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Kontakti
Qendër e specializuar këshillimi kundër martesës 
së detyruar 

Renteistraße 14 | 33602 Bielefeld 
0521.521 68 79

Ne mund të të këshillojmë në dhoma të arrtishme 
për të hendikepuarit. 

Vendstrehim për Vajzat* në nevojë dhe kriza  
0521.2 10 10 (ditë e natë)

www.zwangsheirat-nrw.de

Çfarë mund të bëni?

Informohu më shumë në faqen:  
www.zwangsheirat-nrw.de

Kontaktoni me ne!
Këshillimi personal  
Hënë deri Premte (sipas aranzhimeve)

Këshilla telefonike: 0521.521 68 79

E Hënë: 9.30 deri 16.30  
E Mërkurë dhe e Premte: 9.30 deri 13.30  
E Enjte: 12.30 deri 17.00 

Këshilla-Online përmes E-Mail-it  
dhe Chat-it www.zwangsheirat-nrw.de
Gjithçka që të nevojitet është një pseudonim  
dhe një fjalëkalim dhe mund të fillosh menjëherë.

Follow us:

UnsereOnlineBeratung

E mbështetur nga 

Kundër martesës së detyruar Qendër e specializuar këshillimi

albanisch



Përgjigje me “jo” martesës së detyruar! Zorla evliliğe hayır!   No Forced Marriage!   Ji zewaca bi zorê re na!

Ne jemi këtu për ty!

• Ti ke një të dashur, por prindërit tu nuk e pranojnë 
marrëdhënien e juaj?  

• Ti ke një plan tjetër të jetesës për ty se sa qe kanë 
prindërit tu për ty?  

• Ti ke frikën të martohesh edhe kundër vullnetit 
tënd?  

• Ti tashmë ke qenë e detyruar të martohesh?   

• Ti kontrollohesh shumë nga familja jote?  

Ne të marrim ty dhe problemet tua seriozisht. 
Pavarësisht se me cilën çështje vini tek ne.

Marrja e ndihmës është e guximshme dhe e fortë. 
Së bashku ne do të gjejmë mënyra të duhura 

dhe zgjidhje!

Këshillat janë falas dhe ti nuk ke nevojë për një kartë të sigurimit 
shëndetësor.

Ne të mbështesim ty!

• Ne jemi në dispozicion për të gjitha vajzat* dhe gratë* 
nga mosha 12 vjeç  

• Gjithashtu edhe djemtë* dhe burrat* mund të na 
kontaktojnë. 

• Ne do të të informojmë dhe do te mbështesim ty, 
nëse ti kërcënohesh ose je e prekur nga martesa e 
detyruar.  

• Ti nuk ke nevojë të na japësh emrin tënd.  
• Ne jemi një ekip ndërkulturor grashë dhe jemi në 

gjendje të ju këshillojmë në gjermanisht, anglisht, 
turqisht dhe kurdisht. Për gjuhë tjera ne përdorim 
shërbime të ofruara interpretimi (përkthyes).  

• Nëse është e nevojshme, ne gjithashtu mund të 
gjejmë strehim të mbrojtur dhe sekret për ty, ku 
mund të marrësh mbrojtje nga kërcënimet dhe 
dhuna.

*Në mesin e vajzave dhe grave dhe djemve dhe burrave ne nën-
kuptojmë njerëzit të cilët definojnë vetvetiu veten si femër/mash-
kull dhe/ose konsiderohen nga shoqëria si femër/mashkull.

Çfarë është martesa e detyruar? 

• Kur familja jote vendos për ty se me kë martohesh, 
por ti je kundër asaj martese. 

• Nëse ti ke pranuar të martohesh, sepse ishe 
detyruar dhe nuk kishe ndonje zgjidhje tjetër. 

Kjo vlen për martesat fetare, tradicionale dhe ligjore, 
edhe nëse ato janë lidhur jashtë vendit.

Martesat e detyruara dhe martesat me persona nën 
moshën 18 vjeç janë të ndaluara me ligj në Gjermani.

Dashuria dhe martesa nuk duhet të kenë 
asnjë lidhje me detyrimin! Asnjë fe në botë 
nuk lejon martesat e detyruara! Secili njeri 

gëzon të drejtën e vetëvendosjes.


