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سالخورده شدن

طـول عـمر در زندگی باالست .متوسط طـول عمـر در سـوئـد ۸۲
سال است .متوسط طول عمر برای زنان  84سال و برای مردان  80سال
است.
باال رفتن متـوسط طـول عمر به معنی افزایش نسبی تعداد سالمنـدان نیز
هست .بر متوسط طول عمر حدود یک سال در هر دهه ،اضـافه میشود.
در حال حاضر هیچ نشانهای برای توقف روند افزایش متوسط طـول عمر
در سوئـد وجـود ندارد ۱۸ .درصد جمعیت  10میلیون نفری سوئد سنشـان
باالی سن بازنشستگی یعنی  ۶۵سال است ۳۰ .درصد جمعیت سوئد درسال
 ۲۰۳۰باالی  ۶۵سال خواهند بود.
این که شمـا تا چــه سنی عمر میکنید به عـوامـل مختلفـی بستـگی دارد.
عوامل بیولوژیکی که از پدر و مادر و خویشاوندان خـود به ارث برده اید
بر روی طول عمر شما تاثیر میگذارد .شرایط زندگی شما و محیط اطراف
نیز در این مـورد تاثیرگذار است .پیر شــدن تغییرات زیادی را دربر دارد،
هم تغییرات جسمـی و هـم تغییرات روانی و اجتماعـی .شمـا نمیتوانید
عوامل موروثی بدن خود را تغییر دهید ،اما با تغییر روش زندگی میتوانید

گ
سبک زند�

محیط اطراف

وراثت

بر روند سالخوردگی خود تاثیر بگذارید.
سازمان بهداشت عمومی عــواملــی را که برای پیر شــدن سالــم تر مردم
اهمیت دارند در چهار گروه معرفی میکند:
•
•
•
•
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•تحرک بدنی
•عادات غذایی خوب
•تعلق اجتماعی
•اشتغال پر معنی/احساس مورد نیاز و مهم بودن

© شـورای شهـر یوتبـوری و استـانـداری استـان یـوتـالنـد غـربـی

شمـا در جـوانی خود بر روی تندرستی ایام سالخوردگیتان تاثیر میگذارید.
استعمـال دخـانیـات ،عــادات غذایی بد ،استرس ،عدم وجود تحرک بدنی،
مواد مخدر و مشروبات الکلی همـگی برای ما زیان آورند .خوردن غــذای
صحیــح و ورزش کردن در تمام زندگی میتواند به تندرستی شمـا در زمان
سالمندی کمک کند و طول عمر شما را افزایش دهد.

تغییرات جسـمی

تغییرات جسمی ناشی از باال رفتن ســن تا چهـل سالگی محسوس نیست،
اما پس از آن نمایان میشود .ژن (دی ان ای) موجود در سلولها پیر شدن
بیولوژیکی ما را در سطــوح مختلف بـدن تعیین میکند .روند پیر شــدن،
یعنی این که چه زمانی و به چه صــورت پیر شویم ،در بین افراد مختلف
متفاوت است .برخــی از مردم خیلــی زود مویشان سفیــد و صــورتشان
چروکیده میشود ،بعضی دیرتر.
با گذشت زمــان و افزایش ســن ،ما به طــور کلی کـوتــاه تر و سبک تر
میشویم و بدنمان نیز خشـک تر میشود .کاهش سوخت و ساز در بدن
باعث افزایش احتمال از دست دادن آب بدن میشود .از همین رو مهــم
است که آب بنوشید.
کاهش سوخت و ساز در بدن و تحرک کمتر باعث میشود که نیاز غذایی
سالمندان نیز کمتر شـود .از همین رو کیفیت غذا و وجــود مـواد مغذی،
ویتامینها و نیز امالح معدنی در آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.
سالمنــدان در مقایسه با جـوانـان به نور بیشتری برای دیدن احتیاج دارند
و از همین رو مهــم است که روشنایی و نور منزلشان خـوب باشد .با باال
رفتن سن ،درک صداهای زیر و تشخیص گفتار در محیطهای پر سر و صدا
دشوار تر میشود.

