أﻣﯾن المظالم الخاصة باألطفال في النرويج

ﻣرحبـــــــــــــا
أنا اﺳﻣﻲ إنﺟﺎ  ،وأنا أمين المظﺎﻟم اﻟﺦاص ة ﺑﺎأﻟطفال ف ي النرويج .أنا أعمل على أن
يقض ي كل طفل وقتً◌ا ممت ً◌اع .إن أحد األشياء التى ُتشغلنى بشكل كبير جدً◌ ا ،هو
أن
اأﻟطفال ﯾﺞب أن يكونوا آﻣنين وفى ﺣﺎلة جﯾدة في المنزل .عندما ال يكون ذلك موجود
ﻋﻧد اأﻟطفال ،لذﻟك ﯾﺞب ﻋلينا ﻧﺢن الكبار العثور على أماكن أخرى يمكﻧﮭم ان يكونوا
ف يها .
ﻟﻘد وﺻﻠت

اآﻟن إﻟﻰ ﻣرﻛز اأﻟزﻣﺎت .وهنا يمكنك اﻟشعور ﺑﺎألمان .ربما كنت ﺗشعر

◌نكت آسفاً◌ .كذﻟك ال ينبﻏﻰ أن تكون الﺣﺎلة ﺑﺎلنسبة لأﻟطفال.
ﺑﺎﻟﺦوف ،أو بعدم األمان أو ُ
◌يهددك ،يضربك أو أن يفعل شيئاً◌
◌عنف .وهذا يعني أنه ال ينبغي أﻟﺢد أن ُ
ﯾﺣق ﻟﺞمﯾﻊ اأﻟطفال أن يعيش وا حياة خالية من ال ُ
◌يمﻧﻊ منعا ﺑﺎتاً◌ أن يقوم ش ﺧص بالغ بتھدﯾدك ،أو بضربك ،أو إيذائك .الكبار أو اأﻟﺷﺧﺎص اﻟﺑﺎلغين
ﻟﺞسمك ان كنت ال تُ◌ريدهُ .
مسؤولون عن قض اء اأﻟطفال وقت ممﺗﻊ.
◌برما ُنكت قد ﺷﺎهدت أو سمعت أن شخص بالغ
◌يمﻧﻊ منعا ﺑﺎتاً◌ أن يقوم اأﻟﺷﺧﺎص اﻟﺑﺎلغين بإيذاء أﺷﺦاص ﺑﺎلغين أﺧرينُ .
ُ
ن
ض ﺗﺞنب االض ط ار إلى الشعور ﺑﺄن اآﻟﺦرين في العائلة يؤذو .
يتعرض ﻟلضرب ربما ﻛﺎن أمك أو والدك؟ ﯾﺞب أي ً◌ ا
◌حزن ،
إذا واجهت العنف أو شاهدت ﺷﺦ ً◌ ا
ص آخر يتعرض ﻟلعنف  ،فمن الشاﺋﻊ أن تشعر ﺑﺄشياء مختلفة .ﯾشعر البﻋض بال ُ
والبﻋض اآﻟﺧر ﯾشعر ﺑﺎاﻟرتباك ،والغض ب أو اﻟﺧوف .البﻋض ال يعرف ﻣﺎ يفكرون به أو يشعرون به .كل المشاعر طبيعية
تماﻣﺎ .ولكن ﻣﺎ هو ﻣﮭم حين إذن ،هو التحدث الى ش ﺧص ﺑﺎلغ عن شعورك.
◌يمكن أن تقول لهم كيف ُنكت
في مركز األزمات  ،اعتاد البالغون على التحدث مع األطفال الذين يواجهون أوقاتً◌ا عص يبةُ .
ض الكتابة إلى أمين المظﺎﻟم اﻟﺧﺎص ة ﺑﺎأﻟطفال إذا ﻛﺎن هناك أي ﺷﻲء
◌يمكنهم أن يقوموا بمﺳﺎعدتك  .يمكنك أي ً◌ ا
ﺗشعر ،وأنهم ُ
تتساءل عنه.
أتمﻧﻰ لك كل التوفيق وآمل أن تتﺣسن أﺣوﻟاك أنت وعائلتك قريً◌ با.
تحياتــــى
أمين المظﺎﻟم اﻟﺧﺎص ة ﺑﺎأﻟطفال إنجا بيجير إﻧﻎ

