Isviçre’ de evlenmek ve evlilik
Ebeveynler için bilgilendirme broşürü

Çocuğunuzun geleceğine dair düşünüyor musunuz?
Çocuğunuz kiminle yuva kuracak?
İsviçre’de evlilik ve aile konularına yönelik
bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Isviçre’deki yasal durum

Aileler çocuklarının ileriki yaşamlarının nasıl olması gerektiği
konusunda farklı öngörülere sahiptirler. Bunu yaparken İsviçre’de
geçerli olan yasal düzenlemeleri dikkate almak gerekir. Bu
düzenlemelere göre:
Her birey, evlenip evlenmemeye, kiminle ve ne zaman 			
evleneceğine kendisi karar vermek hakkına sahiptir.
Evlilik özgür iradeye bağlı olarak yapılmak zorundadır. Aksi halde
kanunen geçerli değildir.
Hiç kimse zorla evlilik yapmaya zorlanamaz. Aksi halde 5 yıla
varan hapis cezası yaptırımı uygulanır.
Kanunen reşit olmayanların evliliklerine, yurt dışında evlenmiş
olsalar bile, tolerans gösterilmez.
Zorla evlilik veya reşit olmayanların evlilikleri söz konusu 		
olduğunda, aile birleşimi nedeniyle eşlerin İsviçre’ye getirilmesi 		
mümkün değildir.
Kadın ev erkek bütün alanlarda eşit haklara sahiptir.
Her kadın ve her erkek boşanma hakkına sahiptir.

« Önemli olan oğullarımızın sevgi
evliliği yapmalarıdır.»
(Davide, 45, Sicilya)

«Ben geleneklere karşı değilim 		
fakat zoraki evliliğe karşıyım.»
(Şehriban, 36, Türkiye)
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« Benim kızlarım kendileri seçerler.
Bu benim için önemlidir.»
(Hassan, 59, Iran)

Danışma
Daha fazla bilgi veya aracılık anlamında bir görüşme için aşağıdaki
danışma yerlerinden herhangi birisine başvurabilirsiniz:
Danışma merkezleri
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
Aile danışmanlığı merkezleri
Basel-Stadt: Familien- Paar- und Erziehungsberatung
Tel: 061 686 68 68, www.fabe.ch
Baselland: Adreslere www.fejb.ch sayfasından ulaşabilirsiniz
Acil durumlarda
Polis acil Tel.: 117, www polizei.ch