عکس :یو ِن ر
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برای افراد مسن ،حفظ تعــادل مشکل تر است و از همین رو آسانتر زمین
میخورند .اقدامات زیادی وجــود دارد که با انجــام آنها در منزل میتوان
احتمال وقوع حوادث را کاهش داد .برای مثال میتوان با برداشتن فرشها
و پاشنه درها از افتادن افراد جلوگیری کرد.
در مقـایسـه با جوانان ،افـراد سالمند به دالیل مختلف حساسیت بیشتری
به داروها دارند .بــدن سالمنـدان دارای چربی بیشتر و آب کمتری است.
از همین رو بعضی از داروها که در چربی حل میشوند ،مدت بیشتری از
زمان درنظرگرفته شده در بدن میمانند.

تغییـرات روانی

مغز انسان هم با گذر زمان تغییر میکند .تعداد سلولهای مغزی کمتر شده
و مغز کوچک تر میشود ،اما کارکرد مغز به طـور کلی تغییر نمیکند .بخش
بزرگی از قدرت حافظه تا مدت زیادی نامتغیر است و انسـان تا سنین بسیار
باال به طور چشم گیری ذخیره واژگان و دانش عمومی خود را حفظ میکند.

خطــر ابتال به زوال عقــل یا دمنس با سن افزایش مییابـد .اما بد شــدن
حافظـه حتما به معـنی ابتال به این بیمـاری نیست .این که فراموش کنیم
عینک و یا کلید خــود را کجا گذاشته ایم نمونــههایی از فراموشی سالم
است ،اما فرامـوش کردن این موضوع که عینک و کلید داریم و گم شـدن
در مکانهایی که پیش از این برایمان آشنا بوده ،نشانههایی از فراموشی
ناشی از بیماری هستند.
هـم تحرک بدنی و هم فعالیت ذهنی مفیـد هستند .مغز انسان در تمام
طول عمر آمـاده یادگیری ست و این یادگیری از طریـق کلمــات ،تصـاویر،
موسیقـی ،بازی ،شوخی ،حیـوانـات و تمــاس با دیـگران صــورت میگیرد.
قدرت فراگیری چیزهای جدید هرگز در مغز از بین نمیرود ،اما یاد گرفتن
چیزهای جدید در سنین باال به زمان بیشتری احتیاج دارد.
مغز نسبت به بسیــاری از داروها و بیش از همه داروهای اعصاب و روان
مانند داروهـای آرام بخش و خواب آور حساس تر میشود .این حساسیت
در مــورد داروهای دارای مرفین که بسیـاری از مسکنها را دربر میگیرد،
نیز صدق میکند.

تغییـرات اجتماعـی

سن بازنشسگی از دورهای آغــاز میشود که شما شاید برای نخستین بار
میتوانید بطور کامل در مورد ساعات زندگی خود تصمیم بگیرید .تعـداد
زیادی از افـراد مسن پس از  ۶۵سالگی و سن بازنشسگی نیز به کار کردن
ادامـه میدهنــد و بسیــاری نیز به کارهای غیر انتفاعی و بدون حقــوق
مشغول میشوند.
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کیفیت زندگی و داشتن یک زندگی مطلـوب در سنین باال بستگی دارد به
درک ما از وضعیتی که در آن به سر میبریـم و این که ما چـگونــه آن را
قابل فهم و کنترل کرده و به آن معنی میبخشیم .تحقیقات نشان داده که
روابط اجتماعی برای بهبود کیفیت زندگی مهم است و مسائلی چون فعال
بودن ،احساس اهمیت کردن و ارتباط با مردم از جمله دست آوردهای این
روابط است.

فعالیت هـا و مزایـا برای
سالمندان

فعالیتها و مزایای زیادی برای سالمندان وجود دارد .بسیاری از انجمنها
فعـالیتهـایی را بـرای بـازنشستــگان ســازمــان دهی میکنند .یـکی از این
انجمنها سازمان سراسری بازنشستگان ( )PROاست.
در بسیاری از کمونهای سوئد استفـاده از وسایل حمل و نقل عمومی در
ساعاتی از شبانه روز برای سالمندان رایگان است.
اگر مسن هستیـد و به علت معلولیت جسمــی قـادر نیستید از وسـایـل
حمل و نقل عمومی استفاده کنید ،میتوانید خدمات رفت و آمد دریافت
کنید .در این صورت میتوانید به جای اتوبوس و تراموا با هزینهای کمتر
با تاکسی رفت و آمـد کنیـد .جهت استفــاده از خدمـات رفت و آمد باید
در کمـون محـل زندگی خود برای دریافت آن تقاضـا کنید .در این صورت
بایستی یک گواهی پزشک نیز که در آن قیـد شــده که شما نمیتوانید از
وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید ارسال نمایید.

