Zoraki evlilikten
kurtulmanın bir
yolunu buldum.
Sen de bulabilirsin.

İskoçya’da yaşayan pek çok kişi için görücü usulü evlilik, günlük
yaşamın bir parçası kabul edilirken,birini evlenmeye zorlamak
yanlıştır. Zira hayat arkadaşını seçmek herkes için insan hakkıdır.
Zoraki evliliklerde hem erkekler hem de kadınlar duygusal
baskı ve düşük özgüven yaşayabilir. Bazıları ise fiziksel saldırıyla
veya sözlü tacizle karşılaşırlar.
Bu nedenle İskoçya’da, zoraki evlilik mağdurlarına daha fazla
koruma sağlamak amacıyla yeni yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Birinievlenmeye zorlamak artık hapis, para cezasi veya her
ikisini de gerektiren bir suç; ve Zoraki Evlilik Koruma Talimatı
alınmak suretiyle herhangi bir kimsenin sizi evliliğe zorlaması
önlenebilir.
Aynı zamanda sizin, arkadaşınızın veya akrabanızın zorakievlilik
tehdidi altında olması halinde önünüzdeki seçenekleri sizinle
konuşabilecek eğitimli danışmanlar da bulunmaktadır.
Halen zoraki evlilik içinde bulunuyorsanız da bu geçerlidir.
Tavsiye, destek ve koruma için 0800 027 1234 numaralı
hattı arayın. Ücretsiz, gizli ve 24 saat açıktır. Veya daha
fazla bilgi için 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. Zira hayat arkadaşını seçmek herkes için insan hakkıdır.
Zoraki evliliklerde hem erkekler hem de kadınlar duygusal
baskı ve düşük özgüven yaşayabilir. Bazıları ise fiziksel saldırıyla
veya sözlü tacizle karşılaşırlar.
Bu nedenle İskoçya’da, zoraki evlilik mağdurlarına daha fazla
koruma sağlamak amacıyla yeni yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Birinievlenmeye zorlamak artık hapis, para cezasi veya her
ikisini de gerektiren bir suç; ve Zoraki Evlilik Koruma Talimatı
alınmak suretiyle herhangi bir kimsenin sizi evliliğe zorlaması
önlenebilir.
Aynı zamanda sizin, arkadaşınızın veya akrabanızın zorakievlilik
tehdidi altında olması halinde önünüzdeki seçenekleri sizinle
konuşabilecek eğitimli danışmanlar da bulunmaktadır.
Halen zoraki evlilik içinde bulunuyorsanız da bu geçerlidir.
Tavsiye, destek ve koruma için 0808 801 0327 numaralı
hattı arayın.
Hatlar Pazartesi – Cuma günleri sabah 9 – akşam 5 arası açıktır. Sabit hatlardan ve
O2, Orange, T Mobile, Three (3), EE, Virgin ile Vodafone şebekeleri kullanılarak
yapılan çağrılar ücretsizdir.

Veya daha fazla bilgi için
onescotland.org/forcedmarriage sitesini ziyaret edin.

İskoçya eşitliğe inanır.

