BİZ YANINDAYIZ!

NE YAPABİLİRSİN?

Cesaretli ol ve ilk adımı at! Evde, ailenin zorla evlilik
planlarına karşı nasıl kendini savunabileceğin
konusunda seni destekleyip ve güçlenebilmen için
tavsiyelerde bulunabiliriz. Durumun her ne kadar
çaresiz görünürse görünsün – birlikte bir çözüm yolu
bulabiliriz. Eğer gerekirse seni tehdite ve şiddete
karşı koruyabilecek güvenli ve gizli bir yer bulmakta
yardımcı oluruz.

www.zwangsheirat-nrw.de sitesinden bilgi edin ve
oradan online danışmaya gir veya bizi telefonla ara!
E-Mail: zwangsheirat@maedchenhaus-bielefeld.de
Telefon: 0521.521 68 79

türkisch

Zoraki evliliğe karşı
uzman danışma merkezi
Zoraki evliliğe Hayır!
JO martesës së detyruar!

No Forced Marriage!

Ji zewaca bi zorê re na!

Her sorunun bir alternatifi ve çaresi vardır!
Aşağıdaki şartları taşıyan birinin yanında olmasını 		
mı istiyorsun,
» sana ve korkularına anlayış gösteren ve
		 destekleyen?
» seni, isteklerini ve gelecek için planlarını
		 ciddiye alan?
» her konuyu açık bir şekilde konuşabileceğin?
» kendin için alınabilecek en iyi kararı verebilmen
		 için yardımcı olan?

Adres:
				
				

Mädchenhaus Bielefeld e. V.
Zoraki evliliğe karşı uzman danışma merkezi
Renteistraße 14, 33602 Bielefeld

Kızlar için Sığınma Evi:
Telefon: 0521. 2 10 10 (Gece Gündüz ulaşılabilir)

Sana yardım edebiliriz:
»
		
»
»

yaşam planını ebeveynlerinden farklı 			
tasarladıysan!
zorla evlendirilmekten korkuyorsan!
kendi isteğin dışında zorla evlendirildiysen!

Kararlarını kendin verme hakkına sahipsin!
www.zwangsheirat-nrw.de

Telefon 0521.521 68 79
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Telefon 0521. 521 68 79

ZORAKİ EVLİLİK NEDİR?

HAYATINI İSTEDİĞİN GİBİ
YÖNLENDİREBİLİRSİN, BUNUN
İÇİN BİRÇOK İMKAN VAR!

DİĞER YARDIM TEKLİFLERİMİZ

Bu zoraki evliliktir:

»
		
		
		

»
		
		
		

» kiminle evleneceğine ebeveynlerin veya ailen karar
			 verirse.
» kimse senin evlenmek isteyip istemediğini, veya kimi
			 sevdiğini sormazsa.
			
» evlenmek istemiyorsan, sana baskı yapılıyorsa ve 		
			 kendini mecbur hissediyorsan.

Evlenmek isteyip istememe ve kiminle evlenmek
istediğine özgürce karar vermeye hakkın var!

Zorla Sevgi ve Evlilik olmaz!
Zoraki evlilik her dinde yasaktır!

Bizim amacımız, zorla evlendirilen veya zorla
evlendirilme tehlikesi yaşayan kızları ve genç 		
kadınları kendi istekleri ve kendi kararlarına göre 		
yaşayabilmeleri için desteklemektir.

» Zorla evlendirilme tehlikesi yaşıyorsan veya zorla ev		 lendirildiysen, seni bilgilendirebilir ve destekliyebiliriz.
»
		
		
		

Interkültürel olan ekibimizde Almanca, Ingilizce, 		
Türkçe ve Kürtçe konuşan kadınlar çalışmaktadır.
Arapça ve Arnavutça için çeviri yapan, güvenilir bir
tercüme bürosu ile çalışmaktayız.

» Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsiz ve anonim 		
		 olmaktadır. Bize telefonla, kişisel ve çevrimici (online)
		 ulaşabilirsin.
»
		
		
		

Zorla evlendirilen veya zorla evlilik tehlikesi ile
karşılaşan erkek çocuklara/genç erkeklere danış- 		
manlık hizmetleri sunuyor, gerektiğinde uygun
danışma kurumları ile irtibata geçmelerini sağlarız.

Aile mensupları, güvenilir kişiler ve mesleki
dolayı zoraki evlilik konusu ile karşı karşıya gelen
profesyonel Yardımcılar için danışma Hizmetlerimiz mevcuttur.

» Bilgilenmek isteyen herkes için enformasyon
		 ve zoraki evlilik konusu hakkında ilerleme amaçlı
		 toplantılar ve atölye çalısmaları düzenliyoruz.
»
		
		
		
		
		
		

Zoraki evliliğe karşı profesyonel danışma merkezinin amacı vaktinden önce kızları ve genç kadınları
kendi haklarında aydınlatmaktır. Bunun için Kuzey
Ren-Vestfalya eyaletindeki okullarda GÜÇLÜ
KIZLAR konusu altında kızları ve genç kadınları
zoraki evlilik hakkında bilgilendirmek için ücretsiz
toplantılar düzenliyoruz.

» Geniş kapsamlı enformasyon ve işlem önerileri
		 veren ve altı ayrı dilde mevcut olan web sitesine
		 www.zwangsheirat-nrw.de adresinden ulaşılabilir.
Bielefeld Kızlar Evi t.c (Mädchenhaus Bielefeld e.V)
kızların ve genç kadınların yaşam şartlarını her konuda iyileştirmeyi hedef olarak alan, kamu yararına
çalışan bir dernektir. Gençlik yardımının sahibi
olarak kabullenmiş bu dernek zor ve kritik durumda
bulunan kızlar ve genç kadınlara yönelik teklifler
geliştirmektedir. Değişik sosyal ve kültürel kesimden
gelen kızlar danışabilmekte, destek almakta, güveni
sağlanabilmektedir. Dernek ile ilgili diğer bilgiler:
www.maedchenhaus-bielefeld.de

Telefon 0521. 521 68 79

www.zwangsheirat-nrw.de

Telefon 0521. 521 68 79

