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أنها بن الديمقراطية يرى الدنماركيويعتبر ربط الوحدة الدنماركية بالخيار الديمقراطي هو سمة من سمات الدنمركيين. 
ليست  بالنسبة للشعب. فهي قيمة مطلقةهي ديمقراطية إن الوحدة الدنماركية.الفريدة من نوعها ومتجذرة في تجربة 
بها الناس مع طريقة يتعامل نها مقراطية هي وسيلة للحياة. إحكم الدولة. بالنسبة لمعظم الدنماركيين، الديسيلة لمجرد و

 العمالية. في الحركاتتعليم وال في مؤسساتة الثانوية ويتقليد في الحركات المدرسبعضهم البعض. الديمقراطية 
 

 .ماركالدنمعتاد في هو أيضا شيء  ة بالنسبة للمواطنينسياسيإن سهولة العمل بال
 منعدد هناك  ولثراء الحياة المجتمعية،السياسية. مشاركين بالمواطنين جميع أن  تعني الديمقراطية الدنماركفي 

نشطة األلمشاركة في تقاليد عريقة في ا للدنماركيينالدنماركيين.  تقريبا عدد يعادل ماركفي الدنوالروابط الجمعيات 
 إس إف أيبحوث المعهد أظهرت دراسة . مستمر دياالمجتمعية في تز الناشطين في الجمعيات تمعية ومازال عددجمال

 واحدة على األقل.مجتمعية جمعية في أعضاء هم ٪ من السكان البالغين 86أن 
 

الموظفين وأصحاب العمل سمة من سمات سوق  نقاباتروابط و ال تزال. واالتحادات قمة هذه الجمعياتالنقابات تعتلى 
أكبر  بصورةالسالمة والبيئة  نظام سوق العمل الدنماركي حيث يتم تنظيم قواعدوعلى هذا النهج يسير العمل الدنماركي. 

 ق االتفاقات الجماعية.رى عن طريفي البلدان األخهو موجود بكثير مما 
األغراض المختلفة.  الهيئات ذاتمجموعة واسعة من ينتمون إلى الدنماركي  إلضافة إلى ذلك، فإن معظم أفراد الشعببا

ارتبطت ، حيث 1800من مستمرا   ا  تقليديعتبر هذا دعم النوادي الرياضية والجمعيات حول العمل الشبابي. يتمحور 
ية وكان دورا رئيسيا في االنتفاضة الشعبأنها لعبت حيث الحركات الشعبية. بوثيقا  ارتباطاالرياضة في البالد الهيائت 
 فريدة من نوعها.الحيويا في تشكيل التقاليد الديمقراطية الدنماركية لها دورا 

 

 من القضايا  وما إلى ذلك ة أو للحفاظ على البيئة والطبيعةاكتسبت الجمعيات التي تهدف إلى مكافحة أمراض معين
 العديد من األعضاء الجدد.

 
أما الجمعيات ذات األغراض الثقافية فلها رواج كبير بين الفئات ذات الدخل المرتفع والتعليم العالي والقاطنين في منطقة 

 كوبنهاغن.
البالغين في االجتماعات ٪ فقط من السكان 4يشارك  ات سياسية، و٪ فقط من سكان الدنمارك هم أعضاء في جمعي6

إذن ، فقد الفئات العمرية األكبر سنا. أعضاء الجمعيات السياسية هم من  في الغالب،. و األعمال السياسيةالسياسية و / أ
 للديمقراطية مجموعة واسعة من الجمعيات والحركات. الساعيةالجمعيات حلت محل 

ة الثقفقدان إلى  تؤدي هذه الحركات الشعبيةالكثيرون أن يخشى كان  ،1960في عام  مع تنامي أنشطة هذه الحركات
 هاأنات الشعبية، على النقيض من ذلك، الحركأثبتت النظام السياسي.  اضطراب بين الناخبين والسياسيين، ومن ثم

ي "الشعبية" من العمل ف القواعدهذه هدف الدنماركي. في نفس الوقت، تغير عنصرا إضافيا في نطاق العمل السياسي 
أنشطة . وهكذا، فإن طب المشاكل الفردية داخل المجتمعالبا ما تخاغإلى العمل على مجاالت متخصصة رئيسية مجاالت 

