مشروع العنف اﻷسري والعنف ا�نسوب إلى الشرف
ب� مجتمعات السحاق ،ا�ثلية ،ازدواجية التوجه الجنسي والتحول الجنسي
ستونوول هاوسنج
يمكنك أيض ًا العثور على سكن لﻼجئ� يستطيع فيه العاملون إرشادك خﻼل عملية إعادة التسك�.
للعثور على هذا السكن ،اتصل على خط ا�ساعدة الخاص بالعنف اﻷسري الوطني على 247
 .0800 2000إذا كنت ﻻ تتحدث اﻹنجليزية ،سيوفرون لك مترجم فوري .الخدمة مخصصة
بالدرجة اﻷولى للسيدات .إذا كنت ذكر وتريد التحدث إلى الخدمة ا�تخصصة في مجتمعات
السحاق ،ا�ثلية ،ازدواجية التوجه الجنسي والتحول الجنسي ،اتصل با�نظمات ا�درجة هنا:
/www.lgbtdaf.org
إذا كنت تخشى اﻻستبعاد من ا�ملكة ا�تحدة دون رغبتك ،أو إذا كنت في إجازة وتعتقد أنه ربما ﻻ
تستطيع العودة ،اتصل على وحدة الزواج اﻹجباري.
إن ترك عائلتك هي خطوة كبيرة قد تشعرك باﻻجتياح الوجداني .أحيان ًا يكون اﻻبتعاد عن اﻷقارب
هو الخيار اﻷكثر أمان ًا لك .سيكون ذلك وقت مناسب لتفكر في مستقبلك .أنت مدين لنفسك بالتغير
لكي تعيش حياة آمنة كسحاقية أو شاذ أو ثنائي الهوية الجنسية أو متحول جنسي ًا وأن تعيش مع
الناس والشركاء الذين يحترمون حياتك.
التخطيط لسﻼمتك
إن الحفاظ على سﻼمتك أمر هام فعﻼً.
ابدء اﻹعداد للمغادرة تدريجي ًا.
.1
نسق مع صديق لك أو شخص ما تثق فيه ليحتفظ ببعض أوراقك اﻷساسية مثل جواز
.2
سفرك أو البطاقة الصحية أو البطاقة ا�صرفية وتفاصيلها وبعض النقود وا�ﻼبس للطوارئ.
إذا كان لديك أطفال ،خذهم معك وﻻ تخبرهم مسبق ًا بأنك ستغادر.
.3
تحدث إلى أحد اﻻستشاري� في جمعية مساعدة ا�رأة أو وكالة مجتمعات السحاق،
.4
ا�ثلية ،ازدواجية التوجه الجنسي والتحول الجنسي أو وحدة الزواج اﻹجباري عن خطواتك التالية.
ﻻ تخبر أي شخص وﻻ تكتب خططك وﻻ تنشرها على الفيسبوك أو وسائل التواصل
.5
اﻻجتماعي حيث أنها قد تعلن عن موقعك.
احصل على ا�ساعدة أو اﻹحالة
خدمات كسب التأييد في حاﻻت العنف ا�نزلي في ستونوول هاوسنج
info@Stonewallhousing.org / 02073595767
وحدة الزواج اﻹجباري fmu@fco.gov.uk /44+ (0) 2070080151

