การเปลี่ยนที่อยู่อาศัย
เมื่อตกเป็ นเหยื่อการคุกคามและการใช้ ความรุนแรงจากบุคคลใกล้ ชดิ
การเปลี่ยนที่อยู่อาศัย

เมื่อตกเป็ นเหยื่อการคุกคามและการใช้ ความรุนแรงจากบุคคลใกล้ ชดิ

ท่านอาจเคยได้รับความช่วยเหลือจากสานักงานสวัสดิ การสังคมให้ยา้ ยเข้าอยู่ทีศ่ ูนย์ฉกุ เฉิ นสตรี หรื อศูนย์พกั พิ งหรื อ
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เพื
ทีจ่ ะสามารถวางแผนอนาคตโดยเป็ นอิ สระจากการคุกคามและการใช้ความรุนแรง
คุม้ อ่ ครองสตรี
สตรี และเด็กหลายรายจาเป็ นต้องเปลี ่ยนเมื องที ่อยู่หลังย้ายออกจากศูนย์พกั พิ งหรื อคุ้มครอง
แผ่นพับนี ้จะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสของตัวท่านเองในการสร้ างปัจจัยแวดล้ อมเพื่ออนาคตที่ปลอดภัย
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถวางแผนอนาคตโดยเป็ นอิ สระจากการคุกคามและการใช้ความรุนแรง

และมีกฎหมายทีร่ ะบุเกี่ยวกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของสวัสดิการสังคม
ในการช่วยเหลือผู้ตกเป็ นเหยื่อการใช้ ความรุนแรงในการเปลีย่ นย้ ายเมืองที่อยู่
แผ่นพับนี ้จะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสของตัวท่านเองในการสร้ างปัจจัยแวดล้ อมเพื่ออนาคตที่ปลอดภัย
นอกจากนี ้ท่านจะได้ รับข้ อมูลการติดต่อกับศูนย์ฉกุ เฉินสตรี ALVA (kvinnojour ALVA)
และมีกฎหมายทีร่ ะบุเกี่ยวกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของสวัสดิการสังคม
ซึง่ สามารถให้ ความช่วยเหลือในการยื่นคาร้ องและการติดต่อกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ โดยท่านสามารถขอคาปรึกษา
ในการช่วยเหลือผู้ตกเป็ นเหยื่อการใช้ ความรุนแรงในการเปลีย่ นย้ ายเมืองที่อยู่
ความช่วยเหลือและตอบคาถามของท่านเกี่ยวกับบทบัญญัตกิ ฎหมายที่อาจนามาใช้
นอกจากนี ้ท่านจะได้ รับข้ อมูลการติดต่อกับศูนย์ฉกุ เฉินสตรี ALVA (kvinnojour ALVA)
ซึง่ สามารถให้ ความช่วยเหลือในการยื่นคาร้ องและการติดต่อกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ โดยท่านสามารถขอคาปรึกษา
ข้ อมูลนี ้มุง่ เน้ นสาหรับผู้ที่:
ความช่วยเหลือและตอบคาถามของท่านเกี่ยวกับบทบัญญัตกิ ฎหมายที่อาจนามาใช้
• ตกเป็ นเหยื่อการคุกคามและการใช้ ความรุนแรงและจาเป็ นต้ องสร้ างปั จจัยแวดล้ อมเพื่ออนาคตที่มีปลอดภัยมากขึ ้นในเมืองอื่น
• ทางานที่ศนู ย์ฉกุ เฉินสตรี หรื อศูนย์พกั พิงหรื อคุ้มครองอื่น และพบกับสตรี และบุตรที่ตกเป็ นเหยื่อการใช้ ความรุนแรง
ข้ อมูลนี ้มุง่ เน้ นสาหรับผู้ที่:
• ทางานด้ านสวัสดิการสังคม สุขภาพ และการรักษาพยาบาล
• ตกเป็ นเหยื่อการคุกคามและการใช้ ความรุนแรงและจาเป็ นต้ องสร้ างปั จจัยแวดล้ อมเพื่ออนาคตที่มีปลอดภัยมากขึ ้นในเมืองอื่น
โรงเรี ยนและผู้ที่ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้ ในกรณีเปลีย่ นเมืองที่อาศัยอยู่
• ทางานที่ศนู ย์ฉกุ เฉินสตรี หรื อศูนย์พกั พิงหรื อคุ้มครองอื่น และพบกับสตรี และบุตรที่ตกเป็ นเหยื่อการใช้ ความรุนแรง
• ทางานด้ านสวัสดิการสังคม สุขภาพ และการรักษาพยาบาล
กฎหมายสวัสดิการสังคม หมวด 2 a มาตรา 8 วรรค 2
โรงเรี ยนและผู้ที่ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้ ในกรณีเปลีย่ นเมืองที่อาศัยอยู่
กฎระเบียบนี ้บัญญัติขึ ้นปี 2554 เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ตกเป็ นเหยือ่ ความรุนแรงหรื อการละเมิดอื่น ๆ
กฎระเบียบดังกล่าวจะทาให้ บคุ คลมีสทิ ธิในการยื่นคาร้ องขอความช่วยเหลือรวมถึงในเรื่ องที่อยูอ่ าศัย
กฎหมายสวัสดิการสังคม หมวด 2 a มาตรา 8 วรรค 2
ในเขตเทศบาลที่เขาหรื อเธอต้ องการย้ ายไปอยู่
กฎระเบียบนี ้บัญญัติขึ ้นปี 2554 เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ตกเป็ นเหยือ่ ความรุนแรงหรื อการละเมิดอื่น ๆ
กฎระเบียบดังกล่าวจะทาให้ บคุ คลมีสทิ ธิในการยื่นคาร้ องขอความช่วยเหลือรวมถึงในเรื่ องที่อยูอ่ าศัย
กฎระเบียบใหม่ มีผลบังคับแก่ ใคร
ในเขตเทศบาลที่เขาหรื อเธอต้ องการย้ ายไปอยู่
ไม่มีกฎระเบียบที่ชดั เจนแต่อย่างใด ยกเว้ นว่าจะต้ องเป็ นผู้ที่ตกเป็ นเหยื่อการใช้ ความรุนแรง
กฎระเบียบจะมีผลบังคับตามที่หลักเกณฑ์ในแต่ละกรณีที่ผ้ ซู งึ่ ได้ รับความคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และไม่สามารถหาที่อยูไ่ ด้ เอง
กฎระเบียบใหม่ มีผลบังคับแก่ ใคร
ความต้ องการจาเป็ นของเด็กเป็ นข้ อสาคัญอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณา
ไม่มีกฎระเบียบที่ชดั เจนแต่อย่างใด ยกเว้ นว่าจะต้ องเป็ นผู้ที่ตกเป็ นเหยื่อการใช้ ความรุนแรง
กฎระเบียบจะมีผลบังคับตามที่หลักเกณฑ์ในแต่ละกรณีที่ผ้ ซู งึ่ ได้ รับความคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และไม่สามารถหาที่อยูไ่ ด้ เอง
ความต้ องการจาเป็ นของเด็กเป็ นข้ อสาคัญอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณา

ฉันจะทาอย่ างไรหากต้ องการจะใช้ กฎหมายนี ้
เริ่ มด้ วยการค้ นหาก่อนว่าเทศบาลใดที่ทา่ นต้ องการจะย้ ายไปอยูแ่ ละสามารถย้ ายไปอยูไ่ ด้
บางทีทา่ นอาจอาศัยอยูท่ ี่ศนู ย์ฉกุ เฉินสตรี ในเทศบาลที่ทา่ นต้ องการอาศัยอยูแ่ ล้ วก็ได้
บางทีบางพื ้นที่ของประเทศสวีเดนอาจมีภาพลักษณ์ภยั คุกคามซึง่ ทาให้ ทา่ นจาเป็ นต้ องย้ ายไปอยูพ่ ื ้นที่อื่น
โปรดรับความช่วยเหลือจากบุคคลที่ทา่ นไว้ วางใจหรื อความช่วยเหลือจากศูนย์ฉกุ เฉินสตรี ALVA
หากมีการประเมินความเสีย่ งโดยเจ้ าหน้ าที่ตารวจหรื อสานักงานสวัสดิการก็จะเป็ นจุดเริ่ มต้ นทีด่ ี

คาร้ องควรทาเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ท่านควรทาคาร้ องเป็ นลายลักษณ์ถึงสานักงานสวัสดิการสังคมประจาเทศบาลที่ทา่ นต้ องการย้ ายไปอยู่
รวมถึงคาร้ องด้ วยวาจาก็สามารถทาได้
โดยมากการคิดทบทวนถึงสาเหตุวา่ ทาไมท่านจึงจาเป็ นต้ องย้ ายและย้ ายไปที่ใดมักจะเป็ นประโยชน์ โปรดรับความช่วยเหลือจากบุคคลที่ร้ ูสถานการณ์ของท่านหรื อจากศูนย์ฉกุ เฉิน ALVA

