
ازدواج اجباری چه است؟

SLAVERY HAPPENS HERE IN AUSTRALIA

ازدواج اجباری یک ازدواجی است که یک، یا هردو، جانب ازدواج کننده بدون رضایت آزاد و کامل شان به اثر جرب، تهدید یا فریب باهمدیگر عقد 

منایند. فشار می تواند شامل موضوعاتی مانند جرب و اکراه، توقیف، فشار روحی، سؤاستفاده از قدرت یا آسیب پذیری شخص باشد.

برای کسب معلومات بیشرت یا دسرتسی به کمک حقوقی محرمامه و رایگان، لطفاً به AntiSlavery Australia متاس بگیرید.
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ازدواج اجباری نقض حقوق برش شمرده شده و در آسرتالیا یک جرم است. 

زنان نسبت به مردان بیشرت قربانی ازدواج اجباری قرار می گیرند، و منحیث یک خشونت جنسی، 

به مشکل تشخیص داده می شود. 

ازدواج اجباری

 اگر متوجه می شوید که مشرتی تان یا فردی که شام وی را می شناسید در معرض خطر ازدواج اجباری قرار دارد،

 Anti-Slavery Australia )سازمان ضد بردگی آسرتالیا( می تواند شام را با خدمات حامیتی حقوقی رایگان و محرمانه ارجاع کند.

در حاالت اضطراری، اگر خطر فوری متوجه شام باشد یا تهدید به خشونت شده باشید، به تیلفون سه صفر (000) زنگ بزنید.

برای گزارش دادن وقوع یک جرم ازدواج اجباری، با پولیس فدرال آسرتالیا به تیلفون (AFP 131) 237 131 زنگ بزنید.

برای کسب معلومات بیشرت یا در صورت نیاز به کمک، لطفاً با ما متاس بگیرید.

چطور می توان کمک دریافت کرد؟

عوامل خطرات احتمالی
اعضای دیگر خانواده ازدواج اجباری را تجربه کرده اند  •

خودکشی یا مرگ یک والد  •

سابقه فرار از خانه  •

سابقه منازعات خانوادگی، خشونت خانوادگی، ترک تحصیل  •

تشویش راجع به سفر خانوادگی  •

قیودات بیجا و شدید در رفت و آمد و فعالیت ها  •

موجودیت عالیم افرسدگی، صدمه به خود، اضطراب، گوشه گیری یا سؤاستفاده از مواد   •

مخدر

غیرحارضی و عدم پیرشفت در مکتب  •

رشایط کاری نامناسب، مشایعت در وقت رفنت به و برگشنت از کار، عدم کنرتول بر   •

موضوعات مالی
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