من الشعبية  في القواعدالشباب هم أكثر نشاطا يعتبر . ةالتقليدي ةالسياسي الحركاتمن  خاطبت فئات أقل هذه الحركات
 األكبر سنا.الفئات 

أكبر نسبة من األعضاء هم . الجمعيات والحركاتواضحة عموما في عضوية النقابات وهناك اختالفات اجتماعية 



 ٪ من السكان البالغين هم30فقط.  ٪30النشطاء  تبلغ نسبةفي منطقة العاصمة،   ٪.43 نسبتهموتبلغ  المزارعون
أعضاء هذه  أكثر من نصفيشارك .  اتحادات الملكيات العقاريةمن أعضاء هم ٪ 25في ناد رياضي، و أعضاء

من األعضاء يشغل منصب قيادي في  ستة ل الجمعيات وواحد من كل اعمأالجمعيات في االجتماعات و / أو 
 .الجمعيات

أنه ال ال إ يتبع نفس النمو في المشاركة الفعالة في الجمعيات في الجمعيات العضوية نسب النمو في على الرغم من أن ال
 .النسب كبيرةزال ت

جمعية واحدة على األقل خالل الشهر الماضي. في ٪ من السكان البالغين اجتماع 31حضر في االستطالع األخير، 
-40تتراوح أعمارهم بين من  يتحملعالوة على ذلك، مناصب قيادية في الجمعيات. ٪ من السكان البالغين 20يتولى 
سيدات في هذه الفئة العمرية مناصب  4من كل  1و رجال 3من كل  1 يشغل الجمعيات.في  المناصب األكبر سنة 49

 قيادية في الجمعيات.
المعايير والقيم في تحديد العديد من الجمعيات  تشارك.الديمقراطي نامجتمعهامة في  ركائزالعديد من الجمعيات تعتبر 

 .مجتمعيةال توفر الفرصة الختبار المعايير والحركات التعددية في الجمعيات هذهالحديثة.  االجتماعية
 

 ة ألهداف الجمعياتمحددالض اغرالخاصة باألاألمور حول المواطنين  معالجمعيات تتناقش الحديثة  دولة الرفاهيةفي 
 تقديم منظور خاص بمشكالتها والذي يتأثر أيضا باألغراض الخاصة علىجمعية  بمجاالت عملها. تعمل كلأو 
عام  نقاش مجتمعيالجمعيات والمؤسسات المختلفة بنشاط في عالقتها ببعضها البعض، مما يخلق تتفاعل أيضا جمعية. لل

 .يا الكبيرة والصغيرة في المجتمع الديمقراطيكل القضا في فعال
العام يسمح بالتحقق من صحة  النقاش المجتمعيمجتمع ديمقراطي.  تؤدي إلى المجتمع الدنمركين التعددية في إذن، فإ
 ديمقراطي.ال ناوالقيم التي تقوم عليها الحياة المشتركة في مجتمع المعايير

يتم حديثة.  الرفاهيةكومة شرعية في دولة إلى ح تؤدي ني المجتمع المدالحركات الشعبية في  على هذا النهج، فإن
ت )االجتماعية جدا بين جميع الفئا المرتفعةنسب التصويت في المجتمعية شرعية من قبل الخيارات العامة اختبار ال

 .في االنتخابات العامة (يةوالجغرافية والعمر
المجتمع من جماعات باعتبارها السياسة إلى نظر ى  يومن ثم ال . واالتساق الداخلي للمجتمع تجانسيؤدي كل هذا إلى ال

يرى التوفيق بين التناقضات االجتماعية والصراعات.  إلىسياسية البعض. فى الدانمارك، تهدف ال تقاتل بعضها
 مجرد "حالة".كالمواطن كإنسان وليس برتبط ولة التقدمية تدال الدنماركيون أن

على أنه من الجيد  الجميع تقريبا عتقديتطور المجتمع. الشعب لتقييم  علىهناك إجماع ساحق  ،في معظم المناطق
نظر البشرية ودور ال. يأخذ التشريع وجهة البسيطةسرية و نمط الحياة الطبيعية الحياة األالتركيزعلى تطوير الفرد و

