Evlilik sadece özgürce ve
tam rıza ile yapılmalıdır
birleşmiş Milletler insan hakları bildirgesinden alınmıştır

Yardım alabilirsin
– Birileri ile konuş

Bu broşürü www.tvangsekteskap.no’ da ve yayıncıların web sitelerinde bulabilirsiniz

Zorla evlilik
hakkında
gençlere bilgi
Sen kendin nelere karar verebilirsin?
Bir sevgilin olabilir mi?
Evlenip evlenmeyeceğini?
Ne zaman evleneceğini?
Kiminle evleneceğini?

Sara, 18 yaşında

Sara’nın bir erkek arkadaşı var ve bunu ailesi
bilmiyor. Ailesinin onun bir akrabasıyla evleneceğini
planlamalarından korkuyor.
Sara’nın çok sevdiği bir erkek arkadaşı var. Bir sevgilisi olmasına ailesinin izin
vermeyeceğini bildiği için bunu ailesine anlatmadı. Sara’nın annesi yıllardır,
Sara’nın ebeveynlerinin memleketinden bir akrabasıyla evleneceği hakkında
konuştu. Yakında yaz tatili var ve tüm aile memlekete tatile gidecekler. Sara
büyükannesini, büyükbabasını, ve akrabalarını görmek istiyor. Aynı zamanda
tatilde çalışmak ve para kazanmak istiyor. Ama annesi tatile gelmek
zorunda olduğunu söylüyor.

Ailesinin ne gibi planları var?
Sara endişeleniyor. Ailesinin ne gibi planları var? Bir sevgilisi olduğunu
öğrenmişler mi? Onu şimdi evlendirmek mi istiyorlar? Ailesine bunları
doğrudan sormak zor geliyor. Sara çok düşünüyor, ve okul çalışmalarında
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konsantre olmakta zorlanıyor Sara’nın uyku sorunları var ve çoğu zaman
üzgün. Ailesinin seçmiş olduğu kişi ile evlenmek istemediğini düşünüyor.
O çocuğu pek iyi tanımıyor ve onunla birlikte kendisi yaşayacaktır! Ve daha
sonra ailesini ne kadar sevdiğini, ve kendisi için yapmış oldukları tüm
iyilikleri düşünüyor. Onların üzülmesini, veya diğer aile fertleriyle ve
akrabalarıyla sorunlar yaşamalarını istemiyor. Sara evinde çok katı şartlar
altında yaşayan arkadaşını da düşünüyor, ve evlenmesi için ailesinin seçmiş
olduğu çocuğu reddettiğinde babası tarafından dövüldüğünü.

Yardım alacak mı?
Sara’nın çok sorusu var. Eğer evlenmek istemiyorsa tatile gitmesi güvenli
mi? Eğer ailesiyle konuşursa ve nasıl hissetdiğini anlatırsa ne olur? Başka
birileriyle konuşmaya cesaret edebilecek mi? Ona yardım edebilecek birileri
var mı? Eğer tatile giderse yardım alabilir mi?

• Seninde Sara gibi benzer soruların var mı?
• Ona hangi tavsiyelerde bulunmak isterdin?
• Onun ailesine hangi tavsiyelerde bulunmak
isterdin?
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Tariq, 19 yaşında
Tariq eşcinsel olup olmadığını merak ediyor. Ailesi
onun bir kız ile evlenmek istemediğini kabul
edecekler mi?
Tariq 19 yaşında ve okul sonrası bir büfede çalışıyor. Konuşmaktan hoşlandığı
bir çocuk büfeye sık sık geliyor. Bazı zamanlar iş sonrası beraber kahve içmeye
gidiyorlar. Son yıllarda Tariq kızlara, erkek arkadaşlarına olduğu gibi ilgi
duymadığını düşünüyor. Ama bu çocuktan çok hoşlanması ne anlama geliyor?
Eğer bir erkek ile sevgili olursa ne olur? Eğer bir kız ile evlenmek istemezse?
Ebeveynleri ne der? Ailesi? Memleketindeki akrabaları? Evde kalmaya devam
edebilir mi? Ebeveynleri onunla hala görüşmek isterler mi? Ailesi olmadan
varlığını sürdürebilir mi? Birileri ona zarar vermek isteyebilir mi?

