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Behandlad rätt och rättvist

i Sverige!

Vi är Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige och vi
arbetar bland annat med att höja den allmänna
kunskapsnivån om Sverige bland nyanlända
kvinnor.

KORT OM HUR DU KAN
KOMMA IN I DET SVENSKA
SAMHÄLLET

PUNKTER OM LAG OCH RÄTT FÖR
DIG SOM INVANDRAT GENOM ATT
HA INGÅTT ÄKTENSKAP
• Äktenskap som är ingånget mot din vilja är
olagligt i Sverige. Det gäller även om hotet
inte är direkt uttalat.
• Om du hotas av din omgivning, då kan du
och dina barn få skyddat boende och stöd i
Sverige.
• Psykiskt och fysiskt våld eller sex mot din vilja
inom äktenskapet och utanför äktenskapet
är brottsligt i Sverige.
• Efter en polisanmälan så finns det möjligheter
att få vist stöd av sociala myndigheter för att
gå vidare från de händelser som drabbat dig.
• Vid anhörighetsinvandring genom äktenskap
har du en form av prövotid om minst två år
innan du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd. Om ditt äktenskap tar slut under den tiden så har du rätt till en jurist som
talar för dig och hjälper dig med att pröva ditt
ärende på nya grunder hos Migrationsverket.
• Prata med oss i Kurdistans kvinnoförbund så
hjälper vi dig med kontakten till myndigheter.

Kontakta oss: Seyran Duran
Mobi: 0706422740
info@yjks.se

I Sverige är det både en rättighet och skyldighet
att utbilda sig. Vi uppmanar dig att lära dig språket
genom att gå på SFI (Svenska för invandrare).
SFI erbjuds kostnadsfritt. Vi uppmanar dig att
ingå i så många sällskap som är möjligt när du
är nyanländ för att lära dig och förstå det nya
samhället. I Sverige vill man att alla vuxna män
och kvinnor är sysselsatta (har ett arbete eller att
man utbildar sig, utbildar sig gör man hela livet i
Sverige, inte bara under ungdomsåren) och blir
ekonomiskt självständiga (att man får lön).

KOM PÅ VÅR KURS
Kurdistans kvinnoförbund har kurser i samhällsinformation som riktar sig till dig som är nyanländ
och invandrat genom att ha ingått äktenskap.
Där diskuterar vi lag och rätt i Sverige, de myndigheter som du kan komma i kontakt med under
din första tid här och vi diskuterar jämställdhet
mellan kvinnor och män. Genom våra möten träffar du även andra kvinnor i samma situation som
du befinner dig i och vi lägger stort värde i att
umgås och samtala på våra möten.

www.yjks.se

