
 

 
 

 احتفلوا معنا بالد�مقراط�ة! 
وذلك ألن الس��د تحتفل بالعام المئة من الد�مقراط�ة!  لد�مقراط�ة سوف تزور مقاطعةبل�نج�ها خ�مة  

ي  خ�مة 
ي كارلسكرونا �ف

ة �ف من  30الد�مقراط�ة �ي عبارة عن مركز معارف وملتق� وسوف �قدم إ� الساحة ال�ب�ي
ي انحاء   بل�نج�ة مقاطعة من نوفم�ب وس�مثل  6ا�ت��ر إ� 

كاملة! و�تم التخط�ط أل�شطة مختلفة وواسعة �ف
 مع ذلك.  

�
 المقاطعة تزامنا

 
ي 

ي من  ب�ت الد�مقراط�ة �أيت
ي لجنة الد�مقراط�ة �ف

 بأن تر� كل  100ضمن عمل الحكومة �ف
ُ
عام "د�مقراطيتنا جديرة

ي دعم وتط��ر الد�مقراط�ة 
ي المائة العاميوم. كل من ي��د أن �شارك و�ساهم �ف

ي بقائها ق��ة �ف
ي الس��د و�عزز  �ف

 �ف
 به

�
 ! القادمة مرحب جدا

  
ي   "Ja må den leva"المعرض  

ي كالرسكرونا �ف
ة �ف من شهر ا�ت��ر وسوف �ظل إ�  4سوف �قدم إ� الساحة ال�ب�ي

. ستة من المنشورات سوف تتضمن القرار الذي كان وراء حق التص��ت العام والذي اتخذ من  14  100من نوفم�ب
ي 

 من ا�ت��ر  4سنة سابقة. وسيتم األفتتاح �ف
 

ي كن�س  Konstbiennalمعرض 
من  7ا�ت��ر وحىت   30وذلك من  Fredrikskyrkan ة فردر�كسوف �قام يوم�ا �ف

  16وحىت  10نوفم�ب من الساعة 
�
 ع�ا

 
ي كن�سة ت��فالد�جهت ”We have a dream”معرض  

 حىت   Trefaldighetskyrkan سوف �قام �ف
�
وسيتمر يوم�ا

. ومن األش�اء الذي سوف  16وحىت  10وذلك من  من نوفم�ب  7
�
الذي لهم ا��� و شخاص أل صور  تقدم وتعرضع�ا

ي العالم و�جانبهم 
 �ستطيوجد تأث�ي �ف

�
ي الح�اة اليوم�ة. جم�عا

ف وأبطال �ف اجز الغ�ي يع أن نهدم الحو شباب ومراهقني
 مرئ�ة! 

”We have a dream”  ل�س فقط معرض و�نما مناشدة للجميع أن �جعلوا أصواتهم مسموعة. مثل الحجرة
ي الماء �ستطيع اإل�سان أن �صنع حلقات تمتد إ� ماالنها�ة

 . المرم�ة �ف
 

ي كالرسكونا.   
ة �ف ي الساحة ال�ب�ي

�ف Streetlifeكما يوجد معرض الصور 
 



ي المشاركة واإلحتفال بالد�مقراط�ة! 
 هً� وسهً� بكم �ف

ي الرابط    
نامج يوجد �ف ال�ب

www.vardemokrati.se/turneplan 
 

 
 16إ�  15 ا�ت��ر الساعة 26 الثالثاء الموافق

ي  
ي   Åsa Wikforssسوف تل�ت

ة �ض والذي يتضمن عن المعرفة والعلم  وق�ادة  كتاب "ألنها د�مقراط�ِة"  "محا�ض
ي ق�ادة الشعب الفعالة. المعرفة المهمة   Åsa Wikforssالشعب.  تجادل ف�ه 

ف�ه عن معىف المعرفة المرك��ة �ف
ي تمكنا من مراقبة الس�اسة

ل�ي نصل ألهدافنا, ونصدر قرارت أساس�ة صح�حة  الق�اد�ة الحا�مة والمطل��ة والىت
 للس�طرة ع�

