Zoraki evlilikten
kurtulmanın bir
yolunu buldum.
Sen de bulabilirsin.

For lots of people, arranged marriages are part of everyday life in Scotland.
But being forced to marry is wrong.
It’s everyone’s human right to choose their own partner.
That’s why legislation has been introduced in Scotland to provide greater
protection to victims of forced marriage. Forcing someone into marriage
is now a criminal offence, punishable by up to seven years in prison,
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Dolayısıyla eğer zoraki evlilik veya zoraki evlilik tehdidi, sizin veya
tanıdığınız birinin üzerinde baskı oluşturuyorsa yardım alabilirsiniz.
Bunun zor olabileceğini biliyoruz ama lütfen korkmayın.
Kendi geleceğinizi kontrol altına alabilirsiniz.
Tavsiye, destek ve koruma tam güven içinde sağlanır.
Daha fazla bilgi için 0800 0271234 numaralı hattı arayın veya
onescotland.org/forcedmarriage sitesini ziyaret edin.

İskoçya eşitliğe inanır.

Kiminle evleneceğime
ben karar vereceğim.
Başka hiç kimse değil.

İskoçya’da yaşayan pek çok kişi için görücü usulü evlilik, günlük yaşamın
bir parçası kabul edilirken birini evlenmeye zorlamak yanlıştır.
Bu nedenle İskoçya’da, zoraki evlilik mağdurlarına daha fazla koruma
sağlamak amacıyla yeni yasal düzenlemeler yapılmıştır. Birini evlenmeye
zorlamak artık ceza gerektiren bir suç; ve Zoraki Evlilik Koruma Talimatı
alınmak suretiyle herhangi bir kimsenin sizi evliliğe zorlaması önlenebilir.
Dolayısıyla eğer zoraki evlilik veya zoraki evlilik tehdidi, sizin veya
tanıdığınız birinin üzerinde baskı oluşturuyorsa yardım alabilirsiniz.
Bunun zor olabileceğini biliyoruz ama lütfen korkmayın.
Kendi geleceğinizi kontrol altına alabilirsiniz.
Tavsiye, destek ve koruma tam güven içinde sağlanır.
Daha fazla bilgi için 0800 027 0327 numaralı hattı arayın veya
onescotland.org/forcedmarriage sitesini ziyaret edin.

İskoçya eşitliğe inanır.

