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1) Problemler

Kadina siddet tüm toplumda yaygin bir sorundur, hem Almanlar arasinda hem göcmenler arasinda görülen bir sorundur. Bu aynı zamanda Aile ya da ortalik içinde de geçerlidir. Arastirma calismalari gösteriyorki, Almanyada dört kadindan biri 16-85 yaslarinda en az bir kez
hayat arkadasi tarafindan fiziksel veya cinsel saldiriya ugramistir1.

Ne zaman kadınlara karşı şiddetin konuşuyoruz:

“Kadina karsi fiziksel veya piskolojik baski yapan, aci, zorlama ve
tehdit da dahil olmak üzere kadini zor durumda birakmak ister Kamu
ya da özel yasamda, kadini özgürlügünden yoksun birakmaktadir” bu
sözleri Birleşmiş Milletler kadina karsi siddet hakkinda tanimladi2. Bu
tanim farkli eylemlere yorumlanabilir. Bunlar Agresiv saldirganlik, tokat atmak ve zorla cinsel saldiriya yorumlanabilir hatta silah kullanimi
ve ölümle sonuclanabilir3.

2) Fiziksel ve cinsel şiddet
a) Aile ici siddet

Siddetin cogu yakin sosyal cevrede olusuyor. Failler cogu zaman
ortaklar/partnerler, Anne-Babalar, arkadas ya da akrabalar olabiliyor4.
Hatta evlilik ici tecavüzde sucdur5.
Şiddeti önlemek, magdur olan kadınlarin yaninda olmak ve siddete
karsi karşı toplumsal koşulları yaratmak, bütün toplumun ve burada
yaşayan tüm insanlarin görevi dir. Etkili bir davranmak için, bu görünümde belirli formlar dikkatte alinmasi gerek ve etkilenen kisilere
destek için uygun önlemleri almak gerekir. Bu amaçla, şiddet karşıtı
Projelerin ve danışmanlık merkezlerinin sayısı yeterince var.
1 BMFSFJ (2009): iliskilerde kadina siddet.ikinci analitik degerlendirme siddet derecesini
ayirmak icin, risk faktörleri ve yasanmis siddete karsi destek etmek.
2 Birleşmiş Milletler (1993): Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi.
3 Ayrintili bilgi icin bkz BMFSFJ (2009): a.a.O.
4 Vgl. BMFSFJ (2009): a.a.O.
5 Hukuka Referans; Paragrafların Reform§ 177 StGB cinsel saldırı, tecavüz: Kocaları
tarafından Tecavüz 15. Mayis 1997 itibaren suç ve özel bir madde, eşleri tarafindan ceza
yargılaması kaldirilmistir. (vgl. dejure.org/gesetze/StGB/177.html; www.emma.de/artikel/
vergewaltigung-der-ehe-na-endlich-265187.)
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b) İlişkiler ve Aile Dramalar
(Kıskançlık ve “namus cinayetleri”)

İlişkiler ve Aile Dramalari Almanya‘da ölümle
sonuçlanmasi hic nadir değildir. m-Genellikle
bu durumlarda Cocuklar mağdur olanlardir,
hatta bu tür ü Dramalarin kurbanı oluyorlar.
Insanlari böyle tür durumlara sürükleyecek
pek cok seyler neden olabilir – kinkanclik Alkol veya uyusturucu, caresizlik ve umutsuzluk duygusu kesinlikle sık görünen Motifler
dir. Objektiv olarak Finansal durumlarda
yada Kültürel nedeniyle yanlis anlasilan onur
ve seref meseleri nadir nedenlerden sayiliyor.
“Namus cinayet” toplum arasinda bir cesit
siddet olarak algilanmaktadir, agirlik olarak
kadinlara karsi erkekler tarafindan yürütülmektedir, Böyle ailelerde, erkekler ve
kadınlar genellikle namus korunmasından
kendilerini sorumlu hissediyorlar. Aile onuru büyük önem tasiyor, ve
bu yüzden kadinlar aile üyelerinden cinsellik konusunda sert kontrol
ediliyor. Bu tür toplumda erkegin onuru kadinin namuslu davranislarindan belirleniyor, eger aileden kadin üyeleri bu düsüncelere karsi gelirlerse, erkeklerin onurunu kirmis oluyorlar. Bu tür Erkekler toplumdan
dislanir. Bazen böyle asiri durumlarda Aile onurunu geri kazanmak
icin, Alakali sahsis hayatiyla öder6. Max-Planck-Institünun arastirmalarina göre, failler nerdeyse istisnasiz Etnik alt sinifdan olusuyor
ve göcmen failleri birinci nesilden olusuyormus. Sosyal ve Ekonomik
acidan istikrarli ve daha iyi entegre olmus cevre- lerde “namus cinayetleri” görülmemektedir.
1996 ve 2005 yılları arasında namus cinayetlerinde bir artış oldmadi,
ama Medyanin dikkatini ceken Entegrasyon tartismalarinda baglaminda güclü bir artis olustu7. Bu yanlis namus kavrami bircok dini Cemaatlerde ve Kültürlerde var, cogularinin düsündügü gibi tek müslüman
6 “El Ele zoraki evlilige karsi“Vakıf Platformu İslam Örgütleri Rijnmond bir yayınıdır.
Website: www.spior.nl
7 Pressemitteilung: www.mpicc.de/shared/data/pdf/pm_02_14_befragung_jugendliche.pdf
Özet: www.big-berlin.info/sites/default/files/uploads/1111_mpi_ehrenmorde.pdf
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dini topluluklarinda degil. Bu bir takim kendini gelistirmekle alakali
ve Dünya dinleriyle bagli degildir. Örnegin Islam dininde kuranda8
acikca yaziyor9, Medya ve halk hertürlü cinayetleri esit kinasin ve
toplumu egitsin. Cinayetin her türlüsü kadinlar, cocuklar, Aileleri, ve
tüm toplum icin bir felaketdir, ister kiskanclik yada namus cinayetleri
olsun. Bu nedenle, medya ve halk arasinda, kiskanclik cinayetlerine
önemsiz bir karakter verilmesi kabul edilmez. Ayrica medyada, siddet
suclari nedeniyle, halk arasinda faillerin alkol ve uyusturucu kullaniminda daha hafif degerlendirilmesi dayanilmaz.

