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State of the Art Report Österreich 
 
1. Yasal durum 
 
Siddete karsi koruma ile ilgili yasal düzenlemeler üç farkli hukuk alani ile 
saglamlastirilmistir: Güvenlik Polis Yasasi (SPG); Icra Yasasi (EO) ve Genel Medeni 
Hukuk (AGBG) (Haller 2000). 
 
Avusturya yasal düzenlemelerine göre asagida belirtilen siddet eylemleri de 
cezalandirilmaktadir.  
 
� Yaralama ve agir yaralama( Ceza Yasasi 83. ve 84. maddeler)  
� Kasten agir yaralama (87. madde)  
� Kisiyi hürriyetinden yoksun kilma (99.madde) 
� Insan ticareti (104a maddesi)  
� Zorlama ve agir zorlama (105 ve 106. madde) 
� Tehdit (107. madde)  
� Israrla takip, psikolojik terör (Stalking) (107a maddesi)  
� Araliksiz siddet uygulama (107b maddesi)  
� Tecavüz (201. madde)  
� Cinsel zorlama (202. madde)  
� Agir cinsel taciz ve resit olmayanlara yönelik cinsel istismar 

 (Logar, 2009) 
 
Siddetin olmadigi bir ortamda yasamak her bireyin yasal hakkidir. Bu koruma yasal 
olarak saglanmistir. Ayrica cezayi gerekli kilan suçlarin magdurlari, Ceza 
Muhakemesi Kanunu�nda (StPO 4. Ana bölüm 65. maddeden 73.maddeye kadar) 
saptanmis belirli haklara sahiptirler.  
Bunlardan bir kaçi: 
 
� Dava hakkinda bilgiler 
� Failin gözaltindan birakilmasi halinde bilgilendirme 
� Dava dosyasini inceleme 
� Özenli sorgulama ve islemde saygili uygulama 
� Davaya katilma ve davada katilim 
� Tazminat, zararin karsilanmasi ve aci parasi  
� Dava sürecinde eslik edilmesi 

(Logar, 2009) 
 
Avusturya Federal Aile Içi Siddete Karsi Koruma Yasasi 1 Mayis 1997 tarihinde 
yürürlüge girmis ve 1999, 2002 ve 2004 yillarinda kismi alanlarda degistirilmistir. 1 
Haziran 2009 itibariyle yürürlüge giren �2. Siddete Karsi Koruma Yasasi� ile 
magdurun korunmasi ve desteklenmesi için bir diger iyilestirme amaçlanmistir. Bu 
yasa, kökenine ve vatandasligina bakilmaksizin Avusturya�da yerlesik her bireye 
olanak saglamakta ve hem polis ve medeni hukukun korumasini, hem de ceza 
hukukunun önlemlerini ve magdur koruma haklarini içermektedir.  
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Ana hatlariyla en önemli 4 degisiklik: 
 

1. Yasa yürütmeye siddet uygulayan zanliyi evden uzaklastirma yetkisi 
vermektedir. Evden uzaklastirma 2 hafta sürer. Geçici önleme basvurulursa, 
giris yasagi 4 hafta daha uzatilabilir. Son yillardaki deneyimler isiginda 
uzatma, 10 gün magdurun önemli ilk adimlari atmasi için yetersiz 
kaldigindan, zorunludur. 
 

2. Geçici Önlem 3 aydan 6 aya uzatilmistir. Böylece geçici önlemin simdi 3 çesidi 
vardir: 
- ev içi siddetten korunma için geçici önlem karari(§ 382b EO) 
- genel siddetten korunma için geçici önlem karari (EO §382e) 
- (Stalking) Israrla takip, psikolojik teröre karsi geçici önlem karari (EO § 

382g) 
 

3. Ceza Yasasi�nin 107b yeni maddesi araliksiz siddet uygulamasini 
cezalandirmaktadir. Böylece tekrar tekrar uygulanan siddet, bir defalik siddet 
suçundan daha agir cezalandirilir. Bu açilim, özellikle aile içi siddetteki tekrar 
oranlarinda dikkate alinmalidir. 

 
4. Ceza davalarinda dava boyunca psiko-sosyal destek alan siddet magdurlari, 

simdi artik Medeni Yasa çerçevesindeki davalarda da ücretsiz psiko-sosyal 
destek alma hakkina sahiptirler. Ne yazik ki, dava sürecinde ücretsiz hukusal 
destek alinmasi söz konusu degildir. (Wiener Interventionsstelle, 2009). 

