
مرحًبا 
معلومات مهمة لكم كوافدين جدد إلى السويد

مرحًبا

خوش آمديد

Добро пожаловать!

Välkommen

Soo dhowoow 
መርሓባWelcome



VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD!
Vi är stolta över mycket i vår stad och i vårt land. Vi vill berätta för dig om en del av 
det vi värnar extra mycket om. Som ny i Sverige är du viktig och kan bidra till vårt 
samhälle.

Att leva i Sverige innebär att du har mycket frihet, men även ett ansvar att följa  
den värdegrund som finns här. Det är viktigt att du känner till vilka rättigheter  
och skyldigheter vi har här.

MÄNNISKORS LIKA VÄRDE
YTTRANDEFRIHET 
BARNETS RÄTTIGHETER
ÅSIKTSFRIHET
JÄMLIKHET
TRYCKFRIHET 
RELIGIONSFRIHET



DEMOKRATI
Sverige är en demokrati. Att leva i en demokrati innebär att du har rättigheter och 
frihet att uttrycka din åsikt. Men du har också ett ansvar att respektera och låta andra 
framföra sina åsikter.

Vart fjärde år är det val där alla med rösträtt får rösta på de politiker och partier som 
de vill ska bestämma på nationell, regional och lokal nivå. Du måste vara över 18 år 
för att få rösta i dessa val. För att få rösta i alla val måste du vara svensk medborgare. 
Om du inte är svensk medborgare men har bott i Sverige minst tre år kan du få rösta i 
valen på regional och lokal nivå.

RÄTTIGHETER
RESPEKT 
FRIHET
SKYLDIGHETER 
ANSVAR



MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt. Det här är grunden i 
vårt samhälle och i hur vi lever i Sverige. Det är även en del av Förenta nationernas 
(FN) förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Varje människa har grundläggande rättigheter – men även skyldigheter. Du har rätt 
till skydd mot diskriminering och förtryck men du har också ett ansvar att respektera 
andra människors åsikter och deras sätt att leva. Ingen, inte ens din familj, har rätt att 
begränsa din individuella frihet så länge du håller dig inom gällande lagar och regler.

I Sverige ska kvinnor och män ha samma rättigheter och möjligheter. Alla har lika 
stor rätt att arbeta och alla ska också ha lika stor makt att påverka samhället och sina 
egna liv.

Om någon behandlas sämre på grund av kön, könsidentitet, ålder, religion, etnisk 
tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning är det diskriminering. Att 
diskriminera någon är olagligt.



SVERIGE ÄR ETT 
ÖPPET SAMHÄLLE
Vårt samhälle är öppet för olika sätt att leva. Alla myndiga personer (över 18 år) i 
Sverige har rätt att ingå vilken ömsesidig kärleksrelation de vill. En del par gifter sig 
och andra lever ihop utan att göra det. Det är helt upp till hur varje par vill ha det.

I Sverige får du gifta dig och skaffa barn oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Det innebär att exempelvis homosexuella, transsexuella och heterosexuella har samma 
lagliga möjligheter.

Ingen har rätt att trakassera eller diskriminera dig för ditt val av partner och sätt att 
leva. Du har inte heller rätt att trakassera någon annan för deras val.

ALLA MÄNNISKOR HAR RÄTT ATT SÄGA
VAD DE TYCKER, TRO PÅ DEN GUD DE VILL
OCH VÄLJA VILKEN PARTNER DE VILL LEVA MED.



BARNEN
• Alla ska alltid tänka på barnets bästa.
• Alla barn har rätt till utbildning.
• Alla barn har rätt att bli lyssnade på.
• Alla barn har rätt till skydd mot allt slags våld.
• Det är förbjudet att slå barn i Sverige. Det finns inga undantag från denna regel.

I Sverige finns det regler för att skydda barnens rättigheter. Samma regler gäller i flera 
andra länder. Reglerna har sin grund i att alla barn är lika mycket värda och har rätt 
till liv och utveckling. Rätten till utveckling betyder att barnet har rätt till en bra 
barndom och att utvecklas i sin egen takt.

Reglerna som ska skydda barnens rättigheter ingår i FN:s barnkonvention.
Dessa regler gäller för alla barn i Sverige. I Sverige räknas du som barn tills du  
fyller 18 år.

Här kan du läsa mer om reglerna: unicef.se/barnkonventionen



RELIGION
I Sverige har vi religionsfrihet. Det innebär att alla som bor här får tillhöra vilken 
religion de vill. Alla har också rätt att byta och lämna sin religion.

Du har inte rätt att trakassera någon annan för deras religion eller tvinga någon att 
leva efter seder som finns inom den religion du själv tillhör.



TILLSAMMANS GÖR 
VI SVERIGE FANTASTISKT
Vi är stolta över vårt land och vår stad och hoppas att du kommer att trivas här! 

Välkommen - Du kan bidra!
Sverige är ett fantastiskt land.

På Information om Sverige kan du hitta mer information om rättigheter och skyldig-
heter du har när du lever i Sverige. Där finns information på många olika språk. På 
karlstad.se finns information om Karlstad.

     Länk till informationsverige.se

More information is available on the website Information om Sverige about 
your rights and obligations when you come to live in Sweden. Information 
is available in a lot of different languages. The City of Västerås website 
 provides information about Västerås.

Welcome – You can play a part!
Sweden is a fantastic country

We are proud of our country and our city and hope that you will be happy 
here! Together we make Sweden fantastic!


