TE JETOSH PA DHUNE NE SAARLAND
Mbeshtetje per grate kunder
dhunes
Ne Gjermani kane grate dhe burrat te drejta te
barabarta.
Askush ska te drejt te vendosi mbi gruan. Kjo vlen
per te gjithe njerezit qe jetojn ne Gjermani.

Këto qendra këshillimi kanë shumë përvojë në
konsultime dhe mbështetjen e grave migrante:
Këshilla për gratë migrante në dhunën në familje edhe me përvojën e dhunës
Therapie Interkulturell
Telefon 0681 373535

Të gjithë kanë të drejtë për një jetë pa dhunë.
Asnjë grua nuk duhet të akzeptoj dhunën! Kjo vlen
si ne martese gjithashtu dhe në familje.

Qender per gra dhe vajza, te cilat jane ne
rrezik te detyrohen per martesen me zorr
Qender keshillimi per migrantet
Telefon 0800 16 11 111

•

Askush nuk lejohet te rrihet.

•

Askujt nuk i detyrohet marrdhenia seksuale.

Keshilla per gra, te cilat detyrohen per prostitucion
Aldona e.V.
Telefon 0681 373631

•

Askush nuk mund te detyrohet per prostitucion.

•

Esht e ndaluar, cdokujt tia detyrosh martesen.

•

Prerja e vajzave dhe e grave ne organet gjenitale,
esht e ndaluar ne Gjermani.

•

Askush nuk mund te kercenoj ose te mbylli ne
shtepi gruan.

Kushdo qe e ben kete, denohet ne Gjermani.
Nëse ju perjetoni dhunë, ju mund në çdo kohë - të
shkoni në polici ose merrni ne linjën ndihmëse ditën dhe natën. Kjo është pa pagesë.
Linj telefonike dhune mbi grate 08000 116 016
Linja telefonike ndihmon ne rast dhune dhe keshilla
esht falas ne gjuhe te ndryshme.

Qendra sherbimi persa i perket detyrimit me
dhune per veprime seksuale:
Emergjensa per grate ne Saarland- Keshillime
(dhe ndihma) pas seksit me dhune
Telefon 0681 36767
Këshilla dhe ndërhyrja e qendres për viktimat e
dhunës seksuale (SkF)
Telefon 0681 3799610
NELE- Qender keshilli kundra shfrytezimit
seksual te vajzave
Telefon 0681 32058
Nese ju jeni keqtrajtuar dhe kerkoni nje vend te
sigurt per veten dhe femijet tuaj, ju keni mundesi
te shkoni ne shtepine e grave.

Linj telefonike "Shtatezan ne nevoje "
0800 40 40 020

Aty ju gjeni nje vend te sigurt!
Askush nuk e merr vesh se ku gjendeni ju:

Linja telefonike ju ofron grave shtatezane, qe jane ne
nevoje dhe duhet te fshehin shtatzanin e tyre, keshilla
falas dhe ne gjuhe te ndryshme.

AWO-Shtepi grash ne Neunkirchen
Telefon 06821 92250

Policia 110

AWO-Shtepi grash ne Saarlouis
Telefon 06831 2200

Ne rast emergjence merrni policin ne telefon!
Policia ju mbron!

AWO-Shtepi grash ne Saarbrücken
Telefon 0681 991800

Nëse ju keni nevoje per konsultim, ju mund të
kontaktoni një qendër këshillimi që ju ndihmon në
rastin tuaj:
•

Konsultimi esht falas dhe ne shume gjuhe
te ndryshme! Konsultuesja perpiqet dhe per
perkthyese!

•

Konsultimi esht anonim! Askush nuk meson emrin
tuaj.

•

Konsultuesja nuk mund te tregoj ate qe degjon nga
ju!

Ketu gjejn vajzat e reja përkujdesje nga zyra e
ndihmës sociale dhe një vend të sigurt:
Elisabeth-Zillken-Haus
Telefon 0681 910270

Askush nuk ka te drejt tju perdori
me dhun!
Grat nuk i humbin te drejtat e qendrimit, sepse
kerkojne ndihm.
Therrisni ju per ndihm!
Keshill dhe ndihm ne Saarland:
www.gewaltfrei.saarland.de

