ความรุนแรงและการถูกทาร้ าย
สิทธิอันชอบธรรมของท่ าน - คาแนะนาและข้ อปฏิบัติ

การใช้ ความรุนแรงคืออะไร?
บางครัง้ อาจเป็ นเรื่ องยากที่จะให้ คาานิยามของคาาว่าความรุนแรง
ความรุ นแรงทางกาย เป็ นความรุนแรงที่สามารถมองเห็นด้ วยตาเปล่าได้
การทาร้ ายร่างกายส่งผลให้ เกิดบาดแผลหรื ออาการบาดเจ็บต่อร่างกายและก่อให้ เกิดความเจ็บปวด
ยกตัวอย่างได้ ความรุนแรงทางร่างกายเช่นการตบตี, การแตะ, การดึงผม, ผลักหรื อแทงด้ วยของมีคม
ความรุ นแรงทางจิตใจเป็ นความรุนแรงที่ทาให้ ทา่ นได้ รับความเจ็บปวดภายใน
ความรุนแรงทางจิตใจส่งผลให้ ทา่ นรู้สกึ เสียใจ, กลัวและโกรธ ยกตัวอย่างได้ เช่น การจากัดเสรี ภาพ, การขูเ่ ข็ญ,
การถูกควบคุม, การดูหมิ่น, และการบังคับให้ แต่งงาน
ความรุ นแรงทางเพศ คือการบังคับให้ มีเพศสัมพันธ์โดยที่ทา่ นไม่ยินยอม
การบังคับให้ มเี พศสัมพันธ์กบั สามีของท่านโดยที่ทา่ นไม่สมยอมนันถื
้ อเป็ นการใช้ ความรุนแรงทางเพศด้ วยเช่นกัน
ความรุนแรงทางเพศเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่าการข่มขืน
ความรุ นแรงทางเศรษฐกิจเช่นการเข้ าควบคุมการเงินของท่าน
ยกตัวอย่างเช่นการยืดถือและครอบครองเงินทีท่ า่ นเป็ นเจ้ าของหรือเมื่อเอกสารสาคัญหรื อใบรับรองการศึกษาถูกขโมย
ความรุ นแรงต่ อทรัพย์ สนิ ยกตัวอย่างเช่นการทาลายสิง่ ของจากความโกรธ,
การถีบประตูหรื อเครื่ องเรื อนซึง่ กระทาไปเพื่อเป็ นการแสดงการข่มขู,่ เพื่อควบคุมหรื อเพื่อทาให้ ทา่ นหวาดกลัว
ความรุนแรงที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้ถือเป็ นการกระทาาความรุนแรงที่ผิดกฏหมาย ความรุนแรงนันอาจท
้
าโดย คูช่ ีวิต,
จากครอบครัวฝ่ ายสามีหรื อครอบครัวฝ่ ายภรรยา, จากบุตร, จากพี่หรื อน้ องสาว, จากพี่หรื อน้ องชาย
ในลาดับต่อไปเราจะให้ ข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้ ทา่ นได้ รับทราบถึงสิทธิอนั ชอบธรรมของท่านเมื่อถูกผู้อื่นกระทาาความรุน
แรง

สิทธิอนั ชอบธรรมของท่ าน
เจ้ าหน้ าที่ตารวจสามารถช่ วยท่ านได้ โดย
- เครื่องเตือนเหตุรุนแรง เมื่อท่านกดปุ่ มบนเครื่ องเตือนเหตุรุนแรง
สัญญานอันตรายจะถูกส่งไปยังเจ้ าหน้ าทีต่ ารวจเมื่อท่านอยูใ่ นสถานการณ์วิกฤต
- การห้ ามไม่ ให้ เข้ าเยื่ยมเยือน โดยผู้ที่ก่อความรุนแรงแก่ทา่ นไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าติดต่อกับท่าน

ที่บ้านพักฉุกเฉินจะสามารถช่ วยท่ านโดย
- จัดศูนย์ ให้ ความช่ วยเหลือช่ วงกลางวันที่นี่ทา่ นจะได้ รับการช่วยเหลือในการพูดคุย,
ให้ คาแนะนาและแนวทางพร้ อมจัดคอรส์ตา่ ง ๆรวมถึงจัดกลุม่ ช่วยเหลือตนเอง
บ้ านพักฉุกเฉินยังมีทนายความเวรยามและเจ้ าหน้ าที่สงั คมสงเคราะห์สาหรับท่านด้ วย
สาหรับเด็กที่ได้ รับการทาร้ ายร่างกายหรื อเป็ นพยานรู้เห็นในการทาร้ ายก็สามารถเข้ ารับการพูดคุยกับเจ้ าหน้ าที่ได้ ด้วยเช่นกั
น
- จัดศูนย์ ให้ ท่ พ
ี กั พิง ท่านจะสามารถเข้ าพักอาศัยในกรณีที่ทา่ นรู้สกึ ไม่ปลอดภัยที่จะอยูบ่ ้ าน
ท่านที่มีบตุ รสามารถนาบุตรของท่านมาพักที่บ้านพักฉุกเฉินได้ เช่นกัน