c) Zoraki evlilik 10

Uygulanan siddetin baska bir Formu ise, zoraki evlilik teskil ediyor.
Formal olarak, evli kisilerden birinin onayi yokken veya bunu yapmak
zorunda hissediyorsa, yapilan evlilik zoraki evlilik dir. Fakat burda,
birbirlerini tanimak icin düzenlenmis evlilikleri ayirt etmek lazim,
bunlarin amaci birbirlerini iyice tanimak ve ayni fikirleri paylasdiklarini
ögrenmek dir. Sonradan yapilan evlilik partnerlerin11 istekleriyle yani
gönüllü esasinda yapilmaktadir, aksi taktir de bu zoraki evlilik olur. Yasalar zorunlu evlilik ile mücadele etmek ve daha iyi zorla evlendirme
mağdurlarıni korumak için Almanya Federal Cumhuriyeti 01.07.2011
degistirilen ve yürürlüge giren Kanunlar da yaziyorki:

§ 237 Ceza kanunu: zoraki evlilik:

(1) Her kim kuvvetle veya tehdit ederek bir kişiyi evlilige zorarlarsa,
beş yıl ve altı ay arasi hapis cezası ile cezalandırılır.
kuvvet uygulanmasi ya da kötü tehditler dikkate alinmadigi zaman
yasadisi bir eylemdir.
(2) Ayni zamanda 1. Satirbasinda yazilan hareketi siddetle, tehdit
ile bir alanda tutyorsa kayda zarar isler yapiyorsa kednini suclu
yapiyor.
8 Kuran Sure 4 Vers 93, Sure 5 Vers 32
9 Daha fazla okuma için, tavsiye: Oberwittler, D. / Kasselt, J. (2011). Almanya‘da Namus
cinayetleri. 1996 ve 2005 (+ Polis Research, Vol. 42, ed arasındaki namus ilgili ailelerde
cinayet ve ortaklıklar sistematik bir çalışma. Köln: Wolters Kluwer Deutschland. Abgrenzung. In: BMFSFJ (Hg.): Zwangsverheiratung in Deutschland.
10 Daha fazla okuma için, tavsiye: „ Zorla evliliğe karşı el ele“Vakıf Platformu İslam Örgütleri
Rijnmond bir yayınıdır(NL). Website: www.spior.nl
11 Gaby Straßburger (2005): Zorla evlilik ve düzenlenmis evlilik – sınır zorluk. In: BMFSFJ
(Hg.): Almanya‘da Zorla evlilik.
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(3) Girişim cezalidir.
(4) Daha az ciddi durumlarda ceza üç yıla kadar hapis olacaktir,
veya para cezasi ödenecektir.

d) Kadınlarda sünnet

Kadin sünneti12 olarak bilinen kadinlarda ve kizlarda uygulanmaktadir,
yöreye bagli olarak sadece bir parca Kliotoris alinir ve komple sünnet
edilir Klitoris den ic ve dış labia ya kadar. Afrika ve Asya ülkelerinde
kadın sünneti farklı formlarda ve her bir farkli kapsamlarda yaygin13.
Antik arkaik geleneklere bagli bu sünnet ve dini gereklilikle hic bir
alaksi yoktur14.
Cogu sünnetler akut oluyor ve kronik tehlikeli, ilgili kişinin ciddi fiziksel
ve ruhsal durumunu etkiler; bu nedenle erkeklerin sünnetiyle karsilastirilamaz. Dünya capindayki göc hareketleri nedeniyle, Avrupa Ülkelerindede bircok sünnet olmus, veya sünnet olmakla tehdit edilen kadin
ve kizlar yasiyor. Kadinlari ve kizlari sünnet etmek §223-228 ceza
kanununda vücut yaralama olarak geciyor ve böylelikle suc islemis
oluyor. Egitilmis saglik bilimleri ve göcmen dernekleri taraflarindan
farklilastirilmis egitim calismalari yapilmaktadir. Bu durumdan etkilenmis insanlarla karsi karsiya olan herkes, hassas davranmalari lazim
ve gizliliklerine saygi duymalari gerekir.