Konuşacak birileri varmı?
Tariq şaşkın hissediyor ve bir çok sorusu var. Ne yapmalı? Konuşabileceği
birileri var mı? Ona yardım edebilecek birileri var mı?
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• Seninde Tariq gibi benzer soruların var mı?
• Ona hangi tavsiyelerde bulunmak isterdin?
• Onun ailesine hangi tavsiyelerde bulunmak
isterdin?
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Norveç’te evlilik
Hiç kimse evlenmesi için zorlanamaz. Bu insan hakları
ve Norveç hukuk kapsamında yer almaktadır.
Bir çok toplumun düzenlenmiş evlilik geleneği vardır, ve bu şekilde çocukların
”iyi bir evlilik” yapmaları velilerin sorumluluğu altında olduğu esastır.
Düzenlenmiş evlilik, gönüllü olarak yapılması ve evlenecek kişilerin her ikisinin
de istemesi durumunda, Norveç’te yasaldır.

Haklar ve yasalar
Birleşmiş Milletler insan hakları bildirgesine göre, evlilikler sadece özgür ve tam
rıza ile yapılmalıdır. Bu evlenecek kişilerin anlaşmış olmaları anlamına gelir.
Norveç hukukuna göre evlilik gönüllü olarak yapılır, ve kadınlar ve erkekler eşit
şekilde eşlerini özgürce seçme hakkına sahiptir. Evlenecek kişiler 18 yaşın
üzerinde olmalıdırlar. Aynı cinsiyetten kişiler de evlenebilir. Norveç’te bir kişiye
evlenmesi için baskı yapmak veya zorlamak yasadışıdır ve suç teşkil eder. Eğer
Norveç’te ikamet ediyorsan, yurt dışında yapılan evlilik halinde de geçerlidir.
Baskı veya zorlama altında yapılan evlilik geçersiz kılınabilir. Evlilik geçersiz
olarak sayıldıktan sonra, boşanmış olarak değil bekar olarak kayıtlanırsın.

Psikolojik baskı
Zorla evlilik sadece fiziksel zorlama ve şiddetten ibaret değildir, ayrıca çoğu
zaman da, zaman içinde gerçekleşen psikolojik baskı ve gençlerin ebeveynlerine
karşı duyulan sadakatı hakkındadır. Ebeveynler, ailenin diğer bir üyesi üzülür
veya hastalanırsa, veya aile prestij ve onurunu kaybederse, bu senin suçun
diyebilir. Belki ebeveynlerin çok söyleniyor, ve sen de onların söylediklerini
yapmanın en kolayı olduğunu düşünüyorsun? Bazıları, ebeveynlerini
dinlememeleri durumunda çocukların aileden dışlanacağı ile tehdit etmektedir.
Bu sana vijdan azabı verebilir ve seni çok korkutabilir, ve psikolojik baskının ciddi
bir şeklidir.
Gençler, arkadaş, kıyafet, boş zaman etkinlikleri ve eğitim seçiminde, kontrol,
baskı ve zorlama ile de karşılaşabilirler. Bu gibi sorunlar da yaşıyorsan yardım
alabilirsin.

Evlenmek isteyip istemediğine sen kendin karar veriyorsun
Evliliğin kendi özgür iradesiyle yapılması, sen evlenmek isteyip istemediğine,
kiminle evleneceğine ve ne zaman evleneceğine kendin karar vereceğin

Yurt dışında yapılan evlilik, aşağıdaki durumlar halinde,
Norveç’te geçerli DEĞİLDİR:
• Taraflardan biri evlenecekleri zaman 18 yaşın altında ise
• Evlilik, nikah esnasında her iki tarafda hazır bulunmadan
yapılmışsa
• Taraflardan biri zaten evliyse
Bu kurallar, evlilik yapıldığında, taraflardan en az biri Norveç’te ikamet ediyorsa geçerlidir.

anlamına gelir. Aile katılımı baskı ve zorlama olarak algılandığı zaman, buna
zorla evlilik denir.
Hiç bir din zorla evliliği kabul etmez.

Yardım almak mümkün
Eğer isteğin karşısında evlendirilmekten korkuyorsan, Norveç dışına çıkmak
büyük bir risk teşkil edebilir. Sana yurt dışında yardım etmek zor olabilir. Bu
yüzden gitmeden önce yardım istemen önemlidir.
Eğer baskıya, kontrole, şiddete maruz kaldıysan, veya kendi iradene karşı
evlendirilmekten korkuyorsan, kiminle iletişim kurabileceğini gösteren liste
için bir sonraki sayfaya bak.

