TAMIL
வன் முறைறை நிறுத்தவும் !
ஆர்காவ் மாநிலத்தில் குடும் ப வன்முறை மை் றும் பின் ததாடர்தல்
குடும் ப வன்முறை பலர் நிறனப் பறதக் காட்டிலும் மிக அதிகமாக
வழக்கத்தில் இருக்கிைது. உதாரணமாக திருமணம் , கூட்டாண்றம, குடும் பம்
அல் லது உைவினர்கள் பபான்ை தை் பபாறதை அல் லது முந்றதை உைவில்
உள் ளவர்களிறடபை வன் முறை நிகழும் பபாது இது ஏை் படுகிைது. இது
உளவிைல் , வாை் தமாழி, உடல் மை் றும் பாலிைல் ரீதியிலான வன்முறை
அல் லது பின் ததாடர்வறதக் குறிக்கிைது. ஸ்டாக்கிங் என்பது ஒரு நபர்
பவண்டுதமன்பை மை் தைாரு நபறர மீண்டும் மீண்டும் துன்புறுத்துவது,
மானபங் கப் படுத்துவது அல் லது பின்ததாடர்வதாகும் .
குடும் ப வன்முறை மை் றும் பின் ததாடர்தல் ஆகிைறவ சுவிட்சர்லாந்தில் தறட
தசை் ைப் பட்டுள் ளன, பமலும் இறவ தண்டிக்கப் படும் . "தகௌரவம் ",
இழிவுபடுத்துதல் , மது, மன அழுத்தம் அல் லது ஆத்திரமூட்டல் பபான்ைவை் றின்
தபைரால் வன்முறைறை நிைாைப் படுத்தும் முைை் சிகள்
ஏை் றுக்தகாள் ளப் படாது.
வன் முறைைால் பாதிக்கப் பட்ட மக்கறளப் பாதுகாக்க காவல் துறைக்கு
பல் பவறு வழிகள் உள் ளன. எடுத்துக்காட்டாக வன் முறைறைக் றகைாளும்
அல் லது அவ் வாறு அச்சுறுத்தும் நபறரக் காவல் துறை தவளிபைை் ைலாம் ,
பமலும் அதிகபட்சம் 20 நாட்களுக்கு அவர்கள் திரும் ப வருவறதத்
தடுக்கலாம் . வன்முறைைால் பாதிக்கப்பட்ட நபறரத் ததாடர்பு
தகாள் வறதயும் அணுகுவறதயும் அவர்கள் தறட தசை் ைலாம் .
காவல் துறைக்குக் கூடுதலாக, மாவட்ட நீ திமன்ைத்திை் கும் (Bezirksgericht)
பாதுகாப் பு நடவடிக்றககளுக்கு உத்தரவிட அதிகாரம் உள் ளது.
வன் முறை இல் லாத வாழ் வுக்கு அறனவருக்கும் உரிறம உண்டு. நீ ங் கள்
குடும் ப வன்முறைைால் பாதிக்கப் பட்டு, அறதப் பை் றி பபசுவதில் அல் லது
உதவி தபறுவதில் சிக்கல் இருந்தால் , எப்படிைாவது அறதச் தசை் யுங் கள் :
மிகவும் ஆபத்தான சூழ் நிறலயில் , காவல் துறையின் அவசர எண்ணான 117ஐ
அறழக்கவும் , மாநில காவல் துறையில் (Kantonspolizei) புகாறரப் பதிவு
தசை் ைவும் அல் லது ஆர்காவ் பாதிக்கப் பட்டவர்களின் ஆபலாசறன
றமைத்றதத் (Opferberatung Aargau) ததாடர்பு தகாள் ளவும் . நீ ங் கள் வீட்டில்
பாதுகாப் பாக இல் லாவிட்டால் , நீ ங் களும் உங் கள் குழந்றதகளும் தபண்கள்
தங் குமிடம் (Frauenhaus) அல் லது ஆண்கள் /தந்றதகள் தங் குமிடத்தில்
(ZwüscheHalt) பாதுகாப் றபப் தபைலாம் .
உங் கள் கட்டுப் பாட்றட இழந்து விடுவீர்கபளா என்று பைப் படுகிறீர்களா,
பமலும் சில சமைங் களில் உங் கள் பகாபத்றத எவ் வாறு றகைாள் வது என்று
உங் களுக்குத் ததரிைவில் றலைா? வன்முறை தீர்வல் ல! இறதப் பை் றி நீ ங் கள்
நம் பும் ஒருவரிடம் பபசி உதவிறைப் தபறுங் கள் , உதாரணமாக குடும் ப
வன் முறைக்கு எதிரான ததாடர்புப் புள் ளியிலிருந்து (Anlaufstelle gegen häusliche
Gewalt).
தபரும் பாலும் மைக்கப் படுவது: குடும் ப வன் முறைறை உடன் அனுபவிப் பது
குழந்றதகளுக்கு மன உறளச்சறல ஏை் படுத்துகிைது. தவளித்பதாை் ைத்தில்
தபரிதும் பாதிப் பில் லாத வன் முறை வடிவங் கள் கூட, குழந்றதகளின்
வளர்ச்சியில் கடுறமைான விறளவுகறள ஏை் படுத்தலாம் . குழந்றதகளுக்கும்
வன் முறை இல் லாத வாழ் க்றகக்கு உரிறம உள் ளது.
குடும் ப வன்முறை பை் றிை முகவரிகறள இங் கு காணலாம்
www.ag.ch/häuslichegewalt.

