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Sunia Geel Projesi
Sunia Geel Traveller, Cant, dilinde bir kavramdır ve “kendine dikkat et!” anlamındadır. Bu
kavram başlık olarak, etkilenen ailelere ulaşmayı ve onları desteklemeyi amaç edinmiş bu proje
için çok uygun düşmektedir.
Sunia Geel projesinin amacı, aile içi şiddetin olumsuz etkilerine ve yaygınlaşmasına karşı
koymaktır. Proje içersinde, bilgilendirme toplantıları sunulur ve kadınlar, çocuklar ve gençler
için açıklama çalışmaları yerine getirilir.
Marjinal guruplar içersinde olumlu bağlantılar yaratılmalı ve davranış olanakları
genişletilmelidir. Proje ile aile içi şiddette etkin müdahale hakkında bilgi, hem göçmenlerde ve
etnik azınlık bireylerinde hem de yardımcılarda yaygınlaştırılmalıdır. Bu bilgi Sunia Geel projesi
çerçevesinde geliştirilmiş Trainings ve bilgi belgeleri biçiminde diğer yardımcılara aktarılır. Sunia
Geel ortak örgütleri, proje tarafından erişilmesi gereken özel gurupları saptarlar: İrlandalı
Traveller, Sinti ve Roma aileleri ve Avrupa’daki müslümanlar.
Projenin amaçları:
1.

Şiddet yaşamış göçmenler ve etnik azınlık bireyleri ile çalışma için yardımcıların bilgi ve
birikimlerinin genişletilmesi. Şimdiye dek, etkilenen kişilerin özel gereksinimleri ya çok az
ya da hiç dikkate alınmamıştır.

2.

Aile içi şiddet konusu ile ilgili toplumun ve Community’lerin duyarlılaştırılması.

3.

Aile içi şiddetin mağdurları olarak göçmenlerin ve etnik azınlıklara ait bireylerin terapi ve
danışma yardım sunularıyla desteklenmesi. Proje ana ilgisini ve ana yoğunluğunu, bilgili
kararlar almada kadınların çocukların ve gençlerin yetkin kılınmasına yönlendirmektedir.

4.

Bilginin gelişimi ve marjinal grupların etkilenmiş kişileri ile çalışmada uygulanabilen
yaklaşım biçimlerinin hizmete sunumu. Proje çerçevesinde geliştirilmiş stratejik atılım
başka kültürel bağlamlarda da yardımcı olabilir.

Düşün, bunlar önemlidir!
Güvenlik hakkındır
Yalnız değilsin
Güvendiğin birisiyle konuşman son derece önemlidir – “Değer verdiğin insan”
Şiddet asla senin kusurun değildir
Şiddeti sen durdurmak zorunda değilsin
Şiddetin sorumlusu daima eylemi gerçekleştirendir
Aile içi şiddet asla haklı değildir, bir suçtur

Aile içi şiddet nedir?

Herkesin sesli olduğu anlar vardır...

Herkesin kızgın olduğu anlar vardır...

Her ailenin nedenleri vardır...

Aile içi şiddet başka bir şeydir.
Bununla anlatılmak istenen, birinin bir başka birini inciterek veya yıldırarak
denetlemeyi denemesidir.
Aile içi şiddet her ailede – her hanede ve her ülkede – dünyada her ülkede
gerçekleşebilir…