3) Piskolojik ve yapisal siddet15
a) duygusal istismar

Biz cogu zaman piskolojik siddetin yanlizca öfkeli davranislar, sürekli
bagirmalar, elestiri ve amortisman seklinde saniyoruz fakat bu yanlis
dir. Bu açılardan, sadece kolay tanınabilecek seklinde oluyor. Psikolo12 Etkilenler icin “sünnet”kelimesini kullanmakdayiz.,cünkü böylelikle hicbir kinama icermemektedir. “kadina sünnet” kelimesi (auch FGM, Female Genital Mutilation) yaralayici
olabilir etkili kadinlarimiz icin,fakat egitim calismalari icin tavsiye edilir.
13 www.target-nehberg.de/HP-01_genitaleVerstuemmelung/u1-1_Laenderkarte/index.php
14 www.target-human-rights.com; www.target-human-rights.com/HP-08_fatwa/index.php
15 Esit muamele kanunu (AGG) ve zorbalik; www.hensche.de/Arbeitsrecht_aktuell_Gleichbehandlungsgesetz_Mobbing.html. Cyber-Mobbing direk kanunen cezali degil,anca diger
Ceza Kanunu paragraflar misalen aşağılam § cezalidir. 185 İftira§ 186 Ceza Kanunundan.
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/was-sagtdas-gesetz/.
Doxxing siber zorbalık değiştirilmiş şeklini kabul edilecektir. http://lexikon.stangl.eu/12307/
doxing-doxxing/. Takip paragraf tarafindan § 238 Nachstellung abgedeckt; http://dejure.
org/gesetze/StGB/238.html.
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jik şiddetin diğer formları daha az belirgin, ancak aynı derecede yıkıcı.
Bunlar mesela bu durumlardir: saygisizlik, tenezzül etmemek, sürekli
eleştiri, Kınama, hakaret, sakalar, yalan, unutmak, güvensizlik, geçmişin
bozulmaları ve tuzaklari, Finansal bagimliliklari16 istismar edip kullanmak, partnere tasiyamayaci yükü vermek yani, mecbur olmadigi isler
yaptirmak,veya kadini takip etmek, yada internet araciligiyla zorbalik
yapmak.

b) Yapısal şiddet

Şiddetin bu formunun olusma nedeni, sosyal, ekonomik veya kültürel
yapıların,
Belirli bireyler veya birey gruplarının karşı ayrımcılık yaptiklarinda.
Kisilerin kendi imkanlarini ve firsatlarini tam istismar etmemlerine izin
vermediklerinde17.
Yapısal şiddet, tüm ayrimcilik formlaridir, mesela eşitsiz Gelir dağılımı
veya eşitsiz eğitim olanakları ve sağlık dağılımı...18
Bu yapılar, sosyal varsayımların ve siyasal süreçlerin sonuçlarıdir, yasal
düzenleme ve gayrı hergünü etkilemektedir. Yapıları öncelikle yasa ve
yönetmeliklere yansıtılır, aynı zamanda dernek yapıları ve eğitim ve işgücü piyasasına erişimide olduğu gibi. Yapısal şiddet hem doğrudan ve
dolaylı olarak davranır. Genellikle bu durumdan magdur olanlar yapisal
siddete maruz kaldiklarinin farkinda degiller, cünkü baska türlüsünü tanimadiklari icin ve bu durumu normal gördükleri icin.
Özellikle mülteciler ve göcmenler toplum arasindayki düsük statüleri
yüzünden kendilerinin sucu varmis gibi eşit muamele hakkına sahip
olmadiklarini saniyorlar. Magdurlar zihinsel ve fiziksel zarar görüyorlar,
ve bu siddetin sonuclarina maruz kaliyorlar19. Örneğin yapısal şiddeti
sonucalri: İşsizlik, yoksulluk ve borç, bireylerin ve ailelerin psikososyal
stres, olumsuz toplumsal koşullar, belirsiz korkular, aşağılık ve ihmal
duygusu, utanç, suçluluk duyguları ve hisleri.
16 www.re-empowerment.de/include.php?path=content/content.php&contentid=33
17 Nach dem norwegischen Friedensforscher Johan Galtung: de.wikipedia.org/wiki/Strukturelle_Gewalt
18 https://www.frauen-gegen-gewalt.de/was-ist-das.html (Stand: 03.06.2014)
19 Stefanie Vogel, http://suite101.de/article/strukturelle-gewalt-a134838#.U41_cPl_tuo
(Stand: 06.07.2015)
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c) (Kesişim) Ayrımcılık

Sosyal görüsler veya siyasi yapilar, özellikle cogu nüfus grupları eşit
muamele göstermezlerse ve ayırımcılık yaparlarsa, kültürel formlar
olarak adlandırılır. Ayrımcılık genellikle cinsiyet, inanç, cinsel yönelim,
ırk, din ve görünüm yüzünden yapilmaktadir.
Ayrimcilik formlari, okullarda veya baska Egitim kurumlarinda, işyerlerinde, Siyasette, Kulüp yapıları ve Medyada görülmektedir.
Bunun sonuclarindan biri, sürekli sistematik damgalamak, Işgücü
piyasasının çalışma alanlarından tam bir dışlanma yasamak ve aynı
zamanda sokakta zorbalıklara sahit olmak.
Özellikle kadinlar bu durumdan etkileniyor, cünkü onlar ten rengi, dini
ve kökenleri yüzünden ayrimcilik yapilinca, bu toplusam çağrışımalarla karsi karsiya kaliyor. Bu durumda intersectional ayrımcılıkdan
konuşuyoruz.