• Evlenmek isteyip istemediğine sen karar veriyorsun
• Eğer evde çatışmalar yaşıyorsan birileri ile konuş
• Eğer evlenme konusunda endişelerin varsa yurt
dışına çıkmadan önce yardım iste
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Nereden yardım
alabilirsin?
Zorla evlilik ve cinsel sakatlama hakkında
Kızıl Haç telefonu

Kızıl Haç telefonu tüm ülke için bir bilgi telefonudur. Buradan konu
hakkında bilgi sahibi olan birinden tavsiye, ve kamu destek sistemi ile
bağlantı kurabilmen için yardım alabilirsin.
Tel.: 815 55 201 nolu telefonu ara (pazartesi – cuma, 09.00 – 17.00),
e-posta: info.tvangsekteskap@redcross.no
Hemşire/danışman/rehber öğretmen
Orta eğitim okullarında ve liselerde konuşabileceğin okul sağlık hizmeti, rehber
öğretmen ve danışman vardır. Ayrıca diğer yardım kuruluşları ile temas kurmana
yardımcı olabilirler. Ayrıca gençler için sağlık merkezine başvurabilirsin.
www.unghelse.no’ dan yerel sağlık ocağını ve diğer sağlık hizmetleri hakkında
bilgi bulabilirsin.

Çocuk Esirgeme Kurumu
Eğer 18 yaşından küçüksen, Çocuk Esirgeme Kurumu ile irtibata geçebilirsin.
Çocuk Esirgeme Kurumu evde zorluklar yaşayan çocuklara ve gençlere yardım
sağlar. Her belediyede bir Çocuk Esirgeme Kurumu ofisi vardır. Okul hemşiresi,
Çocuk Esirgeme Kurumu ile irtibat kurmana yardımcı olabilir. Ayrıca belediyenin
internet web sayfasından veya yerel belediyeni arayarak bilgi bulabilirsin.

Sığınma evleri
Tüm belediyelerin, 18 yaş üzerinde kadın ve erkekler için bir sığınma hizmetleri
olması gerekir. Yerel belediye veya en yakın sığınma evi ile irtibata geçebilirsin.
Sığınma evleri tüm gün açık olup ve görüşmeler, konaklama, koruma ve bir süre için
takip gibi hizmetler sunmaktadır.

Çocuk ve gençler için alarm telefonu
(Alarmtelefonen for barn og unge)

Alarm telefonu, Çocuk Esirgeme Kurumu kapalı olduğu zamanlar
açık olan ücretsiz bir acil durum telefonudur, 15.00’dan 08.00’ a
kadar ve hafta sonları tüm gün.
Tel: 116 111 (yurt dışından 00 47 95 41 17 55),
SMS 41 71 61 11, e-posta: alarm@116111.no
Çocuk Esirgeme Nöbetçisi
Çocuk Esirgeme Nöbetçisi diğer ofisler kapalı olduğunda açıktır. Eğer hızlı bir şekilde
yardım gerektiren sorunların varsa, irtibata geçebilirsin. 116 111’i ara ve belediyenin
Çocuk Esirgeme Nöbetçisine aktarıl. Çocuk Esirgeme Nöbetçisi olmaması veya kapalı
olması durumunda, çağrı Alarm telefonuna aktarılacaktır. Daha fazla bilgi ve sana
en yakın Çocuk Esirgeme Nöbetçisini bulabileceğin genel bir bakış için
www.barnevernvakt.no’ ya bak.

Polis teşkilatı
Eğer kendi güvenliğin için korkuyorsan veya baskı, zorlama veya şiddet için birisini
rapor etmek istiyorsan, polise başvurabilirsin. Ayrıca koşulları rapor etmeksizin, gizli
adres almaya, güvenlik alarmı ve diğer güvenlik önlemleri için yardım alabilirsin.
Tel: 02800. Polis acil durum numarası 112’dir.

Avukat
Eğer baskıya ve evlilik için zorlamaya maruz kaldıysan, olayı rapor etmesende bir
avukattan ücretsiz hukuki yardım alma hakkın var. Bilgi edinebilirsin ve güvenlik
önlemleri için yardım alabilirsin. Olayı polise rapor etmek istiyorsan, bunun için
ödemek zorunda kalmadan bir avukattan yardım alabilirsin.

