Birisi ev kapısının etrafında dolanıyor, gece yarısında telefon çalıyor ve irtibat kurmak istemediğiniz bir şahsı başınızdan savamıyorsunuz.
O zaman sizde başka kadın ve erkeklerin de
bulunduğu durumdasınız. Kendinizi size terör
uygulamak ve yakınlığınızı sağlamak isteyen bir
stalker tarafından tehdit edilmiş hissediyorsunuz.

Buna artık son verilmeli!

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

0662 / 870 100

savunabilmeniz için

...gizli ve ücretsiz

size yardım ederiz.

Talimat veren

Destekleyen

Artık
yeter!
Stalking, ve buna karşı
yapabilecekleriniz

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
Anti-Stalking danışmanlığı
Landeskrankenhaus Salzburg Subesi
´
5020 Salzburg, Müllner Hauptstraße 48
.
.
I Binası, Giris I 4, Gynmed
´

Aile şiddetinde yardım ve destek
Mağdurlar için ceza davasında mahkeme refakatı

Benden uzak dur
Bir çok insan bu durumu kendi tecrübesinden
biliyor. Önceki hayat arkadaşınız, reddettiğiniz bir
tutkun veya tanımadığınız birisi tarafından
isteğiniz dışında rahatsız ve takip edilirsiniz.
Sevgi veya hayranlık devamlı rahatsız etmeye
dönüştüğü zaman, buna „stalking“ denir.
Stalker´ler başka bir insana yakınlığı zorla elde
etmek isterler. Bunda söz konusu sevgi değil, güç
ve denetim uygulamaktır.
Stalker´ler mağdurlarını izlerler, takip ve tehdit
ederler. Telefon terörü ve diğer istenmeyen irtibat
kurmalar kuraldır.
Stalker´ler arkadaş, akraba veya iş arkadaşlarını
rahatsız etmekten çekinmezler.
Bazen yoğun bedensel saldırılar da olabilir. Uygun
karşı önlemler alınmadan stalkerin davranışı
gittikçe daha tehdit edici olur.

Kabahat değildir cezaya tabidir
Stalking´in kişisel huzura olağanüstü etkisi vardır.
Mağdurlar büyük stres ve yoğun yüke mağdur
kalırlar. Bunun haricinde stalking en başta zararsız bir ilgi kazanmakla karıştırılır. Bir çok mağdur
bundan dolayı çevresi tarafından ciddiye alınmadığını hisseder.
Bir çok kadının ve erkeğin stalker´ler ile deneyimleri olmuştur. Üç Avusturyalı bayandan en az bir
tanesi bu şekilde tehdit edilmiştir. Avusturya´da
2006´dan bu tarafa stalkinge karşı korunmak için
yasal hükümler vardır.
Bu şekilde faillere karşı çabuk ve etkili girişimde
bulunmak için imkanlar bulunmaktadır.
Stalking önemsiz olay değildir, ihbar edilebilecek
cezaya tabi fiildir.

Biz sizlere Şiddete Karşi Koruma Merkezi´nde bu
teröre karşı girişimde bulunmanızda yardımcı oluruz.

Yardım ve destek
Stalker´ler takiplerinde çok fikir üretebilirler ve
mağdurlarını takip ederken çok inatçı olabilirler.
Stalker´ler güç ve denetim uygulamak isterler.
Şiddete Karşı Koruma Merkezi´nde biz sizlere
stalking tehdidine karşı etkili savunabilmenizde
yardımcı oluruz. Sizin ile beraber bireysel bir tehlike analizi yapar ve uygun güvenlik önlemleri alırız.
Hangi yasal imkanlarınız bulunduğu hakkında
bilgilendiririz, bireysel destek ve rafakat sunarız:
ilk bilgilendirme görüşmesinden mahkeme
duruşmasına kadar.

Stalker´lere karşı ilk yardım
• Her türlü yaklaşım teşebbüslerini görmezlikten
gelin ve aramalara, SMS, mektup, e-mail veya
hediyelere karşılık vermeyiniz. Stalker´ler takip
edilen şahsın her tepkisini ümitlendirici işaret
olarak görürler.
• Ailenizi, arkadaşlarınızı ve tanıdıklarınızı bilgilendiriniz.
Herkes tarafından bilinmesi sizi koruyabilir.
• Delilleri saklayınız ve stalkerin her girişimini,
gönderdiğini veya bildirdiğini belgeleyiniz.
• Polisi arayınız. Stalking´e karşı yasal hükümler
vardır. Mahkeme stalkere sizin ile irtibat kurmayı yasaklayabilir.

Danısma ve destek
´

0662 / 870 100
... gizli ve ücretsiz

• Bizimle Şiddete Karşı Koruma Merkezi´nde
konuşun. Stalking´e karşı uygun önlemlerin
uygulanmasında size yardımcı oluruz.