عکس :ماتیلدا کارلسون ،کمون یوتبوری
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برای رفـت و آمــد در محـــدوده کمــون خــودتـان معمــوال مـیتوانیــد
از اتوبـوسهایی به نام فلکس لینیه ( )Flexlinjeاستفاده کنید .این
اتوبوسهـا کوچــک هستنــد وکف آنها با پیــاده رو هم سطـح است و
سـوار و پیـاده شدن با صندلی چــرخ دار و روالتور از آنها آسـان تر است.
این نـوع اتوبوس میتواند بر خالف اتوبوسهای عادی در محلی نزدیک
تر به منزل شما توقف کند .مسیر و طول سفر این اتوبوسها هر بار تغییر
میکند ،زیرا آنها تنهـا به مکانهایی میروند که در آنجا کسی اتوبوس
سفارش داده باشد.

حقوق بازنشسـتگی

حقـوق بازنشستگی پولی اسـت که در سالمنــدی و وقـتی که به کارکـردن
خاتمه میدهید ،دریافت خواهید کرد .میزان حقــوق بازنشستگی متفاوت
اسـت و به حقـوق قبلی شمـا ،مــدت کار کردن و پس انــداز شخصـیتان
بستگی دارد.

عکس :ماگنوس گالنس ()Magnus Glans
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شما حقوق بازنشستگی خود را از منابـع مختلف دریافت میکنید .بخشی
از سازمان بازنشستگی به صورت حقوق بازنشستگی همگانی و بخشی نیز
از کارفرمای خود به عنوان حقوق بازنشستگی خدمتی .شما میتوانید پس
انداز بازنشستگی شخصی نیز داشته باشد .حقوقهای بازنشستگی مختلف
تاثیری بر یکدیگر ندارند بلکه روی هم گذاشته میشوند و جمعـا حقــوق
بازنشستگی شما را تشکیل میدهند.
زمــان بازنشستگی را خـود شما تعیین میکنید .هر چــه دیرتر بازنشسته
شوید ،مقــدار حقــوق بازنشستگی ماهانه شما هم بیشتر خـواهد شد.
زودترین موعــد برداشت بخشی از حقــوق بازنشستگی عمومــی از ۶۱
سالگی است ،اما شمـا میتوانید تا  ۶۷سالگی کار کنید .برای ادامــه کار،
شما میتوانید با کارفرمای خود به توافق برسید.
میزان برداشت از حقوق بازنشستگی به انتخـاب شماست .میتوانید هر
ماه از  ۲۵تا  ۱۰۰درصد حقــوق خود را برداشت کنید .شما بطـور مثـال
میتوانید نصف حقوق بازنشستگی خـود را برداشت کرده و بطور نیمـه
وقت به کار کردن ادامه دهید.

حقـوق بازنشسـتگی همگانـی

همـه افــرادی که در سـوئــد زنـدگی و کار کـرده اند از حقــوق
بازنشستـگی همـگانی برخوردارند .این حقـوق دولتی است و
توسط سـازمان بازنشستـگی ( ،)Pensionsmyndighetenپرداخت
میشود .برای کسب اطالعـات بیشتر میتوانید بـه سایت www.
 pensionsmyndigheten.seمـراجعـه کنید .اگر در باره حقـوق
بازنشستگی همگانی خود پرسشی دارید میتوانیـد با سازمان بازنشستگی
از طریق تلفن و یا گرفتن وقت و مالقـات حضوری تماس بگیرید.
هر سال که کار یا تحصیل میکنید و یا مرخصی والدین دارید ،مبلغی برای
بازنشستگی خود پس انداز میکنید .حقـوق بازنشستگی همگانی ازحقوق
بازنشستـگی برمبنای درآمد و پس انداز بازنشستگی تشـکیل شــده که به
درآمد شما بستـگی دارد .اگر هیچ درآمدی نداشته اید و یا مقــدار آن کم
بوده میتوانید حقوق بازنشستگی تضمیمنی دریافت کنید.
• •حقوق بازنشستگی برمبنای درآمد.
دریافتی شما بابت حقــوق بازنشستگی برمبنای درآمــد ،به مــیزان
درآمد شمـا بستگی دارد .هر ساله شمـا  ۱۶درصد از درآمد یا حقوق
خود را بابت بازنشستگی پرداخت میکنید .عــالوه بر حقوقی که از
کارفرمای خود میگیرید ،حقوق ایام بیکاری و مریضی ،کمک هزینه
توانخـواهی و حقوق مرخصی بچه داری نیز به عنوان درآمد حساب
میشوند.
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پس انداز بازنشستگی
خصوصی
حقوق بازنشستگی
بر مبنای خدمت

