TÜRKISCH
Şiddeti Durdurum!
Aargau kantonunda aile içi şiddet ve ısrarlı takip (stalking)

Aile içi şiddet, birçok kişinin düşündüğünden daha yaygındır. Bu durum, örneğin evlilik,
birliktelik, aile veya akrabalar gibi mevcut veya daha önceki bir ilişkideki kişiler arasında
şiddet meydana geldiğinde oluşur. Bununla, psikolojik, sözlü, fiziksel ve cinselleştirilmiş
şiddet veya ısrarlı takip biçimlerini ifade edilir. Stalking, bir kişinin kasıtlı olarak ve tekrar
tekrar başka bir kişiyi taciz etmesi, gözetlemesi veya takip etmesidir.
Aile içi şiddet ve ısrarlı takip biçimleri (Stalking) İsviçre'de yasaktır ve cezalandırılır. "Namus"
adına uygulanan şiddet, aşağılama, alkol, stres veya provokasyon gibi şiddeti haklı gösterme
girişimleri kabul edilmez.
Polisin şiddetten etkilenen insanları korumak için çeşitli seçenekleri vardır. Örneğin, şiddet
uygulayan veya şiddet uygulamakla tehdit eden bir kişiyi evden uzaklaştırabilir ve en fazla 20
gün süreyle eve geri dönmesini yasaklayabilir. Aynı zamanda, şiddete maruz kalan kişiyle
temas kurmasını ve yaklaşmasını da yasaklayabilir. Polise yanı sıra, Bölge Mahkemesi de
(Bezirksgericht) koruyucu önlemler alma yetkisine sahiptir.
Her insan şiddetsiz bir yaşam hakkına sahiptir. Aile içi şiddete maruz kalıyorsanız ve bunun
hakkında konuşmakta veya yardım almakta zorlanıyorsanız, her şeye rağmen yine de yapın:
Akut bir tehlike durumunda 117 numaralı polis acil numarasını arayın veya kanton polisine
(Kantonspolizei) bir şikâyet dilekçesi verin veya Aargau Mağdur Danışmalık Hizmeti
(Opferberatung Aargau) ile temasa geçin. Evde güvende değilseniz, siz ve çocuklarınız kadın
sığınma evinde (Frauenhaus) veya erkek/baba sığınma evinde (ZwüscheHalt) korunma
bulacaksınız.
Kontrolü kaybetmekten korkuyorsanız ve bazen öfkelendiğinizde ne yapacağınızı bilmiyor
musunuz? Şiddet çözüm değil! Bu konuda güvendiğiniz biriyle konuşun ve yardım alın,
örneğin aile içi şiddete karşı irtibat noktasından (Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt).
Sıklıkla unutulan şey: Aile içi şiddete tanık olmak çocuklar için bir yüktür ve bunun sonucunda
çocuklar çok acı çekerler. Görünüşte zararsız görünen şiddet biçimleri, çocukların
gelişimlerinde vahim sonuçlar doğurabilir. Aynı zamanda çocukların da şiddet içermeyen bir
yaşam hakkı vardır.
Aile içi şiddetle ilgili adresleri burada bulunabilirsiniz www.ag.ch/häuslichegewalt.

