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İSTEDİĞİM KİŞİ
İLE EVLENEBİLİR
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KENDİNİ TANIYOR MUSUN?
AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERİN HANGİSİNDEN TEDİRGİNSİN?...
... istediğin kişi ile evlenemeyeceğine?
... aynı çinsiyete sahip birine aşık olamayacağına?
... hala evli isen boşanamayacağına?
Başkaları ile konuşma ih yacı duyarsan, bu broşürde nereden
yardım alabileceğin bilgiler vardır.

”... Ben kendimi ikiye bölünmüş gibi hisse m.
İçimdeki hisslerin bir bölümü, evli olmasına
rağmen akrabaların istekleri doğrultusunda
aile kurma istenen Maryam’a benzediği, diğer bir
bölümü ise, delircesine İsveç’te bulunan
arkadaşları ve erkek arkadaşı özleyen liseli
genç bir kızın hisslerine benzer.”
(Genç kız)
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İSVEÇ’TE NELER GEÇERLİDİR?
• Kiminle evlenebilmen kunusunda seçim yapma hakkına
sahipsin.
• Evlenecek kişiler, nikahta hazır bulunmalı ve evlenebilmeleri için evet diğebilmeli.
• Evlenebilmen için en az 18 yaşında olman gerek.
• 18 yaş al nda olursan, özel bir gerekçeyi kanıtlayabilecek
bir belge ile evlenebilirsin.
• Başkaları tehdit ve şiddetle evlenmelerini zorlamak kanun
dışı sayılır.
• Eğer evli iseniz boşanma hakkına sahipsiniz.
(İsveç Anayasasına göre)

”… kiminle evlenebilmem için ailem
daha şimdiden karar vermiş r....
Kiminle evlenebileceğim konusunda karar verme
hakkına sahip değil miğim???
Lü en bana yardım edin...’’
(Genç kız, 15 yaşında)
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BURADA YARDIM VAR
Tanıdığın ve ona güvendiğin ye şkin
biri ile konuşmaya başlayabilirsin.
Okul
Okuldaki öğretmenin, okul
danışmanı ya da okul hemşiresi
ile temas kurabilirsin.

Kız acil servisi (Tjejjouren)
Kız acil servisinde, boş
zamanlarında kızlar çalışmakta
ve genç kızlara destek vermek
ve aynı zamanda onları güçlü
kılmak amacıyla çalışmakta.
Gençlik kliniği
Sosyal Hizmetleri kurumu ve
(Ungdomsmo agningen)
polis ile temas kurabilmen için
Gençlik kliniğinde 13-25
gereken yardımı sağlar ve gereyaşlarındaki gençler değişik
kirse sana rehberlik yapabilirler.
sorularda yardım alabilir. umo.
tjejjouren.se internet sitesinden
se sitesinden, isim bildirmeden
email gönderebilir, sohbet edeistediğin soruları sorabilir ve
özel cevapları geri alma imkanın bilir ya da sana yakın olan kız acil
vardır. Öte yandan ikamet e ğin servis şübelerini bulabilirsin.
www.tjejjouren.se
yerde de gençlik kliniklerin
adreslerini bulabilirsin.
www.umo.se
killfrågor.se
Burada email gönderebilir ve
konuşma arkadaşları ile sohbet
Kadınlar barış ha
edebilirsin.
(Kvinnofridslinjen)
www.killfrågor.se
Herkes kadınlar barış ha nı
arayabilir destek ve öğüt alabilir.
Burada isveççe dışında diğer
dillerde konuşan tercümanlar
vardır. Görüşme ücretsizdir ve
telefon faturasında gözükmez.
Burada sürekli cevap veren
birileri vardır.
www.kvinnofridslinjen.se
n: 020-50 50 50
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heder.nu
Eğer eşcinsel, biseksüel ya da
transseksüel isen heder.nu
sitesinden yardım, destek ve bilgi
alabilirsin. Ücretsiz email gönderebilir ve telefonla konuşabilrsin.
www.heder.nu
n: 0200-160 160
Haklarınız (Dina rä gheter)
Burada sahip olduğunuz
haklarınız ile ilgili okuyabilir,
email gönderebilir ve sohbet
edebilirsiniz.
www.dinara gheter.se
Polis
Eğer tehdit ediliyor, tuzağa
düşmüş ya da dövüldüysen 112
numarayı ara.
www.polisen.se/kom lloss.se
telefon: 112
yurtdışından aramak için
telefon: +46 771 14 14 00