 المؤسسة المركزي.
التعاون ب النموذج نموذج الدنماركي" ويتميز هذاالآخرون " يطلق عليه" و يالمجتمعالرآي " يطلق البعض على هذا

 مستدامة. الوصول مع المواطنين إلى حلولنهج  بين الدولة والمجتمع وتنتهج جميع األطراف المعنية الفريد
الدنمركيين. ولكن ال يوجد سبب لالعتقاد بأن  فييبدو ذلك واضحا  الحداثة والمثالية الدنماركية. وهذا النموذج يعكس 

هويته الدنماركي  يعرف الشعب. الشعوب األخرىديمقراطية من أو دفئ أو سلمية أو طبيعة  الشعب الدنماركي هو أكثر
. المجتمعي واستمرارهالدنماركية  مشروع األمة نجاحسر هو هذا رجح . على األوقد ينسى أى هوية مختلفة لةالدوب

 ".المجتمعي وبالتالي فإنه يتطلب االهتمام السياسي المستمر والتكيف مع " اإلجماع
اإلجماع أخذ يوتضمينها في القرار النهائي.  جميع المطالب ودراسةعلى النقاش السياسي  لمجتمعيااإلجماع  ينطوي

ديمقراطي. على الرغم الاتباع القواعد األساسية للقرار في فضل طريقة ات وفقا ألفي الحسبان األفراد واألقليالمجتمعي 
ذ تأخمن أن العديد من المناقشات في اللجان واالجتماعات أيضا العثور على توافق في اآلراء، وعلى الرغم  ةبوصعمن 
 أفضل شكل من أشكال صنع القرار.هي  هذه الطريقةتعتبر لكن نتائج، الكثير من التعطي  وال قتا أطولو
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الرفاهية االجتماعية. ينظر إلى هذا النموذج على أنه جزء أساسي  كل األحزاب السياسية تقريبا من أنصار دولة ،اآلن   
 .في جميع األوقاتالمبدأ لم ينطبق هذا  المجتمعية في الدنمارك. ولكن اآلراء من توافق

ة في انجلترا خالل الحرب العالمية الثانية. بقو بدأت قديمة جدا. لكنهاية االجتماعية" فكرة فكرة "دولة الرفاهال تعتبر    
إلى النضال ضد "المعارك الدعوة  ما يلي:على  المثير احتوى هذا التقرير. بيفيريدج تقرير يمعمتم تمعركة العلمين  أثناء

من مع شبكة ية . ثم يقترح التقرير بناء دولة الرفاهبطالةوسوء السكن وال ": الحرمان المادي والمرض والجهلالخمسة
ضمان حد أدنى من الدخل لجميع المواطنين، بما في ذلك ضمان االجتماعي للمواطنين من المهد إلى اللحد مع ال

حد أدنى من الدخل  بسوق العمل. يجب أن يكون هناك الملتحقيننظام الجميع وليس فقط ال شمليجب أن يالمتقاعدين! 
تعمل أن الدولة يجب أن باالقتراح حتى في المرض والشيخوخة والبطالة. وذهب التقرير بعيدا إلى لجميع المواطنين 
 وذلك وفقا لعددمات لجميع األسر التي لديها أطفال توفير الخدوأن تعمل على  لرعاية الصحية الشاملةعلى إنشاء نظام ل

الزواج والوالدة حاالت  فيخدمات محددة وأعطى التقرير اقتراحات بتأمين فرص العمل. وأن تعمل على  األطفال، 
 والموت.

لحد باإلضافة إلى توفير فرص العمل وا الرعاية الصحية المجانية تماما الممولة من الضرائبدعى التقرير إلى    
 جميع المواطنين.األدنى للدخل ل

االنتخابي "دعونا نواجه المستقبل."  يريدج في برنامجهحزب العمال تقرير بيف ضمن 1945انتخابات خريف عام في    
 االنتخابات واختار الشعبالهزائم التاريخية في في واحدة من أبرز  المنتصر في الحرب ونستون تشرشل هزم الحزبو

 ."ية"دولة الرفاه
فترة النمو االقتصادي، وخاصة في السنوات في فترة ما بعد الحرب العنيفة  يةنشأت دولة الرفاه ،في الدنمارك   

