Wymuszone
małżeństwo

Nowe prawa dla
Twojej ochrony

Linia pomocy dla ofiar
wymuszonych małżeństw

0800 027 1234
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Sami możecie wybrać z kim chcecie się przyjaźnić.

Możecie sami decydować czy chcecie mieć
dziewczynę albo chłopaka.

Każdy ma prawo do własnego wyboru partnera.

W Szkocji każda osoba ma prawo do decydowania o
tym kogo poślubi.
Nikt nie powinien być zmuszany do ślubu wbrew
własnej woli.
Takie postępowanie jest złe.
Jeśli ta sytuacja dotyczy Ciebie, to pamiętaj, że nie jest
to Twoja wina.

Co to jest wymuszane małżeństwo?
Do wymuszonego małżeństwa dochodzi gdy jedna lub
obie osoby zawierające małżeństwo, nie zgadzają się,
lub nie mogą się zgodzić na zawarcie tego związku.
Nie dotyczy to małżeństw aranżowanych, kiedy rodziny
pomagają w wyborze partnera lub partnerki dla swoich
dzieci, które z kolei samowolnie godzą się na ślub.
Małżeństwa aranżowane są częścią codziennego życia
wielu społeczności w Szkocji.

Lecz zmuszanie kogokolwiek do małżeństwa jest złe.
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Nie pozwalaj by ktokolwiek z Twojej rodziny, lub
Twój partner podnosił na Ciebie głos lub groził
Tobie.
Nie pozwalaj się bić, krzywdzić, ani przymuszać do
małżeństwa.
Takie postępowania są złe.

Możesz otrzymać pomoc w podjęciu decyzji o tym co
chcesz robić.

Nowe prawo w Szkocji może pomóc ludziom, którzy
są zmuszani do małżeństwa.
Można uzyskać nakaz ochrony przed wymuszonym
małżeństwem.
Uniemożliwi to komukolwiek zmuszenie Cię do
małżeństwa, którego nie chcesz.
Co dalej
Jeśli ktoś zmusza Cię do małżeństwa, możesz czuć
się osaczona i pozostawiona sama sobie.

Możesz czuć się zakłopotana a nawet przerażona.
Możesz myśleć, że nie jesteś w stanie nic zrobić.
Nie bój się zabierać głosu i prosić o pomoc.

Jest ktoś kto może Ci pomóc.
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Jak uzyskać pomoc:
Jeśli Chciałabyś porozmawiać z kimś, kto może Ci
pomóc, wystarczy zadzwonić na linię pomocy dla ofiar
wymuszonych małżeństw, pod numerem telefonu:

0800 027 1234
Połączenie jest całkowicie darmowe.
Możesz dzwonić o każdej porze.
Nie musisz podawać swojego imienia jeśli nie masz
na to ochoty.

Pracownicy linii pomocy:
•

wysłuchają i potraktują Cię poważnie

•

potraktują Twoje informacje jako poufne

•

jeśli tylko będziesz tego potrzebować, powiedzą
Ci o innych organizacjach udzielających pomoc i
wsparcie.

Istnieje inna linia telefoniczna w celu pomocy
mężczyznom, którzy potrzebują porady w związku z
wymuszonym małżeństwem. Numer telefonu to:

0808 801 0327
Można także wysłać email: info@mensadviceline.org.uk
Jeśli nie czujesz się na siłach by rozmawiać z kimś
przez telefon, lub rozmowa telefoniczna stanowi barierę,
możesz znaleźć więcej informacji na stronie
DA LANGUAGES LIMITED
internetowej: yourrightscotland.org
DOWNS COURT
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