MADDİ
YARDIM

Yakın ilişkilerinizde tehdit ve şiddete
maruz kaldığınız zaman

Yakın olduğunuz birinin tehdit ve/veya şiddetine maruz kaldığınız halde maddi imkanlar nedeniyle onu terk
edemiyor musunuz?
Bu broşür, tehdit ve/veya şiddetin olmadığı bir yaşam sürdürme koşullarını oluşturmak için nasıl mali yardım
başvurusunda bulunacağınız konusunda size bilgi vermektedir.

Bilgiler aşağıdaki kişilere yöneliktir:
•
•
•

Yakınlarının tehdit ve/veya şiddetine maruz kalanlar ve maddi yardıma muhtaç olanlar
Bir kadın sığınma evinde veya korunan başka bir evde çalışanlar ve şiddete maruz kalmış kadınları karşılayanlar
Bir resmi dairede çalışanlar ve yakın ilişkiler içinde şiddet durumda maddi yardım ile ilgili hangi yasalar ve
kuralların geçerli olduğuna dair bilgilere kolay erişim ihtiyacı olanlar

Yakın ilişkilerde kadınlara karşı şiddet ve istismar
Sosyal Hizmetler Yasasında, sosyal hizmetlerin “ yakınlarının şiddetine ya da diğer istismarlara maruz kalmış
kadınların durumlarını değiştirmek için desteğe ve yardıma ihtiyacı olabileceğininin özellikle dikkate alınması
gerektiği” yazılıdır. Yakınlarının veya onlara karşı şiddete veya diğer istismarlara tanık olmuş çocuklar da ihtiyaç
duydukları desteği ve yardımı almalıdırlar (Sosyal Hizmetler Yasası, Madde 11, Bölüm 5).

Maddi yardım
Mali yardım hakkına, kendi geçimini sağlayamayan kişiler sahiptir. Yasalara göre, bireye yardım yoluyla makul
bir hayat standardı sağlanmalı ve yardım, bireyin bağımsız bir yaşam sürdürme imkanını güçlendirecek şekilde
tasarlanmalıdır. Yardım hakkı “geçim” (geçim desteği) ve “ayrıca yaşam tarzı” anlamına gelir ( Sosyal Hizmetler
Yasası, Madde 1, Bölüm 4). Bu, örneğin konut giderleri, yiyecek, giyim, sağlık ve hasta bakımı ya da ilacı içerebilir.
Geçim desteği, ülke genelinde geçerli olan bir ulusal standart ve ulusal standart dışında makul masraflar düzeyine
dayanır (Sosyal Daire, 2018).
Yasa, özel nedenlerin olması halinde, sosyal hizmetlerin bu masrafları daha yüksek bir düzeyde hesaplayabileceğini
belirtir (Sosyal Hizmetler Yasası, Madde 3, Bölüm 4). Özelnedenler yakın ilişkide şiddete, tehditlere ve/veya diğer
istismarlara maruz kalmak olabilir (SOSFS 2013:1, 2014:4).

Özel nedenler - daha yüksek düzey
Sosyal Hizmetler, bir yakınınızın şiddetine veya diğer istismarlarına maruz kalmanız ve bu nedenle geçici olarak daha
yüksek masrafların ortaya çıkması halinde maddi yardımı daha yüksek düzeyde hesaplayabilir, örneğin:
•

Gıda, giysi ve ayakkabı ya da telefon.

Aşağıdaki durumlarda yardım alabilirsiniz:
•
•
•
•
•

Acil ihtiyaçlar
Yüksek konut giderleri
Evde bıraktığınız ve erişemediğiniz şeylerin satın alınması
Başka bir eve taşınmanız gerekiyorsa, gerekli ev eşyasının satın alınması
Başka bir yerde yerleşmeyi kolaylaştırmak

Normal olarak maddi yardım başvurusunda bulunduğunuzda, genellikle partneriniz ile birlikte sahip olduğunuz ortak
gelir hesaplanır. Bununla birlikte, partneriniz tarafından şiddete veya istismara maruz kalmışsanız, Sosyal Hizmetler
bu prensipte istisnalar yapar (SOSFS 2013:1).

Hangi belediyeye başvurmalısınız?
Öncelikle yaşadığınız yerin belediyesine başvurmalısınız, ancak başka bir belediyede kalıyorsanız, başka bir beldede
kalıyorsanız acil yardım için buranın belediyesine başvuru yapma hakkınız vardır.

Mülteciler
İltica döneminde bir yakınınızın şiddetine veya diğer istismarlarına maruz kalmanız durumunda, yaşadığınız yerdeki
belediye ihtiyaç duyduğunuz destek ve yardımı almanızdan nihai olarak sorumludur. Belediye, LMA (Sığınmacıları
Kabul Etme Yasası) kapsamında olmayan yardımlar için başvurduğunuz durumlarda yardım başvurunuzu
inceleyecektir (Sosyal Daire, 2016; Sığınmacıları Kabul Etme Yasası ve diğerleri).

Nasıl başvuracaksınız?
Her zaman yardım için başvuruda bulunma ve incelenmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Belediyedeki sosyal
görevliniz, bireysel ihtiyaçlarınız ve koşullarınızı dikkate alarak yardım hakkında karar verir. Başvurunuzda, yakın
ilişkilerde şiddete maruz kaldığınızı ve neden daha yüksek düzeyde bir maddi yardıma ihtiyacınız olduğunu
vurgulayın. Başvurunuz yazılı olmalıdır. Durumunuzu bilen kişilerden veya bir kadın sığınma evinden yardım
almaktan çekinmeyin.

Sosyal Hizmetler’in kararı
Sosyal hizmetlerden her zaman yazılı bir karar almaya hakkınız vardır. Karardan memnun değilseniz itiraz etme
hakkınız vardır.
İtiraz yazılı olmalı ve kararın alındığı tarihten itibaren 3 hafta içinde yapılmalıdır. Kararı dikkatle okuyun, ret
gerekçelerine niçin katılmadığınızı kendi sözcüklerinizle yazın ve itirazı zamanında gönderin. Söylemek istediklerinizi
yazın ve durumunuzu mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde anlatın. Duygu ve deneyimlerinizi net olarak tanımlayın
ve lütfen örnekler verin.
Ayrıca bu süreçte, ihtiyacınız olursa yardım isteyebilirsiniz!

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK VE PRATİK YARDIM
ALMAK İSTER MİSİNİZ?

ALVA Kadın Sığınma Evi, Sosyal Hizmetler Yasası uyarınca yakın ilişkilerinde tehdit ve şiddete maruz kalan kadınların
sahip olduğu haklar hakkında bilgiler yayımlar. Kadınları, kendi durumlarını etkilemek için kendi olanakları
konusunda güçlendirmek istiyoruz. Ayrıca, diğer konular için de danışma ve destek sağlıyoruz.

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin!
Daha fazla bilgi veya tavsiye ve destek için hem bireyleri hem de yetkilileri ALVA Kadın Sığınma Evi ile irtibata geçmeye
davet ediyoruz:

Tel: +46 303 33 22 40
Tel: +46 705 08 44 31
info@alvakvinnojour.se
www.alvakvinnojour.se

