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SE DISCUTĂ 
DESPRE UN PLAN 

DE CĂSĂTORIE, DE 
CĂSĂTORIA TA?ÎȚI PUI  

ÎNTREBĂRI,  
NU ȘTII CE  
SĂ FACI?

AI EMOȚII 
CONTRADICTORII 

UNEORI,  
TE SIMȚI 

PIERDUTĂ?

>  Această broșură este formulată la feminin, 
întrucât este în principal destinată 
tinerelor fete, principalele victime ale 
căsătoriilor forțate. Cu toate acestea, 
bărbații și minoritățile de gen pot găsi, în 
aceeași măsură, informații foarte utile în 
prezenta, pe care le pot aplica. 
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A. CĂSĂTORIA CIVILĂ ÎN BELGIA 

Cei care doresc să se căsătorească trebuie să facă o declarație 
cu cel puțin 14 zile înaintea datei căsătoriei în fața ofițerului de 
sare civilă .  Până în ziua căsătoriei, se poate formula o opunere 
la căsătorie (de către unul dintre soți, ascendenți și anumiți 
colaterali în absența unui ascendent) 1 . Această opunere trebuie 
motivată, însă .

Căsătoria este celebrată în comună cel mai devreme după 14 
zile și cel mai târziu după șase luni de la această declarație, în 
prezența primarului sau a ofițerului de stare civilă . 

Cu această ocazie, ofițerul de stare civilă îi întreabă pe fiecare 
dintre viitorii soți dacă dorește să îl ia pe celălalt de soț . Ofițerul 
întocmește apoi actul de căsătorie și dă un livret de căsătorie în 
care vor fi înscriși copiii care se vor naște și, după caz, parohia 
sau locul căsătoriei religioase . Informații suplimentare se găsesc 
pe site-ul Belgium.be .2

Primarul, ofițerul de stare civilă și funcționarii Serviciului de 
stare civilă cunosc existența și riscurile căsătoriilor forțate . 
Deoarece căsătoria forțată este ilegală, aceștia vor fi atenți la 

1  https ://www.actualitesdroitbelge.be/droit-de-la-famille/mariage/
le-mariage/la-celebration-du-mariage 

2 https://www.belgium.be/fr/famille/couple/mariage/formalites 

ÎN CAZ DE CĂSĂTORIE  
PLANIFICATĂ, CE SĂ FACI?
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elementele care arată că respectiva căsătorie este forțată și pot 
împiedica respectiva căsătorie .

La declararea căsătoriei :

Întrucât tu vei fi probabil însoțită, ideal ar fi să găsești un 
mjloc de a discuta despre problemă singură, cu persoana din 
administrație . Va fi întotdeauna posibil pentru comună să 
împiedice căsătoria, o urgență de ultim minut, un document care 
nu este în regulă etc .

Dacă nu reușești să discuți în particular cu o persoană din 
administrație, va trebui să utilizezi ceea ce numim „limbajul 
corpului” pentru a-ți marca dezacordul: să nu surâzi, să cobori 
capul, să ai o privire tristă . . .aceste indicii pot, de asemenea, 
atrage atenția . Îți poți, de asemenea, interpela interlocutorul cu 
privirea, poți face mișcări cu capul, gesturi discrete cu mâinile . . .

Între declarație și căsătoria propriu-zisă :

Ai la dispoziție 14 zile pentru a reveni singură la sediul comunei 
și a indica opoziția ta față de respectiva căsătorie .

În timpul oficierii căsătoriei : va fi foarte dificil de acționat în acel 
moment din cauza prezenței anturajului, dar te poți încă opune 
căsătoriei înainte de schimbarea consimțămintelor .



- 7 -- 7 -

După oficierea căsătoriei:

Poți cere anularea acesteia, întrucât nu respectă legea belgiană . 

Contrar divorțului, anularea unei căsătorii înseamnă că se 
presupune că respectiva căsătorie nu a existat niciodată, nu vor 
exista urme .

