Hayatınla ilgili kararları
sen verirsin

Dikkatli ol.
İşaretleri zamanında tanı

(Hâlâ) Hollanda’da olduğunda neler yapabilirsin?

Senin için yurtdışında zorla evlendirilme veya terk
edilme tehdidi mi söz konusu? Bunları önlemek için
neler yapabileceğini aşağıda okuyabilirsin. Ve bunların
halihazırda gerçekleşmiş olduğunda yapabileceklerini
okuyabilirsin.

Çoğu zaman zorla evlendirme veya terk edilme
konusunda bir planının hazırlandığına dair işaretler
vardır. Örneğin, ebeveynlerin, eşin veya ailen
birdenbire daha katı şekilde davranırlar. Artık bazı
şeyler (dışarı çıkmak, gezmek, çalışmak, arkadaşlarla
takılmak) yasaklanırken, başka şeyleri (evde kalmak,
“güzel” giysiler giymek veya başörtüsü örtmek) de
yapman gerekiyor.

Güvenlik » Harekete geçip yardım görevlileri

Zorla evlilik nedir?

İSTEĞIN DIŞINDA
EVLENMEK MI?
YURTDIŞINDA TERK
MI EDILDIN? BUNLARIN
OLACAK OLMALARINDAN
KORKUYOR MUSUN?

Evlenmek, senin hayatında büyük bir adımdır. Kiminle
evleneceğine kendin karar verebilmelisin. Bazı gençler
ve genç erkekler ile kadınlar, eşlerini
seçmekte özgür değildir. Ebeveynler
ve/veya aile, bir aday arar ve onları o
kişiyle evlenmeye zorlar. Bazen bunu
sadece sözle, bazen de tehdit, şantaj
ve şiddetle yaparlar. Buna zorla evlilik
denir ve cezalandırılır bir husustur.

Terk edilme nedir?
Diyelim ki bir tatil veya aile
ziyareti için yurtdışına gittiniz ve
birdenbire Hollanda’ya dönmenize
izin verilmedi. Veya Hollanda’da bir
uçağa bindirilirsin. Hollanda’daki tüm
bağlantıları kesmelisin. Ebeveynler,
akrabalar veya eşin, yurtdışında,
ailenin gözetiminde veya katı bir
yatılı okulda kalmanın daha iyi
olduğunu düşünüyor. Pasaport,
oturma izni, telefon ve banka kartı
elinden alınır. İşbirliği yapmak
konusunda çok ağır baskı altına
konulursun. Bu duruma terk edilme
denir. Bu evcil şiddettir.

Bazen ailede birdenbire gerginlikler veya sorunlar
ortaya çıkar. Bazen aniden birlikte tatile çıkman veya
yurtdışına gitmen gerekir. Ya da terk edilme ya da
zorla evlendirme konusuyla tehditte bulunulur.
Bu tür işaretleri ciddiye al. Bir şeylerin
olduğundan şüphelendiğinde, yardım iste.

ile iletişime geçersen, bunu kimsenin seni
dinlemediğinden emin olduğun bir zamanda yap.
Gereksiz riskler alma.

Birileriyle bu konu hakkında görüş » Yakın bir
arkadaşınla veya güvendiğin bir yakınınla konuş ve
onlara neyden korktuğunu anlat.

Dikkat: acil bir
durumda veya
güvensizlik
durumunda her
zaman 112’yi ara!

Bu aynı zamanda aile hekimi, bir öğretmen veya
belki bir eğitmen veya semt görevlisi de olabilir.
Ayrıca her zaman Veilig Thuis’ün (0800 - 2000)
yardım görevlilerini de anonim olarak arayabilir veya
www.veiligthuis.nl aracılığıyla sohbet edebilirsin.
Ayrıca chatmet.fier.nl veya Sterk Huis
www.sterkhuis.nl/contact üzerinden Fier çalışanları
ile de güvenle sohbet edebilirsin.

Hollanda’da kal » Hollanda’da kalmaya çalış. Risk
altında olduğunu mu düşünüyorsun? O halde gitmeden
önce Hollanda’da yardım edinmeye çalış.

