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duyuramiyorsaniz,
yardım alacaksınız!

MiRA-Senteret
Storgata 38, Oslo

Postboks 1749 Vika
NO-0121 Oslo

Telefon 22 11 69 20
www.mirasenteret.no

ungejenter@mirasenteret.no

Genç kızlar için 
olusturulmus payla ım a~gı
size su hizmetleri sunuyor:

Zorla evlilik/nesiller
arasındaki çeli kiler

konusunda danı manlık
hizmeti.

Okulda/i yerinde 
kar ıla ılan sorunların

çözümü için yardım.

Seminerler, kurs vb.
bilgilendirme çalı ması.

Veya sadece birisiyle
konu ma ihtiyacı mı

duyuyorsunuz?

Bizimle ba~glantı kurunuz!
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Ailenizin sizi evlendirmek
istemesi ve sizin istememeniz
halinde, HAYIR DEY

.
IN

.
IZ!

Çok az aile çocuklarına kötülük
yapmak ister. Ancak, bu bazen
gercekle mektedir. Bu durumda
bilmeniz gereken, yardım talep
etme hakkınızın bulundu~gudur.

K
.
IMSENIN sizi evlilik yapmanız

için zorlamaya hakkı yoktur!

Ayrıca,zorlama 
yasadı ıdır. Tarafların
onaylamadı~gı bir evlilik
zorla evliliktir. 
ZORLAMAYA 

.
IZ

.
IN YOKTUR!

Bunun hiçbir mutlak çözümü ve
kesin gerçe~gi bulunmamaktadır.
Ancak bunlardan birinin dı ında:
«Zorlama mutluluk için kötü 
bir çıkı noktasıdır.»!

Gorucu usuluyle evlendirmek,
severek evlenmekten daha kötü
de~gildir. E bulmada bu iki yöntemin
ortak yanı, bunların hiçbirinin
mutluluk garantisi vermeyi idir.

Birilerini gorucu usuluyle evlendirmek
ile onlari evlenmeye zorlamak
arasında çok büyük fark vardır.
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