
ازدواج اجباری چیست؟

SLAVERY HAPPENS HERE IN AUSTRALIA

ازدواج اجباری ازدواج بدون رضایت کامل و آزادانه یک یا هر دو نفر آن رابطه، در نتیجه اجبار، تهدید یا فریب می باشد. اجبار می تواند شامل زور، 

فشار، بازداشت، رسکوب روانی، سوء استفاده از قدرت یا سؤ استفاده از آسیب پذیری فرد باشد.

برای اطالعات بیشرت و دسرتسی به کمک های حقوقی محرمانه و رایگان لطفا با سازمان ضد برده داری اسرتالیا متاس بگیرید.
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ازدواج اجباری یک سوء استفاده از حقوق برش است و در اسرتالیا جرم محسوب می شود.

 ازدواج اجباری در زنان بیشرت از مردان است و به عنوان شکلی از خشونت جنسیتی، 

شناسایی آن می تواند دشوار باشد.

ازدواج اجباری

 اگر ارباب رجوع شام یا کسی که می شناسید در حال مجبور شدن به ازدواج است، ضد برده داری اسرتالیا می تواند 

دسرتسی به مشاوره حقوقی محرمانه رایگان و ارجاع به خدمات حامیتی را فراهم کند.

 در رشایط اضطراری، اگر شام در معرض خطر فوری هستید، یاتهدید به خشونت وجود دارد، 

به شامره سه صفر ) 000 ( زنگ بزنید.

برای گزارش یک جرم احتاملی ازدواج اجباری با پلیس فدرال اسرتالیا به شامره (AFP 131) 237 131 متاس بگیرید.

اگر اطالعات بیشرت می خواهید یا نیاز به کمک دارید لطفا با ما متاس بگیرید.

چگونه می توانید کمک بگیرید؟

عوامل خطر
دیگر اعضای خانواده ازدواج اجباری را تجربه کرده اند  •

خودکشی یا مرگ یکی از والدین  •

تاریخچه فرار از خانه  •

اختالفات خانوادگی قبلی ، خشونت خانوادگی، وقفه در تحصیالت  •

نگرانی در مورد سفر خانواده  •

محدودیت های غیر منطقی در حرکت ها و فعالیتها  •

نشانه های افرسدگی، خودآزاری ، اضطراب، انزوا یا استفاده از مواد مخدر  •

حضور و عملکرد ضعیف در مدرسه  •

رشایط کاری انعطاف ناپذیر، رفت و آمد به محل کار به همراه شخصی دیگر، عدم   •

کنرتل بر امور مالی
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