Li siwîss zewac û sû / kulfet
Agadarîya nivîskî jibo malbatan

Gelo ji bona paşeroja zarokên xwe fikrek we heye?
Zarokên we bi kêre malbatîyek ava bike?
Hun li Siwiss derbarê zewac û malbatî
(mêr û Jin) ji vir dikarin agadarî bigrin.

Rewşa zagonî ya Swîss

Ji bona çavkanîya jîyanên zarokan de, dê û bav pêşneyarên wan
ê cûda hene. Ger li gor Kanunên esasî ya Swiss mere tev bigere.
Kanunên esasî wer dinivîse:
Mafê her kesî heye ku binirxîne, kêngê û bi çi awahî bizevice.
Zewac du alî (jin û mêr) bixwazin dikarin bi davî bînin, wer nebe
ne kanûnî ye.
Kes nikare bi zore yekî bizewîcîne, Ger wer bibe hetanî 5 salan 		
cezayê hepsêjî heye.
Salên wan bicûk be tu carî nayê kabul kirin, li derweyê welat
bizewicin jî nayê pecirandin.
Kesên ku bi zorê an jî salên bicuk bên jewicandin wek malbat
anîna wan li swîss nayê kabul kirin.
Ev kanûn ji bo Jin an Mêr her dem wek heve.
Mafê her jin û mêr heye ku, li gor kanûnan, jewaca xwe bi davî bîne.

« Ya girîng zarokên me bi heskirin
û bidil bizewicin.»
(Davide, 45, Sizilien)

« Ez ne li dijî kewnesopîyême
lê dijî zewaca zorê me.»
(Şehriban, 36, Tirkî)

Dê û Bavêminên hêja,
wusa
Demeke dirêj �unda nameyek
zore . Cûdanivîsandin ji bo min geleke
hat, gelek �evan
buyina me bi min pir zor
her roj bala wî
bê xewn mam. Raste , ez jî
î bu bi hêrs an
de bum: Dibe ku hêvî �ikest
., tu ji bo min
jî bi �ek bu. Ez ba� dizanim
ji te hesdikim,
ti�tên ba� difikirî lê ez jî pir
sneki re nikari
lê jîyana xwe bi kesê ku he
name�e .
bimesîni . Bê heskirin zewac

u ji min aciz
Bi kerema xwe bi mere nebe
û ciwantîya
nebe! Tu navbeyna zaroktî
rêya xwe
minî , ez bi xwe dixwazim
ku hêsan nebe
bibînim. Ev rê ji bo te dibe
o min dil
lê ez soz didim te ku ev jib
xurt difikirim
xwe�îyêk be . Ez bi hêvîyek
e�î em d�
ku bê neyartî rojeke bi kêfxw
arim hilbibikaribin bên ba hev. Ez dik
ez jî wek malbata
jêrim, hêvîya min eve ku,
xwe bim.
Ji dil Kîza we

« Kîza min bixwe bijartîye.
Ev ji bo min girînge.»
(Hassan, 59, Iran)

Şîret
Ji bona agadarîya ber fireh an jî ji bona ru bi ru peyîvîn adres û
telefonên ku me lijêr nivîsine, hun dikarin pêyvendî deynin:
Büroya serlêdanê
www.zwangsheirat.ch, Tel: 021 540 00 00
info@zwangsheirat.ch
Basel-Stadt: GGG Ausländerberatung
Tel: 061 206 92 22, www.ggg-ab.ch
Baselland: Ausländerdienst / ald
Tel: 061 827 99 00, www.ald-bl.ch
Beratungsstelle für binationale Paare und Familien
Tel: 061 271 33 49, www.binational-bs.ch
Opferhilfe beider Basel, Tel: 061 205 09 10
www.opferhilfe-beiderbasel.ch
Ji bona malbatan büroya serlêdan
Basel-Stadt: Familien- Paar- und Erziehungsberatung
Tel: 061 686 68 68, www.fabe.ch
Baselland: Die Adressen finden Sie unter www.fejb.ch
Alîkarîya pêşîn
Polizeinotruf Tel: 117, www.polizei.ch

