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˘ konusu nedir?
Bu kitapçıgın

Bu kitapçık ailede, evlilikte ve
ilişkilerde şiddet hakkındadır.
Bazen şiddetin
kurbanları kadınlardır.
Bazen şiddetin
kurbanları erkeklerdir.
Bazen failler erkektir,
˘
örnegin
bir erkek
˘
karsını dövdügünde
˘
veya tehdit ettiginde.
Bazen failler kadınlardır,
˘ bir kadın
örnegin
˘
kocasını dövdügünde
˘
veya tehdit ettiginde.
Eş cinsellik yada başka ilişki
türünü yaşayanların arasında
bazen şiddet yaşanabiliniyor.
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Şiddet görüyor musunuz?
Başkalarında şiddete şahit
oluyor musunuz?

˘
Ne zaman yardım alabileceginizi
˘
size açıklayacagız.

.

I

Ev içi şiddet ne anlama gelir?
Ev içi şiddet, evli çiftler arasında veya
ilişkilerde yaşanan şiddeti tanımlar.
Bu şiddet genellikle evde, dairede
veya binada yaşanıyor.

Bu şiddete ev içi
şiddet adı verilir.
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Ev içi şiddet yasaktır
ve cezalandırılır!
Hiç kimse başka bir kimseye
• fiziksel şiddet uygulayamaz
• tehdit uygulayamaz
• hakaret uygulayamaz
• kilitleyemez

Bu, Ceza Kanunu'nda ve 2002’den
beri mevcut olan Şiddetten
Koruma Yasası’nda yer alıyor.
Bu yasa tüm insanları şiddete
karşı korumaya alır.
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Ev içi şiddetin
çesitleri vardır:

Fiziksel şiddet
Birisi sizi dövüyor.
Birisi sizi itiyor.
Birisi sizi tekmeliyor.
˘
Birisi sizi boguyor.

Psikolojik şiddet
Birisi size kötü davranıyor.
Birisi size hakaret ediyor.
Birisi sizi tehdit ediyor.
Birisi sizi korkutuyor.

Cinsel
şiddet
.
˘
Istemediginiz
halde birisi
size dokunuyor.
.

˘
Istemediginiz
hale birisi sizi
cinsel ilişkiye zorluyor.
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Sosyal şiddet
Birisi sizi hapsediyor.
Birisi telefon etmenizi
yasaklıyor.
Birisi başka insanlarla
konuşmanızı yasaklıyor.

Bunlar da şiddet sayılır:
Birisi çalı şmanızı yasaklıyor.
Birisi paranızı alıyor.

Bunları yaşıyor
musunuz?
O halde yardım alın
˘
Yalnız degilsiniz
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!

Çocuk ve şiddet

Şiddet özellikle çocuklar ve gençler
için çok kötüdür. Çocuklar aile içi
şiddeti fark eder.
Çocuklar, şiddeti görür,
duyar ve hisseder.
˘ zaman çocuklar
Çogu
da şiddet kurbanıdır.
Onlar da dövülür.
Onlar da tehdit edilir.

Böyle durumlarda çocuklar
kötü hisseder:
Belki kabus görebilirler.
Belki geceleri altlarını ıslatırlar.
Korkarlar.
˘ şirler. Bazı çocuklar
Degi
konuşmaz ve korkak olur.
Bazıları ise öfkelenir ve
başkalarını döver.
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Bazı çocuklar oyun
oynamayı bırakır.
Bazı çocuklar ders
yapmayı bırakır.

Çocuklar şiddete
karşı korunmalıdır!
Bütün çocuklar şiddet
görmeden büyümelidir.
Bu onların hakkı.

Çocuklara yönelik özel yardımlar
da vardır. Lütfen çocuklar için,
Ludwigsburg Çocuk Koruma Merkezi
gibi kurumlardan yardım isteyin
(Kinderschutzbund Ludwigsburg).
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Kimler yardım
edebilir?

Kadınlar*
Ludwigsburg 'da
 07141 90 11 70

• Danışma merkezi
Frauen für Frauen
www.frauenfuerfrauen-lb.de

• Almanya genelinde yardım hattı
„Gewalt gegen Frauen”

 08000 116 016

www.hilfetelefon.de
Çocuklar, Gençler ve Ebeveynler
Ludwigsburg 'da

• Devlet Dairesi Ludwigsburg
 07141 144 386

Gençler

 07141 144 387
Psikolojik danışma merkezi

 07141 144 2529

www.landkreis-ludwigsburg.de

• Kinderschutzbund Ludwigburg

 07141 902 766

www.kinderschutzbund-lb.de

• Almanya genelinde yardım hattı
Çocuklar ve Gençler için

 116 111

Ebeveynler için

 0800 111 0 550

www.nummergegenkummer.de

• www.bke-beratung.de, www.jugendnotmail.de
(sadece online)
 110

Polis
*ve başka cinsiyet kimlikleri
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Kimler yardım
edebilir?

Erkekler*
Ludwigsburg 'da

• Danışma erkek kurbanlar

 07141 299 67 35

www.sozialberatung-ludwigsburg.de

• Almanya genelinde yardım hattı
 0800 123 99 00

„Gewalt an Männern“
www.maennerhilfetelefon.de
Cinsel istismar
Ludwigsburg 'da

• Uzman danışma merkezi

 07141 688 71 90

çocuklara ve ergenlere yönelik
cinsel şiddete karşı
www.silberdistel-ludwigsburg.de

• Almanya genelinde yardım hattı  0800 22 55 530
www.hilfetelefon-missbrauch.de
www.save-me-online.de (für Kinder u. Jugendliche)
Şiddetli ve şiddete meyilli kişiler
Ludwigsburg 'da

• Yardım hattı Sozialberatung

 07141 299 67 35

www.sozialberatung-ludwigsburg.de

• Uzman yeri STELLWERK

 07141 991 934 25

www.jugendhilfe-hochdorf.de

• Almanya genelinde yardım hattı  0800 70 222 40
www.bevor-was-passiert.de
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www.landkreis-ludwigsburg.de/gleichstellung

HAYIR!
Her türlü şiddet yanlış

