Hiç kimsenin

insanlarý istismar etmesine

izin vermiyoruz

Göçmen kökenli insanlar için bir bilgilendirme.

Gießen e.V.

Saygýdeðer okurlar!
Cinsel istismar ve aile içi ºiddet, tüm dünyada görülen konulardýr. Haberlerde, ºiddetin
kadýnlara ve çocuklara karºi çok yaygýn olduðunu ve iç savaº ve savaºin hâkim olduðu
ülkelerde daha yoðun yaºandýðýný görmekteyiz.

Dünyanýn her yerinde istismar.
Genellikle bu insanlar kaçmak zorunda kaldýklarý için Almanya'ya sýðýnýyorlar. Burada
son zamanlarda haberlerde duyulan bu kaçak insanlar hem yolda olumsuz deneyimler
yaþýyor hem de topluluk barýnma yerlerinde þiddetle ilgili deneyimler yaþamak
zorunda kalýyorlar. Almanya'da sistemi iyi tanýmýyorlar ve bundan dolayý çoðu zaman
nereye baþvuracaklarýný bilmiyorlar. Bu nedenle, Almanya ve Giessen'deki imkanlarý
hakkýnda daha iyi bir resim elde edebilmek için bu kitapçýkla insanlara yardým etmek
istiyoruz. Uzun zamandýr Almanya'da bulunmayan, gönüllü olarak çalýþan kadýnlarla
birlikte "yeni" göçmenlerin aþaðýdaki sorularý ve ihtiyaçlarýný bir araya getirdik. Bu
iþbirliðinin sonucu elinizde þu an tuttuðunuz kitapçýk da. Bu fýrsatý bize sunan herkese
çok teþekkür etmek istiyoruz. Yeni göçmenlerin bu sorularýnýn ve ihtiyaçlarýnýn aktif
iþbirliðinden dolayý içten teþekkürlerimizi sunarýz:
Buna ek olarak, Fransýzcaya tercümanlýk yapan onursal çevirmen Bayan Beatrice
Liberator'a ve ayrýca Rusçaya çeviri için Bayan Rojak'a ve Arapcaya ceviren sayin Sara
Khatb'e teþekkür ederiz.
Umarýz bu kitapçýk size ve kalbinize yakýn insanlara iyi bir yön verebilir.
Baþka sorularýnýz varsa, danýþma bürosunda bizi aramaktan çekinmeyin. Sizinle birlikte
olasý imkân ve fýrsatlarýn ne olduðunu düþünürüz.
Saygýlarla Wildwasser-danýsman ekibiniz
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*
1. ªiddet nedir?
ªiddet, tehdit etmek veya fiilen gerçekleºtirilen güç
kullanýmý ile yapýlan bilinçli bir olaydýr.
ªiddet, çýkarlarýný uygulamak için daha fazla baský altý
na alýnan baºka bir kiºiye karºi iºkence veya fiilen
uygulanan bir gücün kullanýlmasýna yönelik bilinçli bir
karardýr.
Cinsel istismarcýlar, gücünden yararlanýrlar ve
normalden daha güçlü veya daha az zayýf
hissederler. Ýsteðe baðlý olarak durdurmak pek
mümkün deðildir; bu nedenle, faillerin polis ve
yasalar tarafýndan açýk ve etkili bir ºekilde taný
mlanabilmesi için maðdur yardýmý saðlanmasý
önemlidir.
ªiddetin birçok yüzü vardýr.
Fiziksel ºiddetle bir kiºiyi yaralayabilir veya öldürülür,
sözlü ºiddetle bir kiºi rahatsýz edilebilir ve dýºarýda bý
rakýlabilir.
ªiddet maðduru olan insanlar için, her zaman çok acý
verici olur. ªiddet fiziksel olarak bedene acý verir ve
ruhu incitir. Bu nedenle, herhangi bir ºiddet biçimi
tolere edilmemelidir.
Kadýnlar ve çocuklar, özellikle ºiddetten etkilenen, iç
baðlamda yapýsal olarak daha zayýflar (World Health
Organisation 2013). Savaºta genellikle cinsel
ºiddetten etkilenirler; onlarý ve kocalarýný yenilgiye
uðratmalarý için aºaðýlarlar (Browmiller 1978).
partner ºiddetinde kurbanlarýn 80% ila 100% kadý
ndýr. Federal Ceza Dairesi tarafýndan yapýlan
tahminlere göre her beº kýzýn ve her on oðlanýn
cinsel saldýrýya maruz kaldýðýný göstermektedir
(Schröttler 2017).
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1.1 ªiddet biçimleri
Cinsel ºiddet fiziksel ºiddet psikolojik ºiddet
Biz ceza kanunundaki cinsel þiddet tanýmýna göre
hareket ediyoruz:
Çocuklara cinsel istismar, 14 yaºin altýndaki bir
kimseyle ilgili herhangi bir cinsel davranýº.
Ergenlerin cinsel istismarý, baðýmlýlýk iliþkileri ve
kurbanýn olgunlaþmamýþlýðý ile cinsel davranýþlardýr.
Baský ve tecavüz, maðdurun iradesine karþý cinsel
eylemlerdir (StGB §177).
Fiziksel ºiddet, herhangi bir vuruº, boðulma ve
benzeri formlarý içerir. Fiziksel ºiddet ve cezanýn
bedensel yaralanmasý olarak tehdit edilen neredeyse
her dövüº biçimi.
Çocuklarý dövmek yasaktýr. Bu çocukluk riski olarak
kabul edilir ve çocuk koruma önlemlerine neden
olabilir.
Zihinsel þiddet, baþka bir kiþinin korkmasý veya birini
küçük düþürmesi demektir. Bu yasalar tarafýndan bir
tehdit veya suç olarak yasaklanmýþtýr. Çocuklarý
sürekli korkutmak veya aþaðýlamak bir çocukluk riski
olarak görülür.
Çocuklar ihmal yoluyla da ºiddet yaºayabilir:
Örneðin hasta olduklarýna raðmen doktora
götürülmezlerse ya da yeterince yemek
verilmediðinde.
ªiddet için nedenler:
Failler sýklýkla çaresizlikten veya bir tehdit
duygusundan þiddet kullandýklarýný savunurlar.
Failler, ºiddetlerini, kendilerini sorumlu tutmayacak
kadar zayýf ya da aºaðýlayýcý gören kiºilere