 
1. Mayis 1997 tarihinden bu yana, Gençlik Sosyal Yardim Kurulusu resit 
olmayanlarin yasal temsilcisidir ve geçici önlem karari için basvuru yapmaktan 
sorumludur (Genel Medeni Kanunu�nun 215. maddesi 1.bendi). Bir çocugun 
sagliginin ve mutlulugunun, dogrudan ya da dolayli olarak siddete maruz kalma 
tehditi varsa veya anne, yasal temsilci olarak basvuru yapabilecek durumda degilse 
tehlikededir (Haller, 2010). 
 
Haziran 2006�dan beri Stalking - �sürekli takip� cezayi gerektirmektedir. (Ceza 
Yasasi 107a Maddesi) 
 
Resit olmayan gelinlerin �ithalinin� engellenmesi için Avrupa Birligi disindaki 
ülkelerdeki kadinlarin 18 yasina ulasmis olmalari gerekmektedir. Yasa metinlerinin 
yenilenmesi ile, zorla yaptirilan evlilikler, agir zorlamanin kullanilmasi olarak, 
anlasilmaktadir. Cezalandirma, yarim seneden 5 yila kadar hapis cezasini 
öngörmektedir , çok ciddi durumlarda bu 10 yila kadar çikabilir.  
 
Çocuklar ve gençler yasalarca özellikle koruma kapsamina alinmistir. 
Görgü tanikligi da dolayli siddet olarak görülmektedir ve ayni sekilde 
cezalandirilmaktadir. Yasal temsilci olarak, hem anne hem de Gençlik Dairesi geçici 
önlem karari için basvuru yapabilir. (Wiener Interventionsstelle, 2009). 
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2. Politik Alan 
 Resmi Kuruluslar 

 
Avusturya�da her eyalette, bir siddetten korunma merkezi bulunmaktadir. 
Bu merkezler hem ücretsiz destek ve danisma hizmeti, hem de süreçte ücretsiz eslik 
etme olanagi sunmaktadirlar (Logar, 2009). 
Polis ve Mahkeme gibi yetkililer, siddet eyleminden haberdar edildikleri andan 
itibaren, yasal islemlere baslarlar. Magdurun basvuru yapmasi zorunlu degildir.  
 
Failin evden uzaklastirilmasi sonrasinda, magdurun geçici önlem karari için basvuru 
yapmasi olasidir. Magdurun failden adim adim ayrilabilmesinde gerekli zamana sahip 
olabilmesi için, her iki adimda ayri ayri atilir (Haller, 2010). 
 
Polisin, siddete ugrayan magduru örnegin geçici önlem kararina basvuru olasiligi gibi 
yasal haklari konusunda bilgilendirmesi, görevidir. Bundan baska, polis vakaya özgü 
bilgileri uygun bir sekilde belgelendirme sorumlulugunu tasimaktadir. Bu 
belgelendirmeler, geçici önlem karari alinmasi için basvurulmasi durumunda 
mahkeme için hazir tutulmalidir. 
 
Zanli, giris yasaginin geçerli oldugu süre boyunca uzaklastirma yasaginin geçerli 
oldugu yere geri dönmesi durumunda, kendini suçlu duruma düsürür. Polis, kisiyi 
gerekirse zorla uzaklastirmaya yetkilidir. Yükümlülüklerin çignendigine dair bir rapor 
mahkemeye gönderilir. Yasaga uymamanin tekrari tutuklanmaya yahut hapis 
cezasina neden olabilir.  
 
Düsük gelirli siddet magdurlari, yasal yardim basvurusunda bulunabilir. Mahkeme 
giderleri, tercüman ve hukuki danismanlik ve avukat giderleri üstlenilebilinir. (Logar, 
2009). 
 
Magdur koruma kuruluslari ve göçmen danisma merkezleri yillardan beri, 
Avusturya�ya gelen aile bireyleri için bagimsiz oturma izni (özellikle evli çiftler için) 
istemektedirler. Bagimsiz oturma izni 5 yildan önce verilmelidir. Simdi 1.1.2010 
yilinda yeniden düzenlenen Yabancilar Yasasi ile, eger örnegin kisilerin siddet 
magduru olmasi gibi çok özel olaylar sözkonusu ise, bagimsiz oturma iznini daha 
erken alma olasiligi bulunmaktadir. 
 
