Turkiska
Brottsofferjouren (Suç Mağdurları İçin Nöbetçi Kuruluşların Federasyonu)
kendilerine karşı suç işlenmiş kişilere yardım etmek amacıyla kurulmuş ve
gönüllülerden oluşan bir kuruluştur. Ülkenin her tarafına dağılmış 93’den fazla
lokalde hizmet vermektedir. Bu lokallerde, suçla karşı karşıya kalmış kişilere yardım
edebilmek için özel olarak eğitilmiş elemanlar vardır. Bu kişiler sizi dinleyip öğüt
verir ve haklarınız konusunda sizi bilgilendirirler.
Ayrıca mahkeme süreci konusunda da bilgi alabilirsiniz. Eğer mahkeme sırasında hazır
bulunmanız gerekiyorsa, mahkemede yalnız olmanız için hiç bir neden yoktur. Bizim
yardımlarımız için her hangi bir ödeme yapmanız gerekmemektedir, yardımlarımız
karşılıksızdır. Bize söylediğiniz hiç bir şey başkalarına iletilmeyecek yada
anlatılmayacaktır. Bizimle çalışan herkes yeminlidir. Bu da sır saklama yükümlülüğü
altında oldukları anlamına gelmektedir.
Biz resmi bir kurum olmadığımız gibi, ne siyasi nede dini olarak, herhangi bir kurum yada müesseseye de bağlı değiliz. Brottsofferjouren sosyal bir şebeke gibi işlev
görür ve BM’in (Birleşmiş Milletler) insan hakları poltikasından yola çıkarak hareket
eder.
Suç Mağdurları İçin Nöbetçi Kuruluşları her yıl, hırsızlık, çalma, soygun, dayak
yeme, tehdit ve tedirgin edilme, aşağılanma, cinsel taciz yada ırza geçme suçları ile
karşı karşıya kalmış 40 000’den fazla kişiye yardımcı olmaktadır.
Brottsofferjouren’un (Suç Mağdurları İçin Nöbetçi Kuruluşların Federasyonu) hizmet
vermekte olan bir telefon santrali vardır. Bu telefon santralini arayıp sorularınızı
yöneltebilir, bilgi alabilir yada kendi oturduğunuz yerdeki Suç Mağdurları İçin
Nöbetçi Kuruluşu ile görüşmek için iletişime geçebilirsiniz.
Türkçe konuşan bir kişi ile görüşebilirsiniz. Kısa bilgi için 08-550 488 64 numaralı
telefonu arayınız. Bu numaraya, adınız, telefon numaranız ve hangi konuda yardım
istediğiniz ile ilgili bir mesaj bırakınız. Birkaç gün içerisinde Türkçe konuşan bir kişi
tarafından aranacaksınız. Ya da 0200-21 20 19 numaralı telefonu arayarak İsveççe
veya İngilizce konuşan bir kişi ile görüşebilirsiniz.
Şu adrese: kontakt@boj.se, sizinle temasa geçilmesi için elektronik bir mektup da
gön-derebilirsiniz. Mektupta ”türkçe” olarak iletişim kurmak istediğinizi belirtip,
sizinle kendi dilinizde iletişime geçilmesi ricasında bulunabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adrese tıklayınız:
www.brottsofferjouren.se

Bir suç mağduru olmak ağır bir
durumdur. Karanlık bir çukura
düşmeye benzer. Yardım edecek bir
ele ihtiyaç olabilir.
Suç Mağdurları İçin Nöbetçi
Kuruluşlarını (Brottsofferjouren)
her zaman arayabilirsiniz!
Biz resmi bir kurum değiliz.
Bize anlatılanı kimseye söylemeyiz.
Yardımlarımız ücretsizdir.