Sosyal Hizmetleri
(Socialtjänsten)
Sosyal Hizmetleri belediyeler tara nda yöne lmekte ve
İsveç’te ikamet eden herkes
muhtaç durumunda buradan
yardım alabilmeli. Adres ve telefon numaraları bağlı bulunduğun
belediyenin web sitesinde bulabilirsin. Burada aynı zamanda
sosyal acil hizmetlerin telefonu
var ve akşam saatleri ile gece ve
ha a sonları arayabilirsiniz.
www.skl.se/web/kommuner
GENİŞ BİLGİLER
Aşağıdaki linkte sosyal hizmetler
ve benzeri yerlerden alabileceğin
yardımlarla ilgili bilgileri bulabilirsin.
www.umo.se

İstemiyorsan burada kimin olduğunu söylemene gerek yoktur.

2011-10-10 13:08:54

TurkiskaA.indd 6

YURTDIŞINA SEYAHAT EDECEK MİSİN?

– bunları ha rla!
Bazı genç kız ve erkekler aileleri ile birlikte yurtdışına seyahat e kleri zaman zorla evlendiriliyor. Eğer bunun başına da
geleceğinden endişe duyuyorsan, en iyisi kendileriyle eşlik etme
ve evde kal.
Seyahat öncesi kendisine güvendiğin ye şkin biri ile, ya da sosyal
hizmetleri ile veyahut polis ile konuşabilirsin. Bunlar sana yardım
edebilir ve gereklilik durumunda seyaha en vezgeçmen konusunda sana yardımcı olabilir.
Buna rağmen seyahat etmeğe mecbursan ve herhangi bir sorunla
karşılaşırsan, bulunduğun ülkedeki İsveç Büyükelçiliği ile temas
kurabilirsin.
Ülkelerin çoğunda İsveç Büyükelçiliği ya da Konsolusluğu vardır ve
yurtdışına seyahat eden isveçlilere yardım eder.
Fakat İsveç dışında bulunduğun anlarda polis, sosyal hizmetleri kurumu ve İsveç Büyükelçiliği sana yardım etmekte zorluk çekebilir,
çünkü diğer ülkelerin başka kanunları vardır.
GENİŞ BİLGİLER
İsveç Büyükelçiliğin adreslerini bulmaya çalış ve ne gibi yardımın
alabileciğini oku.
www.regeringen.se
(Büyükelçilik, konsolosluk ve seyahay önerileri kla)
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SEYAHAT ÖNCESI KONTROL LISTESI
Cep telefono ve ek bir sim kar yanına al!
Temas kurmam gerken yerler
□ güvendiğim biri
□ sosyal hizmetleri kurumu
□ polisi.
Kişiye söylenmesi gerekenler
□ eve ne zaman geleceğimi (tarih)
□ evde olmadığım zamanda bu kişi belediyeye haber vermesi lazım
□ evde olmadığım zaman, kendisiyle konuştuğum kişnin
bulunduğum ülkedeki İsveç Büyükelçiliği ile temas kurmasını söylemem lazım.
Aşağıdakileri birisine vermeliyim
□ pasaportumun bir kopyası
□ telefon numaram
□ email adresim.
Aşağıdakilerin telefon ve email adreslerini yanına almayı unutma
□ kendileri ile konuştuğum kişiler
□ bana yardım eden akraba ve yakınların
□ İsveç Büyükelçiliğin.
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Gençlik Kurulu (Ungdomsstyrelsen)
gençlerin yaşamları hakkında bilgi üreten bir kurumdur.
Biz, dernek ve belediyelere ve aynı zamanda uluslararası
işbirliğine destek sağlamaktayız.
Bu klasör www.ungdomsstyrelsen.se/olikasprak
se sitesinden indirilebilir ya da sipariş edilebilir.
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