İKAMET YERİNİ
DEĞİŞTİRME
Yakın ilişkilerde tehdit ve şiddete maruz kaldığınızda

Bir kadın sığınma evi ya da korunan başka bir konuta taşınmak için Sosyal Hizmetlerden yardım aldınız
mı? Birçok kadın ve çocuk, korunma altındaki bir evden sonra, tehdit ve şiddetten uzak bir gelecek
planlayabilmek için ikamet yerini değiştirme ihtiyacı duyar.
Bu kitapçık size, daha güvenli bir geleceğin koşullarını yaratmak için kendi olanaklarınız ve şiddete maruz
kalmış kişilerin ikamet yerini değiştirmede yasaların sosyal hizmetler için öngördüğü sorumlulukları
hakkında bilgi verecektir
Size, dilekçelerinizde ve diğer yetkili makamlarla ilişkileriniz için yardım edebilecek ALVA Kadın Sığınma
Evi ile ilgili iletişim bilgilerini de alabilirsiniz. Burada tavsiye, destek ve yasaları nasıl kullanabileceğiniz
hakkındaki sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

Bilgiler aşağıdaki kişilere yöneliktir:

• Tehdit ve şiddete maruz kalan ve başka bir yerde daha güvenli bir gelecek koşullarını yaratma ihtiyacı
duyan
• Bir kadın sığınma evinde ya da korunan başka bir konutta çalışan ve istismara uğramış kadınlar ve
onların çocuklarına hizmet veren.
• Sosyal hizmetlerde, sağlık ve hasta bakımı, okul vb. gibi yerlerde çalışan ve ikametgâh değişikliği
durumunda hangi kanun ve kuralların geçerli olduğu hakkında bilgi almak isteyen.

Sosyal Hizmetler Yasası Bölüm 2 a Madde 8 Fıkra 2

Bu kurallar şiddet veya diğer saldırılara maruz kalan kişilere destek sağlamak için 2011 yılında
konulmuştur. Düzenlemeler, kişiye taşınmak ve yerleşmek istediği beldede ikamet yeri için destek ve
yardım başvurusu hakkı tanımaktadır.

Yeni kurallar kimler için geçerlidir?

Şiddet kurbanı olmanın dışında çok net kurallar yoktur. Kurallar, yönetmeliklere göre kişisel bilgileri
koruma altında bulunan ve ikamet yerini kendi başına arayamayan kişiler için her durumda geçerlidir.
Çocukların ihtiyaçlarının dikkate alınması özellikle önemlidir.

Yasaları kullanmak istediğim zaman ne yapmalıyım?

Hangi beldeyi istediğinizi ve oraya taşınabileceğinizi açıklığa kavuşturarak başlayın. Belki de zaten bir
beldede içinde kalmak istediğiniz bir kadın sığınma evinde yaşıyorsunuz. Belki de İsveç'in bir bölgesinde,
sizin başka bir bölgeye taşınmanızı gerektiren bir tehdit var.
Lütfen güvendiğiniz kişilerden ya da ALVA Kadın Sığınma Evi'nden alın. Polis ya da Sosyal Hizmetler
tarafından bir risk değerlendirmesinin yapılmış olması halinde, buradan başlamak için iyi olabilir.

Başvuru yazılı olmalıdır

Başvurunuzu taşınmak istediğiniz beldedeki Sosyal Hizmetler’e yapmanız gerekir; ancak sözlü bir
başvuru da geçerlidir. Neden ve nereye taşınmak istediğinizin nedenleri hakkında düşünmek çoğu kez
iyidir – lütfen durumunuzu bilen insanlardan ya da ALVA Kadın Sığınma Evinden yardım alınız.

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. Kendinizi herhangi özel bir şekilde ifade etmenize gerek yoktur. Söylemek
istediklerinizi yazın ve durumunuzu mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde anlatın. Açıklamalarınızda
genellemelerden sakının – Duygu ve deneyimlerinizi net olarak tanımlayın ve lütfen örnekler verin.
Bir kez daha – İhtiyacınız olduğunda yardım isteyin!

Sosyal Hizmetler sizin için arayabilir (2 a Bölüm 10 ve 11 § SoL)

Sosyal Hizmetler, oturmak istediğiniz yeni bir beldeye taşınma başvurusunu bizzat yapma olanağına da
sahiptir. Birlikte planlayabileceğiniz bir sosyal hizmetler görevliniz varsa, yeni beldeye kendi başınıza
taşınma yerine yardım almak daha iyi olabilir.
Yeni beldenin sosyal hizmetler görevliniz bir ay içinde cevap vermemesi ya da her iki beldenin
uzlaşamaması halinde sosyal hizmetler görevliniz bunun yerine taşınma için IVO’ya (Sağlık ve Bakım için
Müfettişliği) başvurabilir. IVO kararı en kısa zamanda, en geç üç ay içinde alacaktır.

Daha fazla bilgi edinmek ve pratik yardım almak
ister misiniz?

ALVA Kadın Sığınma Evi, Sosyal Hizmetler Yasası uyarınca yakın ilişkilerinde tehdit ve şiddete maruz
kalan ve ikamet yerini değiştirmek zorunda kalan kadınların sahip olduğu haklar hakkında bilgiler
yayımlar. Kadınları, kendi durumlarını etkilemek için kendi olanakları konusunda güçlendirmek istiyoruz.
ALVA Kadın Sığınma Evi'nde dilekçe, itiraz ya da diğer belgelerin yazılması veya doldurulmasında yardım
sunabiliriz. Ayrıca, kadın sığınma evleri, sosyal hizmetler, sağlık ve hasta bakımı vb. gibi 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: 0705-08 44 31
info@alvakvinnojour.se
www.alvakvinnojour.se

