
ازدواج کودکان – مقررات جاری در سوئد
در سوئد همه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می¬شوند. در این کشور هیچ کس منی¬تواند با 

یک کودک ازدواج کند. کودک حق دارد به مدرسه برود و تحصیل کند، از ساعات فراغت خود لذت 

بربد و امکان رشد و پرورش شخصیت خود را داشته باشد. ازدواج به معنای مسئولیت¬هایی است 

که از توان یک کودک خارج است.

در سوئد حق دارید که
اختیار بدن خود را داشته باشید، هیچ کس حق ارتباط جنسی با شام را ندارد اگر خودتان نخواهید.  •

از وسایل پیشگیری از بارداری استفاده کنید اگر منی¬خواهید باردار شوید.  •
کورتاژ یا سقط جنین کنید اگر میخواهید که به یک بارداری خامته دهید  •

همه کودکان از حقوق یکسانی برخوردارند
در سوئد شام از حقوق یکسانی با دیگران برخوردارید ولو اینکه عاشق فردی بشوید که جنسیت شام را 

دارد. این حقوق برای کسانی که دخرتند اما خود را مانند یک پرس حس می¬کنند و یا برعکس نیز صادق 
است. 

شام همچنین از هامن حقوق برخوردارید اگر کم توان )معلول( و یا بیامر باشید.

کمک و حامیت 
شام همیشه میتوانید از اداره خدمات اجتامعی Socialtjänsten در کمون محل زندگی تان کمک و حامیت 

دریافت کنید.

ازدواج کودکان – قوانین و مقررات جاری در 

سوئد
برپایه قوانین سوئد هیچ کس حق ازدواج با یک فرد زیر ۱۸ سال را ندارد.

هیچ کس منی¬تواند کودکی را وادار به ازدواج کند
وادار کردن و یا گول زدن کودک و بردن او به کشور دیگری برای ازدواج غیرقانونی است. این کار جرم است 

و ممکن است مجازات زندان در پی داشته باشد. 
مجبور کردن کودک به تن دادن به رابطه ای که شبیه ازدواج باشد غیر قانونی است.
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ازدواج با کودکان در خارج از کشور، در سوئد قانونی نیست
از اول ژانویه ۲۰۱۹ اگر در یک ازدواج، فردی بهنگام عقد زیر ۱۸ سال بوده باشد ممکن است آن ازدواج در 

سوئد اعتبار نداشته باشد.

اما در برخی موارد استثنایی میتواند یک ازدواج با کودک که در خارج از سوئد صورت گرفته است در اینجا 
نیز رسمیت داشته باشد. نخست اینکه باید هردو نفر بهنگام درخواست ثبت ازدواجشان در سوئد باالی 

۱۸ سال باشند. زوجین هم چنین یا باید قبل از ۱ ژانویه ۲۰۱۹ ازدواج کرده باشند و یا اینکه “دالیل ویژه ای” 
وجود دارد که برپایه آن باید ازدواج به رسمیت شناخته شود. دالیل ویژه برای منونه می¬تواند به این معنا 

باشد که اگر آنان دیگر زن و شوهر نباشند این موضوع عواقبی جدی برای آنان داشته باشد. هر موردی 
بطور جداگانه ارزیابی میشود. 

اگر میخواهید در این باره بیشرت بدانید می¬توانید با مشاور امور اجتامعی socialsekreterare خود، یا با 
قیم خودتان gode man یا با مددکار اجتامعی مدرسه kuratorn صحبت کنید. شام هم چنین میتوانید 

برای مثال با بریس BRIS و یا  Rädda Barnen متاس بگیرید.   در اینجا می¬توانید کمک و حامیت

اگر شام زیر ۱۵ سال سن دارید
همه کودکان زیر ۱۵ سال از این حق برخوردارند که در برابر متاس جنسی کامال محافظت شوند. متاس 

جنسی با فرد زیر ۱۵ سال جرم است . به این جرم تجاوز به کودک گفته میشود.

اگر شام زیر ۱۵ سال هستید و متاس جنسی داشته¬اید به این معنا نیست که شام کار نادرستی کرده ¬اید

شام با صحبت کردن با فردی بزرگسال که به او اعتامد دارید می¬توانید از او بخواهید به شام کمک کند 
که کمک و حامیت بگیرید. با گزارش دادن به پلیس نیز می¬توانید کمک بگیرید.

این قوانین برای حفاظت از کودکان وضع شده اند تا آنان دوران کودکی ایمن و مطمئنی داشته باشند.

کمک و حامیت
در کلینیک جوانان ungdomsmottagningen در کمونی که شام زندگی میکنید میتوانید درباره مسایلی 
مهم مانند سالمتی و سکس بپرسید. در این وبسایت: Youmo اطالعاتی درباره متاس¬ جنسی، سالمت و 

رابطه با دیگران به چندین زبان گوناگون می یابید.

اگر زیر ۱۸ سال سن دارید و صاحب فرزند 

هستید
فرزند شام درست از هامن حقوقی برخوردار است که شام برای آسایش و امنیت در زندگی برخوردارید. 

شامرسپرست فرزند خود هستید حتی اگر زیر ۱۸ سال باشید. رسپرست مسئول کودک است و حق دارد 
درباره کودک تصمیم بگیرد.

