Kendi kendinize çözemediğiniz
sorularınız varsa...
- Hayatım bu insanla nasıl devam edecek?
- Yasal yollara başvurmak istiyor muyum?
- Çocuklar ne olacak?
- Eşim yeniden şiddete başvurursa ne
yapacağım?
- ve bunlar gibi...
Bu durumda aşağıdaki kuruluşlardan yardım
ve destek alabilirsiniz:
Frauenhaus Herne

( 0 23 25 / 4 98 75.
Schattenlicht
Beratungs-und Kontaktstelle für Frauen
und Mädchen
( 0 23 23 / 98 11 98
Polizeipräsidium Bochum
Opferschutzbeauftragte
( 0 23 4 / 9 09 40 59
Stadt Herne
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche
und Eltern
( 0 23 23 / 16 36 40
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Gleichstellungsstelle der Stadt Herne

( 0 23 23 / 16 22 05
Weißer Ring

( 0 23 23 / 94 43 35
Kirchenkreis Herne
Beratungsstelle für Migrantinnen
( 0 23 23 / 9 94 97 19
AWO, Beratungsstelle für Migranten

( 0 23 23 / 9 52 40

RAA (Gürkan Ucan)
( 0 23 25 / 65 89 - 313

Runder Tisch gegen
häusliche Gewalt in Herne

Size şiddet uygulayan veya sizi tehdit
eden birisiyle yaşıyorsanız...

Kadınlar evine (Frauenhaus) gitmek
istiyorsanız...

Bu sadece sizin başınıza gelmiş bir olay değildir!

Polis bu konuda da size yardımcı olur.
Siz polisi işe karıştırmadan da, kadınlar evi ile ilişkiye
girebilirsiniz.İstiyorsanız çocuklarınızı da yanınıza alarak,
kadınlar evine gidebilirsiniz.

Aynı evde yaşayan insanlar arasında görülen bu tür
kötü davranışlar, düşündüğünüzden daha fazla ve sık
yaşanmaktadır.
Şiddete maruz kalanlar daha çok kadın ve çocuklardır.
Bir kez döven bir insan, bunu bir daha tekrarlayacaktır.
Bu şartlar altında uzun yıllar bereber yaşıyanlar vardır.

Frauenhaus Herne 0 23 25 / 4 98 75

Yeni çıkan şiddetten koruma yasası...
Siz de bu tür davranışlarla karşılaşıyor ve çare arıyorsanız...
Notruf 110, polise telefon edin! Bazen komşularınız veya
duruma şahit olanlar da polise haber verebilirler.
Olay polise yansıdıktan sonra, evde mi kalmak, yoksa
kadınlar evine mi gitmek istediğinize karar verebilirsiniz.

Evde kalmak istiyorsanız...
Size şiddet gösteren kişi, polis tarafından evden
uzaklaştırılır.
Polis, aynı zamanda bu kişiye 10 gün eve gelme yasağı
koyar. Bu yasağa uyup uymadığını da kontrol eder.
Şiddet gösteren kişi, bu yasağa uymazsa hemen polise
bildirin.

Bu yasa, mahkemeye başvurunuz sonunda sizi
korumaya yönelik önlemler getiriyor.
Örneğin; mahkeme, sizi korumak için, şu yasakları da
getirebilir:
Şiddet gösteren kişi için, eve girme yasağı 10 günün
sonunda da devam edebilir.
Bu kişi, size ve evinizin belli bir çevresine kadar
yaklaşamaz.
Hatta sizin devamlı gidip geldiğiniz yerlere de
gelemez.(işyeriniz, okul, ana okulu, alışveriş yaptığınız
yerler gibi...)
Şiddet gösteren eşiniz veya kocanızın, sizinle herhengi
bir şekilde kontak kurması da yasaklanır. (telefon,
telefaks, SMS, E-Mail, mektup gibi...)