Cu toate acestea, pentru anularea căsătoriei tale, vor trebui 
strânse toate probele că această căsătorie a fost forțată (trebuie 
păstrate toate dovezile, documentele, e-mail-urile, SMS-urile, 
fotografiile . . .) este vorba despre o procedură judiciară destul de 
greoaie, dar pentru care poți fi susținută .
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B. CĂSĂTORIE PLANIFICATĂ ÎN STRĂINĂTATE  

A fost prevăzută o călătorie în străinătate cu familia ta, îți e 
teamă de o căsătorie forțată?  

Informează serviciile cu mijloacele specifice de ajutor pe care 
le ai la dispoziție (vei găsi coordonatele utile la pagina 10) și o 
persoană de încredere din anturajul tău asupra temerilor tale în 
privința căsătoriei și a incertitudinii de a putea reveni în Belgia .

Poți decide împreună cu această persoană dacă este necesar, în 
cazul în care nu te întorci până la o anumită dată, să contacteze 
autoritățile pentru a te găsi .

IMPORTANT: Încredințează-i o copie a documentelor, 
documentelor de identitate și informații, în special despre 
următoarele:

>  călătorie: data plecării și întoarcerii, ore, numărul zborului/
biletului etc .;

>  ședere: adresa, persoane care te însoțesc și persoane de 
referință care locuiesc în respectivul loc (nume, prenume, 
adresă etc .);

>  dacă este prevăzută o sărbătorire/ceremonie: locul și data;

>  anturaj: datele de contact ale persoanelor apropiate rămase 
în Belgia .
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C.  CONFISCAREA DOCUMENTELOR TALE  
DE IDENTITATE

Te afli în străinătate, iar documentele tale au fost confiscate :

>  dacă ești cetățean belgian, contactează ambasada/
consulatul belgian local 3 . Poți obține un „permis de trecere”, 
care îți va permite să revii în Belgia . Caută și învață pe 
dinafară adresa și numărul de telefon al acestor instituții (din 
țara spre care te îndrepți);

>  dacă nu ești cetățean belgian, poți merge la poliție pentru a 
declara furtul/pierderea documentelor . De asemenea, poți 
contacta comuna ta din Belgia, cerându-le să îți transmită 
un certificat de rezidență, pe care îl vei primi la ambasada/
consulatul belgian din țara în care te găsești . De asemenea, 
poți solicita un nou pașaport național sau o viză de retur, de la 
ambasada/consulatul belgian . Caută și învață pe dinafară, de 
asemenea, adresa și numărul de telefon al acestor instituții 
(din țara spre care te îndrepți) . 

3  https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Ambassades_et_
consulats/ambassades_et_consulats_belges_a_l_etranger
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D. PERMIS DE ȘEDERE ÎN LEGĂTURĂ CU CĂSĂTORIA?

Dacă permisul tău de ședere este în legătură cu căsătoria ta, 
trebuie să iei legătura cu o asociație specializată, care va putea 
analiza cu tine toate soluțiile posibile . Găsești mai jos adresa : 
 

Toate aceste servicii sunt gratuite și confidențiale

 !
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Coordonatele serviciilor de ajutor din Regiunea Bruxelles  

Réseau Mariage et Migration 
(Rețeaua de Căsătorii și Migrație)  
Rue de l’Alliance 20 
1210 Bruxelles 
02/241 .91 .45 
info@mariagemigration .org 
http ://www .mariagemigration .org/ 
—
La Voix Des Femmes  
Rue de l’Alliance 20 
1210 Saint-Josse 
02/218 .77 .87  
lvdf@lavoixdesfemmes .org 
https ://lavoixdesfemmes .org/
—
EXIL 
Avenue de la Couronne 282 
1050 Bruxelles 
02/534 .53 .30 - info@exil .be 
https ://www .guidesocial .be/
exilasbl/
—
Poliția : Coordination  
Mariages Forcés (Coordonare 
Căsătorii Forțate) 
02/249 .25 .33 
cmfzonebruno@gmail .com

Planning Marolles 
Rue de la Roue 21 
1000 Bruxelles 
02/511 .29 .90
planningmarolles@skynet .be 
http ://planningmarolles .be/
index .php/fr/
—
Dacă ai suferit sau riști să 
suferi mutilări sexuale:

GAMS Belgique 
Rue Gabrielle Petit 6 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
02/219 .43 .40 
info@gams .be 
http ://gams .be/
—
Intact ASBL  
Rue des Palais 154  
1030 Bruxelles 
02/539 .02 .04 
contact@intact-association .
org 
https ://www .intact-association .
org/
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Dacă ai suferit sau riști să 
suferi violență:

Centre de Prévention des 
Violences Conjugales 
et Familiales (Centrul 
de Prevenire a Violenței 
Conjugale și Familiale) 
Boulevard de l’Abattoir 27-28 
1000 Bruxelles 
02/539 .27 .44 
violences .familiales@misc .
irisnet .be 
https ://www .
ecouteviolencesconjugales .be/
—
Centre de Prise en charge 
des Violences Sexuelles 
(Centrul de Preluare în cazul 
violențelor sexuale)

CHU Saint-Pierre 
Rue Haute 322 - 1000 Bruxelles 
02/535 .47 .14 - 02/535 .45 .42 
CPVS@stpierre-bru .be 
24h/24h, 7 zile din 7 
https ://www .stpierre-bru .be/fr/
services-medicaux/gynecologie-
obstetrique/320-rue-haute-1/
centre-de-prise-en-charge-des-
violences-sexuelles-1

Pentru minori, SOS 
enfants-ULB 

CHU Saint-Pierre 
Rue Haute 322 
1000 Bruxelles 
02/535 .34 .25 
sosulb@ulb .ac .be 
https ://sos-enfants .ulb .
ac .be/
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Linii de comunicare (apel gratuit):

Réseau Mariage et Migration  
(Rețeaua de Căsătorii și Migrație) : 0800/90 .901  
LUNI, MARȚI, VINERI DE LA 10 .00 LA 16 .00 MIERCURI, JOI DE LA 10 .00 LA 13 .00 
Ecoute violence conjugale  
(Linia pentru situații de  
violență conjugală) :  0800/30 .030 (24H/24)
Serviciul Linia pentru copii : 103 (24H/24) 
Tele-recepție : 107 (24H/24) 
Linia pentru tineri : 078/15 .44 .22 (24H/24)

Linii de urgență (apel gratuit) :

Poliția :    101 în caz de urgență în Belgia .
Urgences :  112 , în caz de urgență și de 

agresiune, oriunde în Europa .  
Aplicația 112 BE: pentru 
smartphone . Discuție posibilă 
prin chat 
https://www .112 .be/fr/app

Pe internet :

http ://monmariagemappartient .be
https ://mariages-forces .be/le-mariage-force/
https ://www .ecouteviolencesconjugales .be/
https ://www .we-access .eu/fr (nivel european, dar harta poate 
face zoom pe Bruxelles)



II.
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CĂSĂTORIA...

Căsătoria este un act solemn, prin care două persoane, de sex 
diferit sau de același sex, stabilesc între acestea o uniune. 
Căsătoria este un angajament puternic între două persoane și, 
în societatea noastră, este sinonimă cu dragostea și cu libera 
alegere (nu a fost așa mereu în trecut!).

În Belgia, există mai multe condiții pentru ca două persoane să 
se poată căsători:  
> să aibă vârsta minimă de 18 ani; 
> să nu aibă legături parentale (frați și surori, verișori . . .); 
>  să fie celibatare (este interzis să se aibă simultan mai mulți 

soți/mai multe soții); 
> să își dea consimțământul liber și informat;

Căsătoria civilă (legală) are loc la sediul comunei .

Căsătoria religioasă sau tradițională (facultativă) trebuie să aibă 
loc obligatoriu după căsătoria civilă și nu are valoare legală.

Există diverse tipuri de căsătorii: căsătoria din dragoste, căsătoria 
albă (pentru a obține un avantaj în ceea ce privește șederea contra-
cost), căsătoria gri (când unul dintre parteneri nu este sincer și are 
un interes în privința șederii), căsătoria religioasă sau tradițională, 
căsătoria aranjată (hotărâtă de familie, dar cu consimțământul liber 
și informat al soților și libertatea de a refuza), căsătoria precoce 
(înainte de împlinirea vârstei de 18 ani), căsătoria forțată (fără 
acordul a cel puțin una dintre persoanele care se va căsători) .