Seni kim koruyabilir?
Sen kendin
Yourself

Relations
İlişkiler

Arkadaşlar
Friends and
Toplum
community

Society

Şiddetin türleri
Bedensel şiddet
İtip kakmak, tokat atmak, tekmelemek, vurmak, dövmek, boğmak, tırmalamak, yakmak, saçlarından çekmek,
alıkoymak, bıçakla eziyet etmek, çeşitli eşyalarla öldüresiye kadar dövmek ve cinayet işleyene kadar dayak atmak.
Cinsel şiddet
Sarkıntılık etmek, karşı tarafın kendini kötü hissedeceği şekilde dokunmak, sataşmak, vajinal, oral veya anal cinsel
ilişkiye, pornografik kayıtlara, porno filimleri seyrettirmeye, başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlamak, tecavüz.
İstemediğin ve yapmaya zorlandığın her cinsel ilişki, cinsel şiddettir!
Cinsel taşkınlıklar haksızdır ve elbette bir birliktelikte de cezayı gerektirir!
Ruhsal şiddet
Saygısız davranışlar, küfretmek, hakaret etmek, tehdit etmek, bağırmak, görmezlikten gelmek, aşağılamak, küçük
düşürmek, deli ve aptal olarak ilan etmek, yasaklar koymak, arkadaşlarının yanında, ailenin yanında veya
kamuoyunda gülünç duruma düşürmek, sürekli telefon ederek yıldırmak, gözetlemek, denetlemek, tehdit
mektupları yazmak, uyutmamak, çocuklara, aileye veya arkadaşlara yönelik şiddet eylemiyle tehdit etmek, onun
sevdiği, değer verdiği şeylere zarar vermek, ev hayvanlarına işkence yapmak, intiharla tehdit etmek,...
Sosyal şiddet
Aile bireyleriyle görüşmeyi, arkadaşlarla buluşmayı, gezmeyi yasaklamak, onun başkalarıyla ne zaman, nerede
buluşacağını belirlemek, telefonu kapattırmak, telefonları dinlemek, gözetlemek, takip etmek,...
Ekonomik şiddet
Parayı veya değerli şeyleri elinden almak veya satmak, çalmak, onun ne kadar para harcamaya izinli olduğunu
belirlemek, ne satın alınacağını belirlemek, ona kendi banka hesabını yasaklamak, onu çalıştırıp parasına el koymak,
kendi parasının olmaması için onu çalışmaya göndermemek,...

Düşün :Şiddetin sorumlusu hiçbir zaman sen değilsin!
Şiddeti "hak ettiğine" asla inanma
Eziyet görüyorsan sakın utanma ve eşinin/babanın/erkek kardeşinin/amca veya dayının şiddet hareketleri
karşısında susma!
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Bunun için sorumluluğu taşıyan sadece odur. “
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http://www.frauenhaeuser-wien.at/hilfe.htm

HOŞ OLMAYAN / İNCİTİCİ / TEHDİT EDİCİ NEDİR?
Çalışma belgesi
Lütfen aşağıdaki çalışma belgesinde, davranışı „daima“, „bazen“ veya „asla“ yı acaba HOŞ OLMAYAN /
İNCİTİCİ / TEHDİT EDİCİ olarak niteler misiniz? Lütfen yanıtlarınız için nedenleri de düşününüz.

Daima

|Bazen

|Asla

1. Dış görünüş, vücut veya kıyafet üzerine yorumlar







2. Arasıra beden teması, örneğin sarılmak, eliyle hafiften dokunmak







3. Arkadaşım cep telefonumu denetler







4. Eşcinsel ve seviciler hakkında aşağılayıcı yorumlar







5. Ebeveynler arkadaşımı belirler







6. Cinsel içerikli espriler







7. Birinin ardından ıslık çalmak







8. Stalking (başka biri tarafından sürekli izleme ve denetlenme)







9. Bir başka kişinin vücuduna uzun uzun bakmak







10. Aileden dışlanmayla gözdağı verilmesi (Eğer belirli bir şey







11. Birlikte dışarı çıkmak için davetler







12. Göz korkutmalar (örneğin eğer sen benden







13. Ahlak dışı içerikli telefon etmeler







14. Başkasının belirlemesi (örneğin arkadaşlarla ilişkiyi













16. Eğer birisi, aile içinde şiddeti gözlemlemek zorunda ise







17. Kadınlar ve eşcinsellerle ilgili karalama/duvar yazıları







yaparsa, artık ailenin bir parçası olamama)

ayrılırsan, nasıl devam edeceğini görürsün)

belirlemek, öğrenimi belirlemek)
15. Sövgü sözcüklerini kullanmak örneğin „adi adam“‚ „salak“,
„götlek“ ve diğerleri

Kişisel güvenlik taslağım

Korktuğumda,....................düşünürüm

Korktuğumda, bu “değer verdiğim insana” gidebilirim
_____________________________________________________________

Kendimi kötü hissettiğimde veya korktuğumda “değer verdiğim insanla”
konuşabilirim
______________________________________________________________

Evimdeki güvenli çıkışlar şunlardır
______________________________________________________________

Acil durumda, yapabileceklerim
______________________________________________________________

Kimin ne yapmasına izin vermekteyim?
...kafamı okşayabilir
...beni öpebilir
...beni kucaklayabilir
...elini omzuma koyabilir
...kaval kemiğime tekme savurabilir
...beni itebilir
...elimi tutabilir
...dizime dokunabilir
...kaba etime dokunabilir
...bana yaslanabilir
...beni azarlayabilir
...sırtımı okşayabilir
...bana sırrrını bir parça gösterebilir
...ayak tabanımı gıdıklayabilir

