
Danışma merkezlerimiz; göçmen kadınlara 
verilen danışmanlık ve refakatçılık hususlarında 
tecrübelidirler:

Aile içi şiddete uğrayan ya da uğramış göçmen 
kadınlar için danışma hattımız 
Therapie Interkulturell 
Telefon 0681 373535

Evliliğe zorlanmakla karşı karşıya kalan  
kız çocukları ve kadınlar için danışma 
Göçmen kadınlar için danışma hattımız  
Telefon 0800 16 11 111 

Fuhuşa zorlanan kadınlar için danışma hattımız 
Aldona e.V. 
Telefon 0681 373631 

Aile içi şiddet ve cinsel şiddetle mücadele 
konularındaki diğer danışma hattımız: 

Saarland Kadınlar İçin Acil Numarası- Cinsel 
Şiddet Sonrası Danışma (ve mağduru destekleme)  
Telefon 0681 36767 

Aile içi şiddete maruz kalanlar danışma ve 
müdahale merkezi (SkF) 
Telefon 0681 3799610

NELE – Kız çocuklarına uygulanan cinsel 
sömürüye karşı danışma merkezi    
Telefon 0681 32058 

Şiddete uğruyorsanız ve kendiniz ile çocuklarınız 
için güvenli bir barınmaya ihtiyaç duyuyorsanız, 
kadın sığınma evlerine gidebilirsiniz. Burası 
güvenli bir yerdir!

Burası güvenli bir yerdir! Hiç kimse sizin buraya 
sığındığınızı öğrenemez:

Neunkirchen AWO-Kadın Sığınma Evi  
Telefon 06821 92250 

Saarlouis AWO-Kadın Sığınma Evi  
Telefon 06831 2200 

Saarbrücken AWO-Kadın Sığınma Evi  
Telefon 0681 991800

Burada kız çocukları, Gençlik Dairesi’nin 
himayesi altında barınırlar: 

Elisabeth-Zillken-Haus  
Telefon 0681 910270

Hiç kimse size şiddet 
uygulamamalıdır!
Kadınlar yardım aradıkları için, oturum haklarını 
kaybetmezler.

Yardım alınız!

Saarland’da tavsiye ve yardım için internet adresimiz: 
www.gewaltfrei.saarland.de

SAARLAND’DA ŞIDDETE UĞRAMADAN YAŞAMAK 

Kadınlara uygulanan şiddete karşı 
yardım
Kadınlar ve erkekler Almanya’da aynı haklara 
sahiptirler. 

Hiç kimse kadınlar üzerinde karar veremez. Bu 
Almanya’da yaşayan herkes için geçerlidir.

Herkes şiddetin olmadığı bir yaşam hakkına 
sahiptir. Hiç bir kadın kendine uygulanan şiddeti 
kabul etmemelidir! Bu durum evlilik ve aile 
içerisinde de geçerlidir. 

•  Hiç kimse fiziksel şiddete uğrayamaz. 

•  Hiç kimse cinsel ilişkiye zorlanamaz. 

•  Hiç kimse fuhuşa zorlanamaz.

•  Başka birini evliliğe zorlamak yasaktır.

•  Kız ve kadınlara uygulanan genital sakatlama  
yani kadın sünneti Almanya’da yasaktır. 

• Hiç kimse kadınları tehdit edemez veya eve 
hapsedemez. 

Bunlara rağmen kim şiddet uyguluyorsa, 
Almanya’da cezalandırılır.  

Şayet, size şiddet uygulanıyorsa, -gece ve 
gündüz- her zaman polisi veya yardım hattımızı 
arayabilirsiniz. Bu numaralar ücretsizdir. 

Kadınlara şiddete hayır yardım hattı no:  
08000 116 016  
Yardım hattımız şiddet mağdurlarına çeşitli dillerde 
ücretsiz danışma hizmeti vermektedir.  

Yardım hattı „Gebelikte şiddet“ 0800 40 40 020 
Yardım hattımız hamile kadınlara, gebelikte şiddet ve 
gebeliği gizleme mecburiyeti gibi konularda, çeşitli 
dillerde ücretsiz danışma hizmeti vermektedir. 

Polis 110 
Acil durumlarda polisi arayınız! Polis sizi korur.!

Danışma hizmetinden yararlanmak istiyorsanız, 
danışma merkezlerimizden birine başvurup 
durumunuz için destek alabilirsiniz:  

• Danışma ücretsiz olup bir çok dilde yapılır! Kadın 
danışmanlarımız, kadın tercüman bulunması için 
çalışırlar!

• Danışma gizli yapılır! Hiç kimse isminizi 
öğrenemez.

• Kadın danışmanlarımız sizinle konuşulanları 
başkalarına anlatamaz!