اگر پرسشی درباره¬ی مادر یا پدربودن دارید و یا میخواهید برای نگهداری از کودک کمک بگیرید 
می¬توانید با اداره خدمات اجتامعی در کمون خود متاس بگیرید  
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اگر شام و مادر یا پدرکودک، منیخواهید با هم زندگی کنید
کودک حق زندگی کردن با هردوی والدین خود را دارد. این حق در هنگامی که شام دیگر با مادر یا پدر 

فرزند خود زندگی منیکنید نیز معترباست.
اگر شام بعنوان مادر و پدر دیگر منی¬خواهید با یکدیگر زندگی کنید اداره خدمات اجتامعی میتواند بشام 

کمک کند تا تصمیم بگیرید کودک شام کجا زندگی کند و شام هر دو چگونه می¬توانید با کودک خود 
متاس داشته باشید. 

کمک و حامیت
اگر پرسشی دارید و یا نیاز به کمک دارید کسان زیادی هستند که شام می¬توانید به آنان مراجعه کنید

شام برای مثال می¬توانید با اینان صحبت کنید:

با قیم خود و یا با جانشین موقت رسپرست  •
با مشاور خدمات اجتامعی خود در اداره خدمات اجتامعی  •

با آموزگار خود در مدرسه  •
با مددکار اجتامعی یا با پرستار مدرسه  •

با کارکنان کلینیک جوانان  •

درباره اینکه بزرگساالن تا چه اندازه میتوانند درباره شام برای دیگران تعریف کنند قوانینی وجود دارد که 
آنان را محدود میسازد. به آن  محرمانگی و وظیفه حفظ ارسار  می¬گویند. 

اگر کسی که شام با او حرف میزنید نگران بشود و گامن کند آنچه شام می¬گویید میتواند برای شام 
خطرناک  باشد می¬تواند شنیده¬های خود را برای اداره خدمات اجتامعی بازگو کند. به این کار گزارش 

کردن نگرانی میگویند. این کار برای آن صورت میگیرد که شام کمک موثر دریافت کنید و در رشایط 
سخت تنها منانید. اداره خدمات اجتامعی مسئولیت دارد که امنیت الزم را برای کودکان به هنگام رشد و 

بزرگ شدنشان تامین کند. 

رشایط اضطراری – به ۱۱۲ زنگ بزنید 
اگر در رشایط اضطراری هستید و برسعت به کمک احتیاج دارید باید به پلیس بشامره ۱۱۲ زنگ بزنید.

در اینجا اطالعات بیشرتی در اختیار شام گذاشته میشود

تازه وارد در سوئد – برای کودکان و نوجوانان

وبسایت Ny i Sverige اطالعات زیادی برای شام که کودک یا نوجوان هستید و تازه بسوئد آمده اید دارد.

خط تلفنی کودکان و نوجوانان

شام که با اداره خدمات اجتامعی و یا مراقبت¬های پزشکی درمانی در ارتباط هستید و یا در مدرسه شبانه 
روزی زندگی میکنید، حق دارید که با kontakta ivo متاس بگیرید تا درباره حقوق خود اطالعاتی بدست 

بیاورید. شام میتوانید به آنان زنگ برنید و یا با آنان چت کنید.

ازدواج اجباری

وبسایت hedersfortryck.se برای کودکان و نوجوانان فیلم هایی درباره ازدواج اجباری دارد.
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روابط جنسی، سالمتی و ارتباط با دیگران

Youmo  برای نوجوانان اطالعاتی درباره سکس سالمتی و روابط با دیگران دارد. در اینجا میتوان خواند، 
فیلم متاشا کرد و خیلی چیزهای دیگر

ارتکاب جرم علیه کودکان

Jag vill veta  وبسایتی است که اطالعاتی برای کودکان و نوجوانانی دارد که علیه آنان جرمی صورت گرفته 
است.   

Bris – حقوق کودک در جامعه تلفن ۱۱۱ ۱۱۶ 

اگر نیاز به سخن گفنت با فرد بزرگسالی دارید میتوان به Bris   زنگ زد، برایشان ایمیل فرستاد باآنان چت 
کرد. وبسایت آنان به بسیاری از زبانها ترجمه شده است.

خط تلفنی سازمان نجات کودکان Rädda Barnen تلفن ۲۰ ۸۸ ۷۷ – ۰۲۰۰ 

اگر به تنهایی به سوئد آمده اید و نیاز به حامیت دارید.
همه روزه به زبانهای سوئدی ، انگلیسی و دری.

برخی روزها به زبانهای عربی، پشتو، سومالیایی و تیگرینجا 

خط تلفنی آرامش زنان  Kvinnofridslinje  تلفن ۵۰ ۵۰ ۵۰ -  ۰۲۰ 

برای شام که تهدید شده اید و خشونت فیزیکی  یا روانی و یا خشونت جنسی علیه شام بکار رفته است.

اگر میخواهید کسی را ببینید و حرف بزنید 

مددکار اجتامعی مدرسه

در هر مدرسه ای یک مددکاراجتامعی یا kurator هست که کارش حامیت از کودکان مدرسه است. از 
آموزگار و یا فرد دیگری در مدرسه بپرسید که چگونه میتوانید با مددکار اجتامعی مدرسه متاس بگیرید. 

بدن، ارتباط جنسی و وسایل پیشگیری از بارداری

اگر پرسشی درباره بدن ، ارتباط جنسی یا وسایل پیشگیری از بارداری دارید به کلینیک جوانان مراجعه 
کنید.  شام هم چنین اگر حالتان خوب نیست و نیاز به حرف زدن با کسی دارید میتوانید به کلینیک 

جوانان مراجعه کنید.
نزدیک ترین کلینک جوانان را بیابید

)HBTQ( دیدار با دیگر افراد دگرباش

سازمان RFSL یک شبکه ارتباطی دارد بنام Newcomers برای پناهجویان، افراد فاقد اوراق شناسایی ، تازه 
newcomers@rfsl.se :به این آدرس ایمیل بفرستید .HBTQ واردین و افراد دگرباش
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