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Våga Värna 
)تَجّرأ على التصرف للحماية(!

اإلهتمام بالمشاعر اإلنسانية

Älvkarlebyhus وّحدت الف كارليبي هوس
وبلدية الف كارليبي Älvkarleby والبوليس

وساوفيرا Sauvera الجهود إللقاء الضوء على العنف
الذي يُرتكب ضمن العالقات القريبة وماذا يمكن

أن نفعل بصفتنا جيران وبشر للحول دون
وقوع مثل هذه األشياء.



بصفتك آحد سكان بناية للعائالت، فيمكن أحيانا سماع ورؤية أشياء تجعلك تتفاعل.

نود أن نحفزك على التصرف إذا كنت تشك في أن شخصا ما يتعرض لألذى. ال يلزم أن 
تكون متأكدا من تعرض الشخص لألذى بل يكفي أنك تشك في أن هذا هو الحال.

في حالة وجود شبهات تتعلق بجريمة سارية أو خطر على األرواح فال تتوانى عن االتصال 
بالبوليس على الرقم 112. 

إذا لم تكن متأكدا من أن هناك جريمة سارية فبإمكانك االتصال  بخفارة ساوفيرا للتبليغ عن 
إلزعاج Sauvera störningsjour على الرقم 50 36 420-026. لديهم تواصل مباشر 

مع البوليس إذا تطلب األمر.

ال يلزم أن تفصح عن هويتك، ولكن من المهم أن تتصرف وفقا لشعورك الداخلي ألن ذلك 
يمكن أن ينقذ األرواح!

هناك العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع 
التي يمكن أن تتواصل معها إذا كنت أنت 

بنفسك أو أحد المقربين لك أو الجيران بحاجة 
للمساعدة أو الدعم.

ارقام هاتفية مهمة

112 Polisen البوليس
026-420 36 50 Sauvera ساوفيرا

إدارة الخدمات االجتماعية 000 026-83
خفارة الخدمات االجتماعية 00 50 018-15

020-50 50 50 Älvkarlebyhus
هاتف خفارة حرمة النساء 50 50 020-50
0293-100 22 Liljan خفارة النساء ليليان

116 111 Bris حق األطفال في المجتمع
اختر أن تتوقف عن ذلك

020-555 666 Välj att sluta
خفارة الدعم ُسمية

020-80 82 83 Somaya

خالل عام 2021 تم العثور على 19 
حالة من حاالت العنف المميت في 

السويد وكان للجناة عالقة بين زوجين مع 
الضحايا.

وقعت 17% حالة من جميع الحاالت 
المميتة خالل 2021 ضمن عالقة بين 

زوجين.

ال يتم تبليغ البوليس عن الجزء األكبر 
من حاالت العنف ضمن العالقات القريبة 

ويتم فقط التبليغ عن ُربع هذه الحاالت.

المصدر: مجلس الحول دون وقوع الجرائم 
bra.se

إن الهدف الكامن وراء مشروع Våga Värna هو العمل على المدى البعيد على أن يكون 
ذلك شيئاً يعرفه كل مواطن في البلدية، باإلضافة إلى تعزيز مواقف سكان البلدية ونهجهم 

للتفاعل في حالة اإلشتباه بتعرض شخص ما للعنف.

يتمثل الطموح في إشراك مالكي العقارات واتحادات مالكي المساكن ومالكي البيوت 
وغيرهم من الفاعلين الناشطين في البلدية للوقوف وراء المبادرة.

Våga Värna تَجّرأ على التصرف للحماية هي مبادرة من أوستاهامارس هم هم  
Östahmmarshem والتي اخترنا أن نكون جزءا منها. ألننا عدد متزايد من البلديات 

التي تعمل على أساس المفهوم نفسه ونأمل أن ينتشر على نطاق واسع. معاً نتمكن من 
إحداث الفرق!

 alvkarleby.se و alvkarlebyhus.se يمكنك قراءة المزيد عن المبادرة على الموقعين
وأين يمكنك أن تتوجه للحصول على مزيد من المعلومات والمساعدة إذا كنت في حاجة 

إليها.

 Våga Värna
)تجرأ على التصرف للحماية(!

نهدف إلى نشر المعرفة وكشف النقاب
عن العُنف ضمن العالقات القريبة.

نفعل ذلك عن طريق توضيح
المبادرة وعن طريق

مختلف األنشطة.

قم بعمل مسح ضوئي لرمز االستجابة السريعة QR للحصول على معلومات بعدة لغات



العنف الجسدي
الدفع، الخبط، الركالت، القبضة الخانقة، محاوالت الخنق، الضرب باستخدام أدوات أو أسلحة.

العنف الجنسي
المالمسة غير المرغوب فيها، اإلجبار على أداء أفعال جنسية أو التعّرض لها، االغتصاب، أو 

مشاهدة أشكال مختلفة من األفعال الجنسية.

العنف النفسي
العزلة، اإلساءة اللفظية، االبتزاز العاطفي، أو اإلرغام على الشعور بالخزي.

العنف المادي
اإلتالف المادي - يُكّسر الجاني األثاث واألشياء األخرى في المنزل. قد يُجبر أيضاً الشخص 

الُمتعّرض على القيام بنفسه بإتالف ممتلكات ذات أهمية خاصة. يمكن أيضاً القيام بممارسة العنف 
على الحيوانات األليفة.

العنف المادي
السيطرة على الوضع المادي للمنزل، مصادرة بطاقة االئتمان العائدة لشخص آخر، المطالبة 

بالتصريح عن التكاليف، اإلرغام على أخذ قرض لتجنب التعّرض للعنف، اإلرغام على التوقف عن 
العمل لكي ال يوجد لدى الضحية أي أشكال دخل.

العنف الكامن
يعني العنف الكامن أن هناك شعور بالخوف أو القلق دائماً من التعرض للعنف. يمكن أن يكون 

الغضب أو العدوانية التي تتجلى في مواقف الجاني وتعبيرات الجاني الجسدية، مما يخلق الخوف 
لدى الضحية ويجعل الضحية تعتبر أنه تهديد أو تذكير بتجارب العنف السابقة.

اإلهمال
عدم المساعدة على الحصول على الغذاء أو النظافة الشخصية أو الدواء، أو إخفاء أو إتالف أدوات 

المساعدة عمداً، من أجل جعل الضحية أكثر اعتمادا على ممارس العنف.

مشروع تعاون ما بين


