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ھدف از اﯾن رساله آگاھیدھی به مردم درباره
حقوقشان است و اﯾنکه ھرگاه با موضوع ازدواج اجباری
روبهرو شدند ،چه اقداماتی را میتوانند صورت دھند .اعمال
و معيارھاﯾی که در دﯾگر کشورھا پذﯾرفتهاند ،میتوانند در
کشور سوﯾدن جرم پنداشته شوند .بنابراﯾن مھم است که
ھمه به اﯾن مسائل آگاھی داشته باشيم.
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مقدمه

اﯾن رساله حاوی معلومات موجود در قوانين سوﯾدن
درباره ازدواج اجباری است .آنھاﯾی که قربانی ازدواج
اجباری ﯾا در معرض خطر ازدواج اجباری و ﯾا ازدواج زﯾر سن
 ١٨سال ھستند ،میتوانند با استفاده از معلومات اﯾن
رساله خواستار کمک شوند .ھمچنين شما به صفت نزدﯾکان
فردی که مجبور به ازدواج شده ﯾا در معرض خطر چنين
عقدی است ،میتوانيد ﯾکی از مخاطبان اﯾن رساله باشيد.
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۴

نظر به ماده شانزدھم اعالميه جھانی حقوق بشـر ،مـردان و
زنان بالغ حق دارند ،بدون ھيچگونه محدودﯾتی از نوعِ نژاد ،مليت ﯾا دﯾن ،بـا
ﯾکدﯾگر پيوند زناشوﯾی برقرار کنند و خانوادهای را بنياد نھند .ھمه سزاوار و
دارای حقوق برابر در ھنگام بستن عقد زناشوﯾی ،دوران زندگی مشترک و
ھنگام فسخ آناند .ھمچنين در اﯾن ماده آمده که عقد ازدواج تنھا بـا آزادی
ھمسران خواھان ازدواج ،صورتپـذﯾـر اسـت .ﯾـعـنـی حـق
ِ
و رضاﯾت کامل
انتخاب ھمسر ،تصميم به ازدواج ﯾا عدم آن برای شما محفوظ است .تـنـھـا
افراد بالغ و دارای سن قانونی مجاز به ازدواجاند و سن قانونی در سوﯾـدن،
١٨سالگی است.
باتأسف امروزه در سوﯾدن ،داشتن حق زندگی با فرد مورد عالقه برای
بسياری از اطفال و نوجوانان ﯾک رؤﯾاست و غالباً بـه گـراﯾـش جـنـسـی و
ھوﯾت جنسی آنان اھميتی داده نمیشود و بيان خواستهھـای جـنـسـی
توسط آنان امری دشوار است .آنھا از حق گزﯾنش ھمسر و تصـمـيـم بـه
عروسی محروماند .والدﯾن و ساﯾر نزدﯾکان با توسل به خشونت ،تھـدﯾـد و
فشار ،خود ،تصميم میگيرند که فرزندان چه زمانی و با چـهکسـی ازدواج
کنند .تزوﯾج کودکان و نوجوانان بيشتر در رخصتیھای تابستانی ،زمانی که
والدﯾن آنھا به کشورھای اصلی خود برمیگردند ،صورت میگيرد .ھرچنـد
بسياری از جوانان دوست دارند بيرون از کشور سفر داشته باشند؛ اما عده
دﯾگری ھستند که نمیخواھند بيرون از سوﯾدن سفر کنند.
در سوﯾدن ،قانون مبارزه با ازدواجھای اجباری وجود دارد .با وصف اﯾن،
بسياریھا خالف خواستھایشان به ازدواج داده میشوند .شاﯾد اﯾـنھـا
از حقوقشان در اﯾن مورد و مواردی دﯾگر ،نيز کمـکھـای مـوجـود در اﯾـن
زمينه بیخبرند .ھمچنين شاﯾد نمیخواھند خواستهھای والـدﯾـنشـان را
نادﯾده بگيرند ﯾا از پيامدھای سرپيچی از دستورات آنھا میترسند.

۵

برای شمايی که آسيب پذيريد
ممکن است بهچالشکشيدن والدﯾن ﯾا فرھنگ خانوادگی ،سنتھا و
الگوھای زندگی برای شما دشوار باشـد؛ امـا بـاﯾـد بـدانـيـد کـه ھـرگـاه
بخشھاﯾی از فرھنگ و سنتھا باعث افسردگیتان شود ،میتوانيد آن را
نپذﯾرﯾد؛ بدون اﯾنکه بخشھای مفيد و مثبتی از فرھنگ و رسـومتـان را از
دست دھيد .فرھنگ چيزی است که ھمواره در حال تغيير است و بـعـضـی
اوقات ،قوانين جدﯾد میتوانند دليلی برای دگرگونی فرھنگھا و سـنـتھـا
باشد.
والدﯾن شما ممکن است فکر کنند ،چـيـزھـاﯾـی را کـه بـرای شـمـا
مناسب است ،انجام میدھند .در ھمين حال ،شما نيز فکر میکنـيـد کـه
نباﯾد خالف اراده پدر و مادرتان گام بگذارﯾد؛ اما تصـمـيـمھـای پـدر و مـادر
نمیتواند ھميشه درست باشد .شما بعد از گذشت زمان مـمـکـن اسـت
بخواھيد با کسی که دوستش دارﯾد ،زندگی کنيد و شاﯾد ھـم نـخـواھـيـد
ھرگز عروسی کنيد .ازدواج با کسی که او را نمیشناسيد ،ممکـن اسـت
ناراحتکننده باشد .داشتن چنين افکار و احساساتی ،کامال ً عادی است و
جدیگرفتن آن نيز مھم است .اﯾنکه شما میخواھيد حق زنـدگـی از آنِ
خودتان باشد ،به اﯾن معنا نيست که شما والدﯾنتان را دوست ندارﯾد ﯾا بـه
آنھا احترام نمیگزارﯾد؛ بلکه حقيقت اﯾن اسـت کـه اﯾـن زنـدگـی از آنِ
شماست و کسی حق ندارد شما را به ازدواج مجبور سازد .زندگی عـاری
از اجبار و خشونت ،حق شماست و ھيچکسی نمیتواند آن را از شـمـا
بگيرد.
شاﯾد برایتان گفته شود کـه دخـتـران و پسـرانـی کـه در مـقـابـل
ازدواجھای اجباری اﯾستادگی میکنند و معيارھای خانوادگی و زنـدگـی را
مورد پرسش قرار میدھند ،به عزت و آبـروی خـانـواده آسـيـب مـیزنـد.
پرسش جدی اما اﯾن است که اﯾن چهگونه عزتی است که باعث میشود
شما تمام عمرتان را با افسردگی سپری کنيد؟ چرا باﯾد خود و زندگیتان را
قربانی حيثيت و عزت موھو ِم فاميلی کنيد؟ اﯾن چهگونه عزتی است که به
بھای اجبار کودکان به زندگیای که دوستش ندارند ،به دست میآﯾد؟

٧

نگرش ناموسی به زنان و تقدم عزت موھـومـی خـانـواده بـر ارداه و
خواست فردی زنان ،باعث میشود که گراﯾشھای جنسی مردان و زنـان
توسط افراد دﯾگر کنترول شود .در چنين حاالتی اکثراً خانواده ﯾا حلـقـهھـای
نزدﯾک به شما میخواھند در مواردی چون انتخاب ھمسر ،سبک زندگی ﯾا
اظھارات شخصی ،تابع اراده آنھا باشيد .قابل ﯾادآوری است که حيثيـت و
آبرو چيزی نامنعطف نيست ،نيز چيزی نـيـسـت کـه مـجـبـور بـاشـيـد بـه
ھرقيمتی خود را با آن ھماھنگ کنيد .مردم و خانوادهھا میتوانـنـد بـدون
ھراس از اﯾنکه به عزت و آبرویشان آسيبی برسـد ،زنـدگـیشـان را بـه
پيش ببرند.

٨

قانون در اينباره چه میگويد؟
پس از اول جوالی سال  ،٢٠١۴احکام جدﯾدی به اجرا
درآمدند که ھدف از آن حماﯾت ھرچه بيشتر از افراد در برابر
ازدواجھای اجباری و ازدواج کودکان و محافظت از حقوق آنان
است .دو مورد جدﯾد جرمی در قانون جزا درج شده است:
ﯾکم؛ جرم تزوﯾجِ اجباری و دوم؛ جرم سفرھای فرﯾبنده با ھدف
تزوﯾجِ اجباری.
ازدواج اجباری
در بخش چھارم ،بخش فرعی  4مربوط به قانون جزا ،حکمـی دربـاره
جرم ازدواج اجباری وجود دارد؛ به اﯾن شرح :ھرکسی کـه مـرتـکـب جـرم
تزوﯾجِ اجباری میشود ،درواقع شخص دﯾگر را با اعمال فشار ،سوءاستفاده
از موقف خود ﯾا آسيبپذﯾری او ،مجبور به ازدواج ﯾا رابطهھای مشابه ازدواج
میسازد .ﯾعنی فردی که شخص دﯾگر را با استفاده از خشونت ﯾا تھدﯾدھا
مجبور به ازدواج میسازد ،درواقع جرمی را عليه او مرتکب شده است .اﯾن
امر ھمچنين شامل حال افرادی میشود که به خشونت ﯾا تھدﯾد متـوسـل
نمیشوند؛ بلکه از بيچارگی طرف مقابل سوءاستفاده میکنند و آنھـا را
وادار به پذﯾرش اراده خود میکنند .بهگونه مثال ،در حاالتی که قربانـی بـه
مجرم وابستگی داشته باشد ،او میتواند از آسيبپذﯾری و ناچاری قربانی
سوءاستفاده کند ،نيز افراد بزرگسال در خانواده میتوانند ﯾکی از اعضـای
خانواده را وادار کند که خالف ارادهاش عروسی کند ﯾـا بـدون نـظـرداشـت
خواستھای او ،مراسم عروسیاش را برگزار کنند.
اﯾن حکم ھمچنين اشخاصی را در برابر رشتهھای ازدواجگونه محافظت
میکند؛ ﯾعنی اﯾن حکم حتا عروسیھاﯾی را که در ادارات دولتی سوﯾدن
ثبت نشدهاند ،تحت پوشش قرار میدھد؛ رشتهھاﯾی که نظر به

٩

قواعد و ھنجارھای عرفی ،دونفر را زوج میپندارد .اﯾن مورد میتـوانـد
شامل اشکال مختلفی از عروسیھای مذھی ﯾا سنتی باشد.
مجازاتِ عامالن ازدواج اجباری ،حبس تا مدت چھار سال است و حـتـا
شخصی که به تالش برای ارتـکـاب جـرم تـروﯾـجِ اجـبـاری ،فـرﯾـبدادن و
ترتيبدادن سفر با ھدف تزوﯾجِ اجباری دست میزند ،مـیتـوانـد مـجـازات
شود )موارد زﯾر را مشاھده کنيد(.
ھرکسی که مرتکب جرم تزوﯾجِ اجباری شود ،در سوﯾدن محـکـوم بـه
مجازات است ـحتا اگر تزوﯾجِ اجباری در کشوری که اﯾن عمل در آن صـورت
گرفته جرم پنداشته نشود ،ﯾا عامل تزوﯾجِ اجباری در ھمان کشور قبـال ً بـه
ارتکاب اﯾن جرم مجازت شده باشد.
به تارﯾخ  ١۵جوالی سال  ،٢٠١۶مردی در محکمه ناحيه لوند به جـرم
وادارکردن دخترش به ازدواج با مردی در افغانستان ،مـحـکـوم بـه مـجـازات
شد.

سفر فريبنده به ھدف ازدواج اجباری
جرم سفر فرﯾبنده با ھدف تزوﯾجِ اجباری در حکم بخش چھارم ،بخـش
فرعی  4قانون جزا تصرﯾح شده است .اﯾن مورد شامل حاالتی مـیشـود
که شخصی طرف مقابل را فرﯾب دھد و به بيرون از سوﯾدن ببرد و سپس او
را با اجبار و سوءاستفاده از اختياراتش به عقد کسی درآورد .مجـازات اﯾـن
جرم ،حبس تا مدت  2سال است.

قوانين برای ازدواج ُخردساالن سختتراند
امکان عروسی زﯾر سن قانونی فسخ شده است و پاﯾيـنتـرﯾـن سـن
ازدواج ،بدون استثنا١٨ ،سالگی است.

١٠

رسميت ازدواجھای اجباری ،ازدواج ُخردساالن و ازدواجھای غيرحضوری
مربوط به کشورھای خارجی
مقررات مربوط به رسميتﯾافتن ازدواجھاﯾی که در بيـرون از سـوﯾـدن
صورت میگيرند نيز ،سختتر شدهاند .به رسميت شنـاخـتـهشـدن ازدواج
رویداده در کشورھای خارجی در سوﯾدن به اﯾـن مـعـنـاسـت کـه ازدواج
براساس قوانين اﯾنجا معتبر و با شراﯾط ازدواج در سوﯾدن ھمخوان بـاشـد.
براساس قوانين جدﯾد ،باﯾد دالﯾل فوقالعادهای وجود داشته باشـد تـا ﯾـک
خردسال ﯾا ازدواج اجباری در سوﯾدن ثبت شود .ھمچنين بـرای بـه
ازدواج ُ
رسميت شناختهشـدن ازدواجھـاﯾـی کـه در بـيـرون از سـوﯾـدن ،بـدون
حضورداشت زوج و زوجه ،صورت گرفتهاند نيز ،باﯾد دالﯾل فوقالعادهای وجود
داشته باشد .دالﯾل استثناﯾی شراﯾطی بسيار پيچيده دارد و درواقع ھـدف
اﯾن است که چنين ازدواجھاﯾی ،تنھا در حاالت استثناﯾی مـورد شـنـاخـت
رسمی قرار گيرند .

ازدواج مربوط به گروهھای مذھبی
ازدواج عبارت است از رشته زناشوﯾی بين دو تن .برای اﯾـنکـه ازدواج
معتبر باشد ،الزم است مراسم عروسی تـوسـط شـخـص ذیصـالح اداره
خدمات حقوقی ،مالی و اداری انجام گيرد .شخصی ذیصالح نـيـز کسـی
است که دارای مجوز قانونی برای بسـتـن عـقـد نـکـاح افـراد اسـت .در
کليساھا و مساجد اکثراً اشخاصی حضور دارند که دارای مجوز بستن عقـد
نکاح ميان افراداند .با روی کار آمدن احکام جدﯾـد وضـعـی ،شـراﯾـط ازدواج
سختتر شده است؛ از اﯾن رو ،ھرگاه اداره خدمات حقوقی ،مالی و اداری
نظر به دالﯾل قناعتبخش ،درﯾابـنـد کـه کـلـيـسـاھـا ﯾـا مسـاجـد ،بـدون
درنظرگرفتن قوانين رسمی ،عقدھای نکاح را میبندند و مراسـم ازدواج را
برگزار میکنند و چنين تصميمھاﯾی سبب تزوﯾجِ زﯾر  ١٨سال ﯾـا بـرگـزاری
مراسم عروسی خالف ميل زوجھا میشود ،به آنان مجـوز داده نـخـواھـد
شد.

١١

معلومات بيشتر درباره قواعد جديد
برای ارتقای آگاھی خود به قوانين جدﯾد در اﯾن زمينه،
لطفاً «محافظت قوی در برابر ازدواجھای اجباری و ازدواج
کودکان و الحاق کنوانسيون شورای اروپا درباره خشونت عليه
زنان )پيشنھاد  »(2013/14:208را مطالعه کنيد.

بھتر است بدانيد ،چنانچه خود آسيبپذﯾر باشيد ﯾا شخـصـی دﯾـگـر
)نزدﯾک به شما( آسيبپذﯾر باشد ،کمک و حماﯾت در دسترس است!
سکوت خود را بشکنيد و شجاعت بيان داشته باشيد! اﯾـن تصـمـيـم
مربوط به زندگی شماست!