การอนุญาตให้ อยู่อาศัยในประเทศนอร์ เวย์

ท่านที่แต่งงานกับชาวนอร์ เวย์ และถูกสามี/ภรรยาทาร้ ายตัวท่านหรื อบุตร
ท่านและบุตรจะได้ รับอนุญาตให้ อยูอ่ าศัยในประเทศนอร์ เวย์ตอ่ ไปได้ กรณีที่ทา่ นหย่าขาด
ถือเป็ นการอนุญาตให้ อาศัยอยูโ่ ดยพื ้นฐานอิสระ (selvstendig grunnlag)
ซึง่ พื ้นฐานดังกล่าวจะทาให้ ทา่ นได้ อยูอ่ าศัยในประเทศนอร์ เวย์ได้ ตอ่ ไปถึงแม้ วา่ ระยะเวลาที่ทา่ นอาศัยในประเทศนอร์ เวย์จะ
ไม่ครบกาหนด 3 ปี ก็ตาม
ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์ที่จะส่งคาร้ องเพื่อขออาศัยในประเทศนอร์ เวย์ตอ่ ไป
ท่านจะต้ องอธิบายรายละเอียดแก่เจ้ าหน้ าที่ตารวจ
นับว่าเป็ นสิง่ สาคัญมากที่ทา่ นจะต้ องเล่าให้ เจ้ าหน้ าที่ตารวจถึงเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้นทุกอย่าง
เจ้ าหน้ าที่ตารวจต้ องได้ รับรู้รายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับการทาร้ ายนัน้ ว่าเกิดขึ ้นเมื่อใด, อย่างไร,
บ่อยครัง้ เท่าใดที่เกิดขึ ้นหรื อที่กาลังดาเนินอยู่ ท่านควรบันทึกรายละเอียดทุกครัง้ ที่ได้ รับการทาร้ าย
นับว่าเป็ นสิง่ ที่ดีถ้าท่านมีหลักฐานเกี่ยวกับการทาร้ ายที่เกิดขึ ้น โดยหลักฐานอาจเป็ นเอกสารจากแพทย์ผ้ ใู ห้ การรักษา,
จากจิตแพทย์, จากเจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ คาแนะนา, ครูหรื อจากเจ้ าหน้ าทีจ่ ากบ้ านพักฉุกเฉิน
ซึง่ ท่านอาจใช้ เป็ นพยานให้ การในศาลถ้ าท่านมีความประสงค์
ท่านไม่จาเป็ นจะต้ องเข้ าแจ้ งความต่อเจ้ าหน้ าที่ตาารวจเพื่อเขียนคาร้ องเพื่อรับการอนุญาตให้ อาศัยอยูโ่ ดยพื ้นฐานอิสระ
ท่านสามารถรับการอนุญาตให้ อาศัยในประเทศนอร์ เวย์ด้วยเหตุผลตามการพิจารณาด้ านมนุษยธรรมที่เห็นได้ อย่างชัดเจน
หรื อในกรณีที่ทา่ นมีบคุ คลที่มีความผูกพันเฉพาะตัวในประเทศนอร์ เวย์ กรุณาติดต่อ JURK
เพื่อรับทราบข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับเรื่ องนี ้

เงินทดแทนแก่ ผ้ เู คราะห์ ร้าย
ในกรณีที่ทา่ นได้ รับความรุนแรงท่านจะสามารถส่งคาร้ องเพื่อขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนแก่ผ้ เู คราะห์ร้าย
ซึง่ เงินจานวนนี ้เรี ยกว่าเงินทดแทนแก่ผ้ เู คราะห์ร้าย
ในกรณีที่ตวั ท่านหรื อบุตรได้ รับการทารุณกรรมจากบุคคลในครอบครัวท่านจะสามารขอรับเงินทดแทนส่วนนี ้
ก่อนที่ทา่ นจะส่งคาร้ องท่านต้ องเข้ าแจ้ งความดาเนินคดีตอ่ เจ้ าหน้ าที่ตารวจ
โดยว่าท่านมีความประสงค์ทจี่ ะขอรับเงินทดแทนจากผู้ก่อเหตุ
กรุณาติดต่อ JURK เพื่อรับทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินทดแทนแก่ผ้ เู คราะห์ร้าย