حقوق بازنشستگی
همگانی
حقوق بازنشستگی
بر مبنای درآمد
پس انداز
بازنشتگی

منبع :سازمان بازنشستگی

• •پس انداز بازنشستگی یا .Premiepension
هر سـاله  ۲/۵درصـد از حقــوق یا درآمـد شمـا بابـت پس انـداز در
صندوقهای سهـام پرداخت مـیشـود .این پــس انـداز بازنشستـگی
نامیـده میشود .صندوقهای سهـام از اوراق بهادار یا سهـام تشکیل
شده و شما خـودتان صنـدوقهای سهــام برای سرمـایه گذاری پــول
هایتان را انتخــاب میکنید .مـیزان پولی که در آینـده از پس انــداز
بازنشستگی دریافت میکنید به مقدار پول پرداختی و چگونگی ُرشد
اوراق بهادار و سهام صندوق سهام که پول هایتان را در آن قرار داده
اید ،بستگی دارد.
• •بازنشستگی تضمینی.
بازنشستگی تضمینی برای افرادی ست که فاقد درآمد حـاصـل از کار
بوده یا درآمدشان انـدک باشد .برای دریافت بازنشستـگی تضمینــی
کامل باید به مـدت حداقل ۴۰سال در سوئد زندگی کرده باشیـد .اگر
کمتر از  ۴۰ســال در سوئـد زندگی کرده باشید ،حقــوق بازنشستگی
تضمینی شمــا کمتر خــواهـد شد .اگر حقوق بازنشستــگی دیگـری،
مثالً حقــوق بازنشستگی برمبنای درآمد داشتــه باشیــد نیز حقــوق
بازنشستگی تضمینی شما کاهش مییابد.
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حقـوق بازنشسـتگی خدمتـی Tjänstepension

حقــوق بازنشستگی خدمتی بخشی از بازنشستــگی شماست که توسـط
کارفرما پرداخت میشـود .اغلب افرادی که استخدام هستنــد از حــق
دریافت حقــوق بازنشستــگی خدمتی برخوردارند .میزان حقــوق
بازنشستـــگی خدمـتی شما به توافـقهای بین کارفرمـا و اتحادیـههـای
صنفـی بستـگی دارد .کسی که تحصیــل میکند ،بیــکار است و در محلـی
کار مـیکند که فاقد قرارداد دستجمعی است یا شغل آزاد دارد ،حقوق
بازنشستگی خدمتی دریافت نمیکند.
اگر شغل آزاد دارید خود شما باید وجهی بابت حقوق بازنشستگی خدمتی
خـــود بپردازید .این وجـــه هزینه بیمه اجتماعی و یا egenavgift
نامیــده میشود.

پـس انـداز بازنشسـتگی خصوصی

شـما می توانید خودتان برای بازنشسـتگی تان پس انداز کنید .شما
می توانید در یک بانک یا بیمـــه سهـــام یا شرکت بیمه بازنشستگی پس
انـــداز کنیـد .میزان پس انـداز ماهیانه و زمان آغاز پس انداز را خودتان
انتخاب می کنید.

حقـوق حمایت از سـالمندان
Äldreförsörjningsstöd

در صورتی که میزان حقـوقهای بازنشستــگی شما به مقدار کافی نباشد
میتوانیــد از حقــوق حمایت از سـالمنــدان Äldreförsörjningsstöd
برخـوردار شـویـد .اگر بـه سن  ۶۵سـالگی تمام رسیده باشید و با
وجود دریافت تمام حقوق و مزایای دیگر به سطح قابل قبولی از
درآمد نرسیده باشید از حق دریافت حقوق حمایت از سالمندان
 Äldreförsörjningsstödبرخوردار هستید .همچنیـن در صورتی که
به حمایت مالـی سالمندان نیاز داشته باشید ،سازمان بازنشستگان
 Pensionsmyndighetenموضوع پرداخت فوق العاده مسکن
 bostadstilläggبه شما را بررسی میکند.