ARASÖZ: Almanya’da başörtüsü yasakları :

Yillardir en yaygın örneğidir, meşru yapısal yasal ve intersectional
ayrımcılık olan basörtü yasagi.
2003 Federal Anayasa Mahkemesinden okullarda basörtüsü hakkinda karar aldiginda, 2004 ve 2006 yılları arasında 16 eyaletten 8i
kapsamlı başörtüsü yasağını koymustur20.
Hessen eyaletinde bu yasak Okul, Memurlar ve Kamu calisanlar
alaninda gecerlidir. Fakat bu uygulama yasagin özel sektöre kadar
yansittigini gösteriyor. Özellikle Hizmetlerde ve Sağlık sektöründe
basörtülü kadinlari işe alinmadigi görülmektedir.21 Federal Anayasa
Mahkemesi 2003 de bunu yasadışı ilan etmis olsa bile.
Mart 2015 Federal Anayasa Mahkemesi Okullarda başörtüsü yasallarini temelden degistirdi.22 Basörtü yasagi anayasaya aykırı, cünkü dini
kiyafetler giyen kadinlarin din özgürlükleri kısıtlanmaktadir.
Federal Anayasa Mahkemesi ayrıca suna dikkat edilmesini istedi, bu
yasak nedeniyle su anda ağırlıklı olarak Müslüman kadınlarin Profesyonel eğitimciler olarak uygun faaliyetlerin dışında tutulmasi, bu
kadınların eşitlik emrine gerekçe gerektiren gerilim olusturmustur23.
20 Ayrintili bilgi icin: www.muslimische-frauen.de/wp-content/uploads/2013/11/Infotext-ausf
%C3%BChrlichKopftuchverbote-in-Deutschland.pdf
21 www.dw.de/mit-kopftuch-auf-jobsuche/a-2706282
22 Kararın kısa bir analiz burdan bulabilirsiniz: www.muslimische-frauen.de/wp-content/
uploads/2015/04/Kurzanalyse Kopftuchbeschluss-BverfG-2015.pdf
23 Anayasa Mahkemesi Kararı, Randnummer 96
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Federal Anayasa Mahkeme kararları, illerde bütün parlamentoları ve
mahkemeleri bağlayıcı dir, yani Hessen bölgesindeyki simdiye kadar
uygulama başörtüsü yasağı anayasaya aykırı dir. Milletvekilleri kanunlari Federal Anayasa Mahkemesinin özellikle düzeltmesi gerekiyor, ve
basörtüsü takan kadinlarin baska kadinlarla eşit olmalarini saglamasi
gerekiyor. Özellikle uzun yillardir göc deneyimi olan Avrupalı komşular
kavramları bize faydali. Örnegin Büyük Britanya da polislik de göcmenler calismakta dir, bunlarin dini eğilimleri türban ya da başörtüsü
ile hemen belli oluyor. Eger Toplum tüzel kişiler olabilme sansi görüyorsa bu tüm vatandaşlara, devletin dışlanma politikası olmadiginin
açık sinyalini veriyor. Bu toplumsal davranislara yansiyor ve Irkçılık
daha az Sosyal kabul ediliyor. Bazı Uluslararası şirketler başörtülü
çalışanları için yıllar önce başörtüsü Modellerini tasarladı. Sadece
basörtü yasagini kaldirmak iIlk adimdi ancak, gerçek değişim insanların zihninde yer alması gerekiyor. Bunu yapana kadar pek çok çaba
harcamalidir.

d) Cinselleştirilmiş Reklamlar

Reklamcılık tarafından ayrımcılık ayrıca kadına yönelik bir şiddetin
biçimidir, Aile içi şiddetin aksine, Kamu tartışmada pek bir rolü olmayan ve nadiren şiddetin bir formu olarak kabul edilir. Dikkat kazanmak
icin kadinlar değersiz ve ticari esya gibi sunulmkata dir. Onlari sürekli
cinsel kullanılabilirliğini ve pornografik karakterler mis gibi insanlara
göstermektedirler. Cinsel kişilikleriyle kadinlari tanıtan ve kadinlara
hakaret eden reklamlar, Kadınlık ayrımcılık dir. American Psychological Association tarafından yapılan bir çalışmaya göre, cinselleştirilmiş reklamlar genç kızların sağlık ve psikososyal gelişimi için endişe
verici sonuçlara yol actigini acikladi24.

24 Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls, www.apa.org/pi/ women/programs/girls/report-full.pdf
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Kadinlar erkeklerden daha cok az giyinik veya çıplak gösteriliyor
(21% kadinlar25, 6% erkekler26) sadece göz alıcı veya reklam yapilan
ürünle bir bağlantısi olmayan dekorasyon olarak gösteriliyor. Genellikle bu dalkavuk olmak ile bağlantılıdır. Böylece, kadınların insan onuru
ve dürüstlük anlayışı yaralaniyor ve bu asla kabul edilemez. Yıllardır
devam eden, cinsiyetçi ve basmakalıp temsilleri yüzünden Reklam
kadınların aşağılayıcı bakı ifadesi aldigini görmekdeyiz. Entegrasyon
Yuvarlak Masa AG eşitlik Üyeleri, Kadın ve Erkeklerin bu şekilde açıkta Gösterilmemesi gerektigini söylemekte dir.

