
ازدواج أطفال – در سویدن این مقررات

در سویدن همه افراد زیر ١٨ سال طفل هستند. هیچکس نباید در سویدن با یک طفل ازدواج 

کند. طفل حق دارد به مکتب برود و درس بخواند، امکان انجام فعالیت های أوقات فراغت داشته 

باشد و بتواند بحیث یک نفر مستقل، رشد کند. زندگی کردن در یک ازدواج دربرگیرنده 

مسئولیتی است که نباید یک طفل برعهده بگیرد. 

در سویدن شام حق دارید: 
در مورد بدن خود تصمیم بگیرید، هیچکس اجازه ندارد با شام رابطه جنسی داشته باشید اگر خودتان   •

نخواهید.
اگر منی خواهید حامله دار شوید، از وسایل جلوگیری از حاملگی استفاده منایید.  •

اگر می خواهید حامله داری خود را به پایان بربید، سقط جنین منایید.  •

همه أطفال حقوقی برابر دارند
 در سویدن حتی اگر شام عاشق یکنفر همجنس خود شوید هم از هامن حقوق برخوردار خواهید بود. این 

حقوق حتی زمانی که شام دخرت هستید اما إحساس می کنید پرس هستید، و یا برعکس هم، اعتبار دارد.

اگر شام کدام ناتوانی جسمی یا روحی یا کدام مریضی هم داشته باشید، هامن حقوق را دارید.

کمک و حامیت
شام همیشه از اداره خدمات اجتامعی کمون، کمک و حامیت دریافت کرده می توانید. 

ازدواج أطفال – قوانین و مقررات در سویدن 
به أساس قوانین سویدن هیچکس اجازه ندارد با یکنفر که زیر ١٨ سال سن دارد ازدواج کند. 

هیچکس اجازه ندارد یک طفل را مجبور به ازدوج کند
مجبور کردن یا فریب دادن یک طفل برای به سفر به کشوری دیگر برای ازدواج غیرقانونی است. اینکار 

جرم است و می تواند منجر به زندان شود. 
مجبور کردن یک طفل به زندگی کردن در رابطه ای که شبیه ازدواج باشد، غیرقانونی است. 

 ازدواج با اطفال که در خارج از سویدن انجام گردیده، در سویدن پذیرفته منی گردد
 از اول جنوری ٢٠١٩ ازدواج با أطفال که در خارج از سویدن انجام گردیده و یکی از طرفین زیر ١٨ سال سن 

داشته باشند، ممکن است در سویدن پذیرفته نشود. 
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اما در بعضی موارد هنوز هم ممکن است یک ازدواج با طفل معترب شناخته شود.
رشط اول آن است که هر دوی شام زمانی که تقاضای ثبت ازدواج خود در سویدن می منایید باالی ۱۸ سال 

داشته باشید. همچنان زوجین باید یا قبل از اول جنوری ۲۰۱۹ ازدواج منوده باشند و یا رشایط بسیار خاصی 
وجود داشته باشد تا ازدواج شام به رسمیت شناخته شود. 

رشایط بسیار خاص بحیث مثال می تواند دربرگیرنده آن باشد که اگرازدواج زوجین دیگر معترب نباشد آنها 
متحمل عواقب جدی شوند. تشخیص در این موضوع در مورد هر کیس جداگانه انجام می شود.

اگر می خواهید بیشرت بدانید با کارمند مسئول خود در اداره خدمات اجتامعی، امین یا رسپرست قانونی 
خود، یا مددکار اجتامعی مکتب خود صحبت منایید. شام همچنین بعنوان مثال می توانید با سازمان بریس 

یا نجات أطفال هم متاس بگیرید.

اگر زیر ١٥ سال سن دارید
 همه أطفال زیر ١٥ سال حق مطلقی دارند که از آنها در برابر داشنت رابطه جنسی محافظت شود. داشنت 
رابطه جنسی با کسی که زیر ١٥ سال دارد، جرم است. این جرمی است که تجاوز به طفل نامیده می شود. 

اگر شام زیر ١٥ سال دارید و رابطه جنسی داشته اید، به معنای آن نیست که کار غلطی انجام داده اید. 

شام می توانید از طریق صحبت کردن با یک نفر بزرگسال که به او اعتامد کرده می توانید و به شام کمک 
و حامیه ارایه کرده می تواند، کمک دریافت منایید. شام همچنان می توانید برای شکایت به پولیس هم 

کمک دریافت منایید. 

این قوانین برای آن است که از أطفال حامیت شود و آنها دوران طفولیت امنی داشته باشند. 

کمک و حامیت
در مرکز پذیرش جوانان در کمونی که در آن زندگی می کنید، در قسمت مسایلی مثل صحت و روابط 

جنسی معلومات 
دریافت کرده می توانید. وبسایت Youmo در قسمت سکس، صحت و روابط به چندین لسان معلومات 

دارد.

اگر زیر ۱۸ سال سن دارید و دارای فرزند

هستید
فرزند شام هامن حقی را برای داشنت حال خوب و در امنیت برس بردن دارد، که شام دارید.  

شام حتی اگر زیر ١٨ سال هم داشته باشید، رسپرست فرزند خود هستید. یک رسپرست در مورد فرزند 
خود مسئول بوده و حق دارد در مورد او تصمیم بگیرد. 