فـوق العاده مسـکن برای سـالمندان

فوق العاده مسکن ،کمک هـزینـه فــوق العــاده است کـه بـه حقــوق
بازنشستگی عمومی افزوده میشود .از این رو تعیین میزان فوق العـاده
مسکن بستگی به عـواملـی ماننـد درآمـد ،دارایی و وضعیت خـانــوادگی
شمـا دارد.
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از سالی که  65ساله میشوید و تمام مبلغ بازنشستگی خود را دریافت
میکنید میتوانید برای فوق العاده مسکن تقاضا نمایید .شما این
درخواست را میتوانید بدون توجه به نوع مسکن و حتی اگر صاحب این
مسکن هستید انجام دهید.
برای اطــالع بیشــتر بــه پــایـــگاه اینتــرنتـــی ســازمــان بازنشستـگان
 www.pensionsmyndigheten.seمراجعه کنید.

مهاجـرت بـه خارج از کشـور با حقوق
بازنشسـتگی

به هر کشوری که مهاجرت کنید شما میتوانید حقوق بازنشستگی برمبنای
درآمد ،پس انداز بازنشستــگی ،حقــوق بازنشستگی خــدمتــی و حقوق
بازنشستگی خصوصی خـود را به مدت نامحدود دریافت کنید .اما ممکن
است که نتوانید حقوق بازنشستگی تضمینــی خـود را نگاه دارید .البته
این امر بستگی دارد به این که به کدام کشـور مهاجــرت کنید و از چــه
مزایای دیگری برخـوردار باشید .اگر حقـوق بازنشستگی تضمینی دریافت
میکنید ،در صـورت مهـاجـرت به یکی از کشورهـای اتحـادیـه اروپا و یا
اتحادیه اقتصـادی اروپا ،سوئیس و در برخی موارد کانادا نیز میتوانید آن
را دریافت نمائیــد .در صــورت مهاجرت به خارج حــق دریافت حمایت
مالی گذاران سالمندان را نخواهید داشت.

مراقبـت و نگهداری از
سالمندان Äldreomsorg

وقتی که فردی پیر میشود برای انجـام امـور روزمـره احتیـاج به کمک
دارد .در سـوئــد سالمنـدان نیازمـند به این کمک ،طبـق قانــون حق
دارنـد آن را دریافت کنند .در حالی که در سایر کشورها بیشتر معمول
است که خانواده و خویشـاونـدان از سالمنــدان نگهداری کنند ،در سوئد
این وظیفه بر عهده جامعـه است .خانـواده و خویشـاوندان معمـوال در
زندگی سـالمنـدان نقش دارند .قانون خدمات اجتماعی و قانــون خدمات
بهداشتی و درمانی قوانینی هستند که روند خدمات مراقبت و نگهداری از
سالمندان را تعیین میکنند.

مسئولیت مراقبت از سالمندان ،از جملـه تمـاس با پزشکان و مراقبتهای
پزشـکی اورژانـس با کمــون و یا شــورای استـان است .ایــن مراقبت بـه
روشهای گوناگون در نقـاط مختلف سوئد اجرا میشود .برای درخواست
دریافت خدمات مربوط به مراقبت و نگهداری از سالمندان توسط کمون
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باید با واحد ویژه این امر در دفتر خدمات اجتماعی کمون تماس بگیرید.
یک کارمند مسئــول رسیدگی به امور مربـوط به کمک به سـالمنــدان به
پرونده شما رسیدگی کرده و در مورد حـق شما برای دریافت این کمک و
میزان آن تصمیم میگیرد.
هدف این خـدمــات این است که سالمنـدان زندگی مطلــوب و مستقلـی
داشتـه باشند و احســاس امنیت و آسایش کنند .آنان باید به فعالیتهای
مفید همراه با دیگران نیز دسترسی داشته باشند.

مسکن

بسیــاری از افراد مسن مایلند که تا آنجـا که ممکن است در خـانه خــود
زندگی کنند و امروزه با کمک خدمات عمومی موجود و وفق دادن مسکن
سالمنـدان امکانات زیادی برای برآوردن این خـواست وجـود دارد .کمـون
میتواند با ارائه مراقبتهای الزم و خدمات درمانی ،به شما کمک کند تا
در خـانه خـود زندگی کنید .این خدمـات ،خدمات در منزل یا hemtjänst
نامیده میشود.