4) Önlemler

yukarıda belirtilen siddet biçimleri insanlık onuruna aykırı ve insan
haklarının ihlalidir. yukarida yazilan Şiddet biçimlerine karsi önlemler dolayısıyla kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda genel
politikalar ayrılır. Halk arasinda, Şiddeti yoğun olarak kötü eğitimli insanlar da, belli sosyal sınıflari da, veya göcmenler de problem olarak
görülmemesi lazim. Ama şiddetden etkilenen göçmen kökenli artan
kadınlar bir tabu olmamalı. Aceleci atıflar Kültürel ve dini bağlamlar nedeniyle şiddetin önlenmesi ve şiddete karşı mücadeleye olası
yaklaşımlar dini ile ilgili, özellikle İslam temelinde dikkate bile alinmamakta.

Yapılandırılmış ve sürekli Eğitim çalışmaları yapilmasi lazim:
Sistematik önleme ve sosyo-eğitimsel aile çalışmalarina odaklanarak,
ders tesislerinin genişletilmesi ve korunması gerek. Özellikle, kadın ve
kız çocuklarının özel danışmanlık sunumunun yaninda, erkeklerle ve
tüm ailelerle danışma ve çalışma kadar önemlidir.
okullarda ve diğer gençlik ve Eğitim kurumlarında şiddeti önleme programları daha da kurulması gerekli dir.
şiddeti önleme projelerini desteklemek ve teşvik etmek lazim. Böyle
yerlerde çalışanlar, kadınlari saygılı bir biçimde empati ile karşılanmasini, saglamak gerekir. Bunlar kültürlerarası becerilere sahip olmalıdır,
25 Hasenteufel, Regina, Reklam kadınlar ve erkekler görüntüsü, Dissertation, Bonn 1980, S.
230
26 Horvath, Michaela, Televizyon reklamlarında cinsiyetlerin tasviri – cinsiyet temsil İnsanlar
bir içerik analizi, Diplomarbeit, Wien 2002, S. 118 und 121
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ve daha iyisi ilgili kisinin kökeninden olmalidir ve ona göre tahsilli
olmalilardir27.
Sosyal görevlileri, Polisleri, Ögretmenleri, Gazetecileri ve politikacılarin, önyargısız çalışması mümkün olabilmesi icin Eğitim ve Öğretim gerekiyor. Özellikle göçmen kökenli Kadınların ve Ailelerin belirli
koşullar olanlari dikkate alınması gerekir çünkü onlar disardan yardim
istemekde zorlaniyorlar ve genellikle kadinlara zahmetli ve yorucu
ilişkileri terk etmek. Mümkün olmuyor.
Dini cemaatler de ve göçmen örgütler de, Aile içinde ayrımcılık
ve şiddetle mücadeleyi önlemek icin eğitim çalışmaları yapmak.
Burada, pastoral eğitim ve Spesifik dini konularla alakali eğitim gerekli. Ayrıca, İhtisas bakım tesislerinden Finansal destek ve işbirliği
arzulanir.
Eğitim alanlarında göçmenleri teşvik ve destek etmek:, misalen,
Alman dilini öğrenirken, Toplumsal yapıların bilgisi, Meslek de yasal
haklar ve Finans bağımsızlıklari ögretmek.

Hedef: her türlü önlem çalışmaları yapil-

masi lazimki, göcmen kökenli olan yada
olmayan her kadin bağımsız hareket edebilmesi icin.

5) İletişim adresi:
Aşağıda, potansiyel ilgili olanlar ve mesleki
bu konuyla ilgilnen sahislar bilgi ve tavsiye
alabilieceginiz adresleri bulabilirsiniz.
27 Burda bir aciklama yapilabilir : Bir göç geçmişi olan
insanlar kültürlerarası başına yetkili. Özellikle insanlarin eksikligi, kötü deneyimler yüzünden yerli kültürünü
redd etmeleri, genellikle insanların empati ve anlayış,
Kendi kültürüne bağlı olan.
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Danışma:
Fiziksel ve cinsel şiddet:
Aile içi şiddet
Frauen helfen Frauen e.V.
Marburg
Aile içi şiddetle ilgili danışma

Alter Kirchhainer Weg 5
35039 Marburg
Tel.: 06421 161516
E-Mail: FrauenhausMarburg@t-online.de
www.frauenhaus-marburg.de/

Frauenhaus – Marburg
Aile içi şiddetden etkilenen
kadınlar ve onların çocukları
için koruyucu yerler.

Postfach 1433
35004 Marburg
Tel.: 06421 14830
Fax: 06421 162792
E-Mail: FrauenhausMarburg@t-online.de
www.frauenhaus-marburg.de

JUKO Marburg e.V.
STOP-Training (Sosyal koruma
ve önleme eğitimi) - Aile içi
şiddet faillerine yönelik Grup
eğitimi

Neue Kasseler Str. 3
35039 Marburg
Tel.: 06421 30780-71
Fax: 06421 30780-81
E-Mail: schlegel@juko-marburg.de
www.juko-marburg.de

Islamische Gemeinde
Marburg e.V.
Gençler, kadınlar ve erkekler
için sosyal ve dini danışma,
Kızlar ve kadınlar için güçlendirme programları, Gençlere
yönelik Yönlendirme,, Eeğitim
ve çatışma danışmanları,
eğitim (Toplumsal ve dini
birlikteliği.).