การช่ วยเหลือด้ านกฏหมายโดยทนายความ
ในกรณีที่ทา่ นได้ รับความรุนแรงทางเพศหรื อการถูกทาร้ ายจากบุคคลในครอบครัวท่านจะได้ รับสิทธิการช่วยเหลือทางด้ านก
ฏหมายจากทนายความ โดยท่านจะได้ รับความช่วยเหลือเนื่องจากความรุนแรงทีเ่ กิดขึ ้น
โดยศาลแห่งนอร์ เวย์จะเป็ นรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในส่วนนี ้ทังหมด
้
ศาลแห่งประเทศนอร์ เวย์รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยแก่ทนายความผู้ชว่ ยเหลือจานวนสามชัว่ โมงแรกที่ทา่ นเข้ าปรึกษาว่าควรแจ้ ง
ความดาเนินคดีตอ่ เจ้ าหน้ าที่ตารวจหรื อไม่
- ในกรณีที่ทา่ นแจ้ งความดาเนินคดี ทนายผู้ช่วยเหลือจะเข้ าพบกับเจ้ าหน้ าที่ตารวจพร้ อมกับท่าน
- ทนายความจะช่วยเหลือระหว่างการดาเนินการสอบสวนหาความจริง
ยกตัวอย่างเช่นช่วยอธิบายถึงขันตอนการด
้
าเนินการเกี่ยวกับคดี รวมถึงการช่วยอ่านเอกสารของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
หรื อแจ้ งความประสงค์ให้ เจ้ าหน้ าที่ตารวจเรี ยกพยานหรื อค้ นหาหลักฐาน
ศาลแห่งประเทศนอร์ เวย์จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทุกครัง้ ที่ทนายให้ ความช่วยเหลือที่สาคัญและทีจ่ าเป็ นต่อท่าน
- ทนายความสามารถช่วยเหลือในการส่งคาร้ องเพื่อขอรับเงินทดแทนแก่ผ้ เู คราะห์ร้าย
ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตารวจปิ ดคดีทนายความจะสามารถช่วยเหลือให้ ทา่ นเขียนคาอุทธรณ์ตอ่ ศาลประจาประเทศนอร์ เวย์ได้
- ทนายความจะเข้ าร่วมการดาเนินการในศาลกับท่านด้ วย

การช่ วยเหลือทางกฏหมายฟรี
การช่วยเหลือทางกฏหมายฟรี หมายความว่าท่านไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ
แต่ทา่ นต้ องเขียนคาร้ องเพื่อขอการช่วยเหลือทางกฏหมายฟรี
กรุณาติดต่อ JURK เพื่อรับทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางกฏหมายฟรี

สานักงานนาฟ
ท่านจะสามารถขอรับเงินทดแทนผู้เจ็บป่ วยหรื อเงินจากกองทุนฟื น้ ฟู
โดยเงินทดแทนผู้เจ็บป่ วยจ่ายทดแทนเนื่องจากท่านที่เคยมีงานทาแต่ต้องขาดรายได้ จากการทางาน
เนื่องจากความเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บ
เงินทดแทนจากกองทุนฟื น้ ฟูนนจะให้
ั้
ทา่ นมีรายได้ ที่แน่นอนโดยสานักงานนาฟหรื อสานักงานประกันสังคมในช่วงที่ทา่ นบา
ดเจ็บหรื อล้ มป่ วยเพื่อที่ทา่ นจะได้ กลับมาทางานได้ ตามปกติ
ท่านยังสามารถได้ รับเงินช่วยเหลือจากทางสานักงานสังคมสงเคราะห์ในรูปการที่อยูอ่ าศัยช่วงสัน้ ๆ,
เงินสนับสนุนค่าเช่าบ้ านและเงินช่วยเหลือพื่อการดารงชีพ ท่านทีจ่ ะเข้ าติดต่อกับสานักงานนาฟ
ควรเตรี ยมเอกสารสาคัญไปด้ วย ยกตัวอย่างเอกสารจากแพทย์
กรุณาติดต่อ NAV เพื่อรับทราบข้ อมูลเพิม่ เติม
เงินประกัน
ถ้ าท่านได้ รับการทาทารุณกรรมท่านจะควรเข้ าติดต่อกับบริษัทประกันของท่าน เพื่อขอเข้ ารับเงินประกัน
ยกตัวอย่างเงินประกันจากการทางาน, เงินประกันอุบตั ิเหตุหรื อเงินประกันการท่องเที่ยว