اگر در مورد پدر یا مادر بودن کدام سواالت دارید و یا می خواهید در قسمت مراقبت از فرزند خود، حامیه 
دریافت کنید، با اداره خدمات اجتامعی کمون خود متاس گرفته می توانید. 
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اگر شام و پدر یا مادر طفل )رسپرست دیگر طفل( قرار نیست یکجا زندگی منایید
طفل حق دارد با هر دو والدین خود در متاس باشد. این موضوع حتی زمانی  که شام با رسپرست دیگر 

طفل یکجا زندگی منی کنید هم صدق می کند. 

اگر شام قرار نیست باهم زندگی کنید، باید اداره خدمات اجتامعی به شام کمک کند که تصمیم گرفته 
شود طفل در کجا زندگی کند و به چه نحو هر دوی شام باید با طفل در متاس باشید. 

حامیت و کمک
اگر کدام سواالت دارید و یا رضورت به کمک داشته باشید، افراد زیادی هستند که می توانید به آنها 

مراجعه منایید. 

شام از جمله می توانید با افراد زیر صحبت کنید:
امین یا رسپرست قانونی مخصوص تعیین شده خود  •

کارمند مسئول خود در اداره خدمات اجتامعی  •
معلم خود در مکتب  •

مددکار اجتامعی یا نرس مکتب  •
کارکنان مرکز پذیرش جوانان  •

قوانینی وجود دارد که براساس آن بزرگساالن برای صحبت کردن در قسمت مسائل مربوط به شام برای 
دیگران محدودیت دارند. به آن محرمانگی و تکلیف رازداری می گویند.

اگر کسی که با او صحبت می کنید، به تشویش شود و فکر کند که آنچه تعریف می کنید ممکن است 
برای شام خطرناک باشد، ممکن است آن شخص مجبور شود موضوع را برای اداره خدمات اجتامعی تعریف 
کند. به این موضوع روان کردن یک اعالم تشویش می گویند. اینکار برای آن است که شام کمک مناسب را 

دریافت منوده و در یک موقعیت سخت تنها منانید. اداره خدمات اجتامعی مسئولیت دارد که أطفال زمانی 
که رشد و منو میكنند در امنیت بوده و رشایط مطمئنی داشته باشند. 

وضعیت اضطراری – به ١١٢ زنگ بزنید
اگر در یک وضعیت اضطراری هستید و رسیعا رضورت به کمک دارید، باید به شامره ١١٢ به پولیس زنگ 

بزنید.

٥در اینجا معلومات بیشرت دریافت کرده می توانید

جدید در سویدن – برای أطفال و جوانان
جدید در سویدن معلومات بسیاری برای شام دارد که طفل یا نوجوان بوده و جدیدا به سویدن آمده اید.

خط متاس اطفال و جوانان
شامیی که با اداره خدمات اجتامعی یا مراکز صحی متاس دارید، و یا در خانه مخصوص شاگردان مکتب، 
زندگی می کنید، حق دارید با ای.و.او متاس بگیرید تا در مورد حقوق خود معلومات دریافت کنید. شام 

می توانید زنگ زده و یا چت کنید.

ازدواج اجباری
Hedersfortryck.se فلم هایی برای أطفال و جوانان در قسمت ازدواج اجباری دارد. 
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سکس، صحت و روابط
Youmo معلوماتی برای جوانان در قسمت سکس، صحت و روابط دارد. در اینجا می توانید مطلب خوانده، 

فلم
متاشا منوده و بسیار چیزهای دیگر بیابید.

جرم بر علیه أطفال
Jag vill veta معلوماتی برای أطفال و جوانانی دارد که در معرض جرم قرار گرفته اند.

Bris - حقوق أطفال در جامعه تلفن ١١٦١١١
اگر رضورت دارید با یک نفر بزرگسال صحبت کنید، می توانید به بریس زنگ زده، ایمیل روان منوده یا 

چت کنید. وبسایت این سازمان به بسیاری لسانها ترجمه شده است. 

خط تیلفون حامیتی سازمان نجات أطفال تلفن: ٠٢٠٠٧٧٨٨٢٠
اگر تنها به سویدن آمده اید و رضورت به حامیت دارید.

همه روزها: سویدنی، انگلیسی و دری.
بعضی روزها: عربی، پشتو، سومالیایی، تیگرینیا.

خط تیلفونی آسایش زنان تلفن: ٠٢٠٥٠٥٠٥٠
اگر تهدید شده اید و یا در معرض خشونت بدنی، روانی یا جنسی قرار گرفته اید.

اگر می خواهید با کسی مالقات منوده و صحبت کنید

مددکار اجتامعی مکتب
در هر مکتب یک مددکار اجتامعی وجود دارد که از أطفال در مکتب حامیت می مناید. از یک معلم یا 
یکی از دیگر کارکنان مکتب سوال کنید به چه نحو با مددکار اجتامعی مکتب متاس گرفته می توانید. 

بدن، رابطه جنسی و وسایل پیشگیری از  حاملگی
اگر کدام سواالت در قسمت بدن، رابطه جنسی یا وسایل جلوگیری از حاملگی دارید، به یک مرکز پذیرش 

جوانان مراجعه کرده می توانید. همچنان اگر حالتان بد است و رضورت دارید با کسی صحبت کنید هم به 
آنجا رفته می توانید. 

نزدیکرتین مرکز پذیرش جوانان را پیدا کنید

با دیگر افراد دگرباش مالقات منایید
RFSL Newcomers شبکه ای برای دگرباشان پناهجو، پناهنده مخفی و تازه وارد به سویدن می باشد. به این 

newcomers@rfsl.se :ایمیل متاس بگیرید

 
www.kollpasoc.se/barnaktenskap