Geri dönüşün mümkün olmasını sağla » Yurtdışı
seyahati kaçınılmaz mıdır? Bu durumda, Hollanda’ya
daha sonraki bir tarihte geri dönmeyi mümkün kılmak
için gitmeden önceki haftalarda önlem al.
• Yardım kuruluşların ve gizli danışmanının telefon
numaralarını cep telefonunda bulundur. Telefonun
elinden alınma durumu için numaraları bulutta sakla
veya bir yere not et. Bunları gizli bir e-posta adresine
de gönderebilirsin.
• Veya özellikle Hollanda ile iletişimde kullanmak için
bagajında yeterli bakiyeye sahip ikinci bir telefon
veya kontörlü kart getir. Bunları iyi şekilde sakla.
• Dışişleri Bakanlığının içinde Hollanda büyükelçiliklerinin
iletişim verileri bulunan ReisApp adında uygulamasını
indir.
• Pasaportunun ve oturma izninin bir kopyasını veya
fotoğrafını çekip kendine e-posta olarak gönder.
Ayrıca bir çıktısını da yanında getir. Pasaportun
elinden alındığında, tüm veriler yine de hâlâ elinde
olacaktır. Bu durumda elçilik yeni seyahat belgelerini
daha hızlı bir şekilde hazırlayabilecektir.
• Diğer bilgileri de kendine e-posta olarak gönder:
adresler, uçuş detayları, yakın zamanda çekilmiş bir
vesikalık fotoğraf ve Vatandaş Hizmet Numarası (BSN).
• Yanına bir miktar para al ve bunu iyi şekilde sakla.

Yolculuk öncesinde güvendiğin biriyle görüş. Endişelerini
paylaş ve uçuş, konaklama ve planlanan dönüş uçuşuyla
ilgili tüm ayrıntıları bildir. Bu şekilde bu kişi, daha sonra
Hollanda’ya dönüp dönmediğini kontrol edebilecektir.
Ayrıca geri dönmezsen ne yapacağın konusunu da onunla
kararlaştır. Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en
Achterlating (LKHA) (Zorla Evlendirilme ve Terk Edilmeyle
ilgili Ulusal Odak Noktası) ile temas kurmak gibi.
LKHA, yurtdışında evlenmeye zorlanman veya terk
edilmen durumunda yardım alabileceğin Hollanda’daki
yegâne merkezi kuruluştur. Bakım sağlayıcılar, çok fazla
deneyime sahip uzman kişilerdir.

Yurtdışında olduğunda
neler yapabilirsin?
Önce güvenlik
Güvenliğine çok dikkat et ve sadece başka kimsenin seni
dinlemediğinden emin olduğun bir zamanda büyükelçilik
veya Hollanda’daki yardım görevlileri ile iletişime geç.
Gereksiz riskler alma.

Hollanda büyükelçiliği
Kalmak zorunda bırakıldığın ülkedeki Hollanda
büyükelçiliği ile iletişime geç. www.nederlandwereldwijd.nl
web sitesinde bir elçilik veya konsoloslukla iletişime
geçmek için ülkenin adını girebilirsin.
Tüm Hollanda büyükelçiliklerinin iletişim bilgileri
ReisApp’ta da bulunabilir. Bu uygulamayı, Apple App
Store veya Google Play Store’dan indirebilirsin.
Büyükelçilikle iletişime geçerken, neler olduğunu ve
zorla evlendirilme veya terk edilme ile karşı karşıya
olduğunu her zaman açıkça belirt. Bu durumda sana
doğru şekilde yardım edilecektir. Randevu almak için her
zaman önce ara veya e-posta gönder. Böylece elçiliğin
açık olduğundan emin olursun.

Büyükelçiliğe ulaşamıyor musun veya akşamları
ya da hafta sonları aramayı mı tercih ediyorsun?
O halde Dışişleri Bakanlığının 7/24 numarasını kullan:
+31 247 247 247.
Veya 7/24 WhatsApp numarasını: +31 682 837 796.
Dikkat: bu numara ile arama yapılması veya kısa (SMS)
mesaj ile yazışma yapılması mümkün değildir.
Bulunduğun ülkede büyükelçilik yok mu?
O halde 7/24 numarayla iletişime geç.

