برای بهرت کردن وضعیت و رشایط 

کودکان و نوجوانانی که در معرض جرم قرار

گرفته اند، کار می کند. در

jagvillveta.se/sprakversioner به چندین زبان 
در مورد این که چه غیرقانونی است و از کجا

می توانید کمک بدست آورید، اطالعاتی وجود دارد.

در tystnainte.se اطالعات و توصیه هایی برای 

افرادی که برای ابراز عقیده خود در معرض نفرت 

و تهدید قرار گرفته اند، بطور مثال ژورنالیست ها، 

اینفلوئنرسها و سیاست مداران وجود دارد.

Tystna inte به زبان سویدنی موجود است.

Juridikinstitutet.se
یک سازمان حقوقی که به افرادی که از طریق اینرتنت 
در معرض نفرت و تهدید قرار گرفته اند، کمک می کند. 

در اینجا می توانید در مورد نفرت و تهدید، جرایم و 
مجازات سوال کنید. بخش هایی از وب سایت به زبان 

انگلیسی موجود است.

Mucf.se
اداره ی دولتی که در مورد وضعیت نوجوانان دانش 

پخش می کند. این وب سایت به زبان های سویدنی و 

انگلیسی موجود است.

Rfslungdom.se
اتحادیه ی جوانان برای حقوق

همجنس گراها، دوجنس گراها، تراجنس ها و افراد کوئري. 
در اینجا کمک و راه منایی برای افراد جوان دگرباش 

جنسی ارائه شده است. این وب سایت به

زبان سویدنی موجود است.

Raddabarnen.se
سازمانی که برای حق همه کودکان برای بقا، رشد و 
بزرگ شدن در امنیت کار می کند. در اینجا از جمله 

دانش و مشاوره برای نوجوانان، والدین و افرادی که با 
کودکان و یا برای کودکان کار می کنند، وجود دارد. این 

وب سایت به زبان سویدنی موجود است.

Skolverket.se
اداره ی دولتی که مسؤلیت اداره و حامیت

کودکستان ها، مکاتب و آموزش بزرگساالن در سویدن را 
بر عهده دارد. در اینجا اطالعات در مورد نفرت پراگنی و 

آزار و اذیت در اینرتنت موجود است. بخش هایی

از وب سایت به چندین زبان مختلف موجود است.

در اینجا می توانید اطالعات، 

حامیت و مشاوره دریافت کنید:



Statensmedierad.se
اداره ی دولتی که برای تقویت کودکان و نوجوانان در 

اینرتنت کار می کند. این اداره برای جلوگیری از
نفرت پراگنی و تهدید در اینرتنت در میان کودکان و 

No Hate Speech Movement نوجوانان کمپاین
را اجرا می کند. بخش هایی از وب سایت به چندین

زبان مختلف موجود است.

Tänk till
داستان های جوانان به زبان سویدنی در باره موضوعاتی 

مانند ایده آل بدن، پیش داوری یا تعصب و اضطراب. 
Tänk till در رسانه های اجتامعی موجود است و توسط 
UR که بخشی از public service می باشد، تهیه شده 

است. این وب سایت به زبان سویدنی موجود است.

Ungdomar.se
سایتی که در آنجا می توانید با جوانان دیگر صحبت 

کنید، مقاالت بخوانید و سواالت خود را به شکل ناشناس 
از بزرگساالن متخصص بپرسید. این وب سایت

به زبان سویدنی موجود است.

Youmo.se
سایتی به چندین زبان مختلف برای شام که ۱۳ تا 

۲۰ سال دارید. در اینجا اطالعاتی در مورد از جمله 
خشونت و بی عدالتی، صحت روانی، بدن و سکس 

وجود دارد. این سایت به زبان های سویدنی، انگلیسی، 

عربی، دری، سومالیایی و تیگرینیایی در دسرتس است.

>>

در اینجا می توانید نفرت پراگنی و تهدید

در اینرتنت را گزارش بدهید و اطالعات بیشرت کسب کنید:

اینرتنت را بهرت کنید

Polisen.se
اداره ی دولتی که برای متوقف کردن جرایم و محافظت 
مردم در برابر جرایم کار می کند. محافظت از کودکان و 

نوجوانان در اینرتنت بخشی از کار آنها است. این

وب سایت به چندین زبان مختلف موجود است.

Beo.skolinspektionen.se
Barn- och elevombudet (BEO) برای حامیت از 

حقوق کودکان و شاگردان کار می کند. BEO گزارش های 
مربوط به توهین کودکان و شاگردان را بررسی

می کند و ممکن است از کودکان و شاگردان در محکمه 
منایندگی کند. این وب سایت به چندین زبان مختلف 

موجود است.

Do.se
اداره ی دولتی

Diskrimineringsombudsmannen
برای یک جامعه بدون تبعیض )وقتی با فردی بدتر از 

دیگران رفتار می شود( فعالیت می کند. اگر کسی قانون 
تبعیض را نقض کند، می توانید آن را به DO گزارش 

بدهید. این وب سایت به چندین زبان مختلف

موجود است.




