TURKKI

VOIMAVARAKESKUS
MONIKA
info@monikanaiset.fi
www.monikanaiset.fi
(09) 692 2304 24 saat
Finlandiya’da göçmen kadın mısınız ?
Finlandiya’daki haklarınızı biliyor musunuz ?
Şiddetten uzak bir yaşam sizin hakkınız!
Ayrıca, yardım almaya da hakkınız var!
Evinizde veya başka bir yerde taciz ya da tehdit edildiniz
mi?
Eşinizin veya bir yakınınızın size karşı şiddet
uygulamasından mı endişe ediyorsunuz?
Arkadaşlarınız veya akrabalarınızla buluşup görüşmenizi
yada onlarla iletişim halinde olmanızı engelleyen oldu
mu?
Ev dışındaki işlerinizi görmek, örneğin alışverişe,
postaneye, kursa, doktora ya da başka bir yere gitmek
için izin mi almanız gerekiyor?
Yukarıda anılan konular kendi hayatınızdan tanıdık geliyor
mu?
Bunların hepsi şiddettir. Şiddet, temel kişilik haklarınıza
karşı bir tehdittir. Fin yasalarına göre şiddet suçtur.
Kadına yönelik şiddetin pek çok çeşidi vardır.
Fiziksel şiddet, birinin size bir nesne fırlatması, vurması,
itmesi, tekmelemesi, soluksuz bırakması ve kolunuzu
bükmesidir.

Cinsel şiddet, cinsel ilişkiye ve birleşmeye zorlamak,
tecavüz ve isteğiniz dışında size dokunulmasıdır.
Şiddetten uzak bir yaşam sizin hakkınız.
Ayrıca, yardım almak da hakkınız.
İsim vermeden bizi arayabilirsiniz.
Pazartesi- Cuma günleri 10:00 – 14:00 arasında
Telefon numaralarımız:
(09) 692 2304 ( Helsinki ) 24 saat
(09) 8393 5013 (Vantaa)
Arapça, Estonya dili, İngilizce, Fince, Fransızca, Hintçe,
Kürtçe, Farsça, Portekizce, Somali, İspanyolca, Rusça,
Tagalog dili, Tay dili ve Türkçe dillerinde hizmet veriyoruz.
Telefona konusunda eğitilmiş bir destek elemanımız
cevap verecektir. Bizimle mevcut durumunuz hakkında
konuşabilirsiniz; nereden daha fazla yardım alabileceğiniz
konusunda birlikte karar verebiliriz.
Monika-Naiset liitto ry

Duygusal (manevi) şiddet, birinin sizi tehdit etmesi,
suçlaması, hakaret etmesi, takip etmesi, gözetlemesi ve
aşağılamasıdır. Birinin uyumanızı engellenmesi,
çocuklarınızın bakımını veya telefonu kullanmanızı
engellemesi de şiddete girer.
Ekonomik (maddi) şiddet, maddi istismar ve kontrol,
parasal konularda size yalan söylenmesi, paranızın zorla
elinizden alınması, kendi paranızı kazanmanız ya da
harcamanız ile ilgili kısıtlamalardır.

Monika-Naiset liitto ry, Çokuluslu Kadın Örgütü, 1999
yılında kurulmuş farklı kültürlerden oluşan bir birliktir.
Birliğin amacı şiddete maruz kalmış kadınlara ve onların
çocuklarına yardımcı olmaktır. Birliğimiz, şiddeti önleyici
bilgilendirme çalışmaları da yapmakta ve faaliyetleriyle
göçmenlerin Finlandiya’ya uyum sağlamasına destek
vermektedir.