İnternette diğer bilgiler
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Adı geçen enstitüler, kuruluşlar, dernekler tam olmasa da bir seçme oluşturmaktadır.
Council of Europe: stop
AFRA – International
Center for Black Women ́s domestic Violence
Perspectives
www.coe.int/stopviolence
www.blackwomencenter.
org

AÖF Verein Autonome
Österreichische
Frauenhäuser
www.aoef.at

Das Netzwerk
österreichischer Frauenund
Mädchenberatungsstellen
(FMBS)

Information und
Peregrina: Bildungs-,
Hilfestellung für Opfer von Beratungs- und
Therapiezentrum für
Psychoterror
Immigrantinnen
www.stalking.at
www.peregrina.at

Bundesministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend

ServiceInstitut für
Gerichtliche Medizin,
Medizinische Universität
Innsbruck

Ihr offizieller Amtshelfer für Österreich

Plattform gegen die Gewalt in
der Familie

www.bmwfj.gv.at
www.kinderrechte.gv.at

www.help.gv.at
www.plattformgegendiegewalt
.at

www.gerichtsmedizin.at
www.netzwerkfrauenberatung.at

Bundesministerium für
Gesundheit

Die Kinder- und JugendAnwaltschaft

www.bmg.gv.at

www.kija.at

Interventionsstelle für
Betroffene von
Frauenhandel IBF

Plattform gegen Zwangsheirat

Österreichische Plattform gegen GenitalVerstümmelung

www.gegen-zwangsheirat.at

www.stopfgm.net
www.lefoe.at

Bundeskanzleramt
Bundesministerium für
Frauen und öffentlichen
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Frauengesundheitszentrum Kriminalpolizei – Online
Graz

Schleicher, B.(2011): Gesundheitliche Versorgung gewaltbetroffener Frauen, S. 99 ff

Psychosoziale und juristische
Prozess- begleitung bei Gewalt

White Ribbon Austria – Verein von
Männern zu Prävention von männlicher

Dienst Abteilung II/4:
www.fgz.co.at
Gewaltprävention und
Frauenspezifische Legistik

www.kripo-online.at

gegen Kinder und Jugendliche

Gewalt

www.prozessbegleitung.co.at

www.whiteribbon.at

www.frauen.bka.gv.at
Bundesministerium für
Inneres

Hotline gegen Gewalt

Männer gegen MännerGewalt

Trauma – Informations –
Zentrum

www.euline.net
www.gewaltberatung.org www.trauma-informationszentrum.de

www.bmi.gv.at

Bundesministerium für
Justiz
www.bmj.gv.at

Gewalt gegen Frauen Die
Bedeutung des
Gesundheitswesens

Orient Express:
WAVE- Women against
Beratungs-, Bildungs- und violence Europe
Kulturinitiative für
Frauenwww.orientexpress www.wave-network.org
www.gewaltgegenfrauen.at -wien.com

WHO Multi-country Study on Women's
Health and Domestic Violence against
Women
www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/en/
index.html

Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt
in der Familie
www.interventionsstelle-wien.at
World Health Organisation
www.who.int/en

Bundesministerium für
Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz

Homepage der
österreichischen
Frauennotrufewww.frauenn
otrufe.at

Österreichische
Gesellschaft für
Gynäkologie und
Geburtshilfe

www.bmask.at
www.oeggg.at

Weisser Ring Österreich
www.weisser-ring.at

Destek kuruluşları
Aşağıdaki kurumlar, kuruluşlar ve organizasyonlar, şiddetten etkilenen kadınlarla ve kızlarla
bağlantılı ortaya çıkan çeşitli sorunları konuşma ve etkilenenlerin iletişim adreslerini elden
ulaştırmak için sağlık mesleği temsilcilerine olanak sunmaktadırlar. Tüm ilk sorular ücretsizdir
ve gizli işlem görür.

Eyaletlerde sağlık mesleği uzmanları ve mağdurların başvurabileceği çeşitli yerler vardır.
Aşağıdaki kategoriler seçilmiştir:

1. Polis hizmet merkezleri
2. Şiddet poliklinikleri / Klinik-adli poliklinikler / Adli tıp enstitüleri
3. Kadın yardım hatları
4. Kadın acil hatları
5. Şiddete karşı koruma merkezleri / Aile içi şiddete karşı müdahale merkezleri
6. Kadın sığınma evleri
7. Cinsel şiddet mağdurları için danışma merkezleri
8. Avusturya kadınlar ve kızlar danışma merkezleri iletişim ağı
9. Kadın sağlık kuruluşları
10. Göçmen kuruluşları
11. Erkekler için danışma / Şiddet danışma
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Polis hizmet merkezleri
Polis hizmet merkezleri 300’ün üzerinde özel eğitimli „ailede şiddete karşı önlem
memuruna“. sahiptir. Şiddetten etkilenenler ile sağlık mesleği uzmanları tarafından onlara
operasyon merkezi üzerinden doğrudan telefonla ulaşılabilinir.

