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فنلند در واقع در نیمکره شمالی زمین و در اروپا می باشد. فنلند مانند سویدن، ناروی/ 
نروژ، دنمارک/ دانمارک و ایسلند جزو کشورهای شمال اروپا است. فنلند دارای سه 

کشور همسایه هم مرز می باشد: سویدن/ سوئد در غرب، ناروی/ نروژ در شمال و 
روسیه در شرق. 

نفوس/ جمعیت فنلند حدود 5,5 میلیون نفر و ساحه/ مساحت آن حدود 500 338 
کیلومتر مربع است. فنلند یکی از کم نفوس ترین کشورهای اروپا است. در فنلند جنگل 

ها و دریاچه های زیادی وجود دارد و حتی تا 75% از ساحه آن را جنگل و 10% آن 
را آب تشکیل می دهد. 

زبان های رسمی فنلند زبان های فنلندی، سویدنی/ سوئدی و سامی هستند. 4,8 میلیون 
فنلندی به زبان فنلندی به عنوان زبان مادری خود صحبت می کنند، 000 280 فنلندی 
به زبان سویدنی به عنوان زبان مادری و 1900 نفر فنلندی به زبان سامی به عنوان 
زبان مادری صحبت می کنند. گروه های بزرگ عبارتند از روسی زبان ها )000 79( 
و استونیایی زبان ها )000 49(. در فنلند هر کسی حق دارد زبان و فرهنگ خود را 

حفظ کرده و از آنها استفاده کند. 

از فنلندی ها حدودا 69% مربوط به کلیسای اوانکلی-لوتری، 1,1% مربوط به کلیسای 
ارتودوکس و 1,7% مربوط به ادیان دیگر هستند. حدودا 29% از نفوس، مربوط به 

هیچکدام از ادیان نمی باشند. در فنلند آزادی ادیان و مذاهب وجود دارد. هر کسی مجاز 
است که دین و مذهب خود را آزادانه انتخاب کرده و مراسم دینی خود را انجام دهد 

یا اگر کسی نخواهد الزم نیست هیچ دینی را برگزیند. حق آزادی دین و مذهب توسط 
قانون اساسی تامین شده است. 

Suomi Venäjä

Ruotsi

Norja

Viro
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تاریخ 

از بیشتر از 9000 سال قبل، فنلند مسکونی بوده است. فنلند در طول تاریخ بخشی 
از سویدن/ سوئد )تا سال 1809( و روسیه )از 1809 الی 1917( بوده است. فنلند 
در سال 1917 استقالل یافت. در سال 1918 یک جنگ داخلی در فنلند در گرفت. 
پس از جنگ، دوره ساخت یک دولت مستقل در فنلند آغاز شد. اقتصاد در فنلند در 

دهه های 1920 و 1930 پیشرفت مطلوبی داشت. 

فنلند در طی سال های 1939 الی 1945 در چندین جنگ شرکت داشت. در جنگ 
زمستانی )از 1939 الی 1940(، در جنگ ادامه )جنگ پس آیند یا جنگ استمرار( 
)jatkosota( )از 1941 الی 1944( و در جنگ الپلند )از 1944 الی 1945(. 

فنلند در تمام جنگ ها استقالل خود را حفظ کرد. 

در دهه 1960 و 1970 در فنلند تغییر شدیدی در ساختار جامعه ایجاد شد. مردم از 
روستاها و از کار کشاورزی به شهرها و کار در کارخانه و کارهای خدماتی و زنان 

به کارهای بیرون از محیط خانه و همراه با دریافت معاش/ دستمزد جابجا شدند. 
همچنین سطح زندگی و میزان مصرف نیز به شدت باال رفت. 

فنلند در سال 1995 عضو اتحادیه اروپا شد و در سال 2002 یورو را به عنوان 
واحد پول خود پذیرفت. هنوز هم از یورو بعنوان واحد پول این کشور استفاده 

می شود. 

دولت 

نوع حکومت فنلند جمهوری است و شخص اول آن رئیس جمهور می باشد. رئیس 
جمهور هر 6 سال یکبار و با رای ملت انتخاب می شود. 

