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Karar verme hakkı bende
Nişan, evlilik, boşanma

Kararlarımı kendim veriyorum.

Baskı durumları nelerdir?
Baskı, ilişkilerde değişik boyutlarda kendini belli eder: genç erkek ve
bayanlarda aile tarafından evlilik arefesinde veya esnasında oluşabilir.
Genç insanlar bu durumlarda, baskı altında istemedikleri bir evlilik yapmak zorunda veya sevdikleri bir insandan vaz geçmek zorunda kalabilirler.

Zoraki evlenme nedir?
Zoraki evlenme, bir veya her iki tarafın kendi isteklerine karşı bir evliliğe
zorlanmalarıdır. Zoraki evlenmeler genelde psikolojik ve de bazen fiziki
şiddet içerir ve bir nevi aile içi şiddet olmaktadır. Zoraki evlenmeler
insan haklarına karşı gelmekte olup, İsviçre’de hem medeni hukuk hem
de ceza kanunu usullerine uygun olarak takip edilebilmektedir.

Zoraki evlilik nedir?
Zoraki evlilik, çevrenin ve özellikle ailenin baskısı veya
cazalandırmasından dolayı yapılmış bir evliliğin sürdürülmesidir.
Ayrılmaları izin verilmeyen kişiler evlilik başlangıçta isteyerek yapılmış
olsa bile zoraki evlilik yaşamaktadırlar.
Reşit olmayan kişinin veya kişilerin evlenmesi İsviçre’de mümkün
değildir.
Yurt dışında reşit olmayan kişiler tarafından yapılan evlilikler İsviçre’de
tanınmamaktadır.

Baskı durumları hem erkekler hem de kadınlar için geçerlidir

Siz veya mağdur durumda olan
kişiler nereden destek alabililer?
Bölgesel danışma ve yardım merkezleri
Mağdurlar için yardım | 071 227 11 00 | info@ohsg.ch | www.ohsg.ch
Aileler için danışma merkezleri | 071 228 09 80
info@familienberatung-sg.ch | www.familienberatung-sg.ch
Çocuk esirgeme merkezi, In Via Danışma kurumu | 071 243 78 02
invia@kszsg.ch | www.kszsg.ch
Kadın koruma evi | 071 250 03 45 | info@frauenhaus-stgallen.ch
www.frauenhaus-stgallen.ch | 24 h
Kanton polisi | 071 343 66 66 | Info.KAPO@ar.ch | 24 h

Biligilendirme platformu ve uzman merkezleri
Uzman platform merkezleri ve danışma | www.zwangsheirat.ch
Kültürlerarası çekişme konusunda kompetans merkezi | www.tikk.ch

Danışma ağları ve koordinasyon
Zoraki evlenmeye karşı için kurulmuş olan Appenzell Ausserrhoden
ZARtwerk ağ projesi, Göçmenlik Dairesi SEM ve Federal Kadın ve Erkek
Eşitliği Bürosu EBG tarafından ve zoraki evliliğe karşı savaşan projenin
bir parçasıdır.
Zoraki evlenmeye karşı için kurulmuş olan Appenzell Ausserrhoden ZARtwerk ağ projesinin bilgilerini burada bulabilirsiniz:
www.ar.ch/zartwerk
Federal zoraki evlenmeye karşı savaş programı konusunda değişik
dillerde bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz:
www.gegen-zwangsheirat.ch

Zoraki evlenme veya zoraki evlilik?
Çevrenizde evlenmek istemediği birisiyle evlenmeye zorlanan birisini mi
tanıyor sunuz veya böyle bir şüpheniz mi var?
Birisi size sıkıntılı bir evlilikten veya hatta şiddetten bahsederse ve
de bu kişinin ayrılmasına izin verilmiyorsa ne yapabileceğinizimi
düşünüyorsunuz?

Baskı altında olan bir kişiye en doğru bu şekilde yardımcı
olabilirsiniz:
Acele davranmayın. İlk başta bir uzman danışma merkezine gidin. Bu
merkezler meslek sırrı çerçevesinde çalışır ve anonim bir şekilde hizmet
verir.
Bahsı geçen kişiyle konuşun ve ona herşeyin gizlilik çerçevesinde
yapılacağını anlatın.
Acil durumlarda bayanların bir süre kadın koruma evinde veya gençlerin
barınma evinde kalması gerekli olabilir.
Tatil öncesi tehlike durumlarını lütfen dikkate alınız.
İşyeri veya okulda: İşyerinden veya okuldan telefon görüşmeleri
yapılmasına izin verin. Eğer gerekirse, kişinin danışma merkezleriyle
görüşebilmesi için ona o saatlerde izin verin.
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Netzwerk gegen Zwangsheirat | www.ar.ch/zartwerk

Design: www.tisato-sulzer.com

En önemlisi: sadece uzman kuruluşlarla irtibata geçin ve kişinin akraba
veya yakınlarıyla bu konuyu görüşmeyin.