کارکنان خـدمـات در منزل به شمـا مثـالً در نظافت ،خریـد مـواد غذائی،
مرتب کردن تختخواب ،دوش گرفتن و تراشیدن ریش کمک میکنند .شما
میتوانید عصرها و شبها نیز کمـک دریافت کنید .اگر دچـار بیماری یا
صدمهای باشید پرستار برای پانسمان یا کمک برای مصرف دارو به خانه
شما میآید.
در بسـیاری از کمون ها کارکنانی نیز وجود دارند که برای تعمیرات سـاده
و مختصـر بـه افراد کمـک می کنند .گاهی اوقات به این نوع کمک ها،
خدمات تعمیراتی یا  fixarserviceگفتــه می شـــود .کارکنان خــدمــات
تعمیراتـــی می تواننـد مثالً تابلـو نصب کرده یا پرده ها را برایتان عوض
کنند .هدف از این خدمات این اسـت که از افتادن و آسـیب دیدن
سالمندان جلوگیری شود.
اگر احساس میکنید نمیتوانید در خانه زندگی کنید امکانات دیگری برای
اسکان شما وجود دارد.
مسکن بزرگساالن ( )Seniorboendeو مسکن امن ()trygghetsboende
مساکنی هستنـد که با وضعـیت سالمنـدان تطبیـق داده شـده اند .بـرای
مثال پاشنههای در در این خانـهها کوتاه تر هستند و عرض آسانسـورهـا
بیشتر است .معمـوال شرط نقل مـکان به مسکن بزرگسـاالن این است که
مستـاجر مورد نظر  ۵۵سـال را پر کرده باشد .برای زندگی در مسـاکن امن
سن شـما باید بیشتر باشد .برای زندگی در مسـکن سالمنـدان و یا مسکن
امن اجــازه کمون الزم نیست .شمـا به خـواست خود این خـانه را اجـاره
میکنید و یا میخرید.
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خانه سالمندان یا  Servicehusمسکنهـای ویژهای هستنـد که به کمـون
تعلق دارند و سالمنـدان در آنجا آپارتمـان اجـاره میکنند .پیش از این که
فردی به خانه سالمندان نقل مکان کند ،نیازهای آن شخص بررسی میشود.
شخص سـالمنـد میتواند برای دریافت کمـک جهت نـظافت ،آشـپزی و یا
غیره در خانه سالمندان هزینهای را بپردازد.
مســکن ویژه  Särskilt boendeو یا مســکن گـروهی Gruppboende
مساکنی هستند متعلـق به مراکز بهداشت و درمان برای افراد مسنی که
نیاز بسیــار بـه مراقبت و نگـهــداری دارند .برای دریافت جـا در مسکن
ویژه ،شخص باید نیازهـای پزشکی و اجتماعی بیشتری داشتـه و محتــاج
مراقبتهای شبانه روزی باشد.

در صـورت وقوع مرگ

وقتی که خویشاوند مسنی در خـانه میمیرد باید با مراکز پزشکی تمـاس
گرفته شـود .گاهی جسـد به بیمارستانی منتقل میشـود تا در آنجــا یـک
پزشک ،فوت فــرد را تاییـد کند .در صـورت وجــود خـواستهـای ویـژه،
برای مثال با توجــه به رسوم مذهبی ،باید این موضوع را با کارکنان مرکز
پزشکی در میان بگذارید.

بستــگان سپس میتوانند با یک کشیش ،حاخـام ،امــام و یا نمـاینـده هر
مذهب دیـگری تمـاس بگیـرند .آنان میتوانند با این شخـص برای مراسـم
خاکسپاری بنا به رسوم مذهبی مربوطه تصمیم گرفته و برنامه ریزی کنند.
بد نیست که با دفتر گورستان نیز تمـاس بگیرید و از یـک شرکت کفن و
دفن بخواهید تا در امور مربوط به خاکسپاری به شما کمک کند.

