
Şiddet
çözüm 

deyildir!

Burada yardım/
destek alabilirsiniz

Kreis Herford · Koordinierungsteam gegen häusliche Gewalt · 05221 .131312 

Burada üçretsiz yardım/destek alabilirsiniz

n AWO Fachdienste für Migration und Integration
Königstraße 15a . 32584 Löhne

Tel: 05732/90 52 11    Fax: 05732/90 52 10

email fmi.loehne@awo-owl.de

Yabancılar hukuku, ruhsal ve sosyal problemlerde danışma. Kadın ve kızlar için
özel öneri sunulur.
Açık danışma saatleri: Pazartesi: 14.00 h - 16.30 h

Perşembe: 09.00 h - 12.00 h ve 14.00 - 16.30 h

n Telefonseelsorge
Tel: 0800/1110111 (rund um die Uhr)

Tel: 0800/1110222

Kostenlose Beratung und Seelsorge rund um die Uhr.

n pro familia
Bahnhofstraße 6 . 32257 Bünde

Tel: 05223/992223

n pro familia
Stapenhorststr. 5 . 33615 Bielefeld

Tel: 0521/124073

email info@profamilia-bielefeld.de

Pro familia Bielefeld/ Bünde şiddete uğrayan ve bunalım geçiren erkek ve kadın için
danışma ve bilgilendirme veriyor. ‹stek üzere anonım.

Danışma saatleri: 
Bünde Pazartesi: 9.30 h - 11.30 h ve 16.00 h - 19.00 h

Salı: 15.30 h - 17.30 h
Perşembe: 15.30 h - 17.30 h
Cuma: 9.30 h - 11.30 h

Bielefeld Pazartesi: 9.00 h - 11.00 h
Salı: 16.00 h- 19.00 h
Carşamba: 16.00 h - 19.00 h
Perşembe: 9.00 h - 11.00 h

n Frauenberatungsstelle Nadeschda
Bielefelder Straße 25 . 32051 Herford

Tel: 05221/840200

email nadeschda-owl@t-online.de

Insan ticaretine maruz kalan kadınlara danışma ve refakat yapılır.

Burada üçretsiz yardım/destek alabilirsiniz

n Weißer Ring-Außenstelle Herford/Bünde
Tel: 05223/7934555

Suc mağdurları ve aile içi şiddet gören mağdurlara destek verilir. Polise, avukata ve
resmi makamlara götürülmesi mümkün. Medeni hukuk yargılaması usulünde yardım
verilir.

n Trennungs- und Scheidungsberatung im Sozialdienst 
katholischer Frauen e.V. Herford

Berliner Straße 10 . 32052 Herford

Tel: 05221/1037-21 und 1037-26

email heike.wiechers@skf-herford.de

Ailelere, çocuklara ve yanlız yaşayan kişilere şiddetli geçimsizlikten dolayı; ayrılık ve
boşanma ile ilgili, danışma ve refakat veriliyor.

Açık danışma saatleri: Pazartesi: 8.30 - 10.00 h

n Evangelische Jugendhilfe Schweicheln
Herforder Straße 219 . 32120 Hiddenhausen

Tel: 05221/960973 (Telesekreter)

Erkekler için danışma imkanı

»Hayata bakış açısını deyiştirmek isteyen sanlılara destek ve yardım ediyoruz.«

Vilayet, belediye ve hastahanelerde gereken desteyi
alabilirsiniz.

n Kreis Herford, Tel: 05221/13-1312

n Stadt Bünde, Tel: 05223/161-275

n Stadt Enger, Tel: 05224/9800-40

n Stadt Herford, Tel: 05221/189-463

n Gemeinde Hiddenhausen, Tel: 05221/964-426

n Gemeinde Kirchlengern, Tel: 05223/7573-122

n Stadt Löhne, Tel: 05732/100-344

n Stadt Spenge, Tel: 05225/8768-41

n Stadt Vlotho, Tel: 05733/924-136

n Klinikum Herford,Tel: 05221/941416
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Burada üçretsiz yardım/destek alabilirsiniz

n Frauenhaus Herford e.V.
Postfach 1606 . 32006 Herford

Tel: 05221/23883 (Sabah/ Akşam)

email info@frauenhaus-herford.de

Herford kadınevi şiddete uğrayan kadınlara – tabi ki çocuklarınada – geçici 

olarak barınma ve hayat sahası, taraflı danışma ve refakat/ eşlik sunuyor.

Kadın ve cocuklarının emniyet acısından adres gizli kalır.

n Frauenberatungsstelle Herford/Frauennotruf
Unter den Linden 29 . 32052 Herford

Tel: 05221/144365

email frauenberatung-herford@teleos-web.de

Aile içi ve cinsel şiddet ile karşılaşan 18 yaş üstündeki kadınlara telefon ve

kişisel danışma imkanı veriyoruz. Polise ve avukata götürüyor, davaya hazırlıyor

ve eşlik ediyoruz. Bu teklifimiz ücretsiz ve gizli.

Telefon yoluyla ulaşma imkanı: Pazartesi - Cuma: 9.00 - 10.00 h

Açık danışma saatleri: Salı: 15.00 - 17.00 h

Perşembe: 10.00 - 12.00 h

n Opferschutzbeauftragte der Kreispolizeibehörde
Herford Maria Maser
Elverdisser Straße 12 . 32052 Herford

Tel: 05221/888-1714 Acil durumda 110 arayın
email maria.maser@polizei.nrw.de

Mağdur olanlara ücretsiz danışma kadın/ erkek.