III.
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 „Nu există căsătorie [ ... ] atunci când aceasta este contractată 
fără liberul consimțământ al celor două părți sau în cazul în 
care consimțământul cel puțin uneia dintre părți a fost dat prin 
folosirea violenței sau a amenințării.” (articolul 146 (3) din 
Codul civil belgian).

Consimțământul semnifică darea acordului .

Între condițiile pentru a se căsători, consimțământul trebuie 
să fie liber și informat: trebuie „să fi primit toate informațiile 
necesare, să le fi înțeles bine, să fi avut posibilitatea de a acorda 
timp reflectării și să nu fi fost influențată de o persoană din 
exterior” pentru a putea lua o decizie (Amnesty Jeunes – 2020) .

Căsătoria fără consimțământ, prin urmare forțată, este, astfel, 
interzisă prin lege: „Cel ce constrânge o altă persoană să 
contracteze o căsătorie se expune la pedeapsa cu închisoarea de 
la trei luni la cinci ani și la o amendă cuprinsă între 250 și 5000 
de euro. Tentativa va fi pedepsită cu pedeapsa cu închisoarea 
de la două luni la trei ani și la o amendă cuprinsă între 125 și 
2500 euro” 4 .

4 Art. 391 (6) al Codului penal
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>>  Consimțământul tău a fost cu adevărat respectat? Iată câteva 
indicații pentru a răspunde:  

1.  Consimțământul tău a fost voluntar? Ți-l doreai cu adevărat, 
tu însăți? 

2.  Părinții tăi sau viitorul soț au verificat dacă ți-ai dat 
consimțământul pe baza informațiilor? A nu îndrăzni să spui 
nu nu înseamnă să spui da!

3.  Ai fost în deplină capacitate de a consimți? Ai avut toate 
informațiile necesare și timpul de a reflecta fără stress sau 
presiune? 

4.  Ai avut posibilitatea și timpul de a-ți da consimțământul la 
fiecare etapă? A accepta la un moment dat să întâlnești un 
bărbat nu înseamnă a fi de acord să te căsătorești cu acesta 
ulterior sau a fi obligată să faci acest lucru. 

5.  Consimțământul este revocabil: este posibil să îți schimbi 
părerea și a decide, la final, să spui nu.

În cazul căsătoriei forțate, consimțământul tinerei fete nu este 
respectat. 
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Uneori se întâmplă că o tânără fată crede că participă la o simplă 
sărbătoare în familie, fără a ști că, în realitate, această sărbătoare 
este organizată pentru sărbătorirea propriei căsătorii . 

Anumite tinere fete nici nu știu că s-au căsătorit, acestea 
nu sunt supuse amenințărilor, șantajelor, însă nu li s-a cerut 
consimțământul, prin urmare este o căsătorie forțată .
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A.  CĂSĂTORIA FORȚATĂ ESTE O VIOLENȚĂ BAZATĂ 
PE GEN

Tinerele fete sunt mult mai afectate decât băieții, este vorba 
despre o violență bazată pe gen. 

Genul desemnează rolurile, comportamentele, raporturile sociale 
pe care o societate le consideră adecvate pentru femei și pentru 
bărbați (este o construcție socială) .

Violențele bazate pe gen sunt, prin urmare, orientate în mod 
specific asupra unei persoane, pe baza sexului acesteia 
(diferența biologică între bărbați și femei) și a rolului acestora în 
societate (stereotipurile de gen) . 

Exemple de stereotipuri atribuite fetelor: a fi frumoase, 
ascultătoare, a avea grijă de alții . . . Pentru băieți: a fi puternici, a 
nu plânge niciodată, a avea putere . . . 

De ce această diferență între fete și băieți?

Deoarece fetelor și băieților li se atribuie roluri diferite de la 
naștere, pe care sunt obligați să le respecte și că, astfel, relațiile 
dintre femei și bărbați nu sunt de egalitate . Este vorba despre 
raporturi de dominație a bărbaților asupra femeilor, denumite 
patriarhat .
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Prin urmare, chiar și în prezent, anumite familii sau comunități 
consideră fetele și femeile ca fiind minore pe viață și nu pot 
concepe că acestea pot fi autonome și libere, chiar mai puțin 
dacă nu au un soț . 

Această inegalitate în violența bazată pe gen este că o căsătorie 
forțată se regăsește în consecințele acesteia, care sunt foarte 
diferite, în funcție de gen: un bărbat își va păstra libertatea, nu 
va fi judecat dacă întreține relații extra-conjugale, nu va fi supus 
violențelor sexuale, nu va avea sarcini nedorite . . .

Însă… Tu ai aceleași drepturi ca băieții!

 !
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B. MOTIVE INVOCATE PENTRU A FORȚA O CĂSĂTORIE5

Familiile și comunitățile care practică căsătoria forțată fac acest 
lucru în funcție de un context social, cultural, economic . . . Dacă, 
uneori, intenția pare binevoitoare (protecție, se preocupă de 
viitorul fiicei sale, păstrarea legăturilor de familie . . .), în cele din 
urmă conduce la împiedicarea creșterii, prosperității, trecerii la 
etapa de adult și la autonomie .

Pentru păstrarea rădăcinilor, pentru respectarea tradițiilor sau a 
religiei

În context migrator, căsătoria forțată între persoane provenite din 
aceeași cultură și comunitate poate reprezenta, pentru anumite 
familii, o protecție față de lumea din exterior și menținerea 
atașamentului față de țara de origine . Astfel, ele au sentimentul 
că rămân fidele tradițiilor care rămân vii în spiritul lor și care, 
uneori, sunt puse sub semnul întrebării în țara de origine . . .

Dorința de a păstra și transmite rădăcinile nu poate justifica 
violența unei căsătorii împotriva dorinței tale!

5  Sursă: Raport asupra practicilor căsătoriilor forțate în Canada: inter-
viuri cu persoane din prima linie. O cercetare de explorare realizată la 
Montreal și la Toronto, în 2008. Naïma Bendriss

 !
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Pentru păstrarea alianțelor între familii

Căsătoria forțată poate fi un mod de respectare a unei promisiuni 
de alianță făcută unei alte familii din aceeași comunitate . 

Această căsătorie poate fi, de asemenea, un mijloc prin care 
părinții să asigure un nivel de viață mai bun fiicei lor sau de a 
permite celor două familii să întărească legăturile comunității . 
Dacă soții au o legătură parentală, poate fi vorba despre păstrarea 
bunurilor materiale în familie .

 
Dacă este necesară securitatea materială pentru toate 

familiile, aceasta nu se realizează în detrimentul intereselor 
tale și al integrității tale!

Pentru păstrarea sau restabilirea onoarei familei

Onoarea reprezintă stima și considerația purtate unei persoane 
când aceasta adoptă o conduită demnă, meritorie, conformă 
unor reguli stabilite de o comunitate sau de o societate . Onoarea 
este, prin urmare, sinonimă cu reputația, demnitatea . Opusul 
este rușinea, dezonoarea . . .

 !
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În anumite comunități, trebuie respectată o serie de reguli 
pentru a fi considerată o fată care se respectă: a fi ascultătoare, a 
se îmbrăca în mod corespunzător, a nu frecventa băieți, a rămâne 
virgină înainte de căsătorie, a fi o soție bună și o bună mamă etc .

Dacă o tânără fată se sustrage de la aceste reguli, aceasta poate 
fi percepută ca o sursă de rușine pentru familie . Căsătoria este, 
deci, folosită pentru menținerea sau restabilirea onoarei familiei . 

„A nu te supune aceste obligații poate pune sub semnul întrebării 
chiar bazele legăturilor familiale, iar persoanele care se sustrag 
acestei obligații riscă să fie renegate.” 6 . 

Această practică face, prin urmare, parte din violențele în 
legătură cu onoarea: Comportamentele violente pe care unul 
sau mai mulți membri ai familiei le adoptă împotriva persoanei 
percepute ca sursă de rușine pentru familie se pot răsfrânge 
asupra întregii comunități . Această violență poate ajunge chiar 
la crimă .

6  Raport asupra practicilor căsătoriilor forțate în Canada: interviuri 
cu persoane din prima linie. O cercetare de explorare realizată la 
Montreal și la Toronto, în 2008. Naïma Bendriss p.16
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Mizarea pe respectul reciproc al tuturor, independent de 
vârstă și sex nu ar fi mai onorabilă decât bazarea onoarei 

întregii familii doar pe umerii tăi? 

Ca urmare a unei sarcini în afara căsătoriei

Conceptul de virginitate a tinerelor fete prezintă în anumite 
culturi o mare importanță, simbolizează o dată în plus onoarea și 
puritatea tinerei fete și, prin extensie, ale familiei și comunității . 

În orice caz, preocuparea privind virginitatea nu o privește 
decât pe tânăra fată, iar noi revenim la stereotipuri de gen și de 
dominație masculină: un fiu care și-a pierdut virginitatea în afara 
căsătoriei nu este blamat și nici stigmatizat .

Din acest motiv, s-a ajuns la situația în care părinții își forțează 
fiica să se căsătorească cu tatăl unui copil conceput în afara 
căsătoriei pentru a „restabili” onoarea și reputația familiei .

Pierderea virginității sau conceperea unui copil îți aparțin. 
Acestea nu pot justifica forțarea ta de a fi parte dintr-o 

căsătorie forțată.

 !

 !
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Pentru a ține sub control sexualitatea fiicei sale

Temându-se de o sarcină în afara căsătoriei sau de pierderea 
virginității fiicei lor, anumiți părinți își căsătoresc fiicele foarte 
tinere . Aceste căsătorii, care au scopul de păstrare a reputației 
lor, le permit în egală măsură ținerea sub control a sexualității 
fiicei lor și menținerea puterii patriarhale .

Pe de altă parte, tot legat de stereotipurile de gen, uneori li se 
pare că este de neconceput să aibă un copil cu identitate de gen 
care nu corespunde caracteristicilor legate de sexul acestuia (de 
exemplu, a fi o persoană transsexuală) sau o orientare sexuală 
care nu este heterosexuală (a fi homosexual sau bisexual, de 
exemplu) . Căsătoria forțată este, prin urmare, practicată pentru 
a repara onoarea familiei și a lupta împotriva homosexualității, 
ceea ce, desigur, nu este adevărat, homosexualitatea nefiind o 
boală, ci o atracție sexuală naturală și/sau amoroasă față de o 
persoană de același sex - situație care nu este controlabilă .

Relațiile tale amoroase, sexualitatea ta, orientarea ta 
sexuală.... sunt doar problema ta!

 !



- 27 -- 27 -

Pentru protejarea fiicei sale „minore”

Tinerele fete sunt considerate încă, în anumite familii și 
comunități, ca minore pe durata întregii vieți, fiind necesară 
protejarea acestora și acționarea în locul lor, pentru binele lor . . .

Aceste familii și comunități consideră și că o căsătorie le va 
permite fiicelor lor să fie în siguranță, cu atât mai mult cu cât 
soțul provine din aceeași familie sau comunitate .  

În orice caz, nu este vorba despre incapacitatea fiicei lor de a își 
conduce viața, ci de părinții care, prin neliniștile lor, creează un 
obstacol în calea preluării autonomiei de către copilul lor . 

Și tu ești capabilă să îți conduci viața, la fel ca un fiu,  
dacă ți se permite să acționezi singură!

 !



 - 28 -

BRUXELLES POUVOIRS LOCAUX - CĂSĂTORIE FORȚATĂ

C.  CARE SUNT CONSECINȚELE CĂSĂTORIEI 
FORȚATE?

A fi căsătorită forțat poate afecta sănătatea psihică și mentală, 
având simptomele următoare 7 :

7  Sursă : GAMS Belgique, Mariage forcé et asile – Fiche spécifique 2, 
GBV & Asylum – Learn & act, Bruxelles, 2019. 

ÎNAINTEA CĂSĂTORIEI

Presiuni familiale și sociale

Supraveghere și control +++

Șantaj, intimidare, insulte

Privațiuni  
(ieșire în oraș, utilizarea telefonului mobil, bani, hrană, 

documente de identitate, sechestrare...)

Interdicția de a merge la școală

Izolare, sentiment de solitudine

Violențe de toate formele   
(verbale, fizice, psihologice...),  

amenințări cu moartea

Intervenții de reconstrucție a himenului pentru asigurarea 
virginității, cu consecințe asupra sănătății, posibile infecții, 

afectarea sexualității...

Ambivalență, loialitate, tensiuni, sentiment de trădare, 
pierderea reperelor, pierderea încrederii în sine și în alții
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DUPĂ CĂSĂTORIE

Raporturi sexuale forțate (adică violuri) și neprotejate : 
Sarcini nedorite

Violențe de toate formele (verbale, fizice, psihologice...)

Supraveghere și control +++

Obligația de a înceta frecventarea școlii/a unei forme de 
instruire/a muncii  - pentru a te ocupa de copii, de casă, de 

familie

Pierderea independenței și a autonomiei sociale și 
economice

Tulburări alimentare, tulburări de somn

Sentiment de rușine, scăderea stimei și a încrederii de 
sine, dezgust, anxietate

Depresie, automutilare, idei suicidare



IV.
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ÎNAINTEA CĂSĂTORIEI,  
SEMNALE DE ALERTĂ :

De la începutul adolescenței tale, anumite detailii, care pot 
părea neimportante, impun, cu toate acestea, păstrarea unei 
anumite vigilențe:

>  formezi un cuplu cu o persoană din altă cultură/religie decât 
tine . Părinții tăi dezaprobă relația ta, precum și modul tău de 
a gândi, de a te îmbrăca;

>  ai prieteni băieți, iar părinților tăi le este teamă de „ce va 
spune lumea”;

>  familia ta controlează ieșirile tale din casă, persoanele pe 
care le frecventezi, mai ales dacă aceștia sunt băieți, iar tu nu 
te poți deplasa singură;

>  familia ta îți vorbește și îți arată fotografii ale bărbaților pe 
care ar dori să ți-i prezinte, le arată acestora fotografii cu 
tine . . .;

>  ai o soră sau o verișoară care a fost deja căsătorită în acest 
fel, poate chiar ai asistat la căsătorie;

>  familia ta are proiecte de vacanță în țara ta de origine sau în 
țara părinților tăi . De-abia aștepți să pleci, însă, în același 
timp, ai impresia că ți se ascund lucruri . Se vorbește despre 
petrecere, dar tu nu știi nici pentru cine, nici pentru ce e 
petrecerea;
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>  poate ți s-a confiscat telefonul, la fel și computerul . Devine 
din ce în ce mai dificil de comunicat cu exteriorul;

>  familia ta îți interzice anumite prietenii care nu ar fi „bune 
pentru tine”, tu nu poți participa la ieșirile cu școala sau 
chiar nu mai mergi la școală;

>  familia ta insistă asupra faptului că o căsătorie este 
importantă pentru viitorul tău . Dragostea și loialitatea ta pot 
fi folosite pentru ca tu să nu poți refuza căsătoria;

>  ești amenințată și/sau supusă violențelor din partea 
persoanelor apropiate dacă refuzi această căsătorie 
(privarea de ieșiri din casă, telefon, hrană, libertate, violențe, 
sechestrare . . .); 

>  violența poate fi fizică (palme, lovituri cu picioarele . . .), 
psihologică (presiune, șantaj afectiv), verbală (țipete, 
insulte . . .) sau chiar materială și administrativă (bani de 
buzunar, telefon și/sau documente de identitate confiscate);

Este posibilă folosirea mai multor forme de violență în același 
timp .

În toate cazurile, dacă îți pui întrebări, înseamnă că ceva  
nu merge bine. Trebuie să reacționezi rapid, deoarece  

o căsătorie forțată va avea consecințe dure pentru tine!

 !
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În fața unui plan de căsătorie forțată, este normal să te simți 
pierdută, să nu știi ce să faci, cum să reacționezi, să îți fie 
teamă . . . Mai ales că este dificil să te opui unei decizii a membrilor 
familiei: dragostea față de părinți, legăturile de sânge sunt 
extrem de puternice . În aceeași măsură, este foarte apăsător să 
pășești spre necunoscut și să ai forța, curajul, de a-ți lua viața în 
propriile mâini .

Numai că ruperea angrenajului unei căsătorii forțate necesită 
asumarea acestui risc, întrucât este vorba de o chestiune de 
urgență și va permite evitarea tuturor consecințelor dificile 
enumerate mai sus .

În primul rând, trebuie să reacționezi, să nu rămâi singură 
și să discuți cu persoane din exteriorul familiei. Apoi, să 

iei contact cât mai rapid posibil cu asociațiile specializate 
(coordonatele la pagina  10).

Aceste asociații au servicii care pot ajuta și fi alături de tinerele 
fete, acestea beneficiază de o echipă profesională (cu asistență 
psihologică, juridică, socială . . .GRATUITĂ) . 

 !
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Solicitarea ajutorului nu este întotdeauna ușoară, mai ales când 
nu știi cum funcționează aceste ajutoare profesionale . Trebuie 
să știi că, atunci când apelezi la un serviciu specializat, poți fi 
sigură că: 

>  nici părinții, nici familia ta nu vor fi la curent de faptul că ai 
venit acolo și nici cu informațiile pe care le-ai încredințat 
specialiștilor . Echipa păstrează secretul profesional și nu 
poate divulga conținutul întâlnirilor voastre familiei; 

>  te poate însoți o persoană de încredere (un profesor, prietenă, 
un membru al centrului PMS al școlii tale etc .);

>  vei fi primită fără a fi judecată și cu bunăvoință . Echipa se 
află acolo pentru tine, să îți asculte plângerile și nevoile, 
respectându-ți ritmul și alegerile . 

>  vei fi îndrumată și insoțită în demersurile tale, în funcție de 
situație: de exemplu, un ajutor juridic privind drepturile tale 
sau o cerere de ajutor finanicar sau chiar o cerere de cazare 
etc .;

>  este posibil chiar, în caz de urgență, să fi cazată într-o casă, 
până la găsirea soluțiilor pe termen lung, a cărei adresă este 
păstrată secretă pentru securitatea ta .
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Este crucial să aduci o copie a tuturor documentelor de 
identitate la întâlnirea cu specialiștii . 

De fapt, aceste documente vor fi necesare pentru demersurile 
tale administrative, pentru a-ți prezenta drepturile, pentru a 
face cereri de ajutor...Este important să ai întotdeauna acces la 
documente. 



V.
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CONCLUZIE

Decizia de a te opune familiei tale pentru a-ți lua viața 
în mâini este probabil decizia cea mai dificilă și cea mai 
dureroasă. Aceasta necesită un curaj imens. În orice caz, nu 
ești singură, iar pentru fiecare etapă care trebuie parcursă, vei 
găsi specialiștii de care ai nevoie care să îți fie alături!

NU RĂMÂNE  
SINGURĂ,  

EXISTĂ  
SUSȚINERE!
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Această broșură este o inițiativă a Secretarului de Stat 
responsabil cu Egalitatea de șanse, Nawal Ben Hamou, în cadrul 
planului STOP VIOLENCES (STOP VIOLENȚELOR), planul 
regiunii Bruxelles de luptă împotriva violențelor asupra femeilor .
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De când ai pășit în adolescență, înțelegi că părinții tăi fac 
proiecte pentru căsătoria ta . 

Această căsătorie îi va face cu adevărat mândri, tu vei perpetua 
tradițiile și vei îndeplini dorințele întregii familii . Pentru ei, 
aceasta va fi o garanție pentru fericirea și siguranța ta . Totuși, tu 
nu te simți pregătită, vrei să îți continui studiile, să te întâlnești 
cu prietenii, nu se gândești încă să te căsătorești, să ai copii și, 
mai presus de toate, vrei să faci propriile alegeri . . . 

Prin urmare, tu înțelegi decepția părinților tăi și nu le îndeplinești 
așteptările . . . 

A îi refuza înseamnă asumarea riscului de a îi pierde și de a te 
regăsi singură? Cum să rămâi loială familiei, dar și ție însăți? Ce 
se va întâmpla dacă vei spune „nu”?

Această broșură te va ajuta să vezi mai clar, să îți alegi singură 
drumul, cu numeroase persoane pregătite să te ajute, să te 
susțină și să te îndrume în alegerile tale .

Serviciul public regional din Bruxelles
Bruxelles Pouvoirs locaux
Place Saint-Lazare 2
1035 Bruxelles
www .pouvoirs-locaux .brussels
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