١٢

آيا شما از سفر به ب ي رون از کش ور ن گ راناي د؟ آي ا
احساس میکنيد کسی بر فشار میآورد تا کاری را ک ه
نمیخواھيد ،انجام دھيد؟ آيا احس اس م یک ن ي د خ ال ِ
ف
اف راد ھ م س نت ان از آزادیھ ای مش اب ه ب رخ وردار
نيستيد؟ آيا تھديد میشويد؟ آيا شما قربانی خشونت و
تخلفايد؟
ھرگاه پاسخھایتان مثبت باشد ،شما میتوانيد با کارمندان مکـتـب،
اداره خدمات اجتماعی ،نھادھای صحی ،خانهھای امن زنـان ﯾـا پـولـيـس
محلهتان تماس بگيرﯾد .شما ھميشه میتوانيد از مـکـتـب ،اداره خـدمـات
اجتماعی ،خدمات صحی و پوليس تقاضا کنيد تا بـا نـزدﯾـکـانتـان تـمـاس
بگيرند .شما میتوانيد از طرﯾق شماره تلفون  ١١۴١۴با پـولـيـس تـمـاس
بگيرﯾد .ھرگاه موضوع عاجل ﯾا جناﯾتی در حال وقوع باشد ،با شمـاره ١١٢
تماس بگيرﯾد .نگرانیھا و نياز به محافظتشدن از خود را به آگاھـی آنـان
برسانيد.
آﯾا در جرﯾان سفر به کشورتان میترسيد که مـبـادا شـمـا را خـالف
ميلتان به ازدواج کسی درآورند؟ به ﯾاد داشته باشيد که کاپی پاسپورت و
شماره تلفونتان را به سفارت سوﯾدن در کشور اصلیتان بسـپـارﯾـد ،نـيـز
شماره تلفون دوست ﯾا آشنایتان در سوﯾدن ،شماره تـلـفـون بـعـضـی از
ادارات رضاکار در سوﯾدن را نيز با خود داشته باشيـد) .ﯾـادتـان بـاشـد کـه
امکان گمشدن موباﯾل نيز وجود دارد(.
سازمانھای رضاکاری نيز وجود دارند که میتوانند برای شما کمک و
حــمــاﯾــت الزم فــراھــم ســازنــد .بــا مــراجــعــه بــه وبســاﯾــت
 ،www.hedersfortryck.seمیتوانيد درباره سازمانھا و ادارات رضـاکـار بـه
معلومات بيشتری دست ﯾابيد.

١٣

قابل توجه والدين
فرزندتان حق دارد بدون ازدواج اجباری ،زندگیاش را به پيش ببرد

از اول جوالی سال  ٢٠١۴بدﯾنسو ،احکام جدﯾد جرمی و مـدنـی بـا
ھدف تقوﯾت ھرچه بيشتر افراد در برابر ازدواجھای اجباری و ازدواجھای زﯾـر
سن قانونی و حفاظت از حقوق آنان نافذ شده است .بسيار مھم است که
درباره قوانينی که از کودکان و نوجوانان در برابر ازدواج اجـبـاری مـحـافـظـت
میکند ،بدانيد.
در سوﯾدن ،ھيچکسی نمیتواند زﯾر 18سالگی ازدواج کند .ھمچنين موارد زﯾر
ممنوع است:



تزوﯾجِ کودکان



ف تزوﯾجِ کودکان و نوجوانان
سفرھای بيرون از سوﯾدن با ھد ِ

تزوﯾجِ شخصی خالف ميل او ،جرم سنگينی است که مجازات حـبـس
تا  ۴سال را در پی دارد.