Polisin ve Müdahale-/ Siddetten Korunma Merkezleri`nin, Siddete Karsi Koruma 
Yasasi�ni yerine getirmek için varolan isbirligi basarili gözükmektedir. Polisin 
müdahalesi ile siddet sarmali kesintiye ugratilmakta ve Siddetten Korunma 
Merkezleri`nde kadinlara siddet dolu iliskilerinden kurtulabilmeleri için destek 
sunulmaktadir. Yeni Siddete Karsi Koruma Yasasi�nin yürürlüge girmesi ile verilen 
giris yasaklarinda yillik bir artis ortaya çikmistir. (Çizelge 1�e bakiniz) (Haller, 2010). 
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Yeni yasanin 2008 sonundan beri uygulanmasiyla polis tarafindan 52.000 den fazla 
uzaklastirma ve giris yasagi verilmistir.  
Siddete Karsi Koruma Yasasi�nin kullanilmasi ile anlasmazlik araciliklarindan 
yararlanma azalmistir: 2001 yilinda anlasmazlik araciliklarinda yararlanmalar, 
Siddete Karsi Koruma Yasasi�nin kullanilmasindan, iki kat daha fazla kaydedilmistir. 
Bu andan itibaren anlasmazlik araciliklari sürekli azalmis ve 2006 yilinda 
uzaklastirma ve giris yasagi öne çikmistir.  
 
 

 
Zaman araligi Uzaklastirma ve Giris Yasagi Anlasmazlik 

Araciligi 
1.5. bis31.12.1997 1365 Veri bulunmamakta 

1998 2673 Veri bulunmamakta 
1999 3076 Veri bulunmamakta 
2000 3354 7638 
2001 3283 7517 
2002 3944 7391 
2003 4180 6558 
2004 4764 6195 
2005 5618 6171 
2006 7235 6467 
2007 6347 4967 
2008 6566 5118 

 
Çizelge 1: Uzaklastirma ve Giris Yasagi � Anlasmazlik Araciligi (1997 � 2008)    

    (Kaynak: Interne Statistik des Ministeriums für Inneres, Haller�e göre alinti,  
    2010) 

 
Aile içi siddette dikkate alinmasi zorunlu bir diger önemli bakis açisi da, magdurlarin 
saglik bakimindan desteklenmesidir. Su an saglik sisteminin sundugu hizmetler 
sosyal sigortaya ve gelire baglidir. Bu durum, aile içi siddetin magduru olan bir kisim 
göçmenin tibbi yardim almasini engellemektedir. Haller (2010) saglik alaninda 
siddetin önlenmesi ve siddet hakkinda bilgi sunan girisimlerin bulundugunu, fakat 
genelde aile içi siddet ile ilgili yeterli bilinç olmadigini belirtmektedir. 
 
 

Hükümet Disi Kuruluslar (NGOs)/Gönüllüler  
 
Magdurlarin kendilerini yetkinlestirmeleri Siddetten Korunma Merkezleri`i tarafindan 
desteklenmelidir. Söz konusu olan, devlet tarafindan görevlendirilen ve finanse 
edilen, siddet magduru kadinlara ve erkeklere destek veren, özel kurumlardir. 
Basvuranlarin çogunlugu kadinlardir (2008 yilinda basvuranlarin % 9,1�i erkeklerdi).  
Uzaklastirma durumunda polis, hemen magdurlara ulasan ve bireysel danismanlik 
hizmeti sunan Siddetten Korunma Merkezleri�ni bilgilendirir. Travma yasayan kisiler, 
baskaca destek alabilmek için çaba göstermek zorunda degillerdir. Burada etkin bir 
yaklasim izlenmektedir. Bu merkezlerin iletisimleri çok iyidir ve resmi daireler ve 
diger siddete karsi korunma kuruluslariyla is birligi yapmaktadirlar.  
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Magdurlarin gereksinimlerinin netlestirildigi görüsmeler için, her 10 vakanin 9�unda 
telefonla veya yazili yolla iletisim kurulmaktadir. (Schwarz-Schlöglmann; Sorgo, 
2007, Sayfa 162, Haller�e göre alinti, 2010). 
 
