Göçmen olmak
ve aİle İçİ şİddete
mağruz kalmak
Haklarım
neler ?

Belçika’ya aile fertlerinizden biriyle
yaşamaya geldiniz ve evde şiddete
mağruzmu kalıyorsunuz ?

Evlİlİkte şİddet veya
aİle İçİ şİddet nedİr ?
Evlilikte şiddet veya aile içi şiddet
şu şekillerde olabilir :

Fİzİkİ şİddet
vurmak

Sözlü şİddet

Sekste şİddet
istemediğiniz bir
ilişkiye zorlanmak

Psİkolojİk şİddet

küfür etmek, tehdit etmek

tehdit etmek, eve kapatmak,
eğitim almayı veya çalışmayı
engellemek

İdarİ şİddet

Ekonomİk şİddet

kağıtlarınızla ilgili size
şantaj yapmak

birisini parasız,
yiyeceksiz bırakmak

€€
€

Haklarım neler ?
Şiddetsiz yaşama hakkına
sahipsiniz. Evlilikte veya aile içi
şiddet Belçika yasaları tarafından
cezalandırılır.

Etrafınızda size yardım edebilecek ve
yönlendirebilecek kişilerle konuşma
hakkınız var : aileniz, doktorunuz,
ONE, cocukların okulu...
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Ayrıca acil yardım hattını aramaya ve
polise şikayet etmeye hakkınız var.

Oturma izniniz eşiniz veya ailenizle
birlikte yaşama şartına bağlı olsa
dahi evi terk etme hakkına sahipsiniz.

!

ANCAK Yabancılar Şube Müdürlüğüne,
şiddet yaşadığınız için evi terk
ettiğinizi MUTLAKA bildirmelisiniz.
Bunu yapmazsanız, oturma izninizi
kaybedebilirsiniz.

Mağruz kaldığınız şiddetin delillerini isteyin ve
saklayın: sağlık raporları, polis ifadeleri, tanıklıklar,
fotoğraflar, e-postalar, SMS, kayıtlar...
Oturma izninizi korumak için bazı şartları yerine
getirmek zorundasınız.

Yalnız değilsiniz, size yardımcı olabilecek
kurumlar var :
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TEHLiKE DURUMUNDA
polisi aramak için 101’i veya
acil yardımı aramak için 112’yi çevirin.

EVLiLiKTE ŞiDDET KONUSUNDA
VEYA KONAKLAMA iÇiN BiLGi
ALMAK iSTiYORSANIZ
02/539.27.44
numaralı telefondan veya info@cpvcf.
org adresinden Centre de prévention
des violences conjugales et familiales
ulaşabilirsiniz.

HAKLARINIZ VE BELÇiKA’Ki
OTURUMUNUZ HAKKINDA BiLGi
ALMAK iSTiYORSANIZ
02/629.77.10 numaralı telefondan,
cire@cire.be adresinden veya
rue du Vivier 80, 1050 Bruxelles
adresinden (saat 9 ile 12.30 arası)
CIRÉ’ye (Coordination et initiatives
pour réfugiés et étrangers)
ulaşabilirsiniz.
Bu el ilanını elektronik
sürüm halinde
ve farklı dillerde
bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için :
www.cire.be
www.cpvcf.org
www.mrax.be
www.awsa.be
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Bana kİm yardım
edebİlİr ?