ผลการพิจารณาจากสานักงานสวัสดิการสังคม
ท่านย่อมจะมีสทิ ธิในการได้ รับผลการพิจารณาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากสานังานสวัสดิการสังคม
หากท่านไม่พอใจกับผลการพิจารณาท่านมีสทิ ธิที่จะขออุทธรณ์ให้ พิจารณาใหม่
โดยให้ เขียนคาอุทธรณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและยื่นภายใน 3 สัปดาห์นบั จากวันที่ได้ รับผลการพิจารณา
อ่านผลการพิจารณาให้ รอบคอบ
เขียนโดยใช้ คาพูดของตัวเองว่าทาไมท่านจึงไม่เห็นด้ วยกับเหตุผลที่ปฏิเสธคาร้ องของท่านแล้ วยื่นคาอุทธรณ์ภายในเวลาที่กาหนด
ท่านไม่ต้องจาเป็ นใช้ รูปแบบการเขียนเฉพาะ ให้ เขียนระบุสงิ่ ทีต่ ้ องการจะบอกและเล่าถึงสถานการณ์ให้ ละเอียดที่สดุ เท่าที่ทาได้
หลีกเลีย่ งการเขียนบรรยายรวบรัด - บรรยายความรู้สกึ และประสบการณ์ของท่านให้ ชดั เจนและยกตัวอย่าง
ขอย ้าอีกครัง้ – โปรดขอรับความช่วยเหลือหากท่านจาเป็ น
สานักงานสวัสดิการสังคมสามารถช่ วยยื่นเรื่องให้ ท่านได้ (กฎหมายสวัสดิการสังคม หมวด 2 a มาตรา 10 และ 11 )
สานักงานสวัสดิการสังคมยังสามารถทาเรื่ องขอย้ ายไปยังเทศบาลแห่งใหม่ที่ทา่ นต้ องการอาศัยอยูใ่ ห้ ได้
หากท่านมีนกั สังคมสงเคราะห์ทที่ า่ นร่วมวางแผนด้ วยกัน
ก็อาจจะขอให้ ช่วยเรื่ องย้ ายได้ แทนที่จะยื่นเรื่ องไปยังเทศบาลแห่งใหม่ด้วยตนเอง
ถ้ าหากเทศบาลแห่งใหม่ไม่ตอบนักสังคมสงเคราะห์ของท่านภายในหนึง่ เดือนหรื อเทศบาลทังสองแห่
้
งไม่เห็นสอดคล้ องกัน
นักสังคมสงเคราะห์ของท่านสามารถยื่นเรื่ องย้ ายต่อ IVO แทนได้ (สานักงานตรวจสอบการรักษาพยาบาลและการดูแล)
โดยทางIVO จะออกผลการพิจารณาโดยเร็วภายในสามเดือน

หากท่ านอยากทราบข้ อมูลเพิ่มเติมและการรับความช่ วยเหลือที่เป็ นป
ระโยชน์

ศูนย์ฉกุ เฉินสตรี ALVA
จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของสตรี ตามกฎหมายสวัสดิการสังคมเมื่อตกเป็ นเหยื่อการคุกคามและการใช้ ความรุนแรงจากบุคคลใ
กล้ ชิดและจาเป็ นต้ องเปลีย่ นเมืองที่อยู่ เราต้ องการส่งเสริ มสตรี ให้ มีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ของตนเอง
ทางศูนย์ฉกุ เฉินสตรี ALVA เราให้ ความช่วยเหลือในการร่างคาร้ อง คาอุทธรณ์หรื อเอกสารอื่น ๆ
นอกจากนี ้เรายังให้ คาปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ผ้ ูอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น ศูนย์ฉกุ เฉินสตรี สานักงานสวัสดิการสังคม
สุขภาพและการรักษาพยาบาล ฯลฯ

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเรา

เรายินดีต้อนรับทังบุ
้ คคลและหน่วยงานราชการที่จะติดต่อกับศูนย์ฉกุ เฉินสตรี เพื่อขอข้ อมูลหรื อคาปรึกษาและความช่วยเหลือเพิ่มเติ
ม:

โทรศัพท์: 0705-08 44 31
อีเมล info@alvakvinnojour.se
เว็บไซต์ www.alvakvinnojour.se