Özellikle zanlinin ne derece tehlikeli oldugu açikliga kavusturulmali ve bir acil durum 
plani gelistirilmelidir. Ayrica Siddetten Korunma Merkezleri mahkemelere eslik etme 
hizmeti de sunmaktadir. (Schwarz-Schlöglmann; Sorgo, 2007, Sayfa 162, Haller�e 
göre alinti, 2010). 
 
Sadece siddetten etkilenen insanlar Siddetten Korunma Merkezleri�ne 
basvurmamaktadirlar. Bu nedenle, belgelenen kisi sayisi, uygulanan bir alana girme 
yasagi sayisina kiyasla, göreceli daha fazladir. Asagidaki çizelge (Çizelge 2) 
Siddetten Korunma ve Müdahale Merkezleri� nde hizmet alan kisi sayisini 
göstermektedir. (GSZ)(Haller, 2010). 
 
 

Müdahale 
Merkezi/ 
Siddetten 
Korunma 
Merkezi 

 
Tümü 

 
Kadinlar 

 
Kadinlar % 

 
Erkekler 

 
Erkekler % 

GZZ Graz 521 481 92,32 40 7,68 
IST Kärnten 646 599 92,72 47 7,28 
GSZ 
Niederösterreich 

1360 1255 92,28 105 7,72 
GSZ 
Oberösterreich 

1488 1313 88,24 175 11,76 
GSZ Salzburg 998 917 91,88 81 8,12 
GSZ Steiermark 1713 1548 90,37 165 9,63 
GSZ Tirol 1088 979 89,98 109 12,02 
GSSt. Vorarlberg 612 564 92,16 48 7,84 
IST Wien 5633 3452 90,77 348 9,15 
TÜMÜ 14059 11108  1118  
 
Çizelge 2: Müdahale Merkezleri�nde ve Siddetten Korunma Merkezleri�nde hizmet alan kisiler 2008 

(Kaynak: Jahresstatistik der BKA/Frauenabteilung, 2008; Haller, 2010)1 
 
Viyana Müdahale Merkezi 2009 yilinda basvuranlarin %22�sini göçmenlerin, %10�nu 
ise Avrupa Birligi�ne üye ülkeler ve Isviçre�den gelenlerin olusturdugunu bildirmistir. 
Bir çok basvuru yapan göçmenin basvuracaklari iletisim aglarina sahip olmamalari 
ve kadin siginma evlerininin onlarin tek firsati olmasi nedeniyle, bu rakamlarin 
sadece siddet magdurlarini göstermedigi burada tekrar vurgulanmalidir. Bundan 
dolayi istatistikler ihtiyatla degerlendirilmelidir. 
 
 
 
 
                                       
1IST Vienna istatistikleri �Kadinlar� ve �erkekler� altinda, üç kisinin verilerinin saptanamadigi, 3803 
kisiyi kapsayan, sadece 2008 yilinda toplanan verilerini göstermektedir. 
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Tirol Kadinlar ve Esitlik Subesi (2010) 3 farkli kurumun istatistigini asagidaki 
çizelgede göstermektedir(Çizelge 3�e bakiniz). 
 
 
Kurum Danisma sayisi 
Frauen helfen Frauen 1609 
Gewaltschutzzentrum Tirol 4585 
Tiroler Frauenhaus  2295 
 
Çizelge 3: Danisma sayisi (Frauen helfen Frauen, 2009, Gewaltschutzzentrum Tirol, 

2009, Tiroler Frauenhaus, 2009) 
 
Siddete maruz kalan kadinlar için genelde sunulan destegin yanisira, Avusturya 
Otonom Kadin Siginma Evleri Dernegi�de (Verein Autonome Österreichische 
Frauenhäuser AÖF) vardir. Bu dernek 1988 yilinda, kadin siginma evlerinin 
çalisanlarinin isbirligini ve profesyonel bilgilerini paylasmalarini desteklemek için, 
kurulmustur. Kadinlar Yardim Hatti bir çok farkli dilde ücretsiz danismanlik hizmeti 
sunan AÖF�nin bir hizmetidir. Ayrica AÖF WAWE� nin (women against violence in 
Europe) üyesidir (Haller, 2010). 
 
Kadinlar Yardim Hatti�nin yanisira, Innsbruck, Viyana, Salzburg, Steiermark ve 
Linz�de bölgesel yardim hatlari da bulunmaktadir ve görevliler kadinlara mahkeme 
günlerinde veya tibbi muayenelerde eslik etmektedirler.(2010). 
 
Neustart Dernegi gençlere ve genç yetiskinlere ve yetiskinlere yönelik siddete karsi 
egitim sunmaktadir. Katilimcilar savcilik veya gözetim yardim kuruluslari tarafindan 
gönderilmektedirler. Bu egitim olumlu bitirilmedigi taktirde Neustart farkli teklifler 
gelistirir. (Haller, 2011) 
 
1999 yilindan beri Viyana Müdahale Merkezi, siddet uygulayan erkekler için bir 
egitim programi çerçevesinde Viyana Erkek Danisma Merkezi ile beraber 
çalismaktadir. Bu program Içisleri Bakanligi tarafindan desteklenmektedir ve 
Iskoçya�dan CHANGE-Programi ve Amerika�dan D.A.I.P. (Domestic Abuse 
Intervention Project in Duluth/Minnesota) projelerinden uyarlanan ögeleri 
birlestirmektedir. (Pence & Paymar, 1993, Haller�e göre alinti, 2010).2  
 
Magdur koruma alaninda bir baska önemli kurulus ise Viyana�daki Orient Express� 
dir. Bu kurulus danismanligi ve siddete maruz kalmis kisileri desteklemeyi 
üstlenmistir ve ayrica �Zorlamayla evlilik� (Zorla evlilik) konusunda toplumsal 
duyarlilik için çaba göstermektedir.  
 
 
 
 

                                       
2 Her iki programda fail programlari arasinda sayilmaktadir, bunlarin verimlilikleri 
degerlendirmelerle sinanmistir. 
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3. Sosyo � kültürel Alan 
 
Avusturya�da çiftlerde görülen, kadinlara yönelik siddete dair tanimlayici bir istatistik 
bulunmamaktadir. Bir degerlendirme, ancak komsu ülkelerle karsilastirmayla 
yapilabilinir. Haller (2010) 1990�li yillarda tanimlayici olmayan bir arastirmaya 
dikkat çekmektedir. Buna göre, her bes kadindan biri iliskisinde siddet yasamistir. 
(Benard/Schlaffer, 1991). Asagidaki veriler Avusturya�daki kurumlarin içe dönük 
istatistiklere aittir.  
 
2009 yilinda 751 vaka Tirol Siddeten Korunma Merkezi�ne bildirilmistir. 258 kisiye 
psiko-sosyal ve hukuki süreçte eslik edilmistir (Çizelge 4�e bakiniz). 
 

Siddet eylemi kategorileri Sayisi 
Israrli takip 196 
Santaj 1 
Kisiyi hürriyetini yoksun kilma 7 
Tehlikeli tehdit 224 
Çocuk kaçirma 1 
Adam yaralama 241 
Cinayet (tesebbüs) 4 
Zorlama 29 
Mala zarar verme 18 
Cinsel istismar 2 
Digerleri  18 
Belgelerin gizlenmesi 3 
Tecavüz 7 
Gesamt 751 

 
Çizelge 4: 2009�da bildirilen vakalar (Tirol Siddeten Korunma Merkezi, 2009) 
 
 
2009 yilinda Tirol Siddetten Korunma Merkezi�nce %90�i kadin (1058 kisi) ve %10�u 
erkek (112 kisi) olmak üzere 1170 kisiye, danisma hizmeti sunulmus ve eslik 
edilmistir. Kocalar, eski kocalar esler, eski esler, arkadaslar, ogullar, babalar ve 
erkek kardesler zanlilar arasinda bulunmaktadir. 947 çocuk siddetin taniklari ve 
siddetin magdurlari olarak kayitlara alinmistir. 368 uzaklastirma ve giris yasagi, 137 
anlasmazlik arabuluculugu ve 259 Stalking vakasi Siddetten Korunma Merkezi�ine 
bildirilmistir ve belgelendirilmistir. 
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4. Bireysel Alan 
4.1 Sosyal kurumlar çalisanlari ve Hizmet Sunanlar � Help 

the Helpers 
 
2.2 ve 3. bölümlerde belirtildigi gibi siddetten korunma alani, acil servisler, 
mahkemeler, saglik merkezleri, danisma merkezleri ve acil yardim hatlari gibi, 
disiplinler arasi kurumlari kapsamaktadir. Müdahale ve Siddetten Koruma Merkezleri 
giris yasagi ve uzaklastirma kararinda, polis tarafindan bilgilendirilirler. Alanlar üzeri 
is birligine odaklanilmistir.  
 
Haller�e (2010) göre adalet ve saglik alaninda profesyonel yardimcilarin 
ögretimlerinde ve meslek içi egitimlerinde, aile içi siddeti ve etkilerini anlama, 
siddete ugramis magdurlara davranmayi ögrenme, kültürlerarasi yeterlilik 
kazanimiyla birlestirilerek, derinlestirilmeli ve saglanmalidir. 
 
Ek olarak düzenli arastirma ve verilerin degerlendirilmesi, (örnegin hukuk alaninda 
ve gençlik yardim alaninda geçici önlem basvurularinin degerlendirilmesi) ve nitel 
arastirmalar, (örnegin: caydiricilik için siddetin çocukluktaki anlami) verileri ve 
bilgileri yenilemeye yardimci olur ve sonuçte magdurlari korumaya yarar. 
 
Göç sosyologu Gaitandes (2004, Logar, Weiss, Sticker, & Gurtner�e göre alinti, 
2009) siddete magdur göçmenlere yönelik hizmet sunan danismanlarin, bu alanda 
yasalar sürekli yenilendiginden ve basvuran kisilerin yasam durumu da dogrudan 
etkilendiginden, en yeni yasal degisiklikler hakkinda bilgi sahibi olmalarina vurgu 
yapmaktadir. 
Ayrica ana dilde, kültürel yeterlilige sahip, daha fazla danismana gereksinim 
bulundugu da görülmektedir.  
 
Gaitandes (2004, Logar, Weiss, Sticker, & Gurtner� e göre alinti, 2009) ayni 
zamanda zanlilarla programlarin magdur koruma çalismalariyla 
bütünlestirilebilecegini öne çikarmaktadir. Özellikle zanlilar için çalismalarda, 
zanlilara yönelik önlemlere ve bunlarin ülke genelinde uygulamalarina gereksinim 
bulunmaktadir. Uluslararasi denenmis ve uyarlanmis siddete karsi egitim (Viyana 
Erkek Danisma Merkezi�nin sürdürdügü gibi) her zanliya uygun degildir. Zanlilarin 
kisiliklerinin tek tek alt guruplarina yönelik taslaklar ilaveten gelistirilmelidir. Bu 
nedenle, sadece siddetten korunma alanindaki degil ayni zamanda zanlilarla ilgili 
arastirmalar da önemlidir. Çocuklukta maruz kalinmis siddetin sonuçlari ve yetiskin 
yaslarda siddet uygulamaya hazir olma veya özellikle eylemlerini tekrarlayanlarin 
özdeslesmislikleri daha yakindan arastirilmalidir. (Haller, 2010). 
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4.2 Magdurlar 
 
Siddet sadece göçmenlere özgü bir sorun olmasa da, göçmen kadinlar ve etnik 
azinliklara ait olanlar yerli kadinlara oranla, ayni sorunsalda daha fazla engelle karsi 
karsiya kalmaktadirlar.  
Magdurlari koruma önlemleriyle çok zor ulasilabilen, kirsal kesimlerde yasayan 
örnegin çocuklar ve göçmen kadinlar gibi, özellikle yapisal haksizliga ugrayan 
gruplar, magdurdurlar. Siddete maruz kalan kadinlar, genelikle siddetin 
olaganlastirildigi ataerkil yönlendirilen sosyal çevrelerde yasamaktadir. (Haller, 
2010). 
 
1999� da Önleme Kurulu tarafindan olusturulan çalisma ekibi, �Gewalt gegen 
Migrantinnen� siddeti caydirmanin kapsamasi gerekli 3 alani saptamistir: Sosyal 
destek sunusu, kalma hakki ve is pazari. Göçmen kadinlar halen yapisal siddetin 
magdurlaridir (Haller, 2010). Haller�e göre (2010) göçmen kadinlar 90�li yillarin 
ortasindan beri kadin siginma evlerinde, nüfusdaki oranlarina kiyasla daha fazla 
temsil edilmektedirler. Yeni Siddete Karsi Koruma Yasasi ile amaçlanan kadin 
siginma evlerinin anlaminin azalmasi daha fazla yerli kadinlari etkilemistir. Çizelge 5 
1997 � 2008 arasi kadin siginma evlerindeki kadinlarin sayisini göstermektedir.  
 
 

Yil Avusturya�li Kadinlar (%) Avusturya�li olmayan 
kadinlar (%) 

1997 62 38 
1998 61 39 
1999 55 45 
2000 57 43 
2006 49 51 
2008 44 56 

 
Çizelge 5: AÖF kadin siginma evlerinde kalma (1997 � 2008) (Kaynak: AÖF�nin yillik çalisma 

raporu, Haller�in alintisi, 2010) 
 
Avusturya�daki göçmenlerin ve etnik azinliklarin bireysel durumlarini anlayabilmek 
için, farkli bir resim çizmek ve göç süreçlerini incelemek önemlidir.  
 
Fassman, Reeger & Sari (2007) bir çok kadinin göç sürecinde en az üç zorlukla karsi 
karsiya kaldiklarina, dikkat çekmektedirler. Birincisi Avusturya`da da kadinlar 
cinsiyetleri dolayisiyla haksizliga ugramakta ve ayrimciliklar ile karsi karsiya 
kalmaktadirlar. Buna ek olarak, Avusturya vatandasi olmadiklaridan ve bir azinliga 
ait olduklarindan, �yabanci� olarak adlandirilmaktadirlar. Sonuncusu da bir çok 
kadinin, çagdas ve geleneksel rol modelleri arasinda sosyal bir çatisma ile karsi 
karsiya kalmalaridir.  
 
Birçok göçmen ailenin düsük gelirleri nedeniyle, bu ailelerin kadinlari da aile gelirine 
katkida bulunmak zorundadirlar.  
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Ileri yastaki kadinlar da, geçimlerini saglamaktan vazgeçmeyi göz önüne 
alamamaktadirlar.  
 
Logar, Weiss, Stricker & Gurtner� e (2009) göre, göçmen kadinlar çogunlukla sosyal 
aglarin ve yeterli dil bilgisinin yoklugunu hissetmektedirler, çogunluk toplumundaki 
kadinlardan daha az kaynaklara sahiptirler ve birçok durumda maddi açidan eslerine 
bagimlidirlar. Bu bagimsiz bir yasam kurmayi zorlastirmaktadir ve yeni 
yönlendirmede kendilerine daha fazla zaman gerekmektedir. Özellikle siddet 
magduru göçmenlerin, polisi yardima çagirmak yerine, akrabalara, arkadaslara ya 
da kadin siginma evlerine kaçtiklari anlasilmaktadir. Ayrica çogu haklari ile ilgili 
yeterli bilgiye sahip degildir. 
 
Belirtilen nedenlerden dolayi hukuk danismanligi olmadan, ayrilik veya bosanma 
önerilmemektedir. Bazi magdur kadinlar bagimliliklarinin farkinda olmalarina 
ragmen, bulunduklari duruma katlanmayi denemektedirler. (Fassmann, Reeger & 
Sari, 2007). 
 
Haller�e (2010) göre sosyal yalnizlastirmanin yani sira ailenin eksik kalan destegi ile 
yürütme erkinin istemleri, göçmenlerin siginma evlerine kaçmalarina neden 
olmaktadir. Bu baglamda dildeki engeller, göçmen ailelerdeki müdahalelerde engel 
yaratmaktadir ve her zaman arka plandaki aile anlasmazliklarina ilgilenilemedigi 
düsünülebilinir. Sonuçta, siddet siddet olarak taninamadigindan ve giris yasagi 
yerine sadece anlasmazlik araciligi sunulmasiyla magdurlar kadin siginma evlerini 
aramak için harekete geçmektedirler. Tüm bu etkenler, magdurlarin siddet 
sarmalindan kurtulmalarini zorlasmaktadir.  
 
Birçok siddete maruz kalmis kadin ve onlarin çocuklari bu yüzden gizli, yoksulluk 
tehlikesi altindadir ve saglik hizmetlerine ulasmalari zordur (Logar, Weiss, Stricker & 
Gurtner, 2009). 
Özellikle �zorlamayla evlilik� magdurlarinin siddet kosullarini kirabilme olanaklari çok 
azdir. Sebepleri ise siddet ve saldirganligin devam etmesinden korkma, gelecek 
umudunun yoklugu, çaresizlik, kendi yasal haklarini yeterince bilememe, ayni kaderi 
yasamis anne ile dayanisma, aileyi kaybetme korkusu ve sosyal yalnizlasma korkusu 
olarak görülebilinir. 
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