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 به نام خدا

  سوئد کشور در سرخ صلیب سازمان

 اين .باشد مي سوئد در دوستانه بشر هاي سازمان از يكي و است احمر هالل و سرخ صليب المللي بين نهضت از جزئي سازمان اين

 09،999 از بيش و دارد، سوئد سرتاسر در شده پخش مقر 099 نزديک و گرديد، تاسيس  5681 سال  ماي/مه 42 تاريخ در سازمان

 قوقيح مشاوره ارائه بستگان، جستجوي مانند) کند مي کمک سوئد در پناهجويان به گوناگون موارد در که وظيفه چندين و داوطلب،

 برگزاري نآ بر عالوه کند، مي تقديم را اند خورده رواني آسيب يا و اند شده شكنجه جنگ در که کساني به را الزم پشتيباني نيز( . …

 سازمان چراکه ارزان، بسيار هاي قيمت با دوم دست کاالهاي خريداري براي فرصت ايجاد و. اوليه هاي کمک آموزشي هاي دوره

 ارزان کاالي فروش در که هستند (second hand) نام به شده شناخته که خصوصي هاي مغازه از بسياري داراي سوئد سرخ صليب

 .اند شده توزيع سوئد سراسر در ها مغازه اين و ميكنند فعاليت

 سرخ،و ليبص ملي هاي انجمن ساير با آن کند مي فعاليت نيز المللي بين سطح در بلكه محلي سطح در تنها نه سوئدي سرخ صليب

 همه در آنها با که ،(ICRC) سرخ صليب المللي بين کميته و (IFRC) احمر هالل و  سرخ صليب ها انجمن المللي بين فدراسيون

 .کند مي همكاري طبيعي بالياي از جلوگيري براي پيشگيرانه اقدامات و ها جنگ طبيعي، بالياي مانند اضطراري موارد

 سرخ صلیب در داوطلبانه کار

 رد آن موفقيت اصلي عامل و هستند جنبش اين عمود آنها. است متكي داوطلبان به عمدتا خود کار در سوئد سرخ صليب سازمان

 زمان در رنف ها ميليون به کمک که چرا اين تنها نه و هستند، ها فعاليت تمام بناي سنگ داوطلبان. است انسانِ رنج رفع و جلوگيري

 آنها ،کنند مي استفاده  واردان تازه به کمک براي مختلفي هاي روش از همچنين آنها.  است گرفته صورت داوطلبان دست به سختي

 اليتفع برآن عالوه و کنند، کمک تكاليفشان در آموزان دانش به کنند مي سعي و کنند، مي برگزار سوئدي زبان آموزش هاي دوره

 .دهند مي انجام که  اجتماعي مختلف هاي

 هب تا غيره، و اوليه هاي کمک دوره ، کردن حمايت خود دوره مانند بينند مي آموزش مختلفي هاي دوره تحت سرخ صليب داوطلبان

 .باشد دخيل گوناگون موارد در خود مهارت توسعه و دانش کردن فراهم منظور

 يکارآي و لذت احساس ديگران به کمک هنگام در آيا ايد؟ شده داوطلب خود کشور در بشردوستانه سازمان يک در قبال شما آيا  –

 ايد؟ شده داوطلبانه

 : شدن داوطلب تجارب از هایی نمونه

 درعين و کردم کاري بي و خستگي احساس آمدم سوئد به که هنگامي  من: گويند مي سوئد به واردان تازه از يكي حجو، محمـد

 کمک نم در نهفته ها يژانر افراغ در بتوانم تا گرفتم کار به تصميم بودم اقامتم براي مهاجرت اداره گرفتن تصميم منتظر که حالي

 ندگيز مهاجرت اداره هاي خانه در من با که جواناني از گروهي با شتابان پس دهم، انجام بسياري کارهاي ميتوانم من بنابراين  بگيرم

 انگليسي زبان از تالش با من و نبوديم سوئدي زبان به مسلط ما که نماند ناگفته گرفتيم را منطقه سرخ صليب ادرس اند، ميكرده
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 چونكهو بود کشوده ما روي بر  را خود هاي درب ”وسبين“ شهر در سرخ صليب بله برسانم را خود منظور بتوانم تا  کردم مي استفاده