Danışma saati: telefonla terminleşmeye göre

n femina vita Mädchenhaus Herford e.V.
Höckerstraße 13 . 32052 Herford

Tel: 05221/50622

email mail@feminavita.de

Bedeni, cinsel sıkıntı ve ruhsal bunalımda olan 27 yaşını gecmemiş kız ve

kadınlar için danışma/ terapi:

Danışma terminleşmeye göre.

www.feminavita.de

Aile içi şiddet – İlişkide şiddet

Kadın ve erkeklerin kimle hayatlarını birleştireceği konusunda sadece
kendilerinin karar vermesi, pek çok insan için normaldır. Kadın veya
erkeğin kiminle evleneceyi konusunda, positiv hisler, sempati ve aşkın
önemli bir rolu vardır. Yinede bu hisler kalıçı deyildir ve ilişkide bedeni
ve insan ruhunu şiddet den korumazlar. Ev içi şiddetin çoğu ilişkide
mevcut olduğu halde, bu konu hakkında çok açık konuşulmuyor.

Bunun deyişmesi gerekiyor!
Ailede şiddet cezaya tabidir!
Ailede şiddet özel problem değildir!

Şiddet uygulayan suçludur!
»Alkol nedeniyle, beni provoke etti.«
»Benim anavatanimda bunu yapabilirsin.«
Bunlar bir özür değildir!
Suçlu kendi davranişindan sorumludur.

Sevgi aci veremez.
Kim rencide eder, tehdit veya kabakuvvet uygularsa,
yara ve aciya yol acar!
Bu sevgi değildir!

Nerdeyse sadece kadinlar ve cocuklar ailede şiddetin kurbani/ mağduru
oluyor. Bu gibi durumlarda onlar yanlız ve izole kalırlar. Sürekli korku
içinde yaşarlar. 
Aile onlar için huzur bulabileceği yer olmaktan çıkar.

Çoğu kadınlar eşlerinin uyguladığı şiddet nedeniyle
utanc duyuyorlar.
Bunun için hiç bir neden yoktur!

Bu gibi durumlarda yanlız kalmayınız! Sizin yardım ve destek almaya
hakkınız vardır! Durumunuz hakkında güvendiğiniz insanlarla konuşun
ve kendinizi bilgilendiriniz.

Mecburi evlilik – Görücü usulü evlilik

Evlilik her zaman iki insanın almiş olduğu karara dayanmıyor. Almanya`da
bile aileler çocuklarının evliliğini geleneklerine ve kurarlara dayanarak
düzenliyorlar. Bazen eşlere bu karara katılma şansı veriliyor. Ama bu tabii
deyildir. Mecburi evlilik ve görücü usulü evliliğin arasında fark yoktur.
Mecburi evlilik bir kişinin istemediyi halde evliliye sorlanmasıdır. Zorla evlilik-
te kadınlar şiddet, zor kulanmak, tehdidi ve şantaj uygulanması ile evliliğe
mecbur bırakılırlar. Böyle zorla evliliklerde kadınlar durmaksızın korku içinde
yaşarlar. Kendi aileleri tarafından buna küfür, tehdit, dayak, tecavüzden
şeref/namus için kasitli adam öldürmeye kadar şiddete maruz bırakılırlar.

Bunun deyişmezi gerekiyor !
Zorla evlilikler insan haklarina aykırıdır!
Zorla evlilik cezaya muafdır!

Mecburi evliliğin esas belirtisi şiddetdir.

Kadınlara karşı siddet – ne tür olursa olsun – sağlığa ve şahsi yaşama tar-
zını ağır şekilde zedeleyebilir. Kadınlar ve kızlar şiddet esnasında desteğe
ve korunmaya muhtactırlar. Durumunz hakkında güvendiğiniz insanlarla
konuşun ve kendinizi bilgilendiriniz!

Almanya da aile içi şiddet yasaktır. Mağdur insanın düzenli emniyeti için,
şiddetden korunma yasası vardır. Ayrıca polis de şiddet durumunda kadın
ve çocuğu koruma vesilesiyle suçluyu 10 gün evden uzaklaştırabilir.
Bu zaman içerisinde siz kendinize danışma ve yardım alabilir, sakin şekilde
bu durum ile ilgili karar alabilirsiniz. Şiddetten korunma yasasının size tanı-
dığı imkan: sulh mahkemesinde kendiniz veya avukat aracılığıyla kaldığınız
evinizin size bırakılmasını ve gerekli korunma talebinde de bulunabilirsiniz.

n Amtsgericht Herford
Auf der Freiheit 7 . 32052 Herford . Tel: 05221/166-0

n Amtsgericht Bünde/Rechtsantragsstelle
Hangbaumstraße 1 . 32257 Bünde . Tel: 05223/922-0

n Amtsgericht Bad Oeynhausen (Rechtsantragsstelle)
Bismarkstraße 12 . 32543 Bad Oeynhausen . Tel: 05731/158-0

Eğer ki; suçlu mahkemenin vermiş olduğu korunma kararını dikkate 
almıyorsa, suçlu duruma düşer ve siz polise başvurabilirsiniz
(05221/888 - 0). Tehlikeli durumda çevireceğiniz Numara 110!


