KADINLARA KARSI
SIDDETE HAYIR DEYIN!

En informasjonsbrosjyre fra MiRA-Senteret
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KADINLARA KARSI SIDDETE HAYIR DEYIN!
Kadinlara karsi siddet nedir?
Kadinlara karsi siddet evrensel bir fenomen olup tum
tarih boyunca ve hemen hemen tum toplumlarda kadinlarin toplum hayatinda erkeklerden daha zayif bir
pozisyonda yer almis
olmalarinin isigi altinda
«Kadinlara karsi siddetin bircok
gorulmelidir. patriarkalsk toplumlarda kadin
sebebi olabilir. Sebebi farketmez
emiri altindadir
herturlu siddeti durdurabilecek bir erkegin
ve erkeklerin toplum
harekete acil ihtiyac vardir.»
gorusu ve degerleri
sosyal hayati buyuk
olcude belirler. Erkeklerin kadinlara karsi siddeti
butun toplum tabakalari ve bolgelerinde gorulebilmektedir, ornek olarak adliyede, is piyasasinda,
saglik sisteminde vb.
Kadinlara karsi siddetin bircok sebebi olabilir.
Sebebi farketmez herturlu siddeti durdurabilecek bir
harekete acil ihtiyac vardir. Tum gecen asir boyunca
kadinlar kendi haklari ve sosyal, politik, ve ekonomik
hayