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Våga Värna
)شهامت مراقبت(!
- یک تشویش بشردوستانه

،Älvkarleby شاروالی ،Älvkarlebyhus
پولیس و Sauvera با هم متحد شده اند تا راجع

به خشونت در روابط نزدیک و کاری
که ما به حیث هم نوعان و همسایگان میتوانیم برای

جلوگیری از آن انجام دهیم روشنگری کنند.



شما به حیث یک ساکن در یک بلوک آپارتمانی ممکن است چیزهایی را بشنوید و ببینید 
که شما را وادار به واکنش میکند.

ما میخواهیم از شما تقاضا کنیم که اگر گمان میکنید کسی در معرض آسیب است، اقدام 
کنید. الزم نیست کامالً مطمئن باشید که کسی در معرض آسیب است، کافی است شک 

کنید که ممکن است چنین باشد.

در صورتیکه شک کردید یک جرم یا خطر قریب الوقوع است، لطفا با پولیس 112 به 
تماس شوید.

اگر مطمئن نیستید که جرمی در حال ارتکاب است، میتوانید با تماس اضطراری 
Sauvera با نمبر 50 36 420-026 به تماس شوید. آنها در صورت ضروت مستقیماً با 

مقامات پولیس در تماس میباشند.

الزم نیست نام خود را افشا کنید، اما مهم است که بر طبق احساس درونی خود عمل کنید، 
این میتواند جان اشخاص را نجات دهد!

بازیگران مختلفی در جامعه وجود دارند 
که اگر شما، یکی از اقارب یا همسایه ها 

به کمک یا حمایت ضرورت داشته باشید، 
میتوانید به آنها مراجعه کنید.

نمبر تلیفون های مهم

پولیس 112
026-420 36 50 Sauvera

خدمات رفاهی اجتماعی 000 026-83
خدمات عاجل اجتماعی 00 50 018-15

026-420 36 50 Älvkarlebyhus
020-50 50 50 Kvinnofridslinjen
0293-100 22 Liljan پناهگاه زنان

Bris
)حقوق کودکان در جامعه( 111 116

Välj att sluta
)تصمیم به توقف( 666 020-555

020-80 82 86 Somaya خط پشتیبانی

در سال 2021، 19 مورد زورگیری 
مرگبار در سویدن صورت گرفت که 

قربانی و مجرم با هم شریک زنده گی 
بودند.

17 فیصد از کل موارد زورگیری 
مرگبار در سال 2021 در رابطه با 

شریک زندگی بوده است.

در روابط نزدیک، اکثر خشونت ها به 
مقامات پولیس راپور نمیشود. صرف 

یک چهارم از آنها راپور میشود.

منبع: شورای ملی سویدن برای وقایه از 
bra.se ،جرم

هدف این است که Våga Värna )شهامت مراقبت( داشته باشیم! در درازمدت هر 
شهروند در شاروالی باید از این طرح آگاه باشد، همچنان در صورت وجود تردید 

به اینکه شخصی مورد خشونت قرار گرفته است، دیدگاه، نگرش و رویکرد ساکنان 
شاروالی تقویت شود.

هدف ایده آل این است که مالکان خصوصی، انجمن های مسکن، صاحبان خانه ها و 
سایر بازیگرانی که در شاروالی فعال هستند در این طرح دخیل شوند.

Våga Värna )شهامت مراقبت( طرحی از Östahmmarshem است که ما انتخاب 
کرده ایم بخشی از آن باشیم. از آنجایی که شاروالی های بیشتری با همین مفهوم کار 

میکنند، امیدواریم که گسترش زیادی پیدا کند. با هم میتوانیم باعث ایجاد تغییر شویم!

در ویبسایت های alvkarlebyhus.se و alvkarleby.se میتوانید معلومات بیشتری را 
راجع به این طرح و اینکه در صورت ضرورت به دریافت معلومات بیشتر و کمک به 

کجا میتوانید مراجعه کنید، بخوانید.

 Våga Värna
)شهامت مراقبت(!

هدف گسترش دانش و آگاهی راجع
به خشونت در روابط نزدیک را تعقیب

میکند. ما این کار را با روشنگری
راجع به طرح و از طریق

فعالیت های مختلف
انجام میدهیم.

برای کسب معلومات به لسان های بیشتر، کد QR را اسکن کنید



خشونت فزیکی
هل دادن، مشت، لگد، خفه کردن، تالش برای خفه کردن، ضربه با ابزار یا سالح.

خشونت جنسی
لمس ناخواسته، اجبار به اجرا یا انجام اعمال جنسی، تجاوز جنسی، مشاهده اقسام مختلف اعمال 

جنسی.

خشونت روانی
گوشه گیری، آزار کالمی، باج گیری عاطفی، شرمساری.

خشونت مادی
خسارات مادی - مرتکب اثاثیه و سایر اشیاء در خانه را میشکند. همچنان ممکن است فرد آسیب 

پذیر مجبور شود که خودش دارایی های مهم اش را از بین ببرد. خشونت میتواند نسبت به 
حیوانات خانگی نیز انجام شود.

خشونت اقتصادی
کنترول مالیه فایمل، مصادره کارت اعتباری شخص دیگری، الزام به راپور کردن مصارف، 

مجبور شدن به قرض گرفتن پیسه برای جلوگیری از خشونت، مجبور شدن به توقف کار برای 
محرومیت از درآمد خود.

خشونت نهفته
خشونت نهفته داللت بر این دارد که هراس یا تشویش دائمی از خشونت وجود دارد. این خشونت 
میتواند به شکل خشم یا پرخاشگری باشد که در چهره و حالت بدن شخص مرتکب ظاهر میشود 

و باعث ایجاد ترس میشود و به حیث تهدید یا یادآوری تجربیات قبلی خشونت تلقی میشود.

غفلت
عدم تهیه غذا، لوازم صحی یا دوا، خودداری یا از بین بردن عمدی کمک های مهم، به منظور 

وابستگی بیشتر قربانی به مجرم.

همکاری بین