Şiddet poliklinikleri / Klinik-adli poliklinikler / Adli tıp enstitüleri
Bu enstitüler ve poliklinikler, bedensel şiddete, çocuk istismarına, çocuk eziyetine, maruz
kalan insanlara yönelik muayene merkezleridirler. Özel öğrenim görmüş doktorlar
etkilenenlere yaralanmaların ayrıntılı bir belgelendirmesiyle birlikte adli tıp muayenesi,
gerektiği durumlarda delillerin güvenceye alınması ve bir rapor oluşturmayı da
sunmaktadırlar. Bunun yanı sıra, istek üzerine diğer danışma olanaklarının açıklanması ve
uygun sunulara aracılık edilmesi de vardır.

Yardım kuruluşları
Kadın yardım hattı (Telefon: 0800 222 555)
Ülke çapındaki kadın yardım hattı, erkek şiddetiyle bağlantılı tüm kadınlar için birincil
başvurulan merkez olarak anlamaktadır. Konular aile içindeki daha doğrusu evlilikteki ve
birliktelikteki şiddet, ısrarla takip, psikolojik terör (Stalking), zorla evlilik, tecavüz, cinsel
istismar, işyerinde cinsel taciz ve benzerleridir. Danışma profesyonel, hedef gruba yönelik, 24
saat ücretsiz ve tüm ülke çapında danışma ve bilgi sunan bir kuruluştur. Ana dilde danışma
gereksinime göredir (Arapça, Türkçe, Sırpça, Hırvatça v. b.).

Kadın acil hatları
Avusturya çapında cinsel şiddetten etkilenmiş kadınlar ve kızlar için özel danışmalı, beş kadın
acil çağrı hattı vardır. Bu beş Avusturya çapındaki (otonom) kadın acil çağrı hatları, Verein
Frauen gegen VerGEWALTigung (Innsbruck), Verein TARA (Graz), Frauennotruf Salzburg,
Notruf Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen (Wien) und das Autonome
Frauenzentrum/Notruf Linz’dir. İletişim bilgileri ilgili eyaletlerde sıralanmıştır.
Şiddetten Korunma Merkezleri / Aile İçi Şiddete karşı Müdahale Merkezleri
Yerel müdahale merkezleri kriz anında müdahale yapmakta ve kısa süreli aile içi şiddetin
mağdurlarına (kadınlar ve erkekler) danışma sunmaktadırlar. Bir polis operasyonun ardından
(örneğin uzaklaştırma) güvenlik güçleri tarafından otomatikman,
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olası en kısa sürede mağdurla iletişim kuran yetkili müdahale merkezine bilgi verilir.
Müdahale merkezi tarafından psiko sosyal danışma ve hukuki destek sunulur. Bunun dışında
salık arayan kişiler veya diğer kuruluşlarda bu merkeze başvurabilirler. Danışma genelde bir
ev ortamında, müdahale merkezinde veya başkaca korunan bir yerde gerçekleştirilir.
Danışma bedelsizdir. Müdahale merkezleri Avusturya Şiddetten Koruma Yasası’na eşlik eden
önlemler olarak kurulmuşlardır. Her eyalette bir daha doğrusu birden fazla müdahale
merkezi bulunmaktadır.
Kadın Sığınma Evleri
Kadın sığınma evleri aile içi şiddetin mağduru kadınlara ve onların çocuklarına 24 saat
boyunca güvenlik ve barındırmalı koruma sunmaktadırlar. Eğer mağdur polisiye önlemlere
veya mahkeme yönergesine karşın zanlı tarafından tehdit edilmeye devam edilirse bir kadın
sığınma evine kaçma olanağı da bulunmaktadır. Adresler anonimdir. İletişim kurma telefonla
sağlanmaktadır. Danışman kadınla bir buluşma noktası saptar ve onu oradan alıp götürür.
Çalışanlar danışma ve destek sunarlar. Barındırma için bir kullanma katkı payı ortaya
çıkmaktadır düşük gelirde veya gelirin olmaması durumunda üstlenilir (İletişim adreslerine
ekte bakınız).