مراسـم خاکسپاری

در سـوئـد معمـوالً خویشاوندان و دوستان نزدیک فرد درگذشته در مراسم
خاکسپـاری او شرکت میکنند .رسم بر این است که خواست شخـص متوفا
در مـورد نــوع تدفـین برآورده شــود .این خـواسـت ممـکن اسـت که در
یک وصیت نامه نوشته شـده باشـد و یا این که شخص متوفـا شفاها آن را
بیان کـرده باشد .بسته به دین فـرد فوت شـده نوع مراسم خاکسپاری نیز
متفاوت است.
در ســوئــد معمــوال مراسـم خاکسپـاری در یک کلیســا یا یک عبادتکده
انجام میشود .کلیسای سوئد سرپرستی کفن و دفن در تمام سوئد به جز
شهرهای استکهلم و ترانوس را بر عهده دارد .در این شهرها این مسئولیت
با کمون است .این نکته در مورد تمــام فوت شدگان بدون توجه به دین
آنها صدق میکند.
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عکس :ینی گولیتس ،یو ِن ر

بستــگان متــوفا مـیتواننــد با نمــانیــده امــور کفن و دفــن در کمون
( )begravningsombudتمــاس بگیرند .این افــراد از طــرف استانداری
انتخاب میشوند و وظیفه آنان این است که به خواست متوفا و بستـگان
وی در مورد کفن و دفن توجه شود .نماینده امور کفن و دفن باید ترتیبی
بدهـد که افـرادی که عضــو کلیسای سـوئـد نیستند کفن و دفنی مناسب
داشته باشنـد .برای تمــاس با نماینده امــور کفن و دفـن ،خویشــاوندان
میتوانند به کمون ،استانداری و یا جماعت مذهبی خود مراجعه کنند.
هیچ قانونی در مــورد اجبــاری بودن تدفین وجـود ندارد .اما طبق قانون
جسـد باید در یک تابوت قرار داده شود .در ضمــن برای نحوه سوزاندن
جسد و خاکسپاری خاکستر آن نیز قوانینی وجود دارد .سوزاندن جسد از
طریق قراردادن جســد و تابوت در یک کوره جسدسوزی انجـام میشود.
در این کوره جسد و تابوت به خاکستر تبدیل میشوند و خاکستر در یک
کوزه ریخته میشــود .این کوزه سپس در یک قبر دفن میشـود .خاکستر
را میتوان در محــل بخصوصی در قبرستـان نیز پخش کرد که به آن مکان
یادبود ( )minneslundمیگویند .اگر کسی بخواهــد خاکستر را مـثالً به
دریا بریزد باید از استانداری مجوز دریافت کند.
در وبسایت کلیســای سوئد میتوانید اطالعــات مـربـوط به گورستانهای
محل سکونت خود را پیدا کنیدwww.svenskakyrkan.se :
در صورتی که بخـواهیـد فرد درگذشتـه را در خـارج از سـوئـد به خــاک
بسپـاریـد شرکتهای کفن و دفن میتوانند جسد را در ازای هزینه ای به
خارج انتقال دهند.
به طـور معمـول از درگذشت متوفا تا خاکسپـاری بین یک تا دو هفتـه در
سوئد طــول میکشد .اگر خویشاوندان بخواهند میتوان خاکسپاری را در
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اسرع وقت پس از درگذشت متوفا انجام داد .طبق قانون سوئد متوفا باید
ظرف یک ماه پس از فوت خاکسپاری شده و یا سوزانده شود.
داشتن تابوت باز در سـوئـد مرسوم نیست اما هیچ گونه مانع قانونی هم
برای آن وجود ندارد.
همــه در سوئد یک هزینــه تدفــین از طـریـق مالیات پرداخت میکنند.
پـرداخـت ایـن هـزینــه بـه مـا ایــن امــکان را مــیدهــد کــه از یــک
مـکان ،مثــالً یــک عبــادتــکده ،بــرای مراســم تـــدفیــن استــفـــــاده
کنیــم .این هزینه همچنــین حمــل تابــوت از آن مکان به قبرستــان را
نیــزدربرمیگیرد.
در سوئد تقریبا  ۸۳درصد از مردم میخواهند که مراسم تدفینی در کلیسا
داشتـه باشنـد .در این صـورت یک کشیش مـراسـم تدفین را اجـرا میکند.
برای برگزاری مراســم تدفین کلیسـایی فـرد باید عضو کلیسای سوئد باشد.
مراسم تدفین کلیسایی برای همــه افرادی که عضو کلیسای سوئـد هستند،
رایگان است .مراسم تدفین کلیسایی میتواند در یک کلیسای آزاد ،کلیسای
کاتولیک و یا ارتودوکس نیز انجام شود.
مراسـم تدفین غیر کلیسـایی مراسـمی ست که فاقد بخش های مذهبی
اسـت .از این رو این مراسـم تدفین ،در کلیسـا انجام نمی شود .این
مراسـم ممکن اسـت در یک عبادتگاه در قبرسـتان ،در یک باغ یا شاید در
طبیعت انجام شـود .یک نفر کارمند امور خاکسـپاری ،مراسـم تدفین را
اجرا می کند.

