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اطالع رسانی به قربانیان خشونت های خانگی

این غیرقابل قبول است!
خود را مقرص ندانید :هیچ قانونی اجازه هتدید و آزار مهرس و
فرزندان را منی دهید .مسوولیت تهنا با امعال کننده خشونت است،
نه مشا.

از حقوق خود جهت دریافت
حفاظت قانونی استفاده منایید.
قانون حمافظت در برابر خشونت از مشا در مقابل مهرس
خشن تان حمافظت می مناید.
• به درخواست مشا قاضی می تواند فرد آزاردهنده را حدود شش
ماه از خانه مشرتکتان بیرون کند حتی اگر این فرد مالک یا
مستاجر خانه باشد.
• این قانون حتی در خارج از خانه در مقابل آزار و اذیت از مشا
حمافظت می مناید .دادکاه می تواند فرد خاطی را موظف کند
که بدون اجازه مشا به مشا نزدیک نشود ،با مشا متاس نگیرد ،و
غیره.
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کسی که دست بزن دارد این جا جایی ندارد!

هر انسانی حق زندگی
بدون خشونت را دارد.
„هر انسان مالک وجود خود
است و آزادی انسان ها
قابل صلب نیست"
قانون اساسی ماده  ،2پرگراف 2

این یعنی:
• حق نه گفنت – حتی در زندگی زناشویی،
• حق این که از طرف رشیک زندگی خود و هر انسان دیگری
احرتام دریافت منوده و جدی گرفته شوید،
• حق جدا شدن از رشیک زندگی خود.

آیا مشا و یا فردی از نزدیکانتان قربانی
خشونت خانگی از طرف رشیک زندگی
خود هستید؟
آیا رشیک زندگیتان و یا فرد دیگری
• به مشا توهین منوده و مشا را در مقابل دوستان و خانواده حتقیر
می مناید؟
• مشا را از مالقات دوستان و خانواده تان باز می دارد؟
• مشا را از ترک منودن خانه منع می مناید؟
• مسایل مالی مشا را کنرتل می مناید؟
• بی دلیل عصبانی شده و از کوره در می رود؟
• به وسایل مشا آسیب می زند؟
• مشا را به آسیب رساندن به بچه ها ،اقوام ،دوستان ،حیوانات
خانگی و یا خود هتدید می مناید؟
• مشا را کتک زده و یا گاز می گیرد؟
• مشا را به رابطه جنسی وادار می مناید؟
• قبول منی مناید که مشا جدا شده اید و یا جدا می شوید و مشا
را تعقیب منوده ،آزار داده و یا هتدید می کند؟
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کجا از مشا پشتیبانی می شود؟
صرب نکنید تا آسیبی جدی به مشا وارد شود ،خشونت افزایش می
یابد .در ارسع وقت کمک و پشتیبانی خبواهید:
• خانه های بانوان ،مراکز مشاوره ،مشاره های اضطراری*
• دوستان ،اقوام ،مهسایه ها
• وکیل و یا مرکز مشاوره حقوقی
• دفاتر کمک به قربانیان در نزدیکی مشا.

وقتی که دوستان ،مهسایه ها و یا
اقوامتان مورد خشونت قرار می گیرند چه
باید بکنید؟
بی تفاوت عبور نکنید!
تا جای ممکن کمک خود را پیشهناد کنید .صبور باشید .موارد زیر
را در نظر داشته باشید :صبحت کردن در مورد آزار و اذیت راحت
نیست .خود را به جای این فرد بگذارید.

*مشاره های تلفن را می توانید در روزنامه حملی (معموال در خبش
مشاره های اضطراری) و یا در دفرتچه تلفن (چندین مشاره به
عنوان "بانوان به بانوان کمک می کنند").
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در رشایط اضطراری چه می
توانید بکنید؟
•

•
•
•

•
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اگر رشیک زندگی مشا و یا فرد نزدیک دیگری مشا را آزار داد
با پلیس متاس بگیرید – 110 :پلیس باید از مشا حمافظت کند و
لذا می تواند تا حداکرث  14روز فرد خاطی را از خانه بیرون کند
(اخراج از حمل).
اگر در خانه خود احساس امنیت منی کنید و می ترسید و یا
نیاز به مراقبت ویژه دارید ،با خانه بانوان متاس بگیرید .مشا و
فرزندانتان در آن جا مراقبت خواهید شد.
از پزشک خود مهیشه خبواهید جراحات مشا را ثبت و یادداشت
مناید.
شبکه  ProBeweisامکان ثبت دقیق جراحات برای ارایه به دادگاه
و ثبت اسناد را فرامه می آورد .برای این کار می توانید به
دانشگاه علوم پزشکی هانوفر یا اولدنبورگ و یا سایر کلینیک های
طرف قرارداد مراجعه منایید .نتایج معاینات حتت قانون رازداری
پزشکی قرار دارند و تهنا با درخواست واحض مشا به پلیس و یا
دادستانی ارایه می شوند .اطالعات بیش تر در:
www.mh-hannover.de/probeweis.html
اطالعات بیش تر را می توانید به صورت تلفنی از
( 0511/532-5533اورژانس هانوفر) و 4572 0176/1532
(اورژانس اولدنبورگ).
در هنگام هتدید به خشونت و یا حداکرث پس از امعال خشونت
متام مدارک مهم را مجع آوری منوده ،پول نقد برداشته – جهت
آمادگی برای فرار احمتالی – و آن ها را در مکانی امن نگه دار

