
Zorla Evlendirme

Sen, HAYIR deme 
hakkına sahipsin!!

Bremerhaven’de yardımcı 
olabilecek kurumlar 

Danışma Merkezleri 
AWO-Fachdienst Migration & Integration 

Jugendmigrationsdienst der AWO 
Luise-Schröder-Straße 9 b I 27578 Bremerhaven 
Telefon: 0471 . 800 38 01 I www.jmd.de
Görüşme saatleri: Pazartesi ve Çarşamba: 9.00-12.00 ve
14.00-16.00; Cuma: 9.00-12.00 ve diğer günler terminli 

Mädchen Telefon / Jungen Telefon
Weserstraße 198 I 27572 Bremerhaven 
www.jugendhilfe-bremerhaven.de
Kızlar için: Telefon: 0471 . 860 86 
Görüşme saatleri: Pazartesi ve Salı: 9.00-13.00; 
Çarşamba: 14.00-17.00; Perşembe: 14.00-17.00
Oğlanlar için: Telefon: 0471 . 820 00
Telefonla görüşme saatleri: Pazartesi ve Salı: 10.00-13.00;
Çarşamba: 16.00-18; Perşembe: 14.00-17.00;
diğer zamanlar için: Telesekretere başvuru 

Für Notfälle: der Kinder- und Jugenddienst 
(Çocuklar ve gençler için acil yardım) 

Telefon: 0471 . 308 72 22

Kadın Sığınma Evleri
Frauenhaus Bremerhaven 

Telefon: 0471 . 830 01 (gece ve gündüz)

Bremen’de yardımcı 
olabilecek kurumlar

Danışma Merkezleri  
AWO-Fachdienst Migration & Integration

Am Wall 113 I 28195 Bremen 
Telefon: 0421 . 337 71 88 I www.awo-bremen.de
Görüşme saatleri: Pazartesi: 10.00-12.00; 
Salı: 13.00-17.00; Perşembe: 9.00-12.00  

Mädchenhaus Bremen e.V. 
Danışma merkezi
Rembertistraße 32 I 28203 Bremen I Telefon: 0421 . 336 50 30 
www.maedchenhaus.bremen.de 

Bremer JungenBüro
Schüsselkorb 17 I 28195 Bremen I Telefon: 0421 . 59 86 51 60
www.bremer-jungenbuero.de
Telefonla görüşme saatleri: Pazartesi: 10.00-12.00;
Perşembe: 14.00-16.00; diğer zamanlar için: Telesekretere başvuru 

Kinder- und Jugendschutztelefon (Çocuklar ve gençler icin)
Telefon: 0421 . 699 11 33 (gece ve gündüz)

Kadın Sığınma Evleri 
Frauenhaus der AWO Bremen 

Telefon: 0421 . 23 96 11 (gece ve gündüz)  
Autonomes Bremer Frauenhaus 

Frauen helfen Frauen e.V. 
Telefon: 0421 . 34 95 73 (gece ve gündüz) 

Autonomes Bremer Frauenhaus Bremen-Nord 
Frauen helfen Frauen e.V.
Telefon: 0421 . 636 48 74 (gece ve gündüz) 

Mädchenhaus Bremen e.V. 
Acil servis telefonu: 0421 . 34 11 20 (gece ve gündüz)
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Bremen’de de genç kadın ve kızların (bazen de genç erkeklerin) zorla 
evlendirildiğine dair, yeterli örnek mevcuttur. Halbuki bu insanlar bu-
rada okula gitmiş ve kendi ataerkil aile yapısının yanında, özerk yaşam 
biçimiyle de tanışmışlardır.
Ne yazık ki bu insanların okul arkadaşları, öğretmenleri ve diğer 
arkadaşları ancak iş işten geçtikten, kızlar çoktan evlendirilmiş veya 
anne babalarının yurdunda “ortadan kaybolduktan”  sonra bu zora 
dayalı evlilikten haberdar olmaktadırlar.
Bizler, hepimiz bu konuda hassasiyet göstermeli, onların ne zaman 
zor durumda oldukları ve bizim desteğimize ihtiyaç duyduklarını ayırt 
edecek bir bilince erişmeliyiz.

Genç kızları kendilerine güvenme konusunda 
güçlendirmeliyiz! 

Almanya toplumunda her insan eşlerini kendi hür iradeleri ile seçme 
hakkına sahiptir. Bunu herkes bilmelidir ve bu hak için mücadele 
etmelidir. Özellikle Göçmen dernekleri ve kamuoyu da sorumluluk üst-
lenmelidir. Kendi genç nesillerinin geleceklerini garanti altına almak ve 
zorla evlendirilmeye karşı çıkmak, onların ertelenmez görevi olmalıdır. 

Danışma Merkezleri ve Kadın 
Sığınma Evleri yardımcı olabilirler 

Bremen ve Bremerhaven’de zor durumda olan genç kız ve kadınların 
yanında yer alan ve güç durumda kaldıkları zaman sığınabilecekleri  
Kadın Sığınma Evleri veya sadece danışma ve rehberlik hizmeti sunan 
Merkezler mevcuttur.

Eğer sen istersen, danışma merkezleri veya dini bir 
kurum, sen ve ailen arasında arabuluculuk yapabilirler!

Şimdiye kadar elde edilen deneyimler gösteriyorki, taraflar ile hep 
beraber yapılan görüşmeler sayesinde, bir çok zorla evlendirme 
önlenebilmiş ve böylece kişilerin boşanmayla bitecek acılı bir süreci 
yaşaması da engellenmiştir.

Danışma hizmeti veren merkezler bu önleyici çalışmaları sayesinde 
genelde (şiddet ile bağlantısı bulunan) bu olumsuz sonuçları gözler 
önüne sermektedirler!! 
Genç kızlar ve kadınlar alışılmışın dışındaki vakalarda, Kadın Sığınma 
Evlerinde korunma altına alınırlar. Oralarda çalışan deneyimli Sosyal 
Hizmet Uzmanları olanakları ölçüsünde anne ve babalarla görüşerek, 
planlanmış veya gerçekleştirilmiş zora dayalı evlilikten kurtarmak için 
bir yol ararlar. 

Tüm Yardım Kurumları Sır Mükellefiyeti altındadır.

Kızlar ve genç kadınlar 
zorla evlendiriliyorlar 

Zorla evlendirilme dünya çapında yaygındır. Bu vakalar 
sadece Müslüman Ailelerde değil, tüm geleneksel Erkek 
Toplumlarında görülür.

1948 tarihli İnsan Hakları Genel Bildirgesine göre evlilik, ancak eşlerin 
özgür iradeleriyle karar vermeleri sonucu gerçekleşir.
Anayasa zorla evlendirilmeyi yasal açıdan yasaklasa bile (Anayasa, 
madde 1 ve 2), Almanya ‘da kızların ve genç kadınların – genelde 
şiddet, psikolojik baskı ve terrör uygulanarak- kendi istekleri dışında 
evlenmeye zorlandıkları bir çok vaka mevcuttur.
Zorla evlendirilen bu insanlar düğünden sonra eşlerinin cinsel istekle-
rine boyun eğmek zorunda kalmaktadırlar. Bunların bir çoğunun evlilik-
leri esnasında tecavüze uğradıkları ve istemeden hamile kaldıkları da 
bir sır değildir. 

Zorla evlendirilmenin yarattığı sorunlar ve kadınların istemedikleri 
bir evlilikte çektiği acılar, artık daha da etkin bir şekilde kamuoyunun 
bilincine taşınmalıdır.   

Zorla evliliğe maruz kalan kızların ve 
genç kadınların desteğe ihtiyacı vardır