Cinsel şiddet mağdurları için danışma merkezleri
Cinsel şiddet mağdurları için danışma merkezleri tüm mağdurlara psiko sosyal destek ve
danışma için açıktır. Sunu çocuklara, gençlere, cinsel şiddetin mağdurları kadınlara ve
erkeklere, fakat aynı zamanda aile bireylerine, güvenilir kişilere, yetişkinlere ve profesyonel
yardımcılara yöneliktir (İletişim adreslerine ekte bakınız).

Avusturya kadınlar ve kızlar danışma merkezleri iletişim ağı
Avusturya kadınlar ve kızlar danışma merkezleri iletişim ağı (FMBS), tüm dokuz eyaletten 50
kadınlar ve kızların danışma merkezlerinin birleşmesidir. Kuruluşlar bedelsiz bilgi, danışma,
kriz müdahalesi, kadına özel psikoterapi, tıbbi-uzman doktor danışması, dava sürecinde
psikososyal ve hukuki eşlik etme sunmaktadırlar.

Kadın sağlık kuruluşları
Avusturya’da yedi kadın sağlık merkezi vardır. Bu kuruluşlar, kadınlar özgü sağlık sorunlarını
ve bakımdaki boşlukları göstermektedirler. (örneğin şiddetin sağlıktaki sonuçları).
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Toplantılar, danışma, psikoterapi, projeler ve isteklerini savunmayla kadın sağlığının
iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadırlar.

Göçmen kuruluşları
Sunu çeşitli dillerde tek ve grup terapisini telefonla veya kişisel kriz müdahalesini
kapsamaktadır. Ağırlık noktaları arasında ayrılma, boşanma, ailede şiddet, ailevi ve
birliktelikteki sorunlar ile kuşak çatışması gibi psikososyal krizlerdeki destekler sayılır.

Erkekler için danışma / Şiddet danışma
Şiddet danışma kuruluşlarında erkekler ve delikanlılar, birliktelikte ve ailede, ilişki
oluşturmada değişikliklerin ve çözümlerin ve çatışmalardaki tavrın ve kişisel alandaki gelişim
sorunlarının arandığı bir danışma sunusu bulurlar. Tüm başvurular gizli işlem görür. Ayrıca
bazı danışma merkezleri şiddet uygulayanlara yönelik programlar sunmaktadırlar.
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Gerekebilecek telefon numaraları
Polizeinotruf
Tel. 133 In jedem Bundesland erreichbar
Landespolizeikommando Tirol
Innrain 34 6020 Innsbruck Tel. 059133-70
Gerichtliche Medizin Innsbruck
Institut für Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck 6020 Innsbruck, Müllerstraße 44
Tel. 0512-9003-70600 gmi@i-med.ac.at www.gerichtsmedizin.at
Verein Frauen gegen VerGEWALTigung
6020 Innsbruck, Sonnenburgstraße 5 Tel. 0512-574416 office@frauen-gegen-verwaltigung.at
www.frauen-gegen-vergewaltigung.at
Autonomes Tiroler Frauenhaus
Stadtbüro 6020 Innsbruck, Mitterweg 25a Tel. 0512-342112 / 0512-272303 office@tirolerfrauenhaus.at
www.tirolerfrauenhaus.at
B.A.S.I.S
Zentrum für Frauen im Außerfern 6600 Reutte, Planseestraße 6 Tel. 05672-72604 office@basisberatung.net www.basis-beratung.net/kontakt.html
Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen (FMBS) 6020 Innsbruck, Innrain
100/99 Tel. 0512-562865 netzwerk-ibk@netzwerk-frauenberatung.at www.netzwerk-frauenberatung.at
Frauenzentrum Osttirol
9900 Lienz, Schweizergasse 26 Tel. 04852-67193 info@frauenzentrum-osttirol.at www.frauenzentrumosttirol.at
Polizeiinformation
Tel. 059133 In jedem Bundesland erreichbar
Gewaltschutzzentrum Tirol
6020 Innsbruck, Museumstraße 27/3 Tel. 0512-571313 office@gewaltschutzzentrum-tirol.at
www.gewaltschutzzentrum-tirol.at
Universitätsklinik Frauenambulanz
Univ. Klinik für med. Psychologie und Psychotherapie; Frauenambulanz 6020 Innsbruck, Schöpfstraße 23a
Tel. 0512-504 26117
Frauenhaus und Beratungszentrum der Initiative Frauen helfen Frauen, Innsbruck 6020 Innsbruck,
Museumstraße 10
Tel. 0512-580977 info@fhf-tirol.at www.fhf-tirol.at
Manns-Bilder
Männerzentrum Innsbruck 6020 Innsbruck, Anichstraße 11 Tel. 0512-576644 beratung@mannsbilder.at
www.mannsbilder.at Schwerpunkt: u.a. Männer-Gewalt im sozialen Nahraum
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Projekt SUNIA GEEL
Siddet ile ilgili bilgiler

Siddet uygulayanlar, kadinlar ve çocuklara karsi güç ve kontrolü saglayabilmek, kendi menfaetlerini
koruyabilmek için, bedensel ve psikolojik siddet uygularlar. Bu siddetin degisik yüzleri vardir.
Fiziksel siddet:
Itip kakmak, tokat atmak, tekmelemek, dövmek, vurmak, bogmak, tirmalamak, yakmak,
saçlarindan çekmek, kilitlemek
Delici, kesici aletlerle, atesli silah ya da kimyasalla yaralamak, öldüresiye dövmek ve öldürmek.
Cinsel siddet
Rahatsiz etmek, sarkintilik etmek, zorlamak, Vaginal, oral ve anal cinsel iliskiye zorlamak
zorla porno film seyrettirmek yada porno film çektirmek, baskalariyla cinsel iliskiye zorlamak,
tecavüz.....
Istemediginiz ama yapmaya zorlandiginiz her türlü cinsel davranis, cinsel siddettir!
Evlilik içindeki cinsel tacizde suçtur ve cezalandirilir!
Psikolojik siddet:
Saygisizlik, küfretmek, hakaret etmek, asagilama, tehdit etme, bagirma, umursamama, yasaklar
koyma, aptal ve deli yerine koyma, baskalarinin yaninda gülünç duruma düsürme, telefon terörü
yapma, gözetleme, kontrol etme, tehdit mektuplari yazma, uyutmama, çoçuklara, aile bireylerine
veya arkadaslara zarar vermekle tehdit etme, sevilen, deger verilen seyleri kirma, ev hayvanlarina
iskence, intihar etme tehditleri,...
Sosyal baski:
Aile bireyleriyle görüsmeyi yasaklama, arkadaslarla bulusmayi, gezmeyi engelleme, kiminle nerde,
ne zaman, nasil bulusulacagina karar verme, telefonu kapattirma, telefonlari dinleme, ispiyonlama,
takip etme,....
Ekonomik siddet:
Degerli seyleri, parayi almak,satmak, çalmak, harcamalara karismak,ne kadar para harcanicagini
belirlemek,kendinize bankada hesap açtirmamak,sizi çalistirip paraniza el koymak,kendi paraniz
olmasin diye sizi ise göndermemek,...
Siddet uygulayan erkeklerin taktiklerinden bazi örnekler:
Siddet uyguladiktan sonra ilani - ask etmeler,
Cinsel iliskiye girerek, barisma çabalari,
Intiharla tehdit etme, ruhsal baski yapma,
Kendini degistirecegine dair söz vermeler,
Acima daygularina, vicdanina seslenme,
Bu taktiklerden sonra, siddeti tanima ve onun yaptigi hasari görüp, buna karsi çikmak zor.
Düsünün ki:
Siz hiçbir zaman siddetin sorumlusu degilsiniz!
Siddeti hak ettiginize asla inanmayin
Siddet görüyorsaniz, lütfen sakin utanmayin ve esinizin siddeti karsisinda susmayin.
Siddetin tek sorumlusu onu uyguluyandir.
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Exchange House
National Travellers Service
Great Strand Street 61
Dublin 1, Ireland
www.exchangehouse.ie
info@www.exchangehouse.ie

IEIE – International Education
Information Exchange
Hölderlinplatz 2A
70193 Stuttgart, Germany
www.ieie.de, info@ieie.de

Verein Multikulturell
Bruneckerstraße 2 d, 3. Stock
6020 Innsbruck, Austria
www.migration.cc
office@migration.cc

ANUP- International
Bd. Nicolae Titulescu, nr.
163, sector 1, Bucuresti , cod
011137, Romania
www.updalles.ro
ileanaboeru@yahoo.com

Prolepsis
Institute of Preventive Medicine
Environmental & Occupational Health
7 Fragoklisias Street, 151 25, Marousi
Athens Greece
www.prolepsis.gr , info@prolepsis.gr

