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1. Zoraki evlilik
... taraflardan birinin ya da ikisinin yoğun baskı, şiddet altında
veya zor kullanılarak ikna edildiği bir evlilik türüdür.
... bir tür ailevi şiddet ve de cinsel şiddettir. zoraki evlilik kesinlikle „kültürel veya geleneksel çeşitliliğin“ ifadesi değildir.
Bir kız veya genç bir kadın evlenmeye direnirse, bu kişi üzerine fiziki, psikolojik ve sosyal baskı uygulanır. Genelde duygusal
şantaj yapılır.
•• Sosyal baskı tehdit, duygusal baskı (örneğin ailevi ilişkilerin
kesilmesi gibi) veya aşağılayıcı ve kontrollü muamele yoluyla
uygulanır.
•• Aşırı vakalarda fiziksel veya cinsel şiddet, kaçırmalar ve kapatmalar bile söz konusudur.
Zoraki evliliği haklı gösterecek hiçbir şey yoktur.
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2. Tehdit edilenler ve mağdurlar

... genelde reşit olmayan veya genç yetişkin olan ve iki ya da
üç nesildir burada yaşayan Avusturya vatandaşlarıdır.
Gençliklerinin büyük bir kısmını kendi memleketlerinde
geçirmiş olan göçmenler de Avusturya‘da kendi içlerinde zoraki
olarak evlendirilmektedir.
Sebepler şunlar olabilir:
•• Geleneklere bağlılık
•• Aile şerefi
•• Genç kadının cinselliğini veya özgür davranışını kontrol
•• Yoksulluk veya maddi güvence gibi ekonomik nedenler (aile
için de)
•• Göç etme ve oturum izni alma imkanı
•• Memleketle olan bağların sıkılaştırılması
•• Ebeveynler üzerinde toplumsal ve aile içi baskı
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3. Zoraki evliliğin etkileri

... özellikle kızlar ve genç kadınlar için ciddi düzeydedir.
•• Zoraki evlilik döneminde meydana gelen cinsel ilişkiler tıpkı bir
seri tecavüz gibi algılanır.
•• Birçok vakada kızlar veya genç kadınlar okullarını ya da mesleki
eğitimlerini bırakmaya zorlanır.
•• Bunun neticesinde kadın erkeğe bağımlı hale gelir ve maddi
açıdan tamamen erkeğin insafındadır.
•• Okul bitirmemiş veya mesleki eğitim almamış olmak aynı zamanda şu anlama gelir: Özgürlüğün kısıtlanması.
•• Zoraki evliliklerde birçok kadın depresyona girer. Kendilerine
zarar verirler, intihar etme riskleri yüksektir veya kronik psikosomatik hastalıklar çekerler.
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4. Avusturya‘da zoraki evlilik yasaktır

... ve bir suç teşkil eder, yani savcılık bu suç eylemine karşı
soruşturma başlatmalıdır.
Bir suç eylemiyle ilgili, konu hakkında bilgisi olan herkes
suç duyurusunda bulunabilir. Bu eylem 5 yıla kadir hapisle
cezalandırılabilir.
Zoraki evliliğin suç sayılmadığı ülkelerde bu tip evlilikler
yapılsa bile bu eylem bir suç olmaktan çıkmaz.
Ceza davalarında zaman aşımı ancak mağdurun 28 yaşına
girmesiyle başlar. Zoraki evlilik Avusturya makamları tarafından
geçersiz sayılabilir.
Ceza yasasına göre
...başka bir kişiyi şiddetle veya tehlikeli tehditle veya ailevi
ilişkilerin kesilmesi tehdidiyle Zoraki evliliğe veya birlikte
yaşamaya zorlayan kişi zoraki evlilik suçunu işlemiş olur,
dolayısıyla şu kişiler de suç işlemiş olur:
•• zoraki evlilik sürecine iştirak etmiş olanlar, yani taraflar, ebeveynler, yardımcılar;
•• evlendirme maksadıyla genç bir insanı
–– zor kullanarak yurtdışına götüren
–– veya gencin zorla yurtdışına gitmesini sağlayan
–– veya genci kandırarak yurtdışına götüren
herkes

