Aile içi şiddet ve tecavüz
Erkekler, kadınlar, kızlar ve oğlanlar şiddetin her türüne
hayır deme hakkına sahiptirler. Şiddet fiziksel, psikolojik
ve cinsel vb. olabilir. Şiddete maruz kalan genellikle
şiddet uygulayanla iyi derecede bir yakınlık ilişkisi
içerisindedir. Aile içi şiddet, polise bildirme hakkına sahip
olduğunuz, bir suçtur. Danimarka'da çocukları dövmek
yasaktır. Tecavüz cezaya tabiidir. Tecavüze uğrayan asla
suçlu değildir.
Danimarka'da şiddet yasa dışıdır ve kendiniz ve çocuklarınızın iyiliği için
şiddetten kurtulmak için yardım istemelisiniz. Şiddet ve cinsel saldırılar suç teşkil
eden davranışlardır ve cezaya tabiidirler. Bir saldırıyı ihbar etme hakkına
sahipsiniz.
Hem kadınların hem der erkeklerin maruz kalabileceği farklı şiddet çeşitleri vardır:
Fiziksel şiddet; örneğin vurma ve boğazını sıkma
Psikolojik şiddet; örneğin kontrol edilme, aşağılanma, kısıtlanma yada şiddet tehdidi
Cinsel şiddet; örneğin partneriniz tarafından tecavüze uğrarsanız
Maddi şiddet; örneğin giysileriniz ve eşyalarınıza bilerek zarar verilirse
Ekonomik şiddet; örneğin sizin izniniz olmadan başka birisinin ekonominiz üzerinde karar
vermesi

Ülkenin her yerinde kadınlar için kriz merkezleri mevcuttur. Eğer şiddete ya da
şiddet tehditlerine maruz kalıyorsanız, bir dönem bir kriz merkezinde
kalabilirsiniz. Çocuklarınız ile birlikte burada kalabilirsiniz. Şiddete maruz kalan
erkekler ve aileler, aynı zamanda namus konulu şiddete maruz kalan çiftler ya da
bekâr erkekler için de kriz merkezleri bulunmaktadır.
Eğer tecavüze uğradıysanız ya da tecavüz teşebbüsüne maruz kaldıysanız, ya
da tanıdığınız biri sizi tekrar tekrar cinsel ilişkiye zorluyorsa size en yakın
Tecavüz Kurbanları Merkezine - Center for Voldtægtsofre, başvurabilirsiniz. Eğer
eşiniz sizi isteğiniz dışında cinsel ilişkiye zorladıysa, bu da tecavüzdür.
Eğer tecavüze uğradıysanız ya da tecavüz teşebüssüne maruz kaldıysanız,

yardım istemeniz önemlidir.

İrtibat
Daha fazla göster

LOKK - Danimarka Kadın Kriz Merkezleri Ülke Organizasyonu.
Eğer kadınsanız ve ailenizden biri tarafından şiddete maruz kalıyorsanız, LOKK
ya da bir kriz merkezinden yardım isteyebilirsiniz. Burada uzun bir süre güven
içerisinde kalabilirsiniz. Eğer yakın bir arkadaşınız ya da ailenizden birisinin
şiddete maruz kaldığından şüpheleniyorsanız, LOKK acil yardım hattını arayıp
nasıl yardım edebileceğinize dair danışmanlık alabilirsiniz. LOKK boşanma,
oturum izni ve aile birleşimi ile gelen ve aile içi şiddete maruz kalan kadınların
sosyal hakları hakkında hukuki danışmanlık hizmeti verir.
Yardım ve danışmanlığa ihtiyacınız varsa, anonim olarak LOKK yardım hattını
arayabilirsiniz.
24 saat açık acil yardım hattı: 70 20 30 82
www.lokk.dk
Etnik kökenli bir gençseniz, www.etniskung.dk adresinden LOKK'un danışman
ekibinden yardım alabilirsiniz.
Erkek Kriz Merkezleri
Erkekler için de, eğer eşleri ya da aileleri tarafından fiziksel ya da psikolojik
şiddete maruz kalıyorlarsa, gidip kalabilecekleri kriz merkezleri mevcuttur.
www.voldmodmand.dk
RED-safehouse aileleri tarafından namus şiddetine maruz bırakılan her iki
cinsiyetten gençlere ve arıca çiftlere kriz merkezinde kalacak yer hizmeti verir.
www.red-safehouse.dk
Tecavüz mağdurları merkezi - Center for voldtagtsofre
Danimarka'da her bölgede tecavüz mağdurları için merkezler bulunur.
www.voldtaegt.dk

Haklar ve yükümlülükler
Sizin bedeniniz

Hem kadınlar hem de erkekler kendi bedenleri üzerinde kendileri karar
verme hakkına sahiptirler. Kocanız ya da karınız ile cinsel ilişkiye girmeye
hayır deme hakkına sahipsiniz.
Şiddet ve tecavüz

Hem yetişkinleri hem de çocukları fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz
bırakmak yasa dışı ve cezaya tabidir.
Birilerini cinsel ilişkiye zorlamak yasaktır. Eğer tecavüze uğradıysanız
hemen polise gitmelisiniz.
Kriz Merkezleri
Danimarka'daki bütün kriz merkezlerinden 24 saat yardım alabilirsiniz.
Bir kriz merkezinde çocuklarınız ile birlikte kalma hakkına
sahipsiniz.
Ailenizden şiddet görüyorsanız, belediyenizden yardım alma hakkına sahipsiniz.

Tecavüz

Cinsel ilişkiye '' hayır'' deme hakkına ve ''hayır'' cevabınıza saygı
gösterilmesi hakkına sahipsiniz. En baştan ''hayır'' denmemiş olsa da, cinsel
ilişkiye ''hayır'' denmesi saygı ile karşılanmalı. Rızasız cinsel ilişki,
tecavüzdür.