عالمة أساسية وتركت تلك الفترة سنويا.  في المائة 10هذه الفترة ما يقرب من في  سبة النمون بلغت. و1957-1962
ا في ماديا مشروعا اقتصاديا باعتباره يةالداخلي. نشأت دولة الرفاه بناءالتنمية والفي الدنماركية  يةعلى دولة الرفاه

لكل مجتمع فعال القيم. يجب أن يكون بأيضا  يةدولة الرفاهتعني ال يعيش بالخبز وحده.  نسانولكن اإل المقام األول،
في وفي قيمة تكافؤ الفرص نتيجة لرغبة الشعب  يةالرفاه ةدولالنموذج االسكندنافي ل يعتبر تطوربعض القيم المشتركة . 
 أخالقية واجتماعية دوافع يةدولة الرفاهلالحكم الديمقراطي للمجتمع. في الضمان االجتماعي وفي ظروف عمل عادلة و

 لمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للجميع.ل

 
نموذج الرعاية ل وفقا  عيش بلدنا، ن. في في القيم الوطنية الدنماركية ا  هام ا  عنصرالدعم الشعبي لدولة الرفاهية  يعتبر   

. في الدنمارك، بين الجميع ضروري الفرصعند الوالدة وتكافؤ  بين البشرق وفر ال يوجد ،االسكندنافية. من حيث المبدأ
ويتم تنظيم داخل المجتمع،  يناجتماعيمحرومين ال يتم تضمين. المساعدة طلبلتسول لليس من الضروري للناس ا

داخل والتبادل المجتمعي الجمع بين التماسك  ية الدنماركية فينجاح دولة الرفاهيكمن ة اجتماعيا. العالقات اإلنساني
المجتمع الوطني. هناك شعور باالنتماء والهوية بين المواطنين في المجتمع الدنماركي. ولذلك يبدو من الطبيعي أن ندعم 

ام التضامن نظ التبادل المجتمعي داخل ان االجتماعيوالضمقانون الرعاية ينظم بعضنا البعض في األوقات الصعبة. 
 .االجتماعي

من خالل  هذه العملية ميتنظيتم لذلك يجب أن  ية هي أن التضامن االجتماعي هو مسؤولية المجتمع،فلسفة دولة الرفاه
 بقابليةالتضامن حسا يتطلب المجتمعات البشرية. ب التضامن االجتماعي ارتباطا وثيقايرتبط الدولة. في الوقت نفسه، 

التضامن ميع أفراد المجتمع. في الدنمارك، يدخل االعتقاد بأن التضامن يشمل جالخضوع لنفس شروط الحياة و



 الدنماركية. ناقيممن  متميز وفريد من نوعه كواحدوطني ي مجتمعية على أساس دولة الرفاهاالجتماعي ضمن 
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 اه في الفلسفة.كالوس إيبيسين، مدير، دكتور

الحزب الديمقراطي االجتماعي، ويشغل حاليا منصب عضو اللجنة في  في وقت مبكر جدا بالنشاط السياسيكالوس إيبيسين  اشتغل   
لالنتخابات  تقدم 1968. في عام مبادرة إلنشاء النوادي المدرسية في المدارس الثانويةتولى كالوس رئاسة  1966 الدولية للحزب. في عام
هورشولم  كمرشح لرئاسة بلدية تقدم 2009. في عام 1979-1977وأصبح عضوا في البرلمان في  فريدريكسبيرجكمرشح برلماني في 

 .عن الحزب الديمقراطي االجتماعي
 وظائف العديد من السنواتعلى مر وفرت التي يملكها، والتي  أكاديموس أي بي اسكالوس إيبيسين شركة يرأس ، 2001منذ عام     
 المهاجرين.من وخاصة  من العاطلين عن العمل 1000كثر من أل
مشاريع التكامل الكبيرة، بما في ذلك ومركز الوظائف العديد من بالتعاون مع منطقة العاصمة أنجزت شركة أكاديموس أي بي اس   

ما من أهم لتنفيذي كالوس إيبيسين ها هارئيسفإن شركة أكاديموس أي بي اس و من الصندوق االجتماعي األوروبي. لذامشاريع ممولة 
 .التكاملمجال في  وأكبر الخبراء

 