Bei St. Jost 17
35039 Marburg
Tel.: 06421 65535
Fax: 06421 64554
E-Mail: info@ig-marburg.de
www.ig-marburg.de
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Polizei
Aile İçi Şiddet Bölümü

Raiffeisenstraße 1
35043 Marburg
Tel.: 06421 406-265
Notfall: 110

Taciz ve cinsel şiddet
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Frauennotruf Marburg e.V.
Kadın ve kızları taciz ve tecavüz Adresi

Neue Kasseler Str. 1
35039 Marburg
Tel.: 06421 21438
E-Mail:
frauennotruf-marburg@gmx.de
www.frauennotruf-marburg.de

Eve giderken telefonlasma
Akşam / gece eve giderken
konuşma eşlik imkanı.

Tel.: 030 12074182
Arama ücretsizdir.
www.heimwegtelefon.de

Taxi? – ama eminmisin taksi siparisinde turuncu etiketin taksi
olduguna?
Ama eminmisin?biz sizle
birlikteyiz!bizde sizinleyiz !“
nelere dikkat edeceginizi size
söyliyoruz.

Tüm katılımcı firmalar burda:
www.marburg.de/de/126614

Marburg Üniversite şehirinde
Eşitlik Birimi
Üniversite şehir kadınlar ve
erkeklerin, asagidayki alanlarda, eşitlik davranilmasi icin
calisiyor:Eğitim, ayrımcılık,
istihdam, aile, şiddet ve
zor yaşam

Markt 1
35037 Marburg
Tel.: 06421 201-1377
Fax: 06421 201-1760
E-Mail: gleichberechtigungsreferat@marburg-stadt.de
www.marburg.de/de/15240

Zorla evlilik ve „namus cinayetleri“
TERRE DES FEMMES
Kadının İnsan Hakları dernegi
Magdurlar ve Profesyoneller
için Online danışmanlık portalı.
Doğrudan Online Danışmanlık
mümkündür.
bölgenizdeki Danışmanlık merkezlerine yöneltiyoruz sizi

www.zwangsheirat.de

Sabatina e.V.
Bir evliliğe zorlaniyorsaniz veya
mevcut olan zoraki evlilikten
kaçmak istiyorsanız burada
yardım ve tavsiyeler alabilirsiniz.

Postfach 11 12,
61268 Wehrheim
Tel.: 030 80195980
E-Mail: info@sabatina-ev.de
E-Mail: notruf@sabatina-ev.de
www.sabatina-ev.de

Rosa e.V.
Alman kökenli olmayan genç
kadınlar için konaklama

Postfach: 401067, 70410 Stuttgart: Tel.: 0711 539825
E-Mail: ROSAWohnprojekt@
eva-stuttgart.de
www.eva-stuttgart.de/rosa.html

Papatya
Göçmen kökenli kızlar ve genç
kadınlar için koruma ve yardım

Tel.: 030 610062
E-Mail: beratung@papatya.org
Anonyme Onlineberatung unter
www.papatya.org

Kadın sünneti
NALA e.V.
Sünnet yerine Eğitim
Eğitim ve yardım sünnet olmus
veya olma riski olan kadın ve
kız çocuklarını icin

Kastanienstraße 3e
65933 Frankfurt/Main
E-Mail: info@nala-fgm.de
www.nala-fgm.de
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FIM
Kadın Hakları İnsan Haklarıdir
Göçmenler ve aileleri için
danışma ve bilgi merkzi.
FIM, güvencesiz yaşam
koşulları (cinsel) şiddetin
mağduru kadınlari destekliyor.
Danışmanlık hizmetleri ücretsizdir ve istek üzerine anonim
dir.

Beratungs- und Informationszentrum für Migrantinnen
Varrentrappstraße 55
60486 Frankfurt/Main
Tel.: 069 9709797-0
E-Mail: info@fim-beratungszentrum.de
www.fim-frauenrecht.de

TERRE DES FEMMES
Kadının İnsan Hakları dernegi
Insan haklari icin savasmak
ve kadinlari ve kizlari, halkla
ilişkiler yoluyla faaliyetlerde
bulunmak ve desteklemek.

Brunnenstr. 128
13355 Berlin
www.frauenrechte.de

Anne babalar ve çocukları icin Danışmanlık:
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Eğitim danışma merkezi
Marburg
Eğitim Yardım Derneği

Hans-Sachs-Straße 8
35039 Marburg
Tel.: 06421 8890950
E-Mail: RehseS@marburgbiedenkopf.de
www.eb-marburg.de

Psikolojik Danışmanlık
Merkezi Philippshaus
Ebeveynlik, ayrılma ve
boşanma, çift, evlilik, aile ve
yaşam danışmanlığı üzerine
Önerileritung.

Philippshaus, Universitätsstraße 30-32
35037 Marburg
Tel.: 06421 27888
Fax: 06421 27872
E-Mail: psychologischeberatung@
ekmr.de
www.beratungsstellen-philippshaus.de

Gençlik dairesi
çocuk koruma

Friedrichstraße 36
35037 Marburg
Tel.: 06421 201-0
E-Mail:
jugendamt@marburg-stadt.de

Cocuk koruma dernegi Marburg
e.V.
Marburger cocuk koruma
dernegi, çocuklar ve onların
hakları için savunuyor. çocuklara karşı şiddetin her türlüsüne
karşıyiz.

Universitätsstraße 29
35037 Marburg
Tel.: 06421 67119
Fax: 06421 686660
E-Mail: info@kinderschutzbund-marburg.de
www.kinderschutzbundmarburg.de

Wildwasser Marburg e.V.
Çocuklukta cinsel şiddete
Danışmanlık hizmeti.

