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             Finlandiya´da göcmen kadin misiniz ? 

 
Finlandiya’ daki haklarinizi biliyor musunuz ? 

 
 

Siddetten uzak bir yasam sizin hakkiniz!! 
Ayrica yardim etme sansiniz da var 

 
 
 
 

 
 
 
 

Monika-Naiset liitto  

 
 
 
 Finlandiya´da göcmen kadin misiniz ?Finlandiya’ daki 
haklarinizi biliyor musunuz ? 
 
Evinizde veya baska biryerde tehdit edildiniz  veya rahatsiz 
edildiniz mi ? 
Esiniz veya   bir yakininiz tarafindan siddet göreceginiz ile ilgili 
bir endiseniz var mi ? 
 
Arkadaslarinizla bulusmak veya akrabalarinizla görusmenizi 
engelleyen biri var mi ? 
 
Ev disindaki islerinizi gormek, alisverise, postahaneye  veya 
doktora gitmek icin  esinizden veya bir baskasindan  izin alma 
zorunlulugu icinde misiniz ? 
 
Yukarida bahsi gecen konular yasaminizda yer aliyor mu ? 
 
Hepsi siddettir.. Siddet , sizin en dogal kisilik  haklarinizi tehddit 
eder  ve Finlandiya yasalarina göre  siddet suctur. 
 
Kadina siddetin bircok cesidi vardir. Birinin size bir obje 
firlatmasi, vurmasi, itmesi, sarsmasi, tekmelemesi, soluksuz 
birakmasi ve kolunuzu bukmesi fiziksel siddet uygulamasi 
anlamina gelir. 
 
Birinin sizi tehdit etmesi, suclamasi, kötu sözlerle isimlendirmesi, 
takip etmesi, gözetlemesi ve utandirmasi psikolojik siddete girer. 
Uyumanizin engellenmesi, cocuklarinizin bakimini veya telefonu 
kullanmanizi engellemesi size siddet uyguladigi anlamini icerir. 
 

 
 
Para meselelerinize karisilmasi, bu konuda kandirilimis olmaniz 
veya yönlendirilmeniz , kendi paranizi nasil kullanacaginizla ilgili 
yasaklamalar ise ekonomik siddet  demektir.  
 
Cinsel iliski konusunda  zorlanmak ve isteginiz disinda cinsel iliski, 
tecavuz  ve istediginiz disinda dokulunulmasi cinsel siddettir. 
 
Siddetsiz bir yasam hakkinizdir.. 
Ayrica, yardim da edebilirsiniz. 
 
Isminizi vermeden, bizi arayabilirsiniz.  
Pazartesi- Cuma gunleri arasinda  10:00 – 14:00 
 
Telefon numaralarimiz : 
(09) 692 2304 ( Helsinki )  24 saat  
(09) 839 35013 (Vantaa) 
045 114 7759 (Kemi) 
(09) 692 2304 (Espoo) 
045 237 5010 (Kainuu) 
 
Arapca, Estonyaca, Ingilizce,Fince, Frmasizca, Hintce, Kurtce, 
Farsca, Portekizce, Somalice, Ispanyolca, Rusca, Tagalogca, 
Tayca ve Turkce dilleride hizmet veriyoruz. 
 
Tecrubeli bir calisanimiz telefonunuza cevap verecektir. Bizimle, su 
andaki durumunuz hakkinda konusabilir ve yasadiginiz sorunun 
cözumuyle ilgili olarak gerekli yardimi edinebilirsiniz.  
 
Monika-Naiset liitto ry 
 
Monika-Naiset liitto ry, 1999 yilinda kuruldu. Organizasyonun 
amaci kadin  siddet gören ve onlarin cocuklarina hizmet etmektir.  
Organizasyonumuz , deneyimini ve bilgisini paylasarak 
alisverisinde bulunarak  kadina uygulanan siddeti engellemeyi , 
Finlandiya’ da yasayan göcmenlerin entegrasyonunda faydali 
olmayi amaclamaktadir.  



 

 
 