8

5. Zoraki evliliğe karşı direnmeniz

en tabi hakkınızdır!
Önemli olan bu süreçte yardım alınmasıdır, çünkü tek başına
mücadele etmek zordur.
Siz ve birçok genç insan benzer bir durumda olduğu için bu
tip vakalarda yardım sağlayan danışmanlık merkezleri kuruldu.
•• Birlikte çözüm aramak ve yardım almak için bu danışmanlık
merkezlerinden birine başvurun.
Zoraki evlilik tehdidiyle karşı karşıya kalanlara veya mağdurlara
yönelik danışmanlık, destek, arabuluculuk ve kriz müdahalesiyle
ilgili özellikle Orient-Express adlı kadın merkezi uzmanlaşmıştır:
1020 Wien, Schönngasse 15-17 / Top 2
Telefon: +43 (1) 728 97 25
office@orientexpress-wien.com
Ayrıca „Orient-Express“ derneği tarafından tahsis edilen „acil
sığınma barınakları“ mevcuttur.
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6. Yurtdışında Zoraki evlilik korkusu

Yurtdışında evlendirilme tehlikesine karşı birkaç ipucu vermek
istiyoruz:
•• Güvendiğiniz bir kişiye gideceğiniz yerin adresini ve telefon
numarasını verin.
•• Pasaportunuzun fotokopisini çıkarın.
•• Yerel mahkemeye veya pasaportu veren makama başvurun ve
burada fotokopiyi tasdik ettirin.
•• Yanınıza yeterince para alın (Euro/yabancı ülke kuru).
•• Yurtdışında da çalışan kontörlü bir cep telefonu temin edin.
•• Avusturya
Büyükelçiliğinin/Konsolosluğunun
telefon
numarasını alın.
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7. Tehdit altında olan kişilerle konuşurken

... onların özgüvenlerini güçlendirmek ve onlara „HAYIR“ diyebilmeleri noktasında destek vermek çok önemlidir.
•• Mağdur kişilerle konuşmak için zaman ayırın, acele etmeyin.
•• Dışarıdan biri olarak zoraki evliliğin söz konusu olup olmadığını
tespit edemezsiniz; mağdur kişinin burada olayı algılayış biçimi
önemlidir. Bu kişiyle sonraki süreç hakkında konuşun.
•• Özel danışmanlık merkezleri hakkında bilgi verin (adresleri
diğer sayfada) veya bu tip bir kurumla irtibata geçin.
•• Her ne kadar sizinle konuşmak mağdur kişi için büyük bir
yardım olsa da bu özel kurumlar mağdurlara profesyonel hizmet verir ve sizi sorumlu olmaktan azleder.
•• Mağdur kişinin ailesiyle konuşmayın, bu işi danışmanlık merkezindeki uzmanlara bırakın.
•• Bir arkadaşınızın zorla evlendirileceğinden şüpheleniyorsanız
ve arkadaşınız konuyla ilgili sizinle konuşmak istemiyorsa/
konuşamıyorsa: Kendi başınıza yardım etmeye çalışmayın;
durumu daha da kötüleştirebilirsiniz. Bir danışmanlık merkezine başvurun, bu merkez sizinle birlikte arkadaşınıza yardımcı
olacak bir yol bulacaktır.
•• Mağdurla irtibatınızı kesmeyin. Nasıl irtibatta kalabileceğinizi
ve kimsenin kontrol edemeyeceği hangi iletişim yollarını
kullanacağınızı (e-posta, cep telefonu, posta) konuşun.
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8. Öğretmenler, yöneticiler ve mesleki
eğitim verenler
... yardımcı olabilir; bunun için mağdura şu imkanları
vermeliler:
•• okulda veya işyerinde bir danışmanlık merkeziyle irtibata
geçme,
•• okul zamanı/iş zamanı esnasında danışma randevularına
gitme.
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9. Avusturya‘daki başvuru merkezleri
Orient-Express

Kadınlar için danışmanlık, eğitim ve kültür girişimi
1020 Viyana, Schönngasse 15-17, Top 2
Telefon: +43 (0) 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com
Kadınlarda zoraki evliliğe karşı online danışmanlık platformu
www.gegen-zwangsheirat.at
DIVAN
Kadın göçmenlere özel danışmanlık merkezi
8020 Graz, Mariengasse 24
Telefon: 0676 88015 744
www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/migrantinnenfluechtlinge/beratung-betreuung/frauenspezifischeberatungsstelle-fuer-migrantinnen-divan/
Şiddete karşı kadın yardım hattı
Telefon: 0800 222 555 (günün yirmi dört saati, ücretsiz)
www.frauenhelpline.at
Bütün eyaletlerde müdahale merkezleri/şiddetten korunma
merkezleri
www.gewaltschutzzentrum.at
Kadın başvuru merkezleri ve diğer kadın ve kız danışmanlık
kurumları
www.bmgf.gv.at/home/Frauen_Gleichstellung/Anlaufstellen_
Frauenberatung/Beratungseinrichtungen
Fem:İndirmek için HELP-App
www.bmgf.gv.at/home/femHelp_App
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