§
”ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺰاوار ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﻣﺼﺌﻮﻧﻴﺖ و ﭘﺮورش
ﺧﻮباﻧﺪ .ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻓﺮدﻳﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد
اﺣﺘﺮام ﺑﺎﺷﺪ و آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﺮآﻣﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ“.
) ﺑﺨﺶ  ،6ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻋﻲ  1ﻗﺎﻧﻮن واﻟﺪﻳﻦ(

١۴

سوﯾدن اعالميه جھانی حقوق بشر سازمان ملل مـتـحـد را تصـوﯾـب
کرده است .در اﯾن اعالميه حقوق ھمه افراد بيان شده است .با توجـه بـه
محتوای اﯾن اعالميه ،ازدواج تنھا براساس رضاﯾت زوج و زوجـه مـیتـوانـد
صورت گيرد .طبق کنوانسيون شورای اروپا )که سوﯾدن نيز عضو آن اسـت(
درباره جلوگيری از خشونت عليه زنان و خشونتھای خانوادگی و مبارزه بـا
آن ،سوﯾدن باﯾد اقداماتی مبنی بر فسخ ﯾا انحالل ازدواجھای اجباری اتخاذ
کند.
حکومت ،پارلمان ،ادارات محلی و ارگانھای دولتی مسؤولـيـت دارنـد
اطمينان حاصل کنند و نظارت کنند که برنامهھا و قواعد ،تأمينکننده حقوق
اطفالاند .پارلمان حين انفاذ قوانين جدﯾد اﯾن حقوق را مـدنـظـر خـواھـنـد
گرفت و محاکم باﯾد حقوق مندرج در کنوانسيون اطفال را نيز رعاﯾت کـنـنـد.
عالوه بر موارد دﯾگر ،از اطفال باﯾد در برابر سوءاستفاده جنسی ،فيزﯾکی و
تزوﯾجِ اجباری محافظت شود.
آﯾا من بهمثابه پدر ﯾا مادر حق ندارم درباره زندگی اطفال خود تصميم بگيرم؟

والدﯾن حق دارند درباره اطفالشان تصميم بگيرند؛ امـا بـاﯾـد نـظـرات
آنھا را نيز در نظر بگيرند .ھرچه سن فرزندان باالتر رود ،بـه ھـمـان انـدازه
میتوانند درباره زندگی خود تصميمھای بھتری بگيرند .والدﯾن باﯾد چيزی را
انجام دھند که برای فرزندانشان بھتر است؛ اﯾن حرف بدﯾن معنـی اسـت
که آنھا باﯾد به فرزندانشان اجازه دھند تا آرا ،افکار و احسـاسـاتشـان را
بيان کنند و بگذارند که شخصيت فرزندانشان توسعه ﯾابد.
به عنوان پدر ﯾا مادر ،شاﯾد فکر کنيد که شما با تزوﯾج آنھا ،برای آنان
کاری نيکو میکنيد .شاﯾد فکر کنيد ،خوب است که اطفالتان از سنتھـای
خانوادگی پيروی کنند .اما باﯾد به ﯾاد داشته باشيد که نداشتن تماﯾل آنـان
به ازدواج نشانه اﯾن است که آنھا از اﯾن ازدواج در آﯾنده رنج خواھنـد بـرد.
شاﯾد نيت شما نيک باشد؛ اما باﯾد بدانيد که مـجـبـورکـردن فـرزنـدتـان بـه
ازدواج ،ھرگز به معنای مھربانی شما با آنھا نيست.
به عنوان پدر ﯾا مادر ،شاﯾد در موضوع ازدواج با فرزندتان ھمنظر

١۵

باشيد و به زندگی آنھا احترام بگزارﯾد؛ با آنھم شاﯾـد تـحـت تـأثـيـر
محيطتان قرار داشته باشيد .در چنين حالتی ،مھـم اسـت کـه مـنـفـعـت
کودکتان را در نظر بگيرﯾد و با اداراتی که میتوانند با شمـا در اﯾـن مـوارد
کمک کنند ،تماس بگيرﯾد.
ھرگاه تصور میکنيد درباره به ازدواج دادن کودکان و نوجوانانتان تحت
فشار محيطتان قرار دارﯾد ،میتوانيد در اﯾنباره با دفتر خدمات اجتماعی ﯾـا
پوليس محلتان مشورت کنيد .نظر به بخش  ۵و بخش فـرعـی  ١١قـانـون
خدمات اجتماعی ،اداره خدمات اجتماعی مسئوليت دارند کـه بـه اطـفـال
قربانی جراﯾم و خانوادهھایشان کمک و از آنان حمـاﯾـت کـنـنـد .پـولـيـس
میتواند با شماره  ١١۴١۴با ما تماس بگيرد .قانون پشتيـبـان شـمـاسـت؛
شماﯾی که میخواھيد از فرزندتان در برابر تزوﯾجِ خالف ميلشان محافظـت
کنيد .

١۶

ھرگاه قربانی ازدواج اجباری استيد يا کسی را میشناسيد که در ُچنين
وضعيتی ھست ،با پوليس ،اداره خدمات اجتماعی ،يا مراجع زير تماس
بگيريد .ادارات معلومات درباره شما را محرم نگاه میدارند و از ھرگونه
کمک به شما دريغ نخواھند کرد.
تلفون حماﯾتی ملی

آﯾا شما کارمند حرفهای ﯾا رضاکارﯾد و به مشـورت نـيـاز دارﯾـد؟ بـه
عنوان مثال ،کودک ﯾا نوجوانی را میبينيد که در معرض ستم نامـوسـی،
خشونت ،ازدواج کودکان ،ازدواج اجباری و مثلهکردن جنسی قرار داشتـه
باشد؟ ھدف از تلفون حماﯾتی ،کمکرسانی از طرﯾق ادارات ذیربـط بـه
کودکان آسيبپذﯾر ،نوجوانان و بزرگساالن برای دسترسی به حـمـاﯾـت و
کمک مورد نياز آنان است.
شماره تلفون010‐ 223 57 60:
وبسايتwww.hedersfortryck.se/lansstyrelsen-ostergotland :

محبت بیھزﯾنه است

صفحه چتی با عنوان «محبت بیھزﯾنه است» برای افـرادی چـون
شما تھيه شده است .برای کسانی که احساس میکنند بر زنـدگـی و
آﯾندهشان تسلط ندارند ،ﯾا احساس میکنند زنـدگـیشـان مـبـتـنـی بـر
خواستھا و فشارھای خانوادگی محدود شده است.
شما میتوانيد درباره ھمهچيز بپرسيد؛ مثال ً :محدودﯾتھا ،حـقـوق،
محبت ،ازدواجھای اجباری ،ظلمھای ناموسی و رفتارھای خشونتآميـز،
مثله جنسی و غيره.
https://dinarattigheter.se/hur-far-jag-hjalp/chatt-jour/

١٧

سازمان حقوق زنان

ما عليه خشونت خانوادگی ،خشونت و ستم ناموسی کار میکنيم.
ما به آنھاﯾی که به کمک نياز دارند ﯾا صرف میخواھند درباره حقوقشان
معلومات بيشتری حاصل کنند ،کمک میکنيم.
ما برای اطفال و زنانی کـه مـورد سـوءاسـتـفـاده قـرار گـرفـتـهانـد،
فعاليتھای متعددی سازمان میدھيم .برای معلومات بيشتر لطفاً بـا مـا
تماس بگرﯾد.
شماره تلفون:
دفتر040-791 12 :
موباﯾل070- 363 80 88 :
ایميلkvinnorattsforbundet@gmail.com :
فيس بوک@kvinnorattsforbundet.malmo :
صفحه انترنيتیHomepage: Kvinnorattsforbundet.org :
نه روسپی ،نه ستمدﯾده

مرکز بحران برای زنان و کودکان

اين اداره به زنان تحت ستم کمک میکند.

استکھلم08- 50 82 55 44 :

شماره تلفون070- 88 91 896 :

گوتينبرگ031- 367 93 80:

شماره تلفون076- 08 21 935 :

مالمو040- 34 10 00 :

انجمن ملی مبارزه با خشونتھای ناموسی

شماره دفتر08- 711 60 32 :
شماره موبايل070- 44 11 075 :

١٨

تنھا افراد بالغ و دارای سن قانونی مجاز به ازدواجاند و سن قانونی در سويدن١٨ ،سالگی است.

www.hedersfortryck.se