ผลกระทบของการเข้ าแจ้ งความหรือการไม่ เข้ าแจ้ งความต่ อเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
การแจ้ งความดาเนินคดี เป็ นการแจ้ งต่อเจ้ าหน้ าทีต่ ารวจถึงความผิดทางอาญาทีเ่ กิดขึ ้น
- เจ้ าหน้ าที่ตารวจมีหน้ าที่ปกปิ ดความลับ
นัน่ หมายถึงการปกปิ ดในสิง่ ที่ทา่ นพูดให้ เป็ นความลับระหว่างท่านกับเจ้ าหน้ าที่ตารวจทีท่ า่ นเข้ าพบที่สถานีตารวจ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจจะจัดห้ องให้ ทา่ นได้ นงั่ เพื่อจดข้ อมูลคาให้ การ โดยเจ้ าหน้ าทีต่ ารวจจะบันทึกเสียงระหว่างการให้ การด้ วย
- ในกรณีที่ทา่ นเข้ าแจ้ งความ เจ้ าหน้ าที่ตารวจจะเริ่ มสอบสวนคดี
โดยผู้ที่ทาาร้ ายร่างกายหรื อใช้ ความรุนแรงกับท่านจะได้ รับการลงโทษด้ วยการจาคุกหรื อเสียค่าปรับ
- บ้ านพักฉุกเฉินจะให้ คาแนะนาและแนวทางที่ทา่ นต้ องการในกรณีที่ทา่ นต้ องการแจ้ งความ
- ท่านอาจได้ รับเงินทดแทนแก่ผ้ เู คราะห์ร้ายเมื่อท่านเข้ าแจ้ งความ

เคล็ดลับและคาแนะนาในการแจ้ งความ
- พยายามหาหลักฐาน, โดยการถ่ายภาพอาการบาดเจ็บ, เก็บข้ อความจากโทรศัพท์เคลือ่ นที่, อีเมล, จดหมายหรื ออื่น ๆ
- ในกรณีที่ทา่ นถูกข่มขืนท่านไม่ควรชาระร่างกายหรื อทิ ้งเสื ้อผ้ า
- ติดต่อหน่วยแพทย์ฉกุ เฉิน/แผนกผู้ป่วยที่ถกู ข่มขืนเพื่อรับการตรวจร่างกาย
- จดข้ อมูลเกี่ยวกับการทารุณกรรมทุกอย่างและเวลาทีเ่ กิดขึ ้นเพื่อง่ายในการอธิบายต่อเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
- เล่าเรื่ องที่เกิดขึ ้นให้ กบั ผู้ที่ทา่ นไว้ วางใจ ยกตัวอย่างแก่ครู, ผู้ให้ คาปรึกษาหรื อกับเพื่อนสนิท
โดยบุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ การเป็ นพยานเพื่อช่วยเหลือท่านได้
- ติดต่อแพทย์ประจาตัวหรื อจิตแพทย์เพื่อรับหลักฐานว่าท่านได้ รับการทารุณกรรม
- การแจ้ งความต่อเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
ถือเป็ นสิง่ สาคัญที่ทา่ นต้ องให้ คาอธิบายแก่เจ้ าหน้ าทีต่ ารวจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ใด,
เกิดขึ ้นเช่นไรและเวลาเท่าใดที่เหตุการณ์ได้ เกิดขึ ้น

ท่ านจะขอความช่ วยเหลือได้ จากที่ใด?
สถานีอนามัยหรื อคลินิคแพทย์
แพทย์ฉกุ เฉิน
แผนกรับผู้ป่วยที่ถกู ข่มขืน
บริ การสังคมสงเคราะห์เวรยาม
บ้ านพักฉุกเฉิน ในท้ องถิ่น, www.krisesenter.no
สถานีตารวจ
โทร: 02800
เตือนภัยสาหรับเด็กและเยาวชน
โทร:116 111
สานักงานนาฟ, www.nav.no
คอมมูนในเขตที่ทา่ นอยู่
สานักงานคุ้มครองผู้สงู วัย
โทร:800 30 196
บริ การให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ เู คราะห์ร้ายจากเหตุอาชกรรม
โทร:800 40 008
สานักงานให้ คาแนะนาแก่ผ้ เู คราะห์ร้ายจากเหตุอาชกรรม
โทร:815 20 077
JURK, www.jurk.no
โทร:228 42 950
กาชาด, www.rodekors.no
โทร: 05003
DIXI, www.dixi.no
โทร:224 44 050
ศูนย์มิร่า , www.mirasenteret.no
โทร: 221 16 920
ศูนย์ให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ถู กู ละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัว,
www.sentermotincest.no
โทร:233 14 650
ทนายความ โดยติดต่อสานักงานศาลเพื่อเข้ ารับรายชื่อทนายความผู้ให้ ความช่วยเหลือ
ทังนี
้ ้บ้ านพักฉุกเฉินจะมีรายชื่อทนายความผู้ให้ ความช่วยเหลือ
สถานีตารวจมีรายชื่อทนายความผู้ให้ ความช่วยเหลือด้ วยเช่นกัน โดยท่านสามารถเข้ าไปในเวปไซด์,
www.advokatenhjelperdeg.no ในมณฑลหรื อคอมมูนที่ทา่ นอาศัยอยู่

