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Polisin	  aile	  içi	  şiddetle	  ilgili	  suçlara	  ait	  bilgilendirme	  sayfasina	  hoş	  geldiniz!	  

Burada;	  şiddete	  maruz	  kalmış	  birisi	  olarak	  polisin	  size	  nasıl	  yardımcı	  olabileceği	  ve	  haklarınızın	  
neler	  olduğu	  konusunda	  daha	  fazla	  bilgi	  edinebilirsiniz.	  Böyle	  bir	  duruma	  şahit	  olan	  biriyseniz	  
ve	  yakınınızda	  bulunan	  bir	  kişinin	  de	  bu	  tür	  bir	  şiddete	  maruz	  kalmış	  olacağından	  şüphe	  
ediyorsanız	  neler	  yapabileceğinize	  ilişkin	  açıklayıcı	  bilgileri	  burada	  bulabileceksiniz.	  
Hoş	  Geldiniz! 
	  

	  
Hangi	  suçlar	  aile	  içi	  şiddet	  suçu	  kapsamina	  girmektedir?	  
	  
Aile	  içi	  şiddet	  suçu	  denildiğinde,	  şiddete	  maruz	  kalan	  mağdurun;	  ya	  şiddeti	  uygulayanla	  evli	  
olduğu	  ya	  evli	  olmadan	  onunla	  birlikte	  ya	  da	  onunla	  ayrı	  yaşamakta	  veya	  ondan	  çocuğu	  olduğu	  
anlaşılmaktadır.	  Töre	  ve	  namus	  suçları	  da	  denen	  suçlarsa,	  ebeveyn,	  kardeş	  ve	  diğer	  akrabalar	  tarafından	  
işlenmektedir.	  Aile	  içi	  şiddet	  suçu	  örneğin;	  fiziksel	  şiddet	  ya	  da	  psikolojik	  baskı	  veya	  cinsel	  şiddet	  uygulama	  
şeklinde	  olabilir.	  Bunun	  yanı	  sıra	  eşlerden	  biri	  diğerini	  istemediği	  bir	  şeye	  zorlayabilir	  ya	  da	  tehdit	  edebilir.	  
Onu	  bir	  yere	  kapatabilir	  ya	  da	  mağdurun	  izni	  olmadan	  zorla	  onun	  evinde	  bulunabilir.	  Yakın	  ilişkilerde	  ortaya	  
çıkan	  aile	  içi	  şiddet	  suçları	  Kamu	  Davası	  (allmänt	  åtal	  )	  kapsamına	  girdiği	  için,	  mağdur	  olan	  kişi	  kovuşturma	  
yapılmasını	  istemese	  bile,	  polis	  makamları	  işlenmiş	  olan	  suçu	  kovuşturmak	  zorundadır.	  Kovuşturma	  savcı	  
tarafından	  yürütülür.	  	  
	  
	  
Aşağılama	  ve	  hakaret	  yasası	  (Lagen	  om	  fridskränkning)	  
	  
Ağır	  aşağılama	  ve	  hakaret	  (grov	  fridskränkning	  )	  ile	  Kadınları	  ağır	  aşağılama	  ve	  hakaret’e	  (grov	  
kvinnofridskränkning)	  ilişkin	  yasa	  1998	  yılında	  yürürlüğe	  girdi.	  Bu	  konuda	  daha	  fazla	  bilgiyi	  
burada	  okuyabilirsiniz,	  www.bra	  se.	  	  
	  
	  
Yasadışı	  olan	  nedir?	  
	  
Bir	  polis	  kovuşturmasının	  başlayabilmesi	  için	  Kamu	  Davası	  olduğu	  şüphesi	  bulunan	  bir	  suçun	  
işlenmesi	  gereklidir.	  Örneğin	  kendisine	  bir	  yakını	  tarafından	  yapılan	  aile	  içi	  şiddet	  sonucu	  gözü	  
morartılmış,	  yaralı	  ya	  da	  vücudunda	  başka	  şiddet	  izleri	  taşıyan	  bir	  kişi	  ile	  karşılaşılabilinir.	  
Ayrıca	  bir	  kadın	  ya	  da	  bir	  erkek,	  kendisine	  bir	  yakını	  tarafından	  şiddet	  uygulandığı	  ya	  da	  örneğin	  SMS	  veya	  
elektronik	  posta	  yoluyla	  tehdit	  edildiğini	  anlatabilir.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Size	  böyle	  bir	  şey	  oldu	  mu?	  
	  
Ülkenin	  her	  yerinde,	  her	  sosyal	  grup	  içinde	  ve	  her	  türlü	  yakın	  ilişki	  içinde	  bu	  türden	  olan	  suç	  ile	  
karşılaşmak	  olasıdır.	  Bu	  tür	  suçlar	  çoğunlukla	  ev	  ortamı	  içinde	  işlendiğinden	  polis	  ve	  adalet	  
örgütü	  bu	  tür	  suçları	  kolayca	  fark	  edememektedir.	  Bu	  nedenle	  de	  kendilerine	  şiddet	  uygulanan	  
kişilere	  ulaşabilmek	  ve	  onlara	  yardımcı	  olmak	  imkânsızdır.	  Bireyi	  bu	  suçu	  işlemeye	  iten	  neden	  
çoğu	  kez	  ya	  kıskançlık	  ya	  da	  ayrılma	  veya	  boşanma	  nedeniyle	  ortaya	  çıkan	  anlaşmazlıklardır.	  
Çoğu	  kez	  alkolün	  de	  bu	  resmin	  içinde	  yer	  aldığı	  görülmektedir.	  Aynı	  zamanda	  taraflardan	  birinin	  
diğeri	  üzerinde	  hâkimiyet	  kurma	  ve	  onu	  kontrol	  altına	  alma	  isteği	  de	  unutulmamalıdır.	  
	  
	  
Mağdurların	  sayısı	  bilinmiyor	  
	  
Bu	  çok	  olağan	  bir	  suç	  tipi	  olmasına	  rağmen	  kesin	  olarak	  kaç	  kişinin	  mağdur	  olduğu	  
bilinmemektedir.	  Suç	  İşlemeyi	  Engelleme	  Kurulu’na	  (Brottsförebyggande	  rådet,	  brå)	  göre	  
mağdur	  olanların	  yalnızca	  yüzde	  25’i	  kendilerine	  karşı	  işlenen	  suçu	  polise	  ihbar	  etmektedirler.	  
2011'de	  35	  035	  erkek,	  kadın	  ve	  çocuk	  dövme	  vakası	  (müessir	  fiil)	  	  polise	  ihbar	  edilmiştir.	  
Bu	  ihbarların	  yüzde	  69’u,	  ihbar	  edenin	  halen	  birlikte	  yaşadığı	  ya	  da	  eski	  eşi	  
tarafından	  işlenmiş	  suçlardır.	  Eğer	  size	  karşı	  da	  böyle	  bir	  suç	  işlendiyse	  unutmayın	  ki	  yalnız	  değilsiniz.	  
	  
	  
Önemsememek	  çok	  olağandır	  
	  
Eşi	  tarafından	  kendisine	  karşı	  suç	  işlenmiş	  olanların	  çoğu	  uzun	  dönem	  aynı	  ilişki	  içinde	  
kalmaktadırlar.	  Söz	  konusu	  ilişki	  içinde	  kalmaya	  devam	  etmenin	  birden	  fazla	  açıklaması	  vardır.	  
Örneğin:	  mağdur	  kişi	  birlikte	  olduğu	  eşini	  hala	  sevmekte	  ve	  eğer	  onu	  terk	  edecek	  olursa	  onun	  ne	  
yapacağı	  konusunda	  endişelidir.	  Veya	  böyle	  bir	  ayrılığın	  getireceği	  sonuçlardan	  ürkmektedir.	  
Kendisine	  karşı	  suç	  işlenen	  kişinin,	  uygulanan	  şiddeti	  küçümsemesi	  “olayı	  boş	  vermesi”	  de	  çok	  
olağandır.	  Bunun	  nedeni	  uzun	  süreyle	  hem	  fiziki	  hem	  de	  psikolojik	  şiddete	  maruz	  kalanların	  
kendisine	  olan	  saygısını	  ve	  güvenini	  kaybetmesleridir.	  Bu	  kisiler	  kendilerini	  suçlayarak,	  şiddeti	  hak	  ettiklerini	  
düşünebilirler.	  	  
	  
	  
İkaz	  sinyalleri	  
	  
Bir	  ilişkinin	  iyi	  gitmediğini,	  bazı	  şeylerin	  yerine	  oturmadığını	  gösteren	  bazı	  ikaz	  sinyalleri	  
vardır.	  RFSL’in	  web	  sitesinde	  olağan	  ikaz	  sinyallerinin	  neler	  olduğunu	  tanımanıza	  yardımcı	  
olacak	  soruların	  bulunduğu	  bir	  liste	  vardır.	  Ayrıca	  burada	  kendiniz	  için	  ya	  da	  şiddete	  maruz	  
kalmış	  başka	  birisi	  için	  düşüncelerinize	  ilişkin	  sorularınızı	  sorabileceğiniz	  diğer	  kuruluşlara	  ait	  
linkleri	  de	  bulacaksınız.	  
	  
	  
Daha	  fazla	  bilgi	  için	  
	  
Linkler	  (İsveççe)	  
	  
RFSLs	  brottsofferjour	  www.rfsl.se/brottsoffer	  
(RFSL’in	  Suç	  mağdurları	  için	  nöbetçi	  bölümü)	  
Kvinnofridslinjen	  www.kvinnofridslinjen.se	  
(Şiddete	  ve	  tehdide	  maruz	  kalan	  kadınlar	  için	  
tüm	  ülkeyi	  kapsayan	  destek	  telefon	  hattı)	  
	  
	  
	  



İhbar	  edilmeli	  mi	  yoksa	  edilmemeli	  mi?	  

	  
Polis	  için	  bu	  konuda	  tereddüde	  yer	  yoktur:	  Yakın	  ilişkisinde	  bireye	  karşı	  işlenmiş	  suç,	  polise	  
ihbar	  edilmelidir.	  Buna	  rağmen	  çoğu	  mağdur	  polise	  suç	  ihbarını	  yapmaktan	  kaçınmaktadır.	  
Bunun	  nedenleri	  arasında	  belki	  mağdurun,	  eşine	  karşı	  hala	  duygusal	  bağının	  olması	  ya	  da	  bu	  
ihbar	  nedeniyle	  daha	  sonra	  bir	  tür	  cezalandırılmaktan	  korkma	  olabilir.	  Hatta	  ortak	  çocuklarının	  
bulunması	  da	  işlenen	  suçun	  ihbar	  edilmemesine	  bir	  neden	  olabilir.	  Bunun	  yanı	  sıra	  bu	  olayın	  
kişisel	  ve	  özel	  hayata	  ilişkin	  bir	  olay	  olması,	  bireyin	  kendisini	  suçlaması,	  kabahatin	  kendisinde	  
olduğunu	  düşünüp	  utanması	  da	  olabilir.	  Ayrıca	  birey	  bu	  tür	  suçları	  polisin	  pek	  ciddiye	  
almayacağını	  o	  nedenle	  de	  ihbara	  gerek	  olmadığını	  da	  düşünebilir.	  Tüm	  akrabalarının	  değer	  
yargılarına	  ya	  da	  törenin	  değişmez	  ilkelerine,	  kendisine	  karşı	  işlenmiş	  namus	  suçu	  nedeniyle	  
karşı	  çıkmak	  ve	  yalnız	  başına	  polise	  ihbar	  etmek	  o	  kişi	  için	  zor	  olabilir.	  
	  
	  
İhbar	  etmek	  önemlidir	  
	  
Eğer	  size	  karşı	  bu	  tür	  bir	  suç	  işlenmişse	  bunu	  polise	  ihbar	  etmelisiniz.	  Bir	  ihbar;	  içinde	  şiddet,	  
aşağılama	  ve	  hakaret	  bulunan	  kötü	  bir	  yaşam	  tarzının	  sona	  erdirilmesine	  olanak	  sağlayabilir	  olabilir.	  
	  
	  
Başkaları	  da	  suç	  duyurusunda	  bulunabilir	  
	  
Polise	  ihbarı	  çoğu	  kez	  mağdur	  olan	  kişi	  yapar.	  Ama	  eşlerin	  yakın	  arkadaşlarının	  ya	  da	  
komşularının	  da	  polise	  suç	  duyurusunda	  bulunması	  olağandır.	  Bir	  kişinin	  suç	  mağduru	  
olduğundan	  şüpheleniyorsanız	  polisle	  ilişki	  kurabilirsiniz.	  Polis	  verilen	  bilginin	  soruşturulup	  
soruşturulmayacağına	  kendisi	  karar	  verdiği	  gibi	  bu	  bilgiyi	  kimin	  verdiğini	  açıklamak	  gibi	  bir	  yükümlülüğü	  de	  
yoktur.	  
	  
 
Göz	  önüne	  alınması	  önemli	  olan	  noktalar	  
	  
Eğer	  içinde	  tehdit,	  şiddet	  ya	  da	  hakaret	  bulunan	  bir	  ilişki	  içinde	  yaşıyorsanız,	  düşünmeniz	  gerekli	  
olan	  bazı	  şeyler	  var.	  
-‐güvendiğiniz	  arkadaşlarınıza	  içinizi	  dökün,	  içinde	  bulunduğunuz	  durumu	  anlatın.	  Onlar	  o	  
zaman	  olabilecek	  bir	  duruşmada	  sizi	  destekleyebilirler.	  
-‐kadın	  ya	  da	  erkekler	  için	  olan	  (kontakta	  en	  kvinno-‐	  eller	  mansjour	  )	  nöbetçi	  kuruluşlar	  ile	  ilişki	  
kurun.	  Onlar	  da,	  olabilecek	  bir	  duruşmada	  sizin	  söylediklerinizi	  teyit	  edebilirler.	  
-‐günlük	  tutun.	  Nerede,	  ne	  zaman	  hakarete	  uğradığınızı,	  tehdit	  edildiğinizi	  ya	  da	  vücudunuzun	  
neresine,	  ne	  ile	  ve	  nasıl	  vurulduğunu	  not	  edin.	  
-‐dövüldüğünüz	  ya	  da	  cinsel	  tecavüze	  uğradığınızda	  üzerinizde	  bulunan	  elbiselerinizi	  yıkamayın.	  
-‐uğradığınız	  hasarın	  ya	  da	  oluşan	  yaralarınızı	  kayda	  geçirin,	  resimlerini	  çekin	  ya	  da	  bunların	  bir	  
doktor	  kanalıyla	  kayda	  geçirilmesini	  sağlayın.	  
-‐telesekretere	  bırakılan,	  elektronik	  posta	  ya	  da	  SMS	  yoluyla	  size	  yapılan	  olası	  tehditleri	  başka	  
arkadaşlarınıza	  göndererek	  onlar	  tarafından	  saklanmasını	  sağlayın.	  Bunlar	  ileride	  önemli	  birer	  

delil	  olabilirler.	  

 
 
	  
	  
	  
	  
	  



Destek	  ve	  korunma	  
	  
Birçok	  kişi,	  belki	  de	  ihbar	  edecekleri	  kişiden	  korktukları	  için	  ihbar	  etme	  konusunda	  huzursuzluk	  duyar.	  Polis	  
korunma	  ihtiyacınızın	  olup	  olmadığı	  konusunda	  bir	  tehdit	  ve	  risk	  değerlendirmesi	  yapabilir.	  	  
Tehdidin	  şekline	  göre	  sunulan	  değişik	  korunma	  olanakları	  vardır.	  Polise	  danışabilir,	  polis	  tarafından	  gözetim	  
altında	  tutulabilir	  ya	  da	  farklı	  teknik	  yardımlar	  alabilirsiniz.	  Örneğin	  bu,	  GPS'si	  olan	  bir	  alarm	  telefonu	  ve	  
akustik	  alarm	  da	  içinde	  olmak	  üzere	  bir	  korunma	  paketi	  olabilir.	  Ayrıca	  gerektiğinde	  irtibata	  geçebileceğiniz	  
bir	  kişinin	  iletişim	  bilgilerini	  edinebilir,	  aynı	  zamanda	  bilgi	  edinme	  ve	  güvenlik	  konuşması	  (säkerhetssamtal)	  
olanaklarına	  sahip	  olabilirsiniz.	  Polis,	  toplumda	  sizi	  koruyabilecek	  daha	  başka	  kurumlarla	  da	  işbirliği	  
içindedir.	  Örneğin	  belediye	  size	  korunaklı	  konut	  sağlayabilir	  ve	  suç	  mağduru	  evlerinden	  (brottsofferjour)	  
yardım	  alabilirsiniz.	  Size	  yardım	  edebilecek,	  kendi	  başına	  hareket	  eden	  gönüllü	  organizasyonlarda	  
bulunmaktadır.	  	  	  	  
	  
Savcılık	  gerektiğinde	  ziyaret	  yasağı	  koyabilir.	  Bunun	  anlamı	  sizi	  tehdit	  eden	  kişinin;	  sizi	  ziyaret	  ederek,	  size	  
telefon	  ederek,	  elektronik	  posta	  ya	  da	  benzeri	  yollarla	  sizinle	  ilişki	  kurmasını	  engellemektir.	  Bir	  çok	  polis	  
karakolunda	  bulunan,	  suç	  mağduru	  koordinatörü	  denen	  kişilerle	  daha	  fazla	  konuşabilirsiniz.	  Suç	  mağduru	  
ödeneğinden	  de	  yararlanabilirsiniz.	  Ancak	  bunun	  için	  polise	  suç	  bildirimi	  yapılmış	  	  olması	  gerekir.	  Eğer	  
bildirim	  yapılmışsa	  sigorta	  şirketinize	  başvurarak	  zararın	  karşılanmasını	  da	  isteyebilirsiniz.	  	  
	  
	  
Daha	  fazla	  bilgi	  için	  
	  
Linkler	  
Brottsoffermyndigheten:	  www.brottsoffermyndigheten.se	  
(Suç	  Mağdurlarını	  Tazmin	  etme	  ve	  Destekleme	  Kurumu)	  
Kvinnofridslinjen:	  www.kvinnofridslinjen.se	  
(Şiddete	  ve	  tehdide	  maruz	  kalan	  kadınlar	  için	  
tüm	  ülkeyi	  kapsayan	  destek	  telefon	  hattı)	  
	  
	  
Suç	  bildirisi	  nasıl	  yapılır?	  
	  
Siz	  ya	  da	  bir	  tanıdığınız	  suç	  mağdurudurumndaysa	  veya	  tehdit	  ediliyorsa,	  Polise	  bildirmelisiniz.	  	  Polisi	  ya	  114	  
14'ten	  veya	  acilse	  112'den	  	  arayabilirsiniz.	  Oturduğunuz	  yerdeki	  Polis	  karakoluna	  da	  doğrudan	  şikayette	  
bulnabilirsiniz.	  Ayrıca,	  	  güvendiğiniz	  bir	  kişinin	  yardımını	  isteyebilirsiniz.	  Bu	  yakın	  bir	  arkadaşınız	  ya	  da	  iş	  
arkadaşınız	  olailir.	  
	  
	  
Suç	  bildirisi	  sonrasında	  ne	  olur?	  
	  
Polis	  	  şikayetinizi	  dinler	  ve	  daha	  fazla	  bilgi	  edinmek	  için	  sizi	  soruşturmaya	  çağırır.	  Soruşturma	  esnasında	  olup	  
biteni	  mümkün	  olduğunca	  detaylı	  bir	  şekilde	  anlatmaya	  özen	  göstermelisiniz.	  Ne	  tip	  bir	  tehdit,	  şiddet	  ya	  da	  
daha	  başka	  suçla	  karşı	  karşıya	  kaldınız?	  Bu	  suç	  kim	  ya	  da	  kimler	  tarafından	  işlendi?	  Şahit	  var	  mı?	  Sizi	  
yaralayan	  oldu	  mu?	  Nasıl?	  Şikayetin	  geçerliliğini	  koruması	  için	  bu	  sorulara	  yanıt	  vermek	  önemli	  bir	  unsurdur.	  
	  
	  
Ön	  soruşturma	  
	  
Kovuşturma	  da	  denen	  suç	  sovuşturması,	  vakaya	  ilişkin	  delil	  toplamak	  amacıyla	  sürdürülür.	  Savcı	  tarafından	  
yürütülür.	  Eğer	  savcı	  şüpheli	  kişinin	  suç	  işlediğine	  dair	  yeterince	  delil	  toplandığına	  kanaat	  getirirse,	  
soruşturmanın	  tamamlandığı	  kararını	  verir.	  	  Bir	  kamu	  davası	  açılması	  halinde	  duruşma	  da	  denen	  sözlü	  bir	  
mahkeme	  celsesi	  yapılır.	  Burada	  siz,	  davalı	  	  (hakkında	  kamu	  davası	  açılan)	  ve	  varsa	  şahitler	  dinlenir.	  Daha	  
sonra	  mahkeme	  bir	  karar	  verir.	  Eğer	  siz	  ya	  da	  davalı	  karardan	  memnun	  değilseniz	  bir	  üst	  mahkemeye	  temyiz	  
istemi	  ile	  başvurabilirsiniz.	  	  	  
	  



	  
Yapılan	  suç	  duyurusu	  ele	  alınmazsa	  ne	  olur?	  
Yeterli	  kanıtların	  toplanamamış	  olması	  nedeniyle	  bazen	  yapılan	  suç	  duyurusu	  ele	  alınmaz.	  Bu	  
polisin	  ya	  da	  savcının	  mağdurun	  anlattıklarına	  inanmadıklarını	  göstermez	  aksine,	  eldeki	  deliller	  
ile	  mağdurun	  anlattıklarını	  teyit	  edecek	  yeterli	  şahitlerin	  bulunmaması	  bu	  türden	  bir	  dava	  
açabilmek	  için	  yeterli	  olmayabilir.	  
	  
	  
Daha	  fazla	  bilgi	  için	  
	  
Linkler	  
Rättegångsskolan:	  www.rattegangsskolan.se	  
(Mahkeme	  okulu)	  
	  
	  
Bildiğiniz	  bir	  suç	  mağduru	  var	  mi?	  
	  
Yakın	  ilişki	  içindeki	  bir	  kişinin	  şiddet	  mağduru	  olduğuna	  şahit	  olduysanız	  ya	  da	  yakın	  
çevrenizde	  suç	  mağduru	  olduğundan	  şüphe	  ettiğiniz	  biri	  varsa	  siz	  de	  polise	  suç	  duyurusunda	  
bulunabilirsiniz.	  	  
Ama	  bu	  tür	  suçları	  polise	  ihbar	  etmek	  zor	  olabilir.	  Eğer	  resmi	  kayıtlarda	  suç	  
duyurusunda	  bulunan	  kişi	  olarak	  bulunmak	  istemiyorsanız,	  yine	  de	  polisle	  ilişkiye	  geçerek	  
şüphelerinizi	  isimsiz	  (anonim)	  olarak	  onlara	  aktarabilirsiniz.	  Polisin	  yapılan	  bu	  suç	  duyurusunu	  daha	  da	  derin	  
araştırması	  ya	  da	  araştırmaması	  onların	  bileceği	  bir	  iştir.	  Polis,	  verilen	  bilginin	  kim	  tarafından	  verildiğini	  de	  
açıklamak	  zorunda	  değildir.	  Eğer	  sağlık	  ve	  bakım	  sektöründe	  çalışıyorsanız,	  bazı	  durumlarda,	  suça	  mağdur	  
kalan	  biriyle	  karşılaştığınızda	  	  bunu	  bildirmekle	  yükümlüsünüz.	  	  
	  
	  
Bir	  çocuğun	  suç	  mağduru	  olduğu	  şüphesi	  mi	  var?	  
	  
Eğer	  bir	  çocuğun	  suç	  mağduru	  olduğundan	  şüpheleniyorsanız	  bu	  durumu	  bulunduğunuz	  
belediyedeki	  sosyal	  makamlara	  anonim	  olarak	  bildirebilirsiniz.	  (Bu	  konuda	  bilgileri	  
belediyenizin	  ana	  sayfasında	  bulabilirsiniz).	  Sosyal	  makamlar	  gerekli	  araştırmayı	  yaptıktan	  
sonra	  durumu	  suç	  duyurusu	  ile	  polise	  bildirirler.	  Eğer	  sağlık	  sektöründe,	  okulda	  ya	  da	  çocuk	  bakım	  ve	  
gözetiminde	  çalışıyorsanız,	  o	  zaman	  suç	  mağduru	  olduğundan	  şüphe	  ettiğiniz	  çocukla	  ilgili	  olarak	  suç	  
duyurusunda	  bulunmak	  zorundasınız.	  
	  
	  
Yardım	  için	  başvurabileceginiz	  linkler	  	  
	  
Barnens	  rätt	  i	  samhället:	  www.bris.se	  
(Toplumda	  Çocuk	  Hakları	  kuruluşu)	  
Rädda	  barnen:	  www.raddabarnen.se	  
(	  Çocuk	  Esirgeme	  Kurumu)	  
	  
	  
Polis	  güç	  topluyor	  
	  
Polis	  yakın	  ilişkilerde	  işlenen	  suçları	  çok	  ciddiye	  almaktadır.	  Toplumda	  büyük	  bir	  grup	  ev	  çatısı	  
altında	  aile	  içi	  şiddete	  maruz	  kalmaktadır.	  Bu	  büyük	  bir	  toplum	  sorunudur.	  Ayrıca	  bu	  türden	  olan	  
suçlar	  yalnızca	  İsveç	  yasalarınca	  suç	  olmayıp	  BM	  İnsan	  Hakları	  Deklarasyonu’na	  da	  aykırı	  olan	  
bir	  durumdur.	  Artık	  polis	  makamları	  bu	  tür	  suçlara	  karşı	  güç	  toparlayarak	  bu	  suçları	  daha	  iyi	  bir	  
şekilde	  sonuçlandırmak	  için	  çalışmaktadır.	  
	  
	  



Bireyin	  nasıl	  karşılandığı	  önemlidir	  
	  
Polis	  bu	  konudaki	  çalışmalarını,	  “ilgili,	  etkili	  ve	  ulaşılabilir”	  sözcüklerinden	  yola	  çıkarak	  
yapmaktadır.	  Bu	  sözcükler	  her	  bağlamda	  önemlidir	  ama	  yakın	  ilişkilerde	  işlenen	  suçlar	  ile	  aile	  
içi	  şiddet	  söz	  konusu	  olduğunda	  daha	  da	  fazla	  önem	  kazanmaktadır.	  Suç	  mağdurunun	  bizim	  
tarafımızdan	  nasıl	  karşılandığı	  onun	  suç	  duyurusunda	  bulunup	  bunu	  mahkemeye	  götürerek	  
sonuçlandırması	  bakımından	  çok	  önemlidir.	  Aynı	  şekilde	  araştırmanın	  başlangıcında	  alınacak	  
olan	  tedbirler	  de	  başarılı	  bir	  kovuşturma	  yapma	  açısından	  önemlidir.	  Buna	  örnek	  olarak	  
şahitlerin	  dinlenmesi	  ile	  suç	  mağdurunun	  taşıdığı	  yara	  bere’nin	  kayıt	  altına	  alınması	  söylenebilir.	  
Burada	  belirtilmesi	  önemli	  olan	  polisin	  kovuşturma	  yaptığı	  süre	  içinde	  ister	  mağdurun	  lehinde	  
ister	  aleyhinde	  olsun	  her	  şeyi	  göz	  önünde	  tutmak	  ve	  objektif	  olmak	  zorunluluğu	  vardır.	  
	  
	  
Ulusal	  strateji	  
	  
Bu	  türden	  olan	  suçları	  daha	  iyi	  inceleyebilmek	  ve	  kovuşturabilmek	  için	  polis	  makamı	  ulusal	  bir	  
strateji	  oluşturmuş	  ve	  bununla	  daha	  fazla	  suç	  mağdurunun	  suç	  duyurusunda	  bulunmasını	  
sağlamak,	  karanlıkta	  kalanları	  açığa	  çıkararak	  azaltmak,	  çalışmaların	  verimliliğini	  artırmak	  ve	  
sonu	  dava	  açılarak	  mahkemeye	  götürülen	  vaka	  sayısını	  daha	  da	  artırmak	  amaçlanmıştır.	  Yeni	  ve	  
daha	  da	  iyileştirilmiş	  eğitim,	  polisin	  bu	  konudaki	  yeteneklerini	  artırmış	  ve	  hem	  kurum	  içinde	  
hem	  de	  kurum	  dışında	  savcılar	  ile	  diğer	  resmi	  kurumlar	  ve	  fahri	  örgütlerle	  yapılan	  karşılıklı	  
tecrübe	  paylaşımı	  bu	  sorunu	  gündemin	  başına	  oturtmuştur.	  Bunun	  yanı	  sıra	  çocuklara	  yönelik	  
işlenen	  suçlarla	  töre	  ve	  namus	  suçlarını	  inceleyip	  kovuşturacak	  olan	  görevlilerin	  de	  bilgi	  ve	  
becerileri	  artırılmış,	  daha	  da	  iyileştirilmiştir.	  
	  
	  
Çocuk	  nasil	  etkilenir?	  
	  
Yaşadığı	  evinde	  hakaret,	  tehdit	  ya	  da	  şiddet	  ile	  büyüyen	  çocuklarda	  çoğu	  kez	  hem	  fiziki	  hem	  de	  
psikolojik	  rahatsızlıklar	  oluşur.	  Yapılan	  ilmi	  araştırmalar	  bu	  tür	  çocuklarda	  yaşıtlarına	  oranla	  daha	  
çok	  huzursuzluk,	  endişe,	  depresyon,	  post	  travmatik	  stres	  sendromu	  ve	  saldırganlık	  eğilimleri,	  
oluştuğunu	  göstermektedir.	  Bu	  nedenle	  de	  anne	  ya	  da	  baba	  çocukların,	  evde	  uygulanan	  şiddete	  ya	  da	  tehdide	  
ilişkin	  olarak	  hiç	  bir	  şey	  fark	  etmediklerini	  söyleseler	  bile,	  çocukları	  unutmamak	  gereklidir.	  
Bu	  konuda	  yapılan	  araştırmalar	  aile	  içinde	  kadına	  ne	  kadar	  çok	  şiddet	  uygulanıyorsa,	  çocukların	  da	  
hem	  anneleri	  hem	  babaları	  tarafından	  dövülme	  tehlikesi	  o	  oranda	  artmaktadır.	  
	  
	  
Polis	  çocuklar	  ile	  nasıl	  çalışmaktadır?	  
	  
Poliste	  her	  türlü	  değişik	  suçun	  mağduru	  olan	  çocukların	  ifadesini	  nasıl	  alacağını	  bilen,	  tecrübeli	  
ve	  bu	  iş	  için	  özel	  eğitilmiş	  polisler	  vardır.	  Aile	  içi	  yakın	  ilişkilerde	  uygulanan	  şiddete	  şahit	  olmuş	  
olan	  çocuklar	  suç	  mağduru	  sayılır	  ve	  Suç	  Mağduriyeti	  Tazminatı	  (brottsskadeersättning)	  alma	  
hakları	  olur.	  Ancak	  çocukların	  bu	  tazminatı	  alabilmeleri	  için	  polise	  bir	  suç	  duyurusunun	  yapılmış	  
olması	  gerekmektedir.	  
	  
	  
	  
Çocuklar	  için	  özel	  evler	  
	  
Ülkenin	  birçok	  yerinde	  polisin,	  savcının,	  doktorun	  ve	  sosyal	  makamlardaki	  görevlilerinin	  aynı	  
çatı	  altında	  toplandıkları	  ve	  adına	  Çocuk	  Evleri	  (barnahus)	  denilen	  yerler	  bulunmaktadır.	  Bunun	  
böyle	  olmasının	  nedeni	  çocuğun	  değişik	  resmi	  kurumlar	  arasında	  dolaşmasını	  önlemektir.	  Bu	  da	  
çocuk	  için	  büyük	  bir	  kolaylıktır.	  Aynı	  zamanda	  bu	  durum	  değişik	  resmi	  kurumlar	  arasındaki	  
koordineyi	  kolaylaştırdığı	  için	  yapılan	  araştırmaların	  da	  kalitesi	  yükselmektedir.	  



	  
	  
Daha	  fazla	  bilgi	  için	  
	  
Linkler	  
	  
Barnens	  rätt	  i	  samhället:	  www.bris.se	  
(Toplumda	  Çocuk	  Hakları	  kuruluşu)	  
	  
Rädda	  barnen:	  www.raddabarnen.se	  
(	  Çocuk	  Esirgeme	  Kurumu)	  
	  
	  
Size	  karşi	  töre	  ve	  namus	  suçu	  işlendi	  mi?	  
	  
Burada	  töre	  ve	  namus	  suçu	  mağduruysanız	  ne	  gibi	  destek	  ve	  yardım	  alabileceginize	  ilişkin	  	  
bilgileri	  okuyacaksınız.	  
Nasıl	  giyineceğinize,	  kimlerle	  buluşacağınıza	  kendinizin	  karar	  veremediği	  ya	  da	  itaat	  etmeyi	  
öğrenmeniz	  için	  dövüldüğünüz	  bir	  ortamda	  mı	  yaşıyorsunuz?	  Ana	  babası	  ve	  akrabaları	  
tarafından	  denetlenen,	  kontrol	  ve	  tehdit	  edilen	  birisi	  misiniz?	  Cinsel	  eğiliminizi	  saklamak	  
zorunda	  mısınız?	  Eğer	  öyleyse	  o	  zaman	  size	  karşı	  namus	  ve	  töre	  suçu	  başlığı	  altına	  giren	  bir	  ya	  
da	  bir	  den	  fazla	  suç	  işlenmiştir.	  	  
	  
	  
Hem	  kız	  hem	  de	  erkek	  çocukları	  mağdur	  kalabilir	  
	  
Töre	  suçlarının,	  sadece	  kız	  çocukları	  ve	  kadınlara	  karşı	  işlendiğine	  dair	  bir	  önyargı	  bulunmaktadır.	  	  Ancak	  
erkek	  çocukları	  ve	  yetişkin	  erkekler	  de	  bu	  tip	  suçların	  mağduru	  olabilmektedir.	  Erkek	  çocukları	  ve	  yetişkin	  
erkekler	  genellikle	  kadınlara	  nazaran	  daha	  serbest	  olsalar	  da	  anlaşmalı	  evlilik	  ve	  zorla	  evlendirmeye	  mağruz	  
kalabilmektedirler.	  Kız	  kardeş	  ve	  kuzenlerini	  kontrol	  altında	  tutma	  görevi	  de	  genellikle	  kendilerine	  
verilmektedir.	  Ayrıca	  eğer	  bu	  görevi	  istendiği	  gibi	  yerine	  getirmezlerse	  kendileri	  şiddet	  ve	  baskıya	  mağruz	  
kalabilmektedir.	  Erkek	  çocuk	  ve	  yetişkin	  erkeklerin,	  yanlış	  eş	  seçme	  ya	  da	  cinsel	  davranışlar	  nedeni	  ile	  
öldürüldüğü,	  çok	  bilinen	  vakalar	  vardır.	  	  
	  
	  
Homoseksuel,	  biseksuel	  ve	  transeksuellere	  karşı	  işlenen	  töre	  suçları	  	  
	  
Töre	  kültürü	  içinde	  yaşayan	  homoseksuel,	  bi	  seksuel	  ve	  transeksueller	  daha	  da	  fazla	  baskı	  ile	  karşı	  karşıya.	  
Bunlar	  bir	  çok	  toplumda	  tabu	  olduğu	  gibi	  suç	  olarak	  da	  değerlendirilmektadir.	  Bu	  da	  takip	  edilme,	  gruptan	  
atılma,	  şiddet	  ve	  cinayet	  tehlikesini	  arttırmaktadır.	  Bir	  homoseksuel,	  bi	  seksuel	  ve	  transeksuel	  oğul	  ya	  da	  kız,	  
ailenin	  adını	  ve	  şerefini	  kirleteceği	  için	  aileye	  bir	  yük	  teşkil	  eder.	  	  Bu	  çocukların	  cinsel	  yatkınlıkları	  sadece	  
kendi	  değil	  kardeşlerin	  de	  evlenebilme	  olanağını	  olumsuz	  etkiler.	  	  
	  
	  
	  
Yasa	  ne	  diyor?	  
	  
Hukuki	  terimlerle	  söyleyecek	  olursak	  ”övervakning	  =	  gözetim,	  denetim”	  ve	  ”påverkan	  =	  etki,	  
nüfuz”	  altındaysanız	  o	  zaman	  size	  karşı;	  özgürlüğünüzün	  kısıtlanması,	  zorlama,	  tehdit,	  taciz	  
altında	  bulunma	  ya	  da	  dövülme	  suçları	  işlenmiştir.	  Bunlar	  ciddi	  suçlardır.	  Eğer	  kendiniz	  ya	  da	  tanıdığınız	  
birisi	  burada	  bahsedilen	  suç	  türlerinden	  her	  hangi	  
birisine	  maruz	  kalmışsa	  bu	  durumu	  acilen	  polise	  ihbar	  etmelisiniz.	  Töre	  ve	  namus	  nedeniyle	  
uygulanan	  şiddet	  konusundaki	  sorularınız	  için	  hem	  polise	  hem	  de	  genç	  kızlara	  ya	  da	  kadınlara	  
yönelik	  olarak	  hizmet	  veren	  nöbetçi	  kuruluşlara	  (tjej-‐	  eller	  kvinnojour)	  başvurabilirsiniz.	  



	  
	  
Sorular	  ve	  Cevaplar	  
	  
Soru:	  Bütün	  aile	  bu	  yaz	  anavatanımıza	  gidiyoruz	  ve	  sanırım	  ben	  orada	  isteğimin	  dışında	  
evlendirileceğim.	  Ne	  yapabilirim?	  
	  
Cevap:	  Polisle,	  Nöbetçi	  Kadın	  Evleri	  Kuruluşlarıyla	  ya	  da	  Sosyal	  Hizmetlerle	  ilişkiye	  geçin	  ve	  
şüphelerinizi	  onlara	  anlatın.	  Burada	  önemli	  olan	  kendi	  isteğiniz	  dışında	  bir	  evliliğe	  
zorlanacağınızdan	  şüpheleniyorsanız,	  her	  ne	  şekilde	  olursa	  olsun	  bu	  seyahatin	  durdurulmasıdır.	  
İsveç’in	  dışında	  başka	  bir	  ülkedeyseniz	  İsveç	  makamlarının	  bu	  konuda	  size	  yardımcı	  olması	  
	  
	  
Soru:	  Tehdit	  edilirsem	  nereden	  yardım	  alabilirim?	  
	  
Cevap:	  Şayet	  size	  hakaret	  edilirse,	  tehdit	  edilirseniz	  ya	  Polise,	  ya	  Sosyal	  Hizmetlere	  ya	  da	  varsa	  
yakındaki	  bir	  Nöbetçi	  Kadın	  Evleri	  Kuruluşu	  ile	  ilişki	  kurun.	  Nöbetçi	  kadın	  kuruluşları	  
çoğunlukla	  Sosyal	  Hizmetlerle	  temas	  halinde	  olduğu	  için	  acil	  bir	  durumda	  korumalı	  bir	  yaşam	  
yeri	  sağlamada	  ve	  diğer	  resmi	  makamlarla	  kurulacak	  ilişkilerde	  size	  yardımcı	  olabilir.	  Ülkenin	  
çoğu	  yerinde	  bulunan	  korumalı	  yaşam	  yerlerinde	  (skyddad	  boende)	  çalışan	  personel,	  töre	  ve	  
namusa	  ilişkin	  suç	  mağdurlarına	  yardım	  etme	  konusunda	  uzmanlaşmışlardır.	  Sözü	  edilen	  
korumalı	  yaşam	  yerlerinin	  çoğu,	  acil	  durumlarda	  bile	  buraya	  alınanların	  çocuklarını	  da	  
beraberlerinde	  getirmelerini	  kabul	  etmektedir.	  
	  
	  
Soru:	  Ne	  kadar	  süreyle	  korumalı	  yaşam	  yerinde	  kalabilirim?	  
	  
Cevap:	  Korumalı	  yaşam	  yerinde	  ihtiyacınız	  olduğu	  sürece	  kalma	  hakkına	  sahipsiniz.	  Hatta	  
kendinize	  yeni	  bir	  ev	  buluncaya	  kadar.	  
	  
	  
Soru:	  Polise	  gidersem	  ne	  olur?	  
	  
Cevap:	  Polis	  ne	  olduğunu	  ve	  soruşturmaya	  devam	  etmenin	  gerekli	  olup	  olmadığını	  araştırır.	  Size	  
karşı	  bir	  suç	  işlendiği	  için	  polis	  sizin	  ifadenize	  başvurmak	  zorundadır.	  Polise	  çağrılırsınız.	  Polis	  
şüpheli	  failin	  ve	  örneğin	  ailenin	  üyeleri	  olan	  şahitlerin	  de	  ifadesini	  almak	  zorundadır.	  Sonuçta	  
yapılan	  bu	  araştırma	  bir	  ya	  da	  bir	  den	  daha	  fazla	  faili	  bulunan	  bir	  davanın	  açılmasına	  neden	  
olabilir	  
	  
	  
Soru:	  Nasıl	  korunabilirim?	  
	  
Cevap:	  Polisin,	  korunma	  ihtiyacınızın	  olup	  olmadığı	  konusunda	  bir	  tehdit	  ve	  risk	  
değerlendirmesi	  yapması	  olağandır	  ve	  gerektiğinde	  sizi	  değişik	  korunma	  türleri	  konusunda	  
aydınlatır.	  Örneğin;	  saldırıya	  karşı	  alarm	  (överfallslarm)	  gibi.	  Ne	  tür	  korunma	  olanaklarının	  
bulunduğu	  ile	  bunların	  nasıl	  elde	  edilebileceği	  ve	  nereye	  başvurulacağına	  ilişkin	  açıklayıcı	  
bilgileri	  sağ	  taraftaki	  linkler	  arasında	  bulabilirsiniz.	  
Ayrıca	  polisin	  bünyesinde	  suç	  mağdurlarını	  destekleyici	  nitelikte	  çalışmalar	  yapan,	  adına	  suç	  
mağdurları	  koordinatörü	  (brottsoffersamordnare)	  denilen	  kişiler	  ya	  da	  aynı	  işi	  yapan	  başka	  
kişiler	  bulunmaktadır.	  Çoğu	  polis	  makamları	  ayrıca	  kadınlara	  ve	  genç	  kızlara	  yönelik	  çalışmaları	  
olan	  fahri	  nöbetçi	  kuruluşlarla	  da	  çalışmaktadır.	  
	  
	  
	  



Soru:	  Duruşma	  sırasında	  herhangi	  bir	  yardım	  alabilir	  miyim?	  
	  
Cevap:	  Adına	  müşteki	  (=	  şikâyetçi)	  yardımcısı	  (målsägandebiträde)	  denilen	  ve	  sizin	  için	  orada	  
bulunan	  bir	  hukukçu	  size	  yardımcı	  olur.	  Ayrıca	  bir	  duruşmanın	  nasıl	  yapıldığı	  konusunda	  pratik	  
açıklayıcı	  bilgileri	  ve	  gerekli	  yardımı	  veren	  ve	  adına	  “şahit	  destekçisi”	  (vittnesstöd)	  denilen	  bir	  
kişiden	  de	  yardım	  alınabilir.	  Bu	  ücretsizdir.	  
	  
	  
Daha	  fazla	  bilgi	  için	  
	  
Linkler	  
	  
Brottsofferjourernas	  Riksförbund:	  www.boj.se	  
(Suç	  mağdurları	  için	  nöbetçi	  kuruluşların	  federasyonu)	  suç	  mağdurları	  için	  daha	  iyi	  koşullar	  elde	  etmeye	  
çalışmaktadır 
Hedersförtryck.se:	  www.hedersförtryck.se	  	  
(Namus	  baskısı)	  
Dina	  rättigheter:	  www.dinarattigheter.se	  
(Haklarınız)	  
www.flicka.nu	  
(Kız	  çocuklarına	  yardım	  organizasyonu) 
Riksorganisationen	  för	  kvinnojourer	  www.roks.se	  
(Nöbetçi	  kadın	  evleri	  genel	  örgütü)	  	  
Rättegångskolan:	  www.rattegangsskolan.se	  	  
(Mahkeme	  okulu)	  
Sveriges	  kvinnojourers	  Riksförbund:	  www.kvinnojouren.se	  
(İsveç	  nöbetçi	  kadın	  evleri	  federasyonu)	  
	  
	  
Engelliler?	  
	  
Her	  tür	  yakın	  ilişkide	  suç	  işlenebilmekte,	  eşlerden	  birinin	  diğerine	  baığımlı	  olduğu	  ilişkilerde	  de	  bu	  
görülebilmekte	  -‐	  örneğin	  vücut	  fonksiyonlarının	  azalması	  sonucu	  ortaya	  çıkan	  ilişkilerde.	  Bu	  vücut	  
fonksiyonlarında	  ve	  hareket	  yeteneğinde,	  görme	  ve	  duyma	  fonksiyonunda	  azalma	  olabileceği	  gibi,	  psikolojik	  
ve	  entellektuel	  fonksiyon	  azalmalarında	  da	  görülebilmektedir.	  	  
	  
Bu	  gruba	  dahil	  olanlar	  özellikle	  güç	  durumdadır.	  Çünkü	  bağımlı	  oldukları	  kişi	  genellikle	  aynı	  zamanda	  eş	  ve	  
suç	  işleyen	  kişi	  durumundadır.	  Bu	  da,	  bu	  tip	  suçların	  farkedilmelerini	  genellikle	  zorlaştırıyor.	  Bu	  nedenle	  
engelli	  birine	  karşı	  işlenen	  suça	  	  sahit	  olarak,	  şüphelenen	  olarak	  fazlasıyla	  önem	  taşımaktasınız.	  Suça	  mağdur	  
kaldığından	  şüphelendiginiz	  biriyle	  işiniz	  aracılığı	  ile	  ya	  da	  başka	  nedenlerle	  karşılaşırsanız	  bize,	  polise	  
başvurmalısınız.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Düsünmekte	  fayda	  var	  	  
	  
Polise	  sikayette	  bulunmadan	  önce	  uzerinde	  düsünmenin	  faydalı	  oldugu	  bazı	  seyler	  bulunmakta,	  
sorusturmanın	  basarılı	  olmasında	  rol	  oynayacak	  ve	  davanın	  açılmasını	  saglayabilecek	  önemli	  seyler	  bunlar.	  	  	  
	  
•	  	  	  	  Güvendiğiniz	  arkadaşlarınıza	  içinizi	  dökün,	  içinde	  bulunduğunuz	  durumu	  anlatın.	  Onlar	  o	  
	  	  	  	  	  	  zaman	  olabilecek	  bir	  duruşmada	  sizi	  destekleyebilirler.	  
	  
•	  	  	  	  Kadın	  ya	  da	  erkekler	  için	  olan	  (kontakta	  en	  kvinno-‐	  eller	  mansjour	  )	  nöbetçi	  kuruluşlar	  ile	  ilişki	  
	  	  	  	  	  	  kurun.	  Onlar	  da,	  olabilecek	  bir	  duruşmada	  sizin	  söylediklerinizi	  teyit	  edebilirler.	  
	  
	  
•	  	  	  	  Günlük	  tutun.	  Nerede,	  ne	  zaman	  hakarete	  uğradığınızı,	  tehdit	  edildiğinizi	  ya	  da	  vücudunuzun	  neresine,	  	  
	  	  	  	  	  	  ne	  ile	  ve	  nasıl	  vurulduğunu	  not	  edin. 
	  
•	  	  	  	  Dövüldüğünüz	  ya	  da	  cinsel	  tecavüze	  uğradığınızda	  üzerinizde	  bulunan	  elbiselerinizi	  yıkamayın.	  
	  
•	  	  	  	  Uğradığınız	  hasarın	  ya	  da	  oluşan	  yaralarınızı	  kayda	  geçirin,	  resimlerini	  çekin	  ya	  da	  bunların	  bir	  doktor	  	  
	  	  	  	  	  	  kanalıyla	  kayda	  geçirilmesini	  sağlayın.	  
	  
•	  	  	  	  Telesekretere	  bırakılan,	  elektronik	  posta	  ya	  da	  SMS	  yoluyla	  size	  yapılan	  olası	  tehditleri	  başka	  	  	  
	  	  	  	  	  arkadaşlarınıza	  göndererek	  onlar	  tarafından	  saklanmasını	  sağlayın.	  Bunlar	  ileride	  önemli	  birer	  delil	  	  
	  	  	  	  	  olabilirler.	  
	  
	  
Yardım	  ve	  destek	  alabileceginiz	  yerler	  
	  
Suç	  mağduruysanız,	  alabileceğiniz	  değişik	  yardımlar	  bulunmaktadır.	  Bir	  çok	  belediyenin,	  suça	  maruz	  kalan	  
kadın	  ve	  erkekler	  için	  yardım	  programları	  bulunmaktadır.	  	  Ulusal	  çapta	  yaygın	  olarak	  bulunan	  
organizasyonlardan	  biriyle	  de	  iletişime	  geçmek	  mümkündür.	  Aşağıda	  bu	  tip	  organizasyonlara	  ait	  linkleri	  
göreceksiniz.	  	  
Şiddet	  içeren	  davranış	  şeklini	  değiştirmek	  isteyenler	  için	  de	  değişik	  yardımlar	  mevcuttur.	  Deneyimler	  bu	  
kişilirin	  davranışlarını	  değiştirmeye	  istekli	  olduklarını	  göstermektedir.	  Şiddet	  uygulamaktan	  vazgeçebilmek	  
için	  yardım	  isteyenler,	  şiddet	  içeren	  davranışları	  nedeni	  ile	  kaygı	  duyuyor	  ve	  bu	  nedenle	  korkuyorlar	  
demektir.	  	  Çoğunlukla	  utanç	  ve	  suçluluk	  duyarlar.	  Bir	  çok	  belediyede,	  bu	  tip	  sorunlarla	  uğraşan,	  bu	  konuda	  
deneyimli,	  yardım	  edebilecek	  nöbetçi	  kurumlar	  ve	  özel	  klinikler	  bulunmaktadır.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Daha	  fazla	  bilgi	  için	  
	  
Linkler	  
Barnens	  rätt	  i	  samhället,	  BRIS:	  www.bris.se	  
(Toplumda	  Çocuk	  Hakları	  kuruluşu)	  
Barnombudsmannen:	  www.barnombudsmannen.se	  
(Çocuk	  temsilcisi)	  
Brottsförebyggande	  Rådet:	  www.bra.se	  
(Suç	  İşlemeyi	  Engelleme	  Kurulu)	  
Brottsofferjourernas	  Riksförbund:	  www.boj.se	  
(Suç	  mağdurları	  için	  nöbetçi	  kuruluşların	  federasyonu)	  
Brottsoffermyndigheten:	  www.brottsoffermyndigheten.se	  
(Suç	  Mağdurlarını	  Tazmin	  etme	  ve	  Destekleme	  Kurumu)	  
Justitieombudsmannen:	  www.jo.se	  
(Parlamento	  Adalet	  Müfettişi)	  
Kvinnofridslinjen:	  www.kvinnofridslinjen.se	  
(Şiddete	  ve	  tehdide	  maruz	  kalan	  kadınlar	  için	  
tüm	  ülkeyi	  kapsayan	  destek	  telefon	  hattı)	  
Riksförbundet	  för	  sexuellt	  likaberättigande:	  www.rfsl.se	  
(Aynı	  seksüel	  haklara	  sahip	  olma	  fedarasyonu)	  
Rikskriscentrum:	  www.rikskriscentrum.se	  
(Ulusal	  Kriz	  Merkezi)	  
Riksorganisationen	  för	  Kvinnojourer:	  www.roks.se	  
(Nöbetçi	  kadın	  evleri	  genel	  örgütü)	  
Sveriges	  Kvinnojourers	  Riksförbund:	  www.kvinnojouren.se	  
(İsveç	  nöbetçi	  kadın	  evleri	  federasyonu)	  
	  
	  
Size	  yardım	  edebiliriz	  
	  
İsveç'in	  her	  yerinde,	  her	  tip	  ilişkide	  şiddet	  görülebilmektedir.	  10	  000'lerce,	  belkide	  100	  000'lerce	  kişinin	  her	  
yıl	  şiddete	  maruz	  kaldığını	  biliyoruz.	  	  
Aşağılama,	  tehdit	  ve	  şiddet	  içeren	  bir	  durumda	  mı	  yaşıyorsunuz?	  Öyleyse	  polise	  başvurabilirsiniz.	  Size	  karşı,	  
polise	  bildirilmesi	  gereken	  ciddi	  bir	  suç	  işlenmekte	  olabilir.	  	  
114	  14'ü	  arayın	  	  ya	  da	  en	  yakın	  polis	  karakoluna	  başvurun.	  Acil	  durumlardaysa	  112'yi	  arın.	  

	  
	  


