Her iliskide tartısma olur. Fakat bir çok kadın ve
´
´
erkek için tartısmalar zararsız kalmaz.
´
Ruhsal, bedensel ve cinsel siddete maruz kalırlar.
´
Bu siddetten tek basına kurtulma yolu bulmak
´
´
çoğu zaman zordur.
Siddete Karsı Koruma Merkezi´ndeki danısmanlar
´
´
´
ücretsiz danısmanlık ve duruma uygun bireysel
´
destek teklifi ile bu hususta yardımcı olabilirler.

office.salzburg@gewaltschutzzentrum.at
www.gewaltschutzzentrum.eu
Mesai saatleri:
Pzt. – Car. saat 8:30 - 16.00 arası
´
Per.
saat 8:30 - 19.30 arası
Cum.
saat 8:30 - 13.30 arası
Randevular bu saatler dısında veya baska
´
´
bir mekanda da ayarlanabilir

Danısma ve destek
´

Bizimle konusunuz!
´
Biz sizlere yardım olur
ve size siddetsiz bir hayat
´
için refakat ederiz.

Talimat veren

Salzburg Siddete Karsı Koruma Merkezi
´
´
5020 Salzburg, Paris-Lodron-Straße 3a/1. Stock
Tel: 0662 / 870 100, Fax: 0662 / 870 100 - 44

0662 / 870 100
...gizli ve ücretsiz

Destekleyen

Siddetsiz bir
´
yas am için
´
ilk adımlar
Aile içinde siddet olması
´
halinde yardım
ve destek

Pongau ve Pinzgau Subesi
´
5620 Schwarzach, Dr. Franz-Hain-Straße 2
Lungau Subesi
´
5580 Tamsweg, Bezirkshauptmannschaft ve
5580 Tamsweg, Postplatz 4/1. Stock
(Q4 / Sozialzentrum)

Gewaltschutzzentrum
S a l z b u rg

Flachgau Subesi
´
5202 Neumarkt, Hauptstraße 13
Landeskrankenhaus Salzburg Subesi
´
5020 Salzburg, Müllner Hauptstraße 48
.
.
I Binası, Giris I 4, Gynmed
´

Aile siddetinde yardım ve destek
´
Mağdurlar için ceza davasında mahkeme refakatı
Anti-Stalking danısmanlığı
´

Günlük Siddet
´

Siddetten çıkıs yolları
´
´

Ailede siddet nadir bir durum değildir. Tam tersi:
´
ev içerisinde siddet her toplum sınıfında bulunur
´
ve bir çokları için günlük yas amın üzücü
´
parçasıdır. Avusturya´da her dört kadından biri en
az bir kez ruhsal, bedensel veya cinsel siddet
´
yasamıstır. Aile içerisinde siddet özel bir mesele
´
´
´
değildir. Mağdurlar için kesin yasal hükümler ve
koruma imkanları bulunmaktadır.

Kadınlar çoğu zaman birlikteliklerini kurtarmak
için her seyi denerler ve çoğu kez yeni siddetten
´
´
korktuklarından dolayı iliski üzerinde uzun süre
´
ısrar ederler.

Siddet çok yüzlüdür
´
Mağdurlar kötü davranısları bir çok sekilde – ruh´
´
sal, bedensel ve cinsel olarak – yasarlar.
´
Siddet failleri mağdurlara hakaret ederler,
´
asağılarlar ve tehdit ederler. Ağır bedensel yarala´
malara kadar varan bedensel kötü muameleler
nadir değildir. Bir çok iliskide cinsel siddet bile
´
´
artık günlük hayatın bir parçasıdır. Bunda siddetin
´
daima tek bir amacı vardır: korku yaratmalı ve
mağdurlar üzerinde güç ve denetim kurmalıdır.

Devamlı bir sonraki saldırı korkusu içinde
yasarlar ve her seyi failin isteğine göre yapmayı
´
´
denerler - özellikle özür dilediği ve düzeleceğine
söz verdiği zaman. Mağdur boyun eğmesine ve
uyum sağlamasına rağmen yeni siddeti önleye´
mez.
Çünkü siddetin kaynağı faildedir, hiç bir zaman
´
mağdurun davranısında değildir. Bu durumdan tek
´
basına ve dısarıdan yardım almadan çıkıs yolu
´
´
´
bulmak kolay değildir.

Siddete Karsı Koruma
´
´
Merkezi´nin yardımı ve desteği
Siddetsiz bir hayat için ilk adımları yalnız atmanız
´
gerekmez. Salzburg Siddete Karsı Koruma Mer´
´
kezi´nde size gizli ve ücretsiz destek veririz.
Durumunuzun üstesinden gelmeniz için yardım,
destek ve güvenliğiniz ve çocuklarınızın güvenliği
için bireysel çözümler sunarız.
Bizde güvenliğiniz için hukuki imkanlar hakkında
her s eyi öğrenirsiniz. Siddet failine polis
´
´
tarafından eve girme yasağı verilmesi ve diğer
mahkeme talimatları sizin için ilk etapta çabuk
güvenlik sağlamak için imkanlardır.
Sizin için hangi atılacak adımların doğru olduğunu
beraber düsünür ve bireysel güvenlik önlemleri´
nin uygulanmasında destekleriz.
Basvuru yeri olarak sizler için her zaman yardımcı
´
oluruz.

Siddetin sevgi ile
´
alakası yoktur
Çoğu siddet iliskileri benzer örneğe göre gelisir.
´
´
´
Önce mağdurlara hakaret ederek, baskı altında
tutarak ve denetleyerek baskı uygulanır. Bunları
daha sonra gittikçe kısalan aralıklarla tehdit ve
bedensel siddet takip eder. Çoğu failler siddet
´
´
olaylarını inkar ederler ve olayı zararsız gösterirler. Mağdurlara siddetten kendilerinin sorumlu
´
olduklarını inandırırlar.

Danısma ve destek
´

0662 / 870 100
... gizli ve ücretsiz

.
SIDDETTEN
´
DAIMA
ÇIKIS YOLU VARDIR
´