نام پارلمان این کشور مجلس )eduskunta( می باشد. مجلس این کشور از 200 
نماینده تشکیل شده است. نمایندگان مجلس هر 4 سال یکبار توسط انتخابات ملت 

برگزیده می شوند. تصویب کلیه قوانین فنلند و پذیرفتن بودجه دولت، توسط مجلس 
صورت می گیرد. 

شهروندان فنلندی باالی سن 18 سال حق رای دادن در انتخابات را دارند و هر کسی 
که حق رای داشته باشد می تواند بعنوان کاندیدا شرکت نماید. در انتخابات حق رای 

دادن وجود دارد ولی الزام و اجباری برای انجام آن نیست. 
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شهرستان ها 

در حال حاضر کمی بیشتر از 300 شهرستان در فنلند وجود دارد. شهرستان های فنلند 
از لحاظ نفوس تقریبا کوچک هستند. تعداد متوسط ساکنان شهرستان ها حدودا 6000 

نفر است. شاروالی ها/ شهرداری ها خدماتی را به ساکنین خود ارائه می دهند که بیشتر 
آنها توسط قانون به عنوان وظایف شاروالی/ شهرداری تعریف شده است. وظایف 

قانونی برای مثال به خدمات زیر مربوط می شوند: 

• آموزش و کودکستان   
• فعالیت های فرهنگی-، جوانان و کتابخانه   

• برنامه ریزی شهری   
• کاربری زمین   

• تولید آب و انرژی    
• مدیریت پسماند/ زباله   

• خدمات محیطی   
• خدمات اجتماعی و بهداشتی و   

• اطفاء حریق/ آتش نشانی و امداد و نجات   

شهرها 

70 درصد از ساکنین فنلند در شهرها زندگی می کنند. پایتخت این کشور هلسینکی 
است و تعداد ساکنین آن 650 هزار نفر می باشد. شهرهای بزرگ دیگر آن عبارتند 
از: اسپو )Espoo(، تامپره )Tampere(، وانتاآ )Vantaa(، ائولو )Oulu( و 

 .)Turku( تورکو



dari - 2/2021 - دوره آموزشی درباره جامعه فنلند - جامعه فنلند 5

قانون و مقامات 

قوانین، حقوق و وظایف افراد را در فنلند معین و تصویب می نمایند. نقش مقامات، به 
اجرا درآوردن قوانین و مصوبات، نظارت بر رعایت آنها و ارائه راهنمایی می باشد. 

کارمندان رسمی عبارت از کلیه افرادی می باشند که در رابطه کاری رسمی با دولت، 
شاروالی/ شهرداری و یا کارفرمایی دیگر که از اختیارات عمومی استفاده می کند، 
کار خود را انجام می دهند. کارمندان دولتی در وزارت خانه ها و ادارات دولتی کار 

می کنند و از جمله آنها پلیس ها، مرزبانان و مامورین گمرک، می باشند. معلمین/ 
آموزگاران و همچنین داکترها/ پزشکان و نرس ها/ پرستاران و بهیارانی که کارمند 

رسمی بخش بهداشت و تامین اجتماعی هستند نیز نمونه هایی از کارمندان رسمی 
هستند که زیر نظر شاروالی/ شهرداری کار می کنند. 

شهروندان از این حق برخوردارند که نسبت به تصمیمات اتخاذی توسط مقامات 
رسمی و در رابطه با خویشتن، اعتراض نموده و چنانکه تجربه آنها این باشد که مقام 

اداری مربوطه نسبت به آنها عملکرد غلطی داشته است، در این باره شکایت نامه 
تنظیم کنند. 

تامین اجتماعی و مالیات 

در فنلند رفاه اجتماعی گسترده و سیستم تامین اجتماعی وجود دارد که هزینه آن از 
طریق مالیات تامین می شود. همه افراد از درآمد و خرید خود مالیات می پردازند و 

بنوبه خود به عملکرد سیستم خدمات اجتماعی کمک نموده و خود آنها نیز متقابال از 
این امر بهرمند می شوند. برای مثال، همه شهروندان امکان دسترسی ارزان به داکتر/ 

پزشک و برخورداری از آموزش مقطع ابتدایی رایگان، دریافت کمک هزینه تقاعد/ 
بازنشستگی و مزایای خانوادگی مختلف از قبیل کمک هزینه مراقبت از طفل خردسال 

در خانه )kotihoidontuki( و کمک هزینه اوالد/ فرزند )lapsilisä( را دارا 
می باشند. 

سیستم آموزشی 

مکتب/ مدرسه در فنلند از سالی که طفل هفت ساله می شود، شروع می شود. قبل از 
آن، یک سال آموزش پیش از مکتب/ آموزش پیش دبستانی، وجود دارد. هر طفلی که 

بطور ثابت در فنلند سکونت دارد، ملزم به تحصیل در مکتب/ مدرسه است. دوران 
تحصیالت اجباری پس از اتمام مقطع تحصیلی ابتدایی )صنف/ کالس 1 تا 9( و یا 

پس از گذشت 10 سال از شروع تحصیالت اجباری، پایان می یابد.

طفل پناهجو حق تحصیالت را دارد اما تحصیالت اجباری شامل حال او نمی شود. 
آموزش برای دانش آموزان رایگان است و در مکتب/ مدرسه، به همه دانش آموزان 

غذای رایگان داده می شود. 

در عمل، تقریبا همه جوانان تحصیالت خود را بعد از مقطع تحصیلی ابتدایی یا در 
لیسه/ دبیرستان یا در هنرستان، ادامه می دهند. 
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آزادی بیان و مشارکت 

در فنلند هیچ کس نمی تواند دیگری را از گفتن یا انتشار نظر خود منع کرده یا محدود 
کند. با اینحال آزادی بیان مسئولیت بزرگی را به همراه دارد. هیچ کس نباید: 

• با حالتی توهین آمیز درباره خصوصیات شخصی فردی دیگر صحبت کند  
   اقدام به تحریک به خشونت بر علیه گروه دیگری از مردم را بنماید 

• از آزادی بیان برای توجیه فعالیت نژادپرستانه استفاده کند.   

در فنلند، تاثیر گذاری بر مسائل اجتماعی از بسیاری جهات امکان پذیر است. 
شهروندان از حق رای دادن و کاندیدا شدن در انتخابات برخوردارند. در فنلند همه 

افراد مجاز به برگزاری راهپیمایی و تظاهرات و شرکت در آنها می باشند. عالوه بر 
این، سازمان ها و اتحادیه های صنفی/ شغلی زیادی در فنلند وجود دارند که می توان 

در فعالیت های آنها شرکت نمود. 

آب و هوا و فصل ها 

چهار فصل مختلف در فنلند وجود دارد. 

• در زمستان هوا سرد و در بسیاری از نقاط برفی است.   
• در بهار، برف ها شروع به آب شدن کرده، دمای هوا افزایش یافته و    

   طبیعت زنده می شود. 
• در تابستان هوا روشن و گرم است ولی تغییرات هوا ممکن است بسیار    

   زیاد باشد.
• در خزان/ پاییز روزها کوتاه و تاریک می شود، هوا سرد شده و طبیعت    

   شروع به آماده شدن برای زمستان در پیش رو می شود. 

فنلند کشوری طویل است و این موضوع برای مثال بر روی دمای هوای نقاط مختلف 
آن تاثیر دارد. در جنوب فنلند ممکن است که در ماه های آوریل-می، هوا گرم و 

بهاری بوده درحالیکه همزمان در شمال فنلند هنوز برف باشد. میانگین دمای کل سال 
در جنوب حدود 7+ و در شما 1+ درجه سانتی گراد است. 
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اعیاد فنلندی 

در فنلند اعیاد ملی زیادی وجود دارند که در هنگام آن برای مثال مکتب ها/ مدارس 
و بسیاری از محل های کار، تعطیل می باشند. همچنین اوقات باز بودن فروشگاه ها و 

مغازه ها نیز در این ایام ممکن است متفاوت با مواقع دیگر باشد. 
مهمترین اعیاد عبارتند از: 

• سال نو ).1.1(  
• عید پاک )در بهار(   

)Vappu) ).1.5( روز جهانی کارگر •  
• جشن نیمه تابستان )اواخر ماه ژوئن(   

• سالروز استقالل ).6.12( و    
• کریسمس ).24-26.12(.  

