Sou migrante
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veio para a Bélgica para se
reagrupar com um membro da sua
família e hoje enfrenta uma situação de
violência na sua casa?

Você

O que é a violência
conjugal ou familiar?
A violência conjugal ou familiar pode ser :

física
bater

verbal

insultar, ameaçar

administrativa
chantagear com
os documentos

sexual
estuprar

psicológica

ameaçar, encerrar,
impedir de estudar
ou de trabalhar

financeira

deixar alguem sem
dinheiro, sem comida

€€
€

Quais são os
meus direitos ?
Você tem o direito de viver sem
violência. A violência dentro da
família é proibida pela lei belga.

Você tem o direito de conversar
com os seus amigos e as pessoas ao
seu redor que possam te ajudar e
orientar : sua família, seu médico, a
ONE, ou a escola dos seus filhos.
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Você também tem o direito de
chamar o SAMU e de apresentar
queixa no comissariado de polícia.

Mesmo se a sua carta de residência
depende da prova de convivência
comum com seu marido/esposa ou
sua família, você tem o direito de
deixar a sua casa.

!

Porém você deve imediatamente informar
o Office des étrangers que você deixou o seu
domicílio em virtude de violência conjugal.
Sem informar esse órgão, você corre o risco de
ter a sua carta de residência revogada.
Peça e conserve sempre as provas de violência : certificados
médicos, relatórios da polícia, testemunhos, fotos, e-mails,
sms, gravações...
Para proteger o seu direito de residência é necessário provar
a violência sofrida assim como cumprir algumas condições
administrativas.

Quem pode me ajudar ?
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Em caso de perigo
chame a polícia no número 101
ou os serviços de emergência
no 112

Se você está à procura de
informações sobre violência
conjugal e alojamentos
temporários

contacte o Centre de prévention
des violences conjugales et familiales
no número 02/539.27.44
ou no endereço email info@cpvcf.org

Se você esta à procura de
informações sobre os seus direitos
e a sua residência na Bélgica
contacte o CIRÉ (Coordination
et initiatives pour réfugiés et étrangers)
no 02/629.77.10
ou no endereço email cire@cire.be
ou direitamente nos nossos locais
rue du Vivier 80 - 1050 Bruxelas
(9:00-12:30)
Este folheto também
está disponível em
outras línguas e em
versão eletrônica.

Para mais informações :
www.cire.be
www.cpvcf.org
www.mrax.be
www.awsa.be
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Você não está sozinha(o). Vários serviços e organizações
podem te ajudar em diferentes situações :