Wilhelmstraße 40
35037 Marburg
Tel.: 06421 14466
E-Mail:
info@wildwasser-marburg.de
www.wildwasser-marburg.de

Meşru müdafaa:
WENDO Marburg e.V.
Kadınlar ve kızlar için kendini
savunma ve atılganlık (şiddet
önleme)

Bahnhofstr. 31A
35037 Marburg
Tel.: 06421 682374
E-Mail: info@wendo-marburg.de
http://wendo-marburg.de

Die Wildkatzen e.V.
kendini savunma Marburg e.V
kızlar için kendini savunma
5-17 yas icin.

Postfach 2153
35009 Marburg
Tel.: 06421 32314
E-Mail: die-wildkatzen@web.de
www.die-wildkatzen.de

Madde Bağımlılığı Tedavi:
17

Diakonisches Werk Oberhessen, Bağımlılık ve uyuşturucu
danışma
Tüm bağımlılık yapıcı maddelerin problemleri icin
Danışmanlık.

Frankfurter Str. 35
35037 Marburg
Tel.: 06421 26033
Fax: 06421 26035
E-Mail: marburg.suchtdwo@
ekkw.de
http://www.dw-oberhessen.de/
index.php?id=151

Blaues Kreuz Marburg
Bagimli riski olan veya bagimli olan insanlar icin alkol,
uyuşturucu ve yasal bağımlılık
yapıcı maddelere karsi Öneri
ve destek (Rusça özel teklifler)

Wilhelmstraße 8a
35037 Marburg
Tel.: 06421-23129
E-Mail:
s.duennebeil@blaues-kreuz.de
Russischsprachiges Angebot:
Tel.: 06421-1655043
E-Mail:
a.wolfmann@blaues-kreuz.de
www.marburg.blaues-kreuz.de

Drachenherz
(Blaues Kreuz Marburg)
Etkilenen çocuklar, ergenler,
ebeveynleri, kızlar ve ilgili taraflar için ücretsiz danışmanlık

Wilhelmstraße 8a
35037 Marburg
Tel.: 06421 23129
E-Mail: drachenherz@blaueskreuz.de
http://www.suchtberatung-blaueskreuz-marburg.de/marburg/
drachenherz

cinselleştirilmiş Reklam:
Eşitlik Birimi Universitätsstadt Marburg
Eşit Fırsatlar Birimi
cinselleştirilmiş reklam
şikayetleri alır ve buna karşı
harekete geçmeye çalışır.
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Markt 1
35037 Marburg
Tel.: 06421 201-1377
Fax: 06421 201-1760
E-Mail: gleichberechtigungsreferat@marburg-stadt.de
www.marburg.de/de/15240

Diğerleri:
Müslüman dertlesme telefonu
Dertlesme telefonu arayanın
suskunluğa çözmek (şiddet
olduğu yerde problemi
şiddetsiz cözmek icin) ve
sorunlarıniza yardım etmek
istiyor.her dilde mevcuttur.

Tel.: 030 44350980
Fax: 030 443509828
http://www.mutes.de/home.html

Runden Tisches üyeleri
„ Entegrasyon AG eşitlik “:
Eşitlik Birimi Universitätsstadt
Marburg.
Üniversite şehir kadınlar ve
erkeklerin, asagidayki alanlarda, eşitlik davranilmasi icin
calisiyor:Eğitim, ayrımcılık,
istihdam, aile, şiddet ve
zor yaşam

İletişim:
Christa Winter
Markt 1
35037 Marburg
Tel.: 06421 201-1377
Fax: 06421 201-1760
E-Mail: gleichberechtigungsreferat@marburg-stadt.de
www.marburg.de/de/15240

Bahá’í Gemeinde
Bahá’í adil ve barışçıl bir dünya
için ugrasiyor. Adanmışlık
toplantılar, çocuk sınıfları,
grupları ve herkese icin açıktır.
Birlikte zorlu zamanda sosyal
değişim için bir güç olmayı
öğrenmek istiyoruz.

İletişim:
Kelly Herndon
Ernst-Lemmer-Str. 8
35041 Marburg
Tel.: 06421 84782
E-Mail: marburg@bahai.de
www.marburg.bahai.de
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Bürgerinitiative für soziale
Fragen e.V.
kamu yararına çalışan dernek
Marburg ilçe Richtsberg de
gençlik yardimlarda ve toplum
projesi olarak çalışmaktadır.

İletişim:
Shaima Ghafury
Damaschkeweg 96
35039 Marburg
Tel.: 06421 44122
Fax: 06421 46662

Elif e.V.
SDil kursları ve kadınlar için
ileri eğitim, grup gezileri ve
problemlerinizde tavsiyelerde
bulunmakdayiz.

İletişim:
Fatma Baysal
Mobil: 0177 1488725
E-Mail: info@elif-marburg.de
www.elif-ev.de

Ausländerbeirat
Marburg da yaşayan yabancı
vatandaşlarin tüm İlgi alanlar
temsilcisiyiz. Insanlar, kurumlar
ve girişimleri bağlayan hizmet
programlari bir arada, Sosyal,
Kültürel, Siyasal ve eşit
koşulların iyileştirilmesi için
çalışmakdayiz.