لحب فخر رشف الحرية التوفيق احرتام كرامة تقدر السعادة الصداقة السالم والد والدة
البن الحبيب األرسة ابنة الشجاعة حبيب شجاعة الخوف صديقة صديقها زوج زوجة
لعاطفة األمل الحب فخر رشف الحرية التوفيق احرتام كرامة تقدر السعادة الصداقة السالم
والد والدة االبن الحبيب األرسة ابنة الشجاعة حبيب شجاعة الخوف صديقة صديقها زوج
وجة العاطفة األمل الحب فخر رشف الحرية التوفيق احرتام كرامة تقدر السعادة الصداقة
لسالم والد والدة االبن الحبيب األرسة ابنة الشجاعة حبيب شجاعة الخوف صديقة صديقها
وج زوجة العاطفة األمل الحب فخر رشف الحرية التوفيق احرتام كرامة تقدر السعادة
لصداقة السالم والد والدة االبن الحبيب األرسة ابنة الشجاعة حبيب شجاعة الخوف صديقة
صديقها زوج زوجة العاطفة األمل الحب فخر رشف الحرية التوفيق احرتام كرامة تقدر
لسعادة الصداقة السالم والد والدة االبن الحبيب األرسة ابنة الشجاعة حبيب شجاعة
لخوف صديقة صديقها زوج زوجة العاطفة األمل الحب فخر رشف الحرية التوفيق احرتام
رامة تقدر السعادة الصداقة السالم والد والدة االبن الحبيب األرسة ابنة الشجاعة حبيب
شجاعة الخوف صديقة صديقها زوج زوجة العاطفة األمل الحب فخر رشف الحرية التوفيق
حرتام كرامة تقدر السعادة الصداقة السالم والد والدة االبن الحبيب األرسة ابنة الشجاعة

Forced Marriage Unit

ما هو الزواج اﻹجباري؟
يقع الزواج اﻹجباري عندما ﻻ يوافق أحد الشخص� أو كليهما على الزواج وعند ممارسة الضغط أو
اﻻستغﻼل .إنه أمر مروع وليس له مبرر وهو ُمصنف في ا�ملكة ا�تحدة باعتباره شكل من أشكال
العنف ضد الرجال والسيدات والعنف اﻷسري /واستغﻼل اﻷطفال وانتهاك شديد لحقوق اﻹنسان.
قد يأخذ الضغط الذي ُيمارس على اﻷفراد للزواج على عكس رغبتهم شك ً
ﻼ مادي ًا )وهذا يتضمن
التهديدات والعنف البدني الفعلي والعنف الجنسي( أو وجداني ونفسي )على سبيل ا�ثال إشعار
الشخص بأنه يجلب العار على أسرته(.
إذا كنت ُمعرض لتهديدات باﻹجبار على الزواج والعنف ا�ستند إلى الشرف،
إذا كنت ُمعرض لتهديدات باﻹجبار على الزواج أو كنت تعتقد أن أسرتك قد تدفعك لخطر الزواج
اﻹجباري ،يمكنك أن تفكر في خيارات السكن ا�توافرة لديك.
إذا كان عمرك أقل من  18سنة...
إذا كان عمرك أقل من  18سنة ،يتحمل قسم اﻹسكان ا�حلي والخدمات اﻻجتماعية من خﻼل
عملهم معا مسؤولية حصولك على سكن آمن وبعيد عن عائلتك .كما أنهم لن يتصلوا بعائلتك حتى
تحصل على إقامة في مكان آمن ،ما لم توافق أنت على حدوث ذلك .يمكنك أن تقدم طلب ﻷي سلطة
محلية ولست مضطر إلى البقاء قريب ًا من موطنك .إذا كنت ترغب في التحدث إلى شخص ما ،عن
موقفك ،اتصل بخط الطفل .0800 1111
إذا كان عمرك يزيد عن  18سنة...
تتحمل جميع السلطات الحكومية مهمة تقديم النصح وفي بعض الحاﻻت توفير السكن .ولترتيب
ذلك من اﻷفضل دائم ًا طلب النصيحة من ا�ؤسسات ا�درجة في ظهر هذا ا�نشور.
إذا وصل اﻷمر إلى درجة العيش في خوف وﻻ تتوافر لديك خيارات أخرى للسكن ،فإن مﻼذك
اﻷخير هو تقديم طلب لﻺسكان الطارئ من خﻼل سلطة محلية .إن التوجه إلى سلطة محلية في
حالة الطوارئ يعتبر أمر ًا مرهق ًا و ُمقحم ومضيعة للوقت .يعتبر هذ الخيار ا�ﻼذ اﻷخير عندما تكون
سﻼمتك الشخصية عرضة للخطر.
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