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 خانواده های مستحکم

 دخرتان قوی ای دارند.



من به عنوان مادر دو فرزند، خود را برای 
این می گامرم که دخرتان بتوانند یک 

زندگی خودمختار را داشته باشند. یک 
ازدواج زودهنگام می تواند رابطه ی بین 

والدین و فرزندان را تحت تاثیر منفی 
قویی قرار دهد. ما باید رشوع به گوش 
دادن به آرزوها و رویاهای آن ها کنیم 
و آن ها را تقویت و تشویق کنیم. هر 

دخرتی این حق را دارد که خودش تصمیم 
بگیرد که آیا و با چه کسی می خواهد 

ازدواج کند! خانواده های مستحکم 
دخرتانی قوی و خودمختار دارند!

نازان اِکِس

 والدین عزیز

شام مطمئنا به فرزندان تان، دخرتان تان و پرسان تان 

افتخار می کنید.

افتخار می کنید به آنچه که آن ها می توانند، می 

دانند و به آن می خواهند برسند.

به عنوان والدین فقط بهرتین چیز را برای آن ها می 

خواهید.

امنیت، خانواده، دوستان، سالمتی، 

شادی.

با این بروشور می خواهیم 

به شام راه هایی را نشان 

دهیم که چگونه می 

توانید دخرتان خود را در 

راه رسیدن به یک زندگی 

مستقل حامیت کنید.

 TERRES تیم شام

DES FEMMES
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 در آملان هر انسانی این حق را دارد که
 آزادانه زندگی خود را تعیین کند.

مردان و زنان در مقابل قانون برابر هستند.
زنان این اجازه را دارند که تصمیم بگیرند چه شغلی را می 

خواهند اعامل کنند.

 همه ی انسان ها آزاد

 و دارای کرامت و حقوق

 برابری متولد شده اند.

ماده ۱ اعالمیه ی همگانی حقوق برش



هیچ کس این حق را ندارد، یک زن را به 

ازدواج مجبور کند.

حتی خانواده ی خود را   

 طبق قانون در آملان ممنوع است: 

- زودهنگام

-< ازدواج مدنی قبل از ۱۸ سالگی

-< مراسم عقد مذهبی یا سنتی قبل از 

۱۸ سالگی

 )حتی زمانی که دخرت موافقت کند(

یک ازدواج زیر ۱۸ سال می تواند با 

جریمه نقدی تا سقف ۵۰۰۰ یورو 

مجازات شود.

- ازدواج اجباری

-< ازدواج برخالف خواسته ی دخرت یا 

زن  توسط تهدید یا اعامل خشونت

-< تعویق ازدواج در خارج از کشور 

 یا رسزمین مادری

برای ازدواج اجباری شخص می تواند 

با مجازاتی تا ۵ سال زندان روبرو 

شود-همچنین زمانی که ازدواج 

اجباری در خارج از کشور صورت 

گرفته باشد.



متام ادیان اجازه می دهند زن و مرد 

خودشان تصمیم بگیرند با چه کسی می 

خواهند ازدواج کنند. 

بنابراین هیچ دلیل مذهبی برای ازدواج زودهنگام یا 
ازدواج اجباری وجود ندارد.



دخرتان و زنان اغلب در ازدواج خود 

خشونت را تجربه می کنند.

آن ها اغلب از افرسدگی و ترس رنج می برند.

اگر زنی در سنین پایین باردار شود، این می تواند برای او و 

جنین خطرناک باشد.

دخرتان و زنان جوان در صورت ازدواج زودهنگام یا ازدواج 

اجباری اغلب دیگر اجازه ندارند به مدرسه بروند.

با یک تحصیل خوب دخرت شام از نظر

 مالی مطمنئ شده است.

در آملان این برای زنان امکان پذیر است که دارای یک 

خانواده باشند و کار هم کنند.

ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباری با یک فشار 
روحی بزرگی برای کودکان متصل است و می تواند 
به یک آسیب دیدگی جسمی و روحی در نسل ها 

تبدیل شود.
سّجاد خاوری – فرزند ازدواج اجباری

» «



 دخرتتان شام را دوست دارد و به شام احرتام می گذارد.
از طریق تهدید به ازدواج اجباری می تواند رابطه ی بین 

والدین و دخرت بدتر شود.
برخی از دخرتان زمانی که مجبور به ازدواج اجباری می 

شوند خانواده های خود را ترک می کنند. اما دخرتتان خیلی 
این آرزو را دارد که جزئی از خانواده باقی مباند.

 
من خانواده ام، مادر و پدرم و خواهران و برادرانم را بیشرت 
از هر چیزی دوست داشتم. وقتی قرار بود که من برخالف 
خواسته ام ازدواج کنم، دیگر در خانه بیشرت از این طاقت 

نیاوردم. من اکنون جدا از خانواده ام زندگی می کنم و هر 
روز دمل برای آن ها تنگ می شود. بدترین چیز برای من 

این است که: آن ها هرگز با فرزندانم آشنا نخواهند شد و 
نخواهند فهمید که چه بر رس من آمده است.

صدای یک قربانی

شام می خواهید که حال دخرتتان خوب باشد. 

خانواده های مستحکم و با اعتامد به نفس 

دخرتانی قوی وخودمختار دارند.

شام می توانید چیزی را تغییر دهید!

. بنابر این: با دخرتتان صحبت کنید.

سعی کنید دخرتتان را درک کنید.

سوال کنید که دخرتتان چه چیزی را برای 

خودش آرزو می کند.

»

«



 شام تنها نیستید!
در خانواده ی خود در جستجوی

 پشتیبانی باشید یا بگذارید
 در یک مرکز مشاوره به شام مشورت دهند.

. در این جا کمک و پشتیبانی دریافت می کنید:

کمک تلفنی برای خانم ها در کل کشور: شامره متاس 

 08000116016
) هر روز به صورت 24 ساعته در دسرتس, رایگان و درصورت درخواست به 

صورت ناشناس (

بیگ: مشاوره برای خانم ها در صورت بروز

 خشونت های خانگی: شامره متاس

 0306110300 

) هر روز از ساعت 8 الی 23 شب، رایگان و در صورت درخواست به 

صورت ناشناس (

کمک تلفنی برای آقایان در کل کشور: شامره متاس 

 08001239900
) از دوشنبه الی جمعه, رایگان و درصورت درخواست به صورت ناشناس (

در سایت زیر میتوانید مراکز مشاوره  در کل کشور را پیدا کنید:

www.zwangsheirat.de



 
www.frauenrechte.de

یک بروشور اطالعاتی راجع به ازدواج زودهنگام و اجباری

Menschenrechte für die Frau e.V.
TERRE DES FEMMES
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