İletişim:
Goharik Gareian
Markt 1
35037 Marburg
Tel.: 06421-201 715
Fax: 06421-201 118
auslaenderbeirat@marburgstadt.de
www.auslaenderbeirat-marburg.de

Islamische Gemeinde
Marburg e.V.
40 ülkeden gelen İslam müminlerin Belediyesi. Etkinlikler:
Cuma namazı, çocuk, genç ve
yetişkin grupları, spor, okuma daireleri, tasarım eklem
festivaller ve iletişim projeleri.
Teklifler: sosyal ve dini konular, eğitim, evlilik ve çatışma
danışmanlık, konferanslar ve
eğitim kursları ve dinlerarası
diyaloğa, tavsiyeler ...

İletişim:
Asmah El-Shabassy
Bei St. Jost 17
35039 Marburg
Tel.: 06421 65535
Fax: 06421 64554
E-Mail: info@ig-marburg.de
www.ig-marburg.de

TERRE DES FEMMES
Menschenrechte für Frauen e.V.
Insan haklari icin savasmak ve
kadinlari ve kizlari halkla ilişkiler
yoluyla faaliyetlerde bulunmak
ve desteklemek.

İletişim:
Ingrid Lee
Tel.: 06421 1867506
E-Mail: Ingrid.lee@web.de
www.frauenrechte.de

WIR - Koordination der
Universitätsstadt Marburg
Program kültürlerarası açılış
teşvik ediyor ve koordinasyon
istihdamını destekliyor.

İletişim:
Adji Gaye
Tel.: 06421 2011905
E-Mail: adji.gaye@marburgstadt.de

Daha üye

- Halise Adsan, Stadtverordnete der Marburger Linke,
h.adsan@gmx.de,
0157-34357559
- Dr. Christiane Schulze ist
vergleichende Religionswissenschaftlerin

21

6) Literatür:
BMFSFJ (2009): Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen. Eine
sekundäranalytische Auswertung zur Differenzierung von Schweregraden, Mustern, Risikofaktoren und Unterstützung nach erlebter Gewalt.
“Hand in Hand gegen Zwangsheirat“ ist eine Publikation der Stiftung Plattform Islamischer Organisationen Rijnmond (NL). Website: www.spior.nl
Vereinte Nationen (1993): Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen.
Monika Schröttle (2005): Zwangsverheiratung, Gewalt und Paarbeziehungen von Frauen mit und ohne Migrationshintergrund in
Deutschland – Differenzierung statt Polarisierung. In: BMFSFJ
(Hg.): Zwangsverheiratung in Deutschland.
Wer entscheidet, wen du heiratest? Eine Information von: TERRE
DES FEMMES Menschenrechte für die Frauen e.V., www.frauenrechte.de
Kvinnoforum (Hg.; 2005): Honour related violence. European Ressource Book and Best Practice.
Werner Schiffauer (2005): Schlachtfeld Frau.
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (2010): Projektbeschreibung „Ehrenmorde in Deutschland.
Eine Analyse auf der Basis justiziell bearbeiteter Fälle der Jahre
1996 bis 2006.“
Karakaşoğlu, Subaşı (2005): Ausmaß und Ursachen von Zwangsverheiratungen in europäischer Perspektive. Ein Blick auf Forschungsergebnisse aus Deutschland, Österreich, England und der
Türkei. In: BMFSFJ (Hg.): Zwangsverheiratung in Deutschland.
Gaby Straßburger (2005): Zwangsheirat und arrangierte Ehe – zur
Schwierigkeit einer Abgrenzung. In: BMFSFJ (Hg.): Zwangsverheiratung in Deutschland.
Die Publikation von D. Oberwittler und J. Kasselt: „Ehrenmorde
in Deutschland 1996 – 2005“, auf der Basis von Untersuchungen

22
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Monika Schröttle (2005): Zwangsverheiratung, Gewalt und Paarbeziehungen von Frauen mit und ohne Migrationshintergrund in
Deutschland – Differenzierung statt Polarisierung. In: BMFSFJ
(Hg.): Zwangsverheiratung in Deutschland. Aufgrund der geringen
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Hsg.:
Üniversite şehri Marburg
Eşitlik Birimi
Rathaus, Markt 1, 35037 Marburg,
Tel:
06421 201-1377
Fax.: 06421 201-1760
E-Mail: gleichberechtigungsreferat@marburg-stadt.de
Bu broşür ayrıca burdan yüklenebilir: Siyaset ve şehir toplumu eşitlik -Vurgular - şiddet - diğer yönleri - Pozisyon Belgesi “ Kadina
karsi hertürlü siddetin karsisindayiz”.
Brosürü düzenleyen: Mbayo Design @Marburg
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Biz kimiz?
Biz „Runden Tisches Integration “Üniversite
Sehri Marburg da eşitliği Dayanismaniyiz ve
Toplum, Din ve Siyaset temsilcilerinden oluşuyoruz.

Ne istiyoruz?

Bu açıklamada biz şahsen, sosyal, politik ya da
dini motive bir olsun, kadınlara karşı şiddetin
her türlüsünü kınıyoruz.
Bu ifadenin amacı “Runden Tisch” vüyelerinin
açısından ağırlıklı olarak kadınlara karşı ve önlemlere ilişkin farklı şiddet biçimlerinin bilincine
katkıda bulunmak.
Programlar ve projeler:
“kadınların güçlendirilmesini motive etmek”
konuyla ilgili.
(aile içi) şiddetden erkeklerde etkilendiginin farkindayiz. Ancak, kadınlarda aile içi şiddeti kıyaslarsak,
kadinlar daha ciddi derecede Şiddet Formlardan
endişe duyuyorlar
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