Am

Unë kam të drejtën të vendos
Fejesë, martesë, shkurorëzim

Unë vendos.

Çfarë janë situatat e detyruara?
Detyrim mund të shfaqet në situatat më të ndryshme të një marrëdhënieje: Tek vajza të reja dhe djem të rinj në paraprak dhe gjatë të martuarit nëpërmjet familjes. Të rinjtë qëndrojnë nën presion, të lidhin një
martesë, të cilën ata nuk e dëshirojnë, të heqin dorë nga një partner,
të cilin ata e dashurojnë.

Çfarë është një martesë me detyrim?
Një martesë me detyrim është një kurorëzim, për të cilën një ose të
dyja anët detyrohen kundër vullnetit të tyre. Si rregull, martesat me
detyrim janë të lidhura me dhunë psikike, ngandonjëherë edhe me
dhunë fizike dhe paraqitin me këtë një formë të dhunës shtëpiake.
Martesat me detyrim shkelin kundër të drejtave të njeriut dhe mund të
ndiqen në Zvicër ligjërisht nga ana civile dhe penale.

Çfarë është një [vënie] kurore me detyrim?
Një [vënie] kurore me detyrim ekziston atëherë, kur personat për
shkak të sanksioneve ose presionit nga rrethi i tyre, në veçanti nga
familja, ndihen të detyruar për këtë, të mbajnë në fuqi një [vënie]
kurore të lidhur tanimë kundër vullnetit të tyre. Persona, të cilët nuk
lejohet të ndahen, jetojnë në një lidhje kurore të detyruar, edhe nëse
kurora në prejardhje u lidh vullnetarisht. Një lidhje kurore në Zvicër
nuk është e mundur, nëse njëri nga bashkëshortët ose të dy janë
ende të mitur. Lidhjet e kurorës nga të miturit jashtë shtetit në Zvicër
nuk njihen.
Situatat e detyruara prekin gra dhe burra

Ku merrni ju ose persona të prekur ndihmë?
Pika regjionale këshillimi dhe kontakti
Ndihma për viktimat | 071 227 11 00 | info@ohsg.ch | www.ohsg.ch
Vend këshillimi për familjet | 071 228 09 80
info@familienberatung-sg.ch | www.familienberatung-sg.ch
Qendra për mbrojtjen e fëmijëve, Qendra e këshillimit „In Via“
| 071 243 78 02 | invia@kszsg.ch | www.kszsg.ch
Shtëpia e grave | 071 250 03 45 | info@frauenhaus-stgallen.ch
www.frauenhaus-stgallen.ch | 24 h
Policia e kantonit | 071 343 66 66 | Info.KAPO@ar.ch | 24 h

Vende të specializuara dhe platforma informacioni
Platforma specifike të specializuara dhe këshillime | www.zwangsheirat.ch
CQendër kompetence për konflikte ndërkulturore | www.tikk.ch

Netzwerk
Rrjet
dhe koordinim
und Koordination
Rrjeti kundër martesës me detyrim Appenzell Ausserhoden „ZARtwerk“
është një projekt, i cili kryhet në kuadrin e programit federal të luftimit të
martesës me detyrim të Sekretariatit të Shtetit për Migracion „SEM“ në
bashkëpunim me Zyrën konfederative për barazinë e gruas dhe burrit „EBG“.
Informacione të Rrjeti kundër martesës me detyrim Appenzell Ausserhoden „ZARtwerk“ ju gjeni nën: www.ar.ch/zartwerk
Programi federal luftimi kundër martesës me detyrim
Informacione në gjuhë të ndryshme ju gjeni nën:
www.gegen-zwangsheirat.ch

Martesa me detyrim ose [vënie] kurore me detyrim?
Dyshoni ose dini ju që dikush në rrethin tuaj qëndron nën presion, të martohet me një person, me të cilin ajo ose ai nuk dëshirojnë të martohen?
Pyesni ju veten, si të mund të veproni ju, nëse ju tregon dikush që martesa është e mbarsur me konflikte ose bile e dhunshme dhe personi nuk
lejohet të ndahet?

Kështu mund të ndihmoni ju më së miri një person që
qëndron nën detyrim:
Mos veproni me nxitim. Lini ju së pari të këshilloheni nga një vend i specializuar. Ky qëndron nën detyrimin për heshtje dhe i këshillon të prekurit po
ashtu anonim.
Veproni ju vetëm në marrëveshje me personin e prekur dhe i siguroni ju
atij, se do të veproni me fshehtësi.
Në rast të rrezikimit akut duhet të tregohet një strehim në një shtëpi grash
ose për të rinj në një shtëpi mbrojtjeje. Edhe policia mund t‘ju ndihmojë
juve më tej.
Merrini ju me seriozitet situata të mundshme të rrezikimit para pushimeve.
Në vendin e punës ose në shkollë: Iu mundësoni ju personave të prekur thirrje
telefonike nga biznesi/zyra ose nga shkolla. I vini ju atij aq kohë në dispozicion, sa
i nevojitet, për të marrë në konsideratë një terminë në një vend të specializuar.
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Dhe shumë e rëndësishme: Tërhiqni ju gjatë kësaj pa përjashtimin vende të
specializuara, asnjë farefis ose persona nga rrethi i të prekurit. .