9

Aile Danışmanlığı
Ailesi ile çatışmalar yaşayan gençler aile danışmanlığına başvurabilirler. Eğer
istersen velilerin ile konuşmak için yardım alabilirsin, ama tek başına da gelip
sorununu tartışabilirsin. Web sitesi www.bufetat.no’ dan en yakın ofisi
bulabilirsin.

Konut- ve destek hizmetleri
Zorla evlilik ve namus ile ilgili şiddete maruz kalan 18 yaş altı ve üzeri gençler için
konut ve destek hizmetleri bulunmaktadır. Bu hizmetler tehditlere maruz kalan ya
da ailesi ile ciddi bir çatışma içinde olan, ve takip süresi ile korunan konut ihtiyacı
olan gençlere yöneliktir. Eğer 18 yaşından küçüksen, Çocuk Esirgeme Kurumu ile
irtibata geçebilirsin. Eğer 18 yaşın üzerinde isen, Zorla Evlilik Uzman ekibine
(Kompetanseteamet) başvurabilirsin. Uzman Ekibi ile (Kompetanseteamet)
hafta içi her gün 09.00 ile 16.00 arası, tel: 47 80 90 50, e-posta:
kompetanseteamet@imdi.no’ dan irtibata geçebilirsin. Eğer 18 yaşın üzerinde
isen ve akut bir kriz durumunda isen, en yakın sığınma evine başvurabilirsin.

İltica kabul merkezi çalışanları
Eğer iltica kabul merkezinde kalıyorsan, kabul merkezi çalışanları ile
konuşabilirsin. Onlar sana bilgi verebilir, ve yardım kuruluşları ile temas kurmana
yardımcı olabilir.

Garip Dünya (Skeiv Verden)
Garip Dünya (Skeiv Verden) aynı cinsiyetten kişilere aşık olan ve ilgi duyan, azınlık
kökenli kişilere tavsiye ve destek sağlıyor. E-posta: info@skeivverden.no,
web sitesi: www.skeivverden.no

Yurt dışında yardım

Eğer yurt dışında bulunuyorsan, bir Norveç elçiliğine yardım için
başvurabilirsin. En yakın elçilik veya konsolosluk adresini, telefonunu ve
e- posta adresini www.norway.info’ da bulabilirsin. Bu telefon ile yurt
dışında herhangi bir elçilik ile irtibat kurabilirsin: + 47 23 95 13 00.
Bunlar seni en yakın konsolosluk ile temasa geçirecektir.
Eğer yurt dışında tatil esnasında kendi iradene karşı evlendirilmekten
korkuyorsan, sana seyahat etmemen önerilir. Norveç makamları için
sana yardım etmesi zor olabilir. Ancak yinede seyahat ediyorsan
yapabileceğin bazı önlemler şunlardır:

SEIF – Göçmenler ve mülteciler için kendi kendine yardım
SEIF göçmenler ve mülteciler için bilgi ve tavsiye sağlar. Onlar sana kamu destek
sistemi ile temas kurmana yardımcı olabilir. SEIF’ in bir çok Norveç şehirlerinde ofisleri
bulunmaktadır. Tel: 22 03 48 30, e-posta: seif@seif.no, websitesi: www.seif.no

Anonim olarak soru sor

Web sitesi www.ung.no/oss’ dan bize anonim olarak, zorla evlilik hakkında soru
sorabilir ve cevap alabilirsin.

Bilgi içeren diğer siteler:
www.tvangsekteskap.no
www.ung.no/tvangsekteskap/

- Gitmeden önce bir danışman, okul hemşiresi ya da güvendiğin
başka birisiyle konuş
- Gitmeden önce nereye gideceğini gösteren isim, adres ve
telefon numarasını güvendiğin bir kişiye ver
- Güvendiğin bir kişiye, pasaportunun bir fotokopisini ve Norveç’e
zamanında geri gelmemen halinde, polise bildirmelerini ve
yardım istediğini gösteren yazılı bir anlaşma ver
- Yanında ekstra para ve pasaportunun bir fotokopisini götür
- En yakın elçiliğin ya da konsolosluğun adresini ve telefon
numarasını yanına al
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