Hollanda’daki yardım görevlileri
LKHA’nın yardım görevlileriyle doğrudan iletişime
de geçebilirsin: +31 70 345 43 19 veya
LKHA@veiligthuishaaglanden.nl.

Geri dönüş sonrasında
LKHA’nın yardımıyla Hollanda’ya döndüysen, LKHA sana
geçici barınak sağlayacaktır. Bundan sonra, LKHA bakımı
yeni ikamet yerinizdeki yardım görevlilerine aktaracaktır.
Ancak, tehdidin nihayet geçip geçmediğini ve ihtiyacın
olan yardımı alıp almadığını görmek için bir buçuk yıl
daha izleme yapılacaktır.

Büyükelçilik ne yapar?
Büyükelçilik önce Hollanda vatandaşlığına veya geçerli
bir oturum statüsüne sahip olup olmadığını kontrol eder.
Büyükelçilik ancak o zaman LHKA’ya zorla evlendirilme
veya terk edilme durumunu bildirebilecektir. Senin
rızan olmadan hiçbir şey yapılmaz. Bundan sonra ne
olacağı, duruma bağlıdır. Örneğin büyükelçilik, geçici
bir konaklama yeri bulmaya çalışabilir ve Hollanda’ya
dönebilmek için yeni seyahat belgeleri hazırlayabilir.

LKHA bir ihbardan sonra ne yapar?
LKHA’dan bir görevli seninle iletişime geçecektir. Ve
tam olarak neyin söz konusu olduğunu araştıracaktır.
Evlenmek zorunda kaldığında veya terk edilmiş
olduğunda LKHA, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte
Hollanda’ya dönmene yardımcı olacaktır.

Tanıdığın mağdur kişiler mi var? » Zorla evlendirilme
veya terk edilme mağduru olabilecek bir aile üyesi,
arkadaş veya tanıdık kişin mi var? O halde yardım için
LKHA ile iletişime geç.

Her durum farklıdır. Bu nedenle, en iyi ve en güvenli
iade planının ne olduğunun iyice araştırılması gerekir.
Ne yaptığına dikkat et ve öylece çekip gitme. Bu durum,
işleri daha da zorlaştırabilir. LKHA ve büyükelçilik, terk
edilme ve zorla evlendirmeyle mücadele konusunda
deneyimlidirler. En iyi seçeneğin, onların talimatlarına
uymaktır.

LKHA: uzman yardımı ve tavsiyesi
Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en
Achterlating (LKHA) (Ulusal Zorla Evlendirilme
ve Terk Edilme Merkezi (LKHA), zorla evlendirilme
ve/veya terk edilmeyi önlemeye yardımcı olan
Hollanda’da yegâne merkezi kuruluştur. Bakım
sağlayıcılar, çok fazla deneyime sahip uzman
kişilerdir. İsteğin dışında yurt dışındaysan, LKHA
geri dönüşü organize etmene yardımcı olacaktır.

Hollanda’da kalma hakkı
LKHA, Hollanda vatandaşlığın veya geçerli bir
ikamet iznin olduğunda, Hollanda’ya geri dönmene
yardımcı olabilir. Eşe bağlı oturma iznin olsa bile,
elçiliğe veya LKHA’ya başvuruda bulunabilirsin.
Terk edilmiş olduğunu söylemekten korkma.
Oturum iznin öylesine geri çekilmez. Hollanda’ya
döndüğünde, bağımsız bir oturum izni için başvurabilirsin ve koşullara bağlı olarak buna hakkın
olabilir.

Hollanda’da yardım
• Veilig Thuis: 0800 2000
• Acil durumda (sadece Hollanda’da): 112

Yurtdışında yardım
• Dışişleri Bakanlığı 7/24 (telefon):
+31 247 247 247
• Dışişleri Bakanlığı 7/24 (WhatsApp yazışma):
+316 8283 7796
• Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating
(LKHA) (Zorla Evlendirilme ve Terk Edilmeyle ilgili
Ulusal Odak Noktası): +31 70 345 43 19