Hiç kimsenin insanlarý istismar etmesine izin vermiyoruz.
yöneltmektedir:
Kadýnlara karºi ºiddet
Suçlar kýzlara veya kadýnlara yöneliktir, çünkü suçlu ký
zlarý veya kadýnlarý çok az takdir eder (örneðin savaº
veya sivil hayatta tecavüz yoluyla; kýzlarýn cinsel
sünnetiyle; zorla fuhuº yaparak).
Yabancý düsmaný siddeti
Suçlar, etnisite yüzünden insanlara veya bir gruba
karºi yönlendiriliyor.
Çocuklara karsi siddet
ªiddet, çocuklara yöneliktir, çünkü yetersiz
baðýmlý veya baðýmlý olarak suçlu için bir risk
oluþturmaz. Bu ebeveyn þiddeti olabilir,
ancak diðer yetiþkinler tarafýndan da þiddet
uygulanabilir (örneðin yetkililer, dedesi vb.
Veya diðer çocuklar/gençler arasýnda
(okul çocuklarý, büyük kardeþler, çocuk
askerleri gibi).

1.2. Özel ºiddet biçimleri
1.2.1. Genital kesim
Kýzlarda cinsel sünnet her zaman, farklý
tezahüratlarda olsa bile, ciddi bir bedensel
yaralanma. Genital kesimYemen, Kenya, Gine, Mali,
Tanzanya, Cibuti, Irak, Etiyopya, Sudan ve Somali
dâhil olmak üzere en az 30 ülkede uygulanmaktadýr
(UNICEF: At least 200 million girls and women
alive today living in 30 countries have undergone
FGM/C).
Bazen klitoriler kýzlardan çýkarýlýr, bazen dýº labia
da dikilir.
Kýzlar bütün hayatlarý boyunca büyük bir kesi
yaºarlar. Bazýlarý, yaralý dokunun altýnda, hatta
gündelik hayatta bile yaºamaktadýr, örn. idrar da.
Genital diseksiyondan etkilenen aileler ise kendilerini
kýz çocuklarýný kýsýtlama gerekliliðinden ayýrt etmek

de çok zorlanýyor olabilirler. Etkilenen kýzlar ve
aileler ºunlarý söyler: Eðer sünnet edilmessek, eº
olarak seçilmeyiz, çünkü o halde biz bir leke
getireceðiz ve bu nedenle tüm aileye talihsizlik
getireceðiz anlamýna geliyor.
Bize göre kadýn genital sünnetinin amacý, kýz ve kadý
nlarý küçük ve kontrol altýnda tutmaktýr.
Fiziksel bütünlük ve güç asla bir leke olamaz.
1.2.2. zorla evlilik
Zorla evlilik, iki tarafýn en azýndan birinin iradesine
karºi sonuçlandýrýlmýº evliliktir.
Akraba tarafýndan baºlatýlan ya da evlilik
arabuluculuðu ile düzenlenen, zorunlu evlilik anlamý
na gelmez, ancak eºlerin izniyle sonuçlanýr. Çocuk
evliliði, zorunlu evlilik biçimidir, çünkü bu, olgun
eºlerin kararýnýn bir sonucu deðildir (www.amnestyfrauen.de/Main/Zwangsheirat (30.08.2017)),
(Sektion Menschenrechtsverletzungen an Frauen,
Amnesty International Deutschland).
Uluslararasý hukuka göre, zoraki evlilik yasaktýr.
Eºinin seçiminde özgür olmak temel insan haklarýnýn
biridir.1948 Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesinin
16, 2 maddesine göre: " bir evlilik ancak gelecekteki
eºlerin açýk ve tam anlaºmasý ile sonuçlanabilir."
Bir kýsýtlama ayný zamanda erkeðin karar verme
özgürlüðünü de etkiliyor, ancak genellikle zorunlu
evlilik kadýnlar için kendi kaderini tayin etmede
düºük oranlara yol açýyor.
Aile gümrükleri anlamýnda evlilik geçirmiº olan bir ký
z, durumunu bu ºekilde dile getirdi:" ªimdiki
kocamla evlendim. Beni ailemin kararýna götürmesi
iyi ve ayni zaman iyi bir kýz ve eº olarak kaderimdir.
Kocam hayatýmýz hakkýnda seçimler yapar ve ona
itaat etmek zorundayým.
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1.2.3. zorla fuhuº
Fahiºeliðe ºiddet uygulanmasý, bir maðdurun
çaresizliðinin bir zorunluluðu ya da sömürülmesi
yoluyla ºiddetin fiziksel ya da psikolojik olarak kötüye
kullanýmý ile uygulanabilir. Zorla fahiºelik sadece kadý
nlarý etkilemekle kalmayýp, aðýrlýklý olarak fahiºe
olarak çalýºmaya zorlanan kadýnlar ve hatta çocuklar,
özellikle de genç kýzlar.
Tecrübelerimizden/Ýstiºarelerimizden yola çýkarak,
tek yola çikan kadinlardan bazýlarýnýn zorla fuhuº
veya diðer cinsel saldýrýlarýn kaçýºlarýndan önce ve
kaçýº sýrasýnda kurbaný olduklarýný biliyoruz. Utanç sý
klýkla önemli bir rol oynamaktadýr, bu nedenle bu
kadýnlar iletiºim kuramýyor.
Yasadýºi veya güvensiz bir ikamet statüsü, göçmen
kökenli insanlar için bir risk oluºturmaktadýr. Birçok
kadýn, bu problemlerden dolayý zorla fuhuº yaptýrýlý
yor. Bu güvensizlik ve belirsizlik, etkilenen taraflarý
daha maðdur haline getirir
(www.anwalt.org/Zwangsprostitution.
(30.08.2017)).

korumakla yükümlü olduklarýný onlara göstererek
gençleri rahatlatýyoruz. Ýdeal bir durumda, oðlu veya
kýzý korumak için ebeveynleri kazanabiliriz.
Bize gelen erkekler ve kýzlar ºunlarý alabilirler:
• Onlara neler olduðunu anlamak için rehberlik
ederiz ve çevrelerindeki reaksiyonlarýn nasýl
düzenlendiðini anlamakta yardýmcý oluruz
• Yetkililerin ve kurumlarýn vermiº olduklarý adý
mlarla ilgili bilgi ve bu kiºilerin hak ve imkânlarý
hakkýnda bilgi
• Duygularýný kendi tarzlarýyla ifade etme ve bu
duygularý sýnýflandýrmayý öðrenme imkaný
• Ebeveynleri veya diðer referans kiºileri ile
iletiºimde destek
• Kýz veya erkeklerin tanýk olarak dinlendiði ceza
davalarýnda süreci desteklemek
2.2. ...Ebeveynler ve diðer yetiþkin akrabalarý
bize rapor verirse/bize danýþýrsa:
• Cinsel ºiddete maruz kalmýº veya ºüphelenilen bir
kýz ya da erkek çocuðunun faydalý bir sonraki
prosedürü hakkýnda bilgi.
• Kamu otoriteleri ve kurumlarýnýn iþlemleri
hakkýnda bilgi, velilerin haklarý ve imkânlarý
hakkýnda bilgi
• Daha fazla ºiddete karºi gerekli koruyucu
önlemler

*
2. Farklý hedef kitleler için
danýºmanlýk
2.1. Kýz ve erkek çocuklarý Wildwassere
konsültasyona geldiklerinde neler olur?
Gençler bize danýºmanlýk için tek geldiklerinde
çoðunlukla ebeveynlerinin tepkileri konusunda
endiºelerle gelirler. Diðerleri, sonuçlarýn kendileri
veya zorba davranan kiºi için uygun olmadýðýndan
korkmaktadýr. Kýzlarý ve erkekleri yaratýcý çözüm
arayýºinda destekliyoruz (bazen enerjik olan bir
teyzeyi de dahil etmek de fayda var ve böylelikle
oda bize yardýmcý olur).Veya ebeveynlerin onlarý
6

• Kýzlar ve erkekler için olasý destek
• Gelecekteki günlük eðitim hayatýnda ebeveynleri
ve diðer eðitmenleri destek ve böylece bu
konunun yalnýzca karºilanmasý ve diðer yandan
da deneyimli ºiddetin hâkimiyeti altýnda olmayan
bir hayatýn dönüº yolunun desteklenmesi
• Gençlik Dairesi (Jugendamt) baðlamýnda, belirli
kriterlere göre cinsel ºiddet nedeniyle bir
çocuðun menºe ailesi tarafýndan býrakýlmasý
durumunda eºlik eden bir destek uygulanýr
• Mahkemede olasý bir sergileme ile ilgili sorular
için tavsiyeler

Hiç kimsenin insanlarý istismar etmesine izin vermiyoruz.
2.3. ...Yetiþkin kadýnlar ve erkekler bize
danýþtýklarýnda/ bize rapor verdiklerinde:
Yetiºkin Kadýnlar ve erkekler, akrabalarý, tanýdýklarý
veya yabancýlar tarafýndan çocukluklarýnda cinsel
istismara uðramýºlarsa bize danýºabilirler/tavsiye
isteyebilirler.
Hatta somut anýlar veya verilerle cinsel istismar
duygularýný iliþkilendiremiyorlarsa da bu mümkün.
Veya terapide cinsel taciz geçirirseniz, bizimle
iletiºime geçebilirsiniz.
Mesela, asagýdaki sorular netlesir:
• Sorunlarým önceki cinsel þiddet
deneyimleriyle ilgilimidir?
• Kendi kendine yardým grubuna katýlmak
istiyor muyum?
• Terapi yapmak istiyor muyum?
• Benim için uygun bir psikoterapi'yi
nasýl bulabilirim?
• Cezai bir ºikâyet yapmak istiyor muyum?
• Ailemle nasýl devam edebilirim?

korunmanýn, gençlik dairesi (Jugendamt), polis,
diðer danýºma merkezleri ve benzeri diðer
kuruluºlarla çalýºmasýna yardýmcý oluyoruz.
Böylelikle olumsuz deneyim mümkün olduðu
kadar iºlenebilir.
Yetiºkinlerin mevcut korunmasý konusunda,
bölgedeki sosyal sistem hakkýnda iyi bilgi
birikimimizden faydalanabilirsiniz. Onlarý uygun
noktalara aktaracaðýz.
2.5. Profesyoneller için danýºmanlýk hizmeti
sunuyoruz
Cinsel istismardan ºüpheleniyorsanýz size destek
veriyoruz. Kýzlar veya erkekler sizi özellikle cinsel
ºiddetle ilgili olarak bilgilendirdiðinde veya bir kýzýn
veya bir oðlanýn etkilenebileceðinden ºüpheleniyorsanýz, nasýl ilerleneceðiniz konusunda size
bilgi veririz. Biz Wildwasser Gießen olarak yasal
gerekliliklere göre, kýzlar ve erkeklerle çalýºan
kiºiler için bir tehdit belirtileri deðerlendirmek ve
baºka adýmlar atmaktan sorumluyuz. Olasý bir
çocukluk riski deðerlendirmesinde yardýma ve
tavsiyelere ihtiyacýnýz varsa, lütfen bizi aramaktan
çekinmeyin.
2.6. Gönüllü çalýþan insanlara tavsiyeler
sunuyoruz:
Ayrýca, gönüllüler ve profesyonel yardýmcýlar,
tehdit deðerlendirilmesinde ve prosedürle ilgili
tavsiyeler alýrlar.

2.4. …þiddet danýþmanlýðýnýn diðer biçimlerinde
danýþman ararken:
Kýz çocuklarýnýn ve erkek çocuklarýn korunmasý söz
konusu olduðunda, kýz çocuklarýna, ebeveynleri ve
diðer bakým veren kiºilere koruma saðlamak için
yardým ediyoruz. Tehdit altýndaki zorla evlilik veya
kadýn jenital sünnetinin bir örneði olarak, hatta
dolaylý olarak da çocuklar annenin nasýl dövüldüðüne
tanýk olmak zorunda olduklarýnda da. Bu kiºisel

Sýkýntý yaºayan çocuklar genellikle çevrelerinden
güvenilir insanlara yönelirler.Camide bir grup kýz,
bir dans grubu veya bir ödev baºarmakta destek
yardým ederseniz, bu bir kýz olabilir. Bu gruplamada bir erkek veya bir kýz, ailenin cinsel ºiddet
deneyimiyle size güvenip açýlabilir. Bu çocuk ve
nihayetinde bu ailenin yardýma ihtiyacý var.
Lütfen ebeveyne baþvurmadan önce, isterseniz
anonim olarak danýþma büromuzla iletiþime
geçi!

Wildwasser Gießen e.V.
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2.7. Bir arkadaºima nasýl yardým edebilirim?
Bir arkadaºinýz cinsel taciz veya aile içi ºiddet veya
diðer ºiddet türlerinden bahsederken, pek çok kiºi
bununla nasýl baº edileceðinden emin deðildir.
Gerektiðinde, önlemeye gidebilir ve her iki
koruyucu önlem hakkýnda da bizi arayabilirsiniz ve
biz size tavsiyelerde bulunabiliriz; ayrýca
arkadaþlarýnýzýn duygusal gereksinimleriyle nasýl baþa
çýkabilirsiniz diye size ipucu verebiliriz.
Arkadaºinýzla buraya gelip ilk randevusunda onunla
birlikte olmaya teºvik edebilirsiniz.

*
3. Travma Pedagoji

*
4. Tutumumuz
Ýnsanlarýn kendilerine sorduklarý bir soru, kurumda
yardým teklif eden tutumlarýdýr. Tutumumuzu
görünür kýlmak istiyoruz.
4.1. ºiddet konusuyla ilgili
Wildwasser Gießen derneðin amacý ve tüm
faaliyetleri ºiddete ve sonuçlarýna yönelmektir.
Sizlerin bakýº açýsýna saygý duyuyoruz ve algýlamanýza
kültürleri açýsýndan da güvenmenizi destekliyoruz.
Evrensel bir ilke olduðunu varsayýyoruz, çünkü
ºiddet ve aºaðýlanma acýya ve zarara neden oluyor.
Ýlk güvensizlik ve sorularýnýzda saðlýklý, ºiddetsiz bir
yaºama giden yol bulmada size destek veriyoruz.

Çocuklar yaºamý tehdit eden yaºam deneyimleri
yoluyla kendilerine ve çevrelerine olan inancýný
kaybetmiºlerdir. Çoðu zaman kendi deneyimlerinden söz edemezler, ancak oyunculuk yoluyla
ihtiyaçlarýný gösterirler.
Travmatize olmuº çocuklar, ilk görüºte görünmese
bile, yaºadýklarýna her zaman mantýklý tepkiler
verirler. Hemen belli de olmasa, sürekli stres altý
ndadýrlar ve kendilerini güvende hissetmedikleri için
gürültülü ortamda huzursuzlar, belki de uykularý kaçý
yor ve zayýf düºüyorlar. Kendilerini tehlike altýnda
hissediliyorlar.
Genellikle, ebeveynlerin travma yüklü çocuklarýyla
sakince ve destekleyici olarak davranmasý zordur.
Genellikle anne-babalar çocuklarýnýn bu hallerini
anlamýyor veya çocuklarla çok yüklü ve güvensiz
durumda oluyorlar.
Ebeveyn istiºaresinde, bizzat kendisi ve çocuðu
rahatlatacak yollar ararýz. Danýºmada, aileleri iyi
desteklemeye ve diðer insanlara ve kurumlardan
yardým talep etmeye çalýºiyoruz.
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4.2. kültürel farklýlýklarla ilgili
140 civarýnda ülkeden gelen farklý kültürlere saygý
duyuyoruz. Farklý kültürel normlarý ve deðerleri ilgi
ve beðeniyle karºilarýz. Kendi önyargýlarýmýza ve atý
flarýmýza yansýyor ve kültürel miras hakkýndaki
bilgimizi mümkün olduðunca kullanabiliyoruz. Bu,
karºilýklý açýklýk ve bireysel çözümlerin
deðerlendirilmesi ile çalýºmamýzý saðlar.

Hiç kimsenin insanlarý istismar etmesine izin vermiyoruz.
KUBOS-Çalýþmasýndan elde edilen bazý pratik
deneyimlerimiz þunlardýr:
Türkiye'den veya Afrika ülkelerinden gelen annelerle
yaptýðýmýz bilgilendirme etkinliklerinden ve
görüºmelerimizden dolayý, bazý ebeveynlerin
kültüründeki cinsel istismarýn düºünülemeyeceðini
gözlemliyoruz.

5. Kültürlere duyarlý danýþma
*
oturumlarý için fýrsatlar ve imkanlar
(KUBOS)
KUBOS ºu demektir:
• Türkçe, Ýngilizce ve Ýspanyolcada tavsiyelerde
bulunabiliriz. Çevirmenlerle çalýºiyoruz. Arapça
ve Fransýzca da tercüme edebiliriz ve diðer
dillerde çözüm bulmaya çalýºabiliriz.
• Göçmenlerin özel sosyal ve yasal yaºam
koþullarýný biliyoruz ve tavsiyemizle bunlarý
dikkate alýyoruz.
• Danýºmanlarýmýzýn birçoðunun göçmen
kökenleri var ve kültürel amaçlýlar niteliklidir.
• Sizi ve sunduðumuz teklifi herhangi bir
yükümlülük olmaksýzýn, sizi danýºma halinde veya
kuruluºunuzdaki bir tartýºmada tanýtmak istiyoruz.
Böylelikle istiºarede sizi ne beklediðinizin resmini
elde edebilirsiniz.

Onlarý tanýyan ve ayný kültür ve dine sahip olan
insanlarýn ensest tabusunu kýrabileceðini
düºünemezler. Ya da bir oðlan çocuðun cinsel
istismarýn kurbaný olabileceðini. Onlar için ayrýca
cinsel eðitim konularýnýn olabildiðince uzun süre
ertelenmesi önemlidir, "böylece çocuklarýn ve
ergenlerin düºüncelerinin cinsel olarak erken bir
aºamada lekelenmemesi saðlanýr". Almanya'da
okuldaki erken cinsel eðitimin onlarýn deðer algýsýný
hesaba katmadýðýný söylüyorlar.
Yetiºkinler cinsellikle ilgili olarak çocuklarýn yanýnda
özgürce konuºuyor ya da ºaka yapýyorlar çünkü
henüz anladýklarýna inanmýyorlar. Veya yetiºkinler,
küçük erkek çocuklarýný cinsel organlarýna dokunarak
onlara ait yorum yaparlar. Geleneksel bir Alman için
bu çok yersiz ve dengesiz bir tarz olurdu. Cinsellik
ve farklý normlar hakkýnda konuºmak, çocuklara kafa
karýºtýrýcý veya korkutucu deneyimler veya gözlemler
yaptýklarýnda, yetiºkinlere güvenme ºansýný vermek
için yararlý diye görünüyoruz.
Ne yazýk ki, cinsel normlarýn hangi kültürde cinsel
ºiddeti engelleyebilecek olursa olsun, bu izlenim
doðru deðildir.
Maalesef Ýslam ülkelerinden gelen gazete
haberlerinde cinsel taciz davalarý açýlýyor. Savaº
bölgelerinden tecavüz edildiði bildiriliyor.

Wildwasser Gießen e.V.
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Wildwasser Gießen olarak izlediklerimiz bunu
gösteriyor: Cinsel istismar ve ºiddetin uygulandýðý Hý
ristiyan, Müslüman, Budist veya diðer kültürel ve dini
kökenli aileleri de kapsýyor. Cinsel istismar, kültür ve
dinden baðýmsýz, dünya çapýnda bir olgudur.
Bazý göçmen kökenli insanlar için, ailenin yabancý bir
ülkede birlikte kalmasý nedeniyle, özel konular hakký
nda ailenin dýºindaki insanlarla
konuºmak düºünülemezdir.
Bazý kýzlar, erkekler ve
kadýnlar, eðer yabancý
lara ºiddet ve cinsel
istismarla ilgili sýrlarýný
emanet ederlerse,
aileden ihraç edilmekten
korkarlar. Bu endiºe
tamamen haksýz deðildir.
Bu endiºe tüm ºiddet
maðdurlarý tarafýndan
hissediliyor çünkü ºiddet insanlarý birbirinden
uzaklaºtýran bir konudur. ªiddete karºi ittifaklar
kurmak çok önemlidir, böylelikle hiç kimsenin
topluluðun dýºlanma korkusu olmadan ºiddet
yaºamasýna gerek kalmaz.
Bir aile üyesi bir ikilem yaºiyor olabilir. Cinsel
istismardan etkilenen bir kurbana nasýl yardým
edebileceði sorusunda, bu kiºinin yardýma ihtiyacý
olabilir. Bizim gibi özel bir danýºma merkezini ziyaret
etmek zor olabilir, çünkü hiçbir ºeyin dýºarý çýkmasý
na izin verilmez.
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Alman makamlarýyla yapýlan olumsuz deneyimler ve
üstelik günlük dýºlama deneyimleri bir danýºma
merkezi aramayý engelliyor.
Daniºma merkezleri aranmaz çünkü kaygi, göç
yetkilisine bu irtibattan haberdar edilecek ve ilgili
kiºiyi ve ºüpheliyi tanimlayacak ve bu da tüm ailenin
ikamet durumunu tehlikeye sokabilecektir.
Çalýºanlarýmýzýn gizliliði tabidir. Gizliliði koruma
zorunluluðu, danýºma organý, aºirý savunmasýz bir
oðlanýn veya kýzýn adýnýn farkýna vardýðýnda ve
sorumluluk sahibi yetiºkinlerin korumayý
reddetmeleri ve daha sonra yalnýzca bir çocuðun
saðlýk riskine karºi koruyucu önlemler almalarý
durumunda sona erer. Ayrýca bizimle telefonla ya da
anonim olarak da iletiºime geçebilirsiniz. Herhangi
bir masrafa maruz kalmazsýnýz, saðlýk sigortanýza
veya benzer bir ºeye ihtiyacýnýz olmaz...

Hiç kimsenin insanlarý istismar etmesine izin vermiyoruz.

*
6. Ýletiþim
Randevusuz konuºma saatlerimiz
Pazartesi, Perºembe ve Cuma sabah 9'dan 11'e kadar.
Çarºamba saat 14.30 - 16.30 arasý!
Telefon: 0641/76545
E-Mail: info@wildwasser-giessen.de

Bu kitapçýgý asagýdaki dillerde de bulabilirsiniz:
Almanca, Fransýzca, Ýngilizce, Arapça, Rusça.
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Cinsel istismara karþý
danýþma merkezi
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