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Träffa	  	

Civilminister,	  Ardalan	  Shekarabi	  
Datum:	  24	  februari	  2016,	  Kl.	  10.00,	  	  Plats:	  Stadsbiblioteket	  i	  Göteborg	  

EH	  samarbete	  mellan	  IKFC	  (www.eucn.org/ikfc),	  Andishe	  (hHp://andishe.se/),	  IRIS	  (www.iranskariksforbundet.se/)	  



همیشه این جمله را از بزرگان به خاطر داریم که "خواس$ توانس$ است".  
آیا واقعا این حقیقت دارد؟  

سال ۱۹۸۹ پسرکی ۱۱ ساله به همراه مادرش برای پناهندگی به سوئد آمد.  
آنها به مدت ۳ سال مجبور به مخفی زندگی کردن شدند و در سال ۱۹۹۱ اقامت این کشور 

 را دریافت کردند. اتفاقات دهه ی شصت و نابسامانی های سیاسی آن زمان تاثیرات 
 زیادی بر وی گذاشت و با وجودی که در آن زمان، دوران کودکی را سپری میکرد دیدگاه 

 متفاوتی نسبت به دیگر کودکان داشت. اراده قوی وی باعث شد که مشکcت را یکی  
پس از دیگری طی کند. او با ایدهای هدفدار و پشتکاری که داشت در سال ۱۹۹۳ به  

عضویت سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات سوئد درامد و با نشان دادن ایده های  
نوین و اندیشه های بدیع در سن ۲۴ سالگی موفق به دریافت سمت دبير کل سازمان جوانان حزب سوسيال دموکرات 

کشور سوئد شد. وی اولین فرد خارجی تباری بود که موفق به دریافت چنین پستی شد 
ایده ال همه در زندگی رسیدن به رفاه، آسایش و امنیت است. اما مقدمه مهم برای رسیدن به این اهداف آزادی فردی 

و برابری کل جامعه است. تفکر آزادی خواهانه، توسعه، برابری و رفاه  اجتماعی و مهم تر از همه پشتکار و امید 
باعث شد که وی نامزد مجلس در انتخابات ۲۰۱۰ شود و به عضو جانشین مجلس از حوزه ی استوکهلم دراید و سپس 

وی در ۳ اکتبر ۲۰۱۴  به  وزیر مدنی این کشور محسوب شد 
توصیه ی وی به جوانان و نوجوان عcقمند به مسائل اجتماعی همواره این بوده که در صــورت امکان عضو گروه های 
سیاسی بشوند. ایشان معتقدند که بهترین راه برای تاثیر گذاش$ روی روند اجتمایی و سیاسی کشور, وارد شدن و 

عضو شدن در سازمان هایی است که به صــورت  دست جمعی و سيستماتيک کار می کنند 
این نمونه ی پشتکار، تcش،  اراده خوب  و داش$ عزت نفس است. و نشان میدهد که مهاجرین هم میتواند علیرغم  

مشکcت به درجات عالیه دست پیدا کنند. داش$ امید و انگیزه و برنامه ریزی کمک بزرگیست برای رسیدن به آینده ی 
درخشان وقتی تمام این خصوصیات را در کنار هم بگذاریم در نهایت موفق و کامیاب خواهیم شد. شخصی که تمام 
این مراحل را به خوبی طی کرد و یک الگو ی واقعی برای جوانان و نوجوانان به شمار میاید کسی نیست جز آقای 

ارد}ن شکرابی 
از: غزال، (یکی از مجریان برنامه) 



Ardalan	  Shekarabi	  
Minister	  for	  Public	  AdministraSon	  

	  
Party:	  Swedish	  Social	  DemocraSc	  Party	  
Areas	  of	  responsibility	  
Central	  government	  employer	  issues;	  Gambling	  
markets;	  Local	  authoriSes	  and	  regions;	  Public	  
administraSon;	  Public	  procurement	  
	  
Personal:	  Born	  in	  Manchester	  in	  1978.	  Lives	  in	  
Knivsta.	  Married.	  
	  
