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زن مهاجر
آیا به حقوق خود در فنالند آشنا هستید؟
.این حق شماست که زندگی راحت و بدون خشونت داشته باشید
.شما حق دارید که در این باره ازدیگران کمک بگیرید
"زنان مونیکا"

آیا در خانه و یا جایی دیگر با کتک یا تهدید روبرو می شوید؟
آیا از خشنونت و بدرفتاری همسر یا سایر نزدیکانتان می
ترسید؟
آیا برای مالقات یا تماس با نزدیکان و دوستانتان محدودیت
آیا برای بیرون رفتن از خانه مثال برای خرید ،رفتن دارید؟
به اداره پست ،کالسهای آموزشی ،دکتر و جاهای دیگر باید
اجازه بگیرید؟
آیا این مشکالت زندگی شما را محدود کرده اند؟
اینها خشونت هستند .خشونت به حقوق انسانی شما صدمه می
.زند
.طبق قوانین فنالند ،خشونت و تجاوز به حق دیگران جرم است
.زنها با خشونتهای گوناگون روبرو هستند
خشونتهای فیزیکی مثل :پرتاب کردن اشیا به طرف آنها ،هل
خشونتهای .دادن ،لگد زدن ،فشار دادن گلو و پیچیدن دستها
روحی مثل :تهدید کردن ،بهتان زدن ،فحش دادن ،تعقیب کردن،
بیخوابی دادن ،جلوگیری .پاییدن ،بی محل کردن و خوار کردن
از بچه داری و جلوگیری از استفاده از تلفن هم خشونت هستند؛
.همچنین اگر همه کارهایتان غلط خوانده شود و سرزنش بشوید

خشونت اقتصادی مثل :سوء استفاده و کنترل مالی ،دروغگویی
مالی ،کم خرجی دادن و جلوگیری از کار و درآمد و در مسائل
خشونت جنسی مثل :تجاوز و اجبار به نزدیکی و .خرج پول خود
این حق شماست که زندگی .دست زدن به زن علیرغم بی میلی او
راحت و بدون خشونت داشته باشید .شما حق دارید که در این
.باره ازدیگران کمک بگیرید
.می توانید بدون ذکر نامتان با ما تماس بگیرید
مرکز توان یابی مونیکا
دوشنبه تا پنجشنبه ساعت  11صبح تا  3بعد از ظهر
)شماره تلفن90(4022396 :
زنان مونیکا
انجمن زنان فرهنگهای مختلف به نام" زنان مونیکا" در سال
 1000تاسیس و ثبت شده است .هدف انجمن کمک به زنانی که
مورد خشونت قرار گرفته اند و فرزندان آنها می باشد .انجمن
همچنین می کوشد تا با روشنگری ازبوجود آمدن خشونت
جلوگیری کند و در حد خود موانع سازگارشدن مهاجران در
.جامعه فنالند را بر طرف نماید
زن مهاجر
آیا به حقوق خود در فنالند آشنا هستید؟

