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ท่านมีทางเลือกทางอื่นได้
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ความกลัวว่าจะถูกการใช้ก�
ำ ลังหรือถูกคำ�
ขูเ่ ข็ญ หากท่านหรือบุตรของท่านได้ถก
ู การก
ระทำ�ทารุณกรรม ท่านสามารถได้รบ
ั สิทธิใน
การอาศัยอยูใ่ นประเทศนีไ้ ด้ ในกรณีการใช้
มูลฐานส่วนตัวสามารถนำ�มาอ้างได้ โดยท่าน
ไม่จ�
ำ เป็นต้องทนอยูใ่ นสภาพความสัมพันธ์เดิม
โดยทีท
่ า
่ นกลัวว่าท่านจะเสียสิทธิในการอาศัย
อยูท
่ ป
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ใครบ้างสามารถรับสิทธิอาศัยอยู่ใน
ประเทศนี้ได้
• ท่านจำ�เป็นต้องมี หรือเคยมีสิทธิใน
การอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ ใน
กรณีการร่วมครอบครัวกับคู่สมรส
หรือคู่ครอง
• คู่สมรส หรือคู่ครองของท่าน
จำ�เป็นต้องเป็นบุคคลที่เป็นผู้ถือ
สัญชาตินอร์เวย์ หรือบุคคลที่เป็น
ผู้ถือสัญชาติใน ประเทศกลุ่มนอร์
ดิก และมีสิทธิในการอาศัยอยู่ใน
ประเทศเหล่านี้ถาวร หรือมีสิทธิใน
การอาศัยอยู่ประเทศอื่นๆ ซึ่งภาย
หลังสามารถกลายเป็นสิทธิถาวรได้

• ท่านหรือบุตรของท่านเคยได้รับ
การกระทำ�ทารุณกรรมจากคู่สมรส
หรือคู่ครองของท่านในขณะที่พวก
ท่าน อาศัยอยู่ร่วมกันในประเทศ
นอร์เวย์
• ท่านต้องย้ายออกจากคู่สมรส หรือคู่
ครองของท่าน
• ไม่มีเงื่อนไขเรียกร้อง ของการ
กำ�หนดระยะเวลาในการอาศัยอยู่ที่
ประเทศนอร์เวย์ของท่าน

การกระทำ�ทารุณกรรมคืออะไร
การกระทำ�ทารุณกรรมหมายความ
ว่าการใช้คำ�ขู่เข็ญ การบังคับ การใช้
กำ�ลังทำ�ร้ายร่างกาย หรือการกีดขวาง
อิสรภาพของบุคคล และการกระทำ�
ทารุณกรรมยังรวมไปถึงรูปแบบของ
การทำ�ร้ายร่างกาย การทำ�ร้ายจิตใจ
หรือการทำ�ร้ายทางเพศ ในกรณีที่ทาง
เราจะมีการพิจารณาว่าท่านได้ถูก
กระทำ�ทารุณกรรมหรือไม่นั้นตัวอย่าง
เช่น ว่าคุณได้ถูกการกระทำ� ดังต่อไป
นี้เช่น
•
•
•
•
•
•
•
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ผลัก
กระชากผม
ตี
เตะ
ขู่เข็ญ (โดยตรง หรือทางอ้อม)
การกดดันเพื่อให้มีการกระทำ�ทาง
ด้านการเพศ
ข่มขืน
เผชิญเหตุการณ์ กับการละเมิดสิทธิ
ทางเพศอย่างอื่น
ควบคุม
ขังไว้ข้างใน หรือไล่ออกข้างนอก
บ้าน
ปฏิเสธการติดต่อกับครอบครัว และ
เพื่อน
ปฏิเสธการเคลื่อนไหวโดยกีดกั้น
อิสรเสรีภาพภาพในการเข้าสังคม
อย่างเช่น ถูกปฏิเสธการเข้าร่วม
การเรียน ภาษานอร์เวย์
เรียกคำ�หยาบ
มองข้าม

• ปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดาย
• ปฏิเสธอาหาร
• ปฏิเสธการแสดงความคิดเห็นของ
ท่าน
ในการทีท
่ า
่ นจะได้รบ
ั อนุญาตอยูไ่ ด้นน
้ั
อันดับแรกจำ�เป็นต้องเป็นเหตุการณ์
อย่างร้ายแรง หรือเหตุการณ์ซ�
ำ้ ๆ แต่
ถ้าหากว่า เป็นการใช้ก�
ำ ลังเกีย
่ วกับ
เหตุการณ์ทไ่ี ม่รา
้ ยแรงเท่าไหร่นก
ั สิง่
เหล่านีจ
้ �
ำ เป็นต้องเกิดขึน
้ หลายครัง้
และเป็นส่วนหนึง่ ของรูปแบบทีเ่ กิดซ้�
ำ
ๆ หากท่านมีเอกสารต่าง ๆ โดยมีการ
อธิบายเกี่ยวกับการกระทำ�ทารุณกรรม
หรือมีจดหมายจากผู้อื่น ซึ่งได้มีการ
อธิบายว่าเคยมีอะไรเกิดขึ้นกับท่าน
หลักฐานนี้ท่านสามารถนำ�มาเป็น
เอกสารแนบ เพื่อใช้ในการยื่นคำ�ร้อง
ขอของท่านได้ แต่หากว่าท่านไม่มี
เอกสาร ประกอบการอธิบายถึงการก
ระทำ�ทารุณกรรมนั้น เพียงแค่ท่าน
เล่าให้ฟัง ว่าท่านเคย มีประสบการณ์
อะไรมาบ้าง ในช่วงที่ท่านให้การ
สัมภาษณ์ ในขณะที่ท่านยื่นคำ�ร้องขอ
อนุญาตอาศัยจากการเล่าให้ฟังว่าท่าน
เคยประสบอะไรมาบ้างนั้น เป็นสิ่งที่
สำ�คัญ และสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่
และอย่างไร และสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบ
ต่อท่านอย่างไรบ้าง ไม่มีข้อกำ�หนด
หรือมีการเรียกร้องว่าท่านจำ�เป็นต้อง
เคยแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจมา
ก่อน หรือเคยมีการตั้งข้อกล่าวหาไว้
เกี่ยวกับการกระทำ�ทารุณกรรมเหล่า
นั้น

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ท่านยัง
มีสิทธิในการขออาศัยอยู่ในประเทศนี้
โดยประเภทอื่นๆด้วย ดังนี้
• หากท่านมีบต
ุ รอยูใ่ นประเทศนอร์เวย์
ที่อาศัยอยู่ร่วมกับท่าน หรือท่านมี
สิทธิในการเยี่ยมบุตร ท่านสามารถ
ยื่นคำ� ร้องขอเกี่ยวกับสิทธิในการ
อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศนี้เป็น
กรณีขออยู่ร่วมครอบครัวกับบุตรคน
นั้น
• หากการสมรสของท่านกลายเป็น
โมฆะเพราะว่าท่านถูกกดดัน หรือ
ถูกบังคับให้สมรส (บังคับการสมรส)
สิ่งเหล่านี้สามารถทำ�ให้ท่านมีสิทธิ
ในการอาศัยอยู่ในประเทศนี้ได้ใน
กรณีมูลฐานส่วนตัวถูกยกนำ�มาอ้าง
แทน
• หากบุคคลคนนั้นที่ท่านได้รับสิทธิ
ในการอาศัยอยู่ในประเทศนี้ในกรณี
ร่วมครอบครัวกัน ถ้าเขาได้รับสิทธิ
ในารลี้ภัยในประเทศนอร์เวย์ กรณี
ดังกล่าวนั้นถือได้ว่าท่านสามารถได้
รับสิทธิในการอาศัยอยู่ในประเทศนี้
ในกรณีมูลฐานส่วนตัวเรียบร้อยและ
สมบูรณ์แล้ว
• หากท่านมีบัตรในการอาศัยอยู่ใน
ประเทศเหล่านี้ หมายถึงบัตรสำ�หรับ
สมาชิกในครอบครัวของบุคคลที่เป็น

ผู้ถือ สัญชาติในสหภาพยุโรป/เขต
เศรษฐกิจยุโรป และท่านถูกการกระ
ทำ�ทารุณกรรมเป็นไปได้ว่าท่านยัง
คงมีสิทธิ ในการอาศัยอยู่ในประเทศ
นอร์เวย์ต่อไปได้
• หากมีการเรียกร้องให้ท่านต้องเดิน
ทางกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอน
ของท่านเป็นสิ่งที่ไม่น่าสมควรถูก
ส่งกลับ อย่างเช่น เพราะเหตุผล
ในการอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดเมือง
นอนที่อยู่ในสถานภาพการหย่าร้าง
นั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ ยากลำ�บาก สิ่ง
เหล่านี้สามารถทำ�ให้ท่านได้รับใน
การอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ นี้
ได้
• ในสถานการณ์พิเศษท่านสามารถ
รับสิทธิในการอาศัยอยู่ในประเทศนี้
เนื่องด้วยการคำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชน
ด้วยกัน
• หากท่านกลัวว่าท่านจะถูกการใช้
กำ�ลัง หรือถูกการกระทำ�ทารุณ
กรรมในบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน
ท่าน สามารถยื่นคำ�ร้องขอในกรณี
การป้องกันตัวไว้ (การลี้ภัย)
เกี่ยวกับกรณีการได้รับอนุญาตบาง
ประเภทต้องมีเงื่อนไขอื่นๆด้วย
ท่านสามารถอ่านดูเพิ่มเติมได้ที่
udi.no/vold
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