آداب زندگی فنلندی 

فنلندی ها اغلب مردمی ساکت و کم حرف محسوب می شوند. نسل جدید این تصویر 
سنتی از فنلندی ها را می شکنند. صداقت و وقت  شناسی از فضایل فنلندی ها بحساب 

می آید. فضیلت وقت شناسی در تمام اوقات گرفته شده و مالقات های رسمی که ضمن 
آنها بایستی بدون استثنا به موقع و راس زمان تعیین شده در محل حضور یافت، دیده 

می شود. 

اجتماع و زندگی بر مبنای آزادی های بسیاری بوده و مردم مجاز هستند که بطور 
خودساخته درباره زندگی خویش و نحوه پیش رفتن آن برنامه ریزی کرده و تصمیم 

بگیرند. در فنلند به عنوان مثال آزادی بیان و مذهب گسترده و همچنین آزادی پوشش 
و انتخاب همسر به طور مستقل، وجود دارد. 

جامعه فنلند مبتنی بر افراد است. با مردم به عنوان یک فرد واحد رفتار می شود نه 
فقط به عنوان اعضای خانواده. با اینحال، خانواده اغلب برای افراد مهم می باشد. 

خانواده ها انواع مختلفی دارند و ساختار خانواده فقط به این صورت نیست که شامل 
دو نفر والدین بعالوه اوالدها/ فرزندان باشد. برای اطفال ارزش گذاشته می شود و آنها 

حقوق بسیاری برخوردار هستند. تنبیه بدنی اطفال طبق قانون ممنوع است. 

سونا یکی از مکان های مورد عالقه فنلندی ها است و در تمام فصول سال استفاده 
زیادی از آن می شود. 

همچنین طبیعت نیز برای فنلندی ها مهم است و بسیاری از افراد احساس می کنند که 
طبیعت بخشی از هویت ملی ما می باشد. اعتقاد بر این است که طبیعت باعث ارتقاء 
رفاه و سالمتی انسان می شود. در طبیعت می توان حرکت کرده و آرامش یافت. در 

فنلند از حق همگانی استفاده می شود و این امر بدین معناست که عموم افراد مقیم فنلند 
می توانند از طبیعت استفاده کنند )بعنوان مثال می توانند در نواحی مختلف رفت و آمد 
کرده و توت های جنگلی را بچینند( صرف نظر از اینکه چه کسی صاحب آن منطقه 
می باشد. البته در هنگام استفاده از حق همگانی نباید باعث ایجاد ناراحتی یا مزاحمت 

شد. 
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مطالب بیشتر 

فیلم آموزشی ”Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata” درباره تاریخ فنلند و 
پیشرفت جامعه فنلند از ابتدای صده 1900 میالدی تا به کنون سخن می گوید. 

در این ویدیو از طریق مراحل زندگی خاندان ویرتانن )Virtanen( که شخصیت خیالی داستان می باشند، به موضوع 
پرداخته می شود. این ویدیو به زبان سلیس فنلندی و همچنین هفت زبان فارسی، کردی )سورانی(، سومالیایی، تایلندی و 

روسی. 

http://suomenvuosisata.fi/suomi.html

پروژه ای به نام Kotona Suomessa ویدیوهایی را درباره جامعه فنلند ساخته است. موضوعات آن عبارتند از: 

• مالیات و اصول عملکرد جامعه مرفه 
• دمکراسی و تاثیرگذاری بر روی موضوعات اجتماعی 

• یک فنلندی از قشر متوسط جامعه چگونه است؟ 

مشاهده ویدئوها از یوتیوب:   

https://www.youtube.com/c/KotonaSuomessa/playlists

ویدیوها را می توان به زبان های زیر مشاهده کرد: فنلندی، سوئدی، انگلیسی، عربی، دری، کرمانجی، سومالیایی، 
سورانی، تایلندی، چینی، فرانسوی، استونیایی، تیگرینیا و روسی. 