EducaSon:	  2010-‐2013	  Doctoral	  student	  in	  Public	  Law,	  
Uppsala	  University.	  2007	  	  Master	  of	  Laws,	  Uppsala	  
University.	  2007	  	  Journalism	  programme,	  Poppius	  
Journalism	  School	  	  
1997	  Social	  sciences	  programme,	  internaSonal	  
orientaSon,	  Vasaskolan,	  Gävle	  	  
	  
PosiSons	  and	  assignments:	  2014-‐	  Minister	  of	  Public	  
AdministraSon.	  2013-‐2014	  Member	  of	  the	  Riksdag	  .	  
2013-‐	  Alternate	  member,	  Swedish	  Social	  DemocraSc	  
Party	  ExecuSve	  CommiHee.	  2010-‐2013	  University	  
teacher	  in	  law,	  Uppsala	  University	  	  
2010-‐2011	  Chair,	  Swedish	  Social	  DemocraSc	  Party	  
crisis	  commission.	  2003-‐2005	  Chair,	  Swedish	  Social	  
DemocraSc	  Youth	  League	  	  



AH	  träffa	  	  

Civilminister,	  	  Ardalan	  Shekarabi	  
Tema:	  Frågor	  om	  ungdomars-‐	  och	  pensionärs	  situaSoner	  
med	  invandrarbakgrund	  
	  
Program:	  	  
Välkomna,	  	  
Live	  musik,	  	
IRIS:s	  ordförandes	  anförande,	  	
Föreläsning:	  Områdeschef	  Språkcentrum	  -‐	  Inger	  Fält	  	  
PresentaSon	  av	  Civilminister,	  Ardalan	  Shekarabi,	  	  
Föredrag	  av	  Ardalan	  Shekarabi,	  
Frågestund	  gällande	  temat,	  	  
PresentaSon	  av	  3	  framgångsrika	  ungdomar	  med	  
invandrarbakgrund,	  	  
Avtackning	  och	  fotografering,	  
Avslutning,	  	  	  
Språk:	  Svenska	  och	  persiska,	  
	  
OperaSvt	  ansvariga	  vid	  Göteborg	  region	  
för	  kommissionen	  som	  valdes	  i	  IRIS:s	  19:e	  kongressen	  
den	  25	  april	  2015	  	  
	  
Amir	  Javaheri	  	  	   	  Davoud	  Navaian	  
	  
Ordf.	  i	  Andishe 	  Ordf.	  i	  IKFC	  
hHp://andishe.se/ 	  www.eucn.org/ikfc	  



Ardalan	  Shekarabi,	  Minister	  for	  Public	  AdministraSon:	  

“Welfare	  is	  something	  we	  all	  come	  into	  contact	  with	  during	  the	  course	  of	  our	  lives.	  The	  public	  sector	  is	  an	  

important	  tool	  for	  individual	  freedom,	  for	  equality	  and	  for	  the	  development	  of	  society	  as	  a	  whole.	  With	  

confidence	  in	  the	  skills	  and	  experSse	  of	  workers	  and	  staff	  in	  the	  field	  of	  welfare	  and	  conSnuous	  improvement	  

efforts	  we	  can	  all	  receive	  the	  high	  level	  of	  welfare	  we	  deserve.”	  	  



Ardalan	  Shekarabi's	  areas	  

	   	  Central	  Government	  AdministraSon	  

	   	  Gambling	  markets	  

	   	  MunicipaliSes	  and	  county	  councils	  

	   	  Public	  procurement	  



Contact	  InformaSon	  

The	  ministries	  answer	  quesSons	  about	  the	  Government’s	  policies.	  You	  can	  email	  ministers	  or	  ministries	  via	  the	  

registry	  of	  the	  relevant	  ministry.	  Emails	  received	  are	  registered	  and	  normally	  become	  official	  documents.	  

Government	  Offices	  
Switchboard:	  +46	  8	  405	  10	  00	  
Street	  address:	  Rosenbad	  4	  
Postal	  address:	  SE	  103	  33	  Stockholm	  