�
ي تهيج ال�راه�ة تعرض وا�ضا

 الصاراعات. فإذا ما س�طرت نظ��ات التأمر ومعارضة العلم والحجج الىت
از والضعف وتزول الد�مقراط�ة مع الزمن.  ف  حينداك الد�مقراط�ة لخطر االه�ت

Åsa Wikforss  ي أ�اد�م�ة العلوم المل��ة واأل�اد�م�ة
ي جامعة ستكهولم وعضو �ف

ي الفلسفة النظ��ة �ف
ف�لسوفة �ف

ي ا
ف التفك�ي اإل�سايف ي مجال اللغة والفلسفة االدرا��ة وقد كتبت ال�ث�ي عن العالقة بني

لس��د�ة. وتقوم بعمل بحوث �ف
 . ي   والعالم الخار�ب

ة  .وهذا هو رابط المحا�ف
Här hittar du in till föreläsningen via Zoom. 

 
  

 19.30إ�  18.30ا�ت��ر  من الساعة  28الخم�س الموافق 

ة مع فرقة لوتا  ي المكان وكما س Lottakåren سوف تقام محا�ض
ي المتحف البحري. وس�كون �ض

. فرقة     تب�ض ث مبا�ث
Lottakåren  Svenska  ي الحما�ة التامة ضد الحروب " 1924تعمل من عام

 وحىت اليوم  �ض

Lottakåren  دستور وقانون  .�ي منظمة حما�ة ودفاع تطوع�ة تعمل للصالح العام ول�س لديها أي انتماء س�ا�ي
Lottakåren �تعلم من أجل السالم والد�مقراط�ة واألمان وحقوق األ�سان" �س" 

 رابط الفرقة

https://youtu.be/LWGDbwN3Hps 

 
16ا�   11�قام مخ�م الد�مقراط�ة من الساعة من شهر ا�ت��ر  30لسبت ا  

ي الساعة 
 رئ�س لجنة الد�مقراط�ة لمائة عام   Ulrika Messing�فتح المخ�م المحافظ  سوف  11�ف

�
  Peterوا�ضا

örn 
ض من قبل الد�مقراط�ة لمائة عام من متحف مقاطعة بل�ينجه ومن منطمة  سوف �كون هناك موس��ت وم�ح وممثلني

 . سنسوس التعل�م�ة واخرون
 
 

ي 
ي الساعة  خ�مةمن شهر ا�ت��ر سوف �قام  31االحد �ف

  . 16وحىت  11الد�مقراط�ة �ف
 
 

ي 
ف الموافق �ف من نوفم�ب  1 االثنني  

من قبل حزب السوش�ال الد�مقرا�ي وحزب الح��ة والعدالة.  16وحىت  11سوف تقام خ�مة الد�مقراط�ة من الساعه   
ي الساعة 

ي كالرسكرونا ٍ  12�ف
ف رئ�سة أدارة البلد�ة �ف  Sandraوعند الخ�مة سوف �قام حوار ونقاش غداء بني

Bizzozer   وزوار المخ�م . 
 
 

http://www.vardemokrati.se/turneplan
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ي الساعة 
ي  13.30إ� الساعة  13�ف

ي لجنة الد�مقراط�ة �ف
ة الد�مقراط�ة  �ف ف سف�ي سوف �قام االجتماع المختلط بني

ي بل�ينجة. كما ستح�ف ممثلة   Peter Johanssonو Lena Posnerمئة عام  
ي نقابة التعل�م �ف

مسؤول األ�شطة �ف
 Pia Marcolin rneplanrdemokrati.sewww.va /tuمن منظمة سنسوس التعل�م�ة 

 
 

ي ا
ةسوف تقام م 19.30إ�  18.30لساعة �ف  بعنوان الد�مقراط�ة المتقطعة  Henrik Arnstadمع   أون الين حا�ف

ي 
ة عن الدعا�ة الجد�دة �ض ت  2010منذ . وسائل التواصل االجتما�ي المحا�ض ي تغ�ي

اساس�ات الس�اسة �ض
ي السوش�ال م

د�ا.  القنوات المختلفة مثل الف�س بوك �العالم الد�مقرا�ي نظرا للنمو والتطور  �ض
ي اساس�ات المجتمع بط��قة لم �كن  واليوتوب   والت���ت 

ت �ض ي خلقت امكان�ات وفرص غ�ي والىت
باحث   Henrik Arnstadالمحا�ض  الحركات الد�مقراط�ة التقل�د�ة.  محسوب لها أو مح�ض لها عند 

ي جامعة  
ي قسم تقن�ة وسائل اإلعالن �ض

ي ومدرس �ض
كما انه مؤلف لل�تب عاشق    Södertörnصح�ض

"ولقد أصدر حال�ا Hatade demokrati" والد�مقراط�ة المكروهه" Älskade fascism ”الفاش�ة 
 طبعات جد�دة لل�تابان

 
Anmälningslänk: https://sensus.wufoo.com/forms/z1c7lpg401qwusc/ 
                                                                                                                  

 
  

 
  16إ�   11من الساعة من نوفم�ب  2الثالثاء الموافق 

ي من قبل منظمة حما�ة الطفل ومقاطعة بل�ينج�ه
 �قام �شاط م��س�ت

 
 

ي الساعة 
ة19.30إ�  18.30�ف   Gunnar Wetterbergمع  محا�ف

ي 
ي ستقام �ف

ي كارلسكرونا  lokalstallarnaوالىت
ي اليوتيوب   �ض

 "كما سيبث أون الين �ض
Från skärselden till välfärdskommunen".                                                                      ”

https://youtu.be/1Lkqm84OrCMGunnar Wetterberg:  
ض  ك�ي ي المح�ي وق�متالمحا�ض سيتحدث عن �شأة الد�مقراط�ة وتطورها مع ال�ت

ها ع� ك�ف�ة النمو للحكم الذاىت
ي بر 

. المحا�ض �ض ض ي الحركات الشعب�ة والمشاركة الواسعة من قبل المواطنني
ها �ض  نامجهوتأث�ي

, ”Från skärselden till välfärdskommunen, ي وي الذي �عت�ب  والذي �دور
عن الحكم المح�ي الذاىت

ي الس��د. 
ي الد�مقراط�ة �ض

�ون�ة محب��ة العمود الفقري �ض ض ي  قادته للفوز المحا�ض شخص�ة تلف�ي
 På spåret” " �ض

ي االصل دبلوماا
ي وكاتب ومحاور �ي ول�نلمحا�ض  �ض

اجتما�ي س�ا�ي   ه �عمل حال�ا كتار��ض  

http://www.vardemokrati.se/turneplan
https://sensus.wufoo.com/forms/z1c7lpg401qwusc/
https://youtu.be/1Lkqm84OrCM


  
                                              
 

 

ي الخ�مة حزب  16إ�ي  11نوفم�ب  من الساعة  3االر�عاء 
الوسطس�كون معنا �ف  

 
ة  18.30الساعة  ة بعنوان" ك�ف لخدمة   Christer Olsénمع أون الين محا�ف ف واألذن. المحا�ف من جم�عة العني

ي خدمة 
ة ط��لة �ف ي ول�ن لد�ه خ�ب

 �عمل كقانويف
�
األمن العام أن تواجه التهد�د الداخ�ي للد�مقراط�ة". المحا�ف حال�ا

ي خدمة األمن العام. األمن العام. المحا�ف درس وكتب وأل�ت 
ات �ف  محا�ف

ي 
وماذا �جب أن نعمل تجاە   SÄPOالمحا�ف يتحدث عن التهد�د ضد الس��د ود�مقراطيتها  بحسب ما كتب �ف

 هذە المواضيع. 

ي اللقاء
د ع� االسئلة المطروحة �ف  ال�اتب س�ي

 
 Anmälningslänk https://sensus.wufoo.com/forms/z14irxto03vg9qi/ 

  
 

https://sensus.wufoo.com/forms/z14irxto03vg9qi/


 
 

ف و س�ك 16إ�  11نوفم�ب  الساعة  4 الخم�س الموافق ي الخ�مة تجمع حزب المحافظني
ن �ف  

 

ةهناك م 18الساعه   حما�ة د�مقراطيتنا"بعنوان " Eda Erikssonاون الين مع  حا�ف

ض االساس�ة نها مسلم بها. ت�ب أن ال تعو�جب أ د�مقراطيتنا رق�قة ض حقوق اال�سان والقواتني ة تنطلق من قوانني المحا�ض
ي مسائل ومواضيع الحقوق

ة عملت   �ةلتسهل الخوض �ض ي تعالصعبة. المحا�ض
دد�ة الثقافات والتعدد�ة وعدالة �ض

ي ما 
ي مصالح التعامل والمساواة �ض

�قارب العقدين من الزمن وذلك من خالل عملها كصحف�ة ومحاورة وموظفة دولة �ض
ة  . حكوم�ة مختلقة كما عملت كمعلمة ومحا�ض

 للتسج�ل أضغظ ع� الرابط

https://sensus.wufoo.com/forms/z1u5kwrj1mkj5lg/  

 

 
 
 
 
  

   16إ�  11نوفم�ب  الساعة  5الجمعة الموافق 
ض  ض الد�مقراطني ي الخ�مة تجمع حزب االمس�حني

. س�كون �ض  
 

16إ�  11نوفم�ب  الساعة  6الموافق السبت  
ي الخ�مةو س�ك 

.  متحف بل�نجه ومنطمة سنسوس التعل�م�ة وضيوف اخرون ن �ض  
 

 نوفم�ي  10االر�عاء الموافق 
ي  

. وس�قام التك��م  Ebba Hultqvistذكرىسوف تقوم منظمة سنسوس التعل�م�ة بتوز�ــــع جائزة سنسوس للثقافة �ض
 أون الين . سوف نقوم أعالمكم بالوقت. 

�
ي المكان وا�ضا

 �ض
Ebba Karolina Regina Hultqvist  ي العا�ث من نوفم�ب عام

ي ستكهولم �ض
ي  1876ولدت �ض

د�سم�ب   17وماتت ف�ض
ي �. وقد عملت كمعلمة وس�اس1955

ي الة كما كانت أول امراة رشحت �ض
لمان �ض  Strövelstorp�ب

  

https://sensus.wufoo.com/forms/z1u5kwrj1mkj5lg/


ي 
ي الساعة  19�ف

 Emil Jensen�ة مع ف تقام ما �س�ي �شور�ة الدبمقراطسو  13إا�  12من شهر نوفم�ب �ف

ي و��ث �مكنك أن �سمع شور�ة الد�مقراط�ة �ي عبارە عن فكرة ح
ي الحوارات والنقاشات الممتعةشار الم��س�ت

ن ع ك �ض
ي شور�ةبينما تتناول الالد�مقراط�ة 

ي عام  شور�ة. الموض�ع الذي ط�ح �ض
ي مدينة يو�ش��نج كان 2021الد�مقراط�ة �ض

 �ض
ي هذەوالتهد�د ضد الد�مقراط�ة". "

 �محل ط�ةالمؤامرە والتطرف والتهد�د ضد الد�مقر السنه سوف �ط�ح مواضيع ا �ض
�
ا

 . المشاركة مجان�ة و 
�
 أون الين. وعالم�ا

�
ي المكان وا�ضا

 سوف تكون �ض

 https://www.sensus.se/demokratisoppaللتسج�ل 

________________________________________________________________ 

نامج  ي ال�ب
    https://www.vardemokrati.se/turneplanموجود �ف

ي 
 �ف

�
 وا�ضا

-14-09-blekinge/2021---enderhandelseross/kalender/kal-https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om 
blekinge.html-i-demokratistugan 

 
 

Arrangörer är Blekinge Museum, Sensus studieförbund, Arkivcentrum 
Blekinge, #vimåsteprata, Musik i Blekinge, Marinmuseum, Svenska 
Lottakåren, Demokratin100år tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge, 
Region Blekinge samt våra kommuner Olofström, Sölvesborg, Karlshamn, 
Ronneby och Karlskrona med flera! 

ف لألحتفال:  ف والراعني  المنظمني
Blekinge Museum, Sensus studieförbund, Arkivcentrum Blekinge, 

#vimåsteprata, Musik i Blekinge, Marinmuseum, Svenska Lottakåren, 
Demokratin100år tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge 

samt våra kommuner Olofström, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och 
Karlskrona med flera! 

 

ي متحف بل�نج�ه   Ola Palmgrenتواصلوا مع 
 ola.palmgren@blekingemuseum.se�ف

     www.blekingemuseum.se/pages/1693 

    Pia Marcolin     pia.marcolin@sensus.seأو تواصلوا مع 
www.sensus.se/demokratin100arblekinge   

 

 مع المحافطة ع� 
�
 لنا حىت ننسق ا�شطتنا جم�عا

�
ي صفحاتكم الرئ�س�ة ول�ن ارسلوها ا�ضا

قم بوضع أ�شطتكم �ف
www.vardemokrati.se/turneplan   

 
 

          
 

ي  ي هيئة التثق�ف الشعىب
            سنسوس سوف �سجل الفعال�ات �ف

https://www.sensus.se/demokratisoppa
https://www.vardemokrati.se/turneplan
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ما�ن الغعال�ات: أ  
Olofströms kommun affischutställning från "Forum för levande historia".  Öppet 
Olofströms kommun affischutställning från "Forum för levande historia".  Öppet 
bibliotek/föreläsningarna. 
Sölvesborgs kommun, Öppet bibliotek/föreläsningarna 
Karlshamns kommun upplåter Lokstallarna till föreläsning. Öppet bibliotek/föreläsningarna. 
Ronneby kommun Öppet bibliotek/föreläsningarna. 
Karlskrona kommun, affischutställning " Ja må den leva..." i kommunhusets foajé. Öppet 
bibliotek/föreläsningarna. 

 
 

ي المكان وا�ضا ستبث أون الين ع� الروابعف
ط التال�ةال�ات خ�مة الد�مقراط�ة �ف  

https://www.riksdagen.se/demokratin100 
https://www.vardemokrati.se/turneplan 
 

   
ي الروابط التال�ة يوجد أفكار ملهمة وكما �مكنك طلب المواد  

 �ف
ە  وغ�ي

 
 
https://www.vimasteprata.org  

Vi måste prata 

www.vimasteprata.org 

#ViMåstePrata är ett initiativ för att stärka demokratin. Vi jobbar främst inom folkbildningen för att skapa 
respektfulla möten och dialog om viktiga samhällsfrågor. 
 
 
 
https://www.svenskalottakaren.se/lottapodden 
http://firademokratin.riksdagen.se 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokratin100 
https://levandehistoria.se/fakta-fordjupning/demokratin-och-du 
https://vimasteprata.org/demokratikorten 
https://vårsvenskademokrati.se 
https://www.ur.se/mik/ 
https://www.so-rummet.se/search_api=demokrati 
https://www.globalportalen.org/demokrati 
https://reporterutangranser.se/om-reportrar-utan-granser 
https://globalamalen.se 
https://www.uponwalls.com/exhibit-we-have-a-dream                                                                                                                                     
https://firademokratin.riksdagen.se                                                                                                                                                                            
https://demokrati100.se 

 
  

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1m2uSS-0003Up-5x&i=57e1b682&c=TMdf5pvMuPMyqPDifvh43JavsFq3LIPOCE1-h0tI_xGnVOKiVBGqqR-UHiKyWF5n9dFx33yh4gFYJ6xod2bpEd1RO8VIC1UXulFLOY5JA8llv9mytXL8XX7cqPNU1d027i5Rvqd9bUgUiOAYxHD5o2Q7GyVqG7ATIvRHpB_2rMpu1doq4_xrnIopCxmZBr4YTGoxauW-wdL8DeKFcRJbk3AuFHZi5E_Ea1ksaowaHOdv6adAQmwWfuwi-slpY6WKeH92j4JQWea5J6vI1GpKHWq4f4KBOWbxaW6JS9alSTwI8VOAhkv8i71J_2vdC91Gs0YpXXpHvXaXW5xD3RhGDBMutNUSgAr5eD0dErs9W13sqj7JAeI1BdCvrUqFdwhaP1ybxSvEOKXZcysBo-PBlh0bLLXGN8QVGeQIFRS2MPDwd0jCpfyjntgBqV1t5KJ5JgN_mdG2hp59jSzWWRjnnoEyLxKCduLiY0VCIikCaSz9EQFXNtLy5j-dORTLL4OeoWYidPOXDZWQ59ed5n86Usph_CqVvECmyshT_RVsXhDIogShjeqyVlhXmJ3PNOrbkTMzCXaZEbxKXvLemJ-SW6vwGjE1aMsf5xwuzopUjEFUBcta8WCZpFUWeVv2H5aMyiPgkQl77LheNFePbQ6G8Mm6saUxFRngdo2CeSGybFaGoTqW8vdSg0RwHbgYH9sK8bV8uKWPa9r8yA9U7EY6fA
https://www.vardemokrati.se/turneplan
https://www.vimasteprata.org/
https://www.vimasteprata.org/
https://www.svenskalottakaren.se/lottapodden
http://firademokratin.riksdagen.se/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokratin100
https://levandehistoria.se/fakta-fordjupning/demokratin-och-du
https://vimasteprata.org/demokratikorten
https://v%C3%A5rsvenskademokrati.se/
https://www.ur.se/mik/
https://www.so-rummet.se/search_api=demokrati
https://www.globalportalen.org/demokrati
https://reporterutangranser.se/om-reportrar-utan-granser
https://globalamalen.se/
https://www.uponwalls.com/exhibit-we-have-a-dream
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1m2uSS-0003Up-5x&i=57e1b682&c=UiH5hnRY1MECVskN8ATsN7IjYkAvFoi-jFH13wjzaxXk6Z_K5DZ5zwO_w88VzzNL3oa-q7I1wkz4bSq66kE8gWhWaR0PdX3iK4SwLNnyLsHuedG6l2WX_R3zDgRn-tKYJU0ph4ALkpGAzz7YbCYYO7DiG4QTUh75vnegqK26sAgckS5TjMJS3IlJDs6_jEZ-Zsg-P-Qe4d1fZc_Q6D8uXPheRXJlCRYqIyQG1kN6Eg6yCqjKnZi60yGgYPzEnrIbKHDY0A-w5dZU_dmJ9E6GFmI0UaoXp3jivxy478tB9emfXb6D0a7R084PmWkBmimKULGPjmsBnyE5-ZnCf78tJZqVWRQQIY5MrF11oB6OBts2NzR8BHciNSl8X6hhZuQZ50Z8oO88oiqIDyuWJzbXtHb1whOf_wUM8nw4NgFJnIxoyN4cQhylVyAaSz06agsVbw-n-fBZ2iEfUxOsMgSzQgcYu86R40ILbKq4l8E1Re1GR2DV4JFOl7oRUwWQTv2juHfDRZ872M9_bqpZXyDAyK8zUjLp46mcQj-cygV-AirlFDTTerIPIt_dPLI7uMwBuXj8AM0erPT-1-Y3vSQSkosNxmqi8pw6Tg-0iXAdr1yk-HvdSXaONnKQmXhLytXZ3cKdtAL6Wvy4BXXkzJyZvsOZk9_2cGK4B8ssH8FX4OopBR4y9WlQ2-X-DieyVybUAjlxB5ZGG7cR8iRPXWh3sqP0xryBPAGsLc5Lxox5J0I


ها ي المكان أو الزمان او المحتوى ألسباب ال �ستطيع أن نغ�ي
 قد �حدث تغ�ي �ف

 
 

 
 
 
 
 