 .کرد بزوغ ما در پناهجويان به کمک فكر دارد پناهجويان از بسياري اعداد ما منطقه

 بانيپشتي و کمک به نياز آنها که کنم مي احساس و اند کرده تجربه را جنگ پناهجويان بيشتر که  دانم مي من:  گويد مي محـمد

 گرم هاي کاپشن خريد جمله از بينجاميم پناهجويان به کمک براي بسياري هاي فعاليت با تا شدم وارد من مبدا اين بر پس دارند،

 ماندن جا از و گذرانديم مي بيمارستانها در سالمندان به کمک صرف را بسياري وقت همچنين و باشد زمستان سرماي در آنها حامي تا

 کرديم مي ترفيهي فعاليتهاي برگزاري در فراواني مشارکتهاى که

 و کنم احساس را زندگي معناي که آموخت من به سرخ صليب در شدن داوطلب:  گويد مي و دهد مي ادامه را خود سخن محمـد

 رد متاح موارد تمام از توانم مي من که شد مشخص من براي و  آورد باال من در را نفس به اعتماد وهمچنين کنم شروع نو از بتوانم

 هاي کمک دوره مانند کردم کسب شدم وارد که هاي دوره از جديدي تجارب واحد آن در و. کنم استفاده ديگران به کمک براي من

 رخس صليب ها فعاليت در و هستم سرخ صليب داوطلبان از يكي هنوز ولي کنم مي کار اکنون من اينكه با غيره، و خود به اوليه

 .باشم مي آن به مندان عالقه از يكي و ميكنم مشارکت

 که دمکر نمي فكر ابتدا در: ميگويد او است، فوشهاگا منطقه در سرخ صليب داوطلبان از يكي او بدانيم البش ايمان تجربه از  اما

 عين ودر کنم مشارکت språk stöd سوئدي زبان آموزشي دوره در که بوده اين سرخ صليب به من رفتن از غرض و بشوم داوطلب

 رويروب در انسانيت چگونه ديدم و شدم آگاه سرخ صليب در کار شناخت به تا کردم مي مشارکت سرخ صليب هاي فعاليت در حال

 بشوم دوست بشر سازمان اين داوطلبان از يكي که گرفتم اين به تصميم تا شد ظاهر شكل باالترين به من

 هژويـ به و کردم مي فعاليت امور از بسياري در زن فعاالن از گروهي با من است متنوع من داوطلبانه کار: گويد مي ادامه در ايمان

 گروه اين در را من حضور اين کنم برقرار ارتباط وارد تازه زبانان عرب با توانستم مي و کردم مي صحبت عربي زبان به من چون

 هاي يدها و کنم منتقل و ببينم اند شده سوئد خاک وارد تازه که مادراني چشمان در که استرسي آن ميتوانستم من کرد مي تقويت

 بِشود ايجاد جامعه در اعتمادبنفس و امنيت و آرامش احساس آنها در که بدهم را

 روهگ عنوان به. شود مهيا کودکانه ورزشي برنامه طريق از کودکان، تمامي  براي ورزشي هاي فعاليت فرصتِ تا کرد تالش ما گروه

 مشآرا و بودن راحت  احساس آنها به بتوانيم ها فعاليت اين طريق از  که ايم داده انجام واردان تازه براي زيادي هاي فعاليت داوطلب،

 .برسانيم را

 تقديم من هب کنم تقديم آن به من آنكه از پيشتر من به آن و  است من دوم زيستگاه سرخ صليب که کنم مي احساس: ميگويد ايمان

 يرييادگ در من به و کنم برقرار را اي گسترده روابط و کنم کسب تجربه بتوانم تا گشود من روي بر را ها درب تمام آن است کرده

 بسيار هاي فعاليت انجام به قادر هستم وارد تازه اينكه با داد نشان من به و کرد ايجاد نفس به اعتماد من در و کرد کمک بسيار زبان

 .هستم

 رد اَش شرايط و اَش منطقه ضمن تواند مي کدام هر. است متفاوت ديگري فرد به فرد از و باشد مي متنوع و زياد داوطلبان تجارب

  .بود فعال توان مي شرايط تغيير و مناطق در اختالف وجود با باشد، فعال جامعه
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