قانون ارث

وقتی فـردی فـوت میکنـد قـانـون تعیـین میکند چـه کسی دارایـیهـای
متوفا را به ارث ببرد .این نکته حــق ارث نـامیـده میشـود و در قــانـون
سوئد قید شده است.
اگر متوفا متاهل بوده کلیه دارایی او را همـسـرش بــه ارث میبــرد.
فرزندان آنها بعـد از فـوت همسر متوفا ،ارث میبرند .طی این مدت
همسر متوفا حق تصرف کامل در دارائی را دارد.
اگر متوفا با فرد دیـگری فرزنـدانی داشته باشد ،آن فرزنـدان میتوانند
بالفالصله ارث ببرند .آنها همچنین میتوانند تا فـوت همسر بازمانده
صــبر کننـد و بعــدا ً ارث خـود را دریـافت کنند .اگر متوفـا متـاهـل نبوده
باشد فرزندان او کل دارائی را به ارث میبرند .اگر فرزندی وجـود نداشته
باش-د ،والدین یا خواهـر و برادر متوفا ارث میبرند.
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عکسColourbox :

وقتی که پدر و مادرانی که فرزند زیر  ۱۸سال دارند میمیرند باید شخصی
به عنوان قیم ( )god manبه این فـرزند کمـک کند .قیــم کسی است که
تالش میکند تا حقوق کودک زیر پا نهاده نشود.

مایملـک متوفا

مایملک متوفا عبـارت است از پول و کلیــه دارائیهایی که از او بـه جـا
مانده است .خویشاوندانی که قرار است از متوفا ارث ببرند مشترکاً مالک
ما یملک متوفا هستند.
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تقسـیم امـوال ،صورت برداری
از ماتـرک متوفـا و وراثت

اگر متوفا متاهـل بوده و همـراه با همسرش دارایی داشتـه باشد اول باید
دارایی بین زوجین تقسیم شود .این کار تقسیم اموال گفته میشود .وقتی
تقسیم اموال انجام شد ،میتوان ارث را تقسیم کرد.

صورت برداری از ماترک متوفا ( )bouppteckningشامـل تعیین داراییها
و بدهیهای او میشود .این امر باید طی سه ماه پس از فوت انجام شود
و از نتیجه آن برای انحصــار وراثت و تقسیـم داراییهای متوفا استفــاده
میشود.

وصیتنامـه Testamente

وصیتنامـه یک سند حقـوقـی است .تنظیم کننده وصیتنامـه خـود تصمیم
میگیرد ،چه کسی چه چیزی را ارث ببرد .اما استثناء نیز وجود دارد .وارثان
بالفصل (فرزندان متوفا ،نوهها یا نبیرهها) همـواره میتوانند سهـم قانونی
ارث خود را طلب کنند.
تنظیـم وصیتنامه مستلزم رعایت برخی مقررات است .مثالً وصیتنامـه باید
کتبی باشـد .دو نفر شـاهـد باید آن را امضـاء کرده باشنـد .از این رو بهتر
است ،قبل از تنظیم وصیتنامه با یک حقوقدان مشورت شود.
افــرادی که بــدون ازدواج باهــم زندگی میکننــد (همزی یا  )samboاز
یکدیگر ارث نمیبرند .اگر دو نفر که همــزی هستند بخواهند از یکدیگر
ارث ببرند باید وصیتنامه تنظیم کنند.
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پرسشـهایی بـرای بحث،
بخش ۸
افزایش تعداد نسبی سالمندان به نسبت دیگر گروه های سنی چه
پیامدهایی برای یک کشور دارد؟
به نظر شما چه چیزهایی در داشتن یک زندگی مطلوب در سنین
باال مهم است؟
آیا به نظر شما در سوئد دید عمومی به سالمندان نسبت به آنچه
شما به آن عادت دارید فرق می کند؟
برای بازنشستگی خود به چه چیزی باید فکر کنید؟
چه تفاوت ها و شباهت هایی بین خدمات نگهداری از سالمندان
در کشور شما و سوئد وجود دارد؟
چه تفاوت ها و شباهت هایی بین مراسم خاکسپاری در کشور
شما و سوئد وجود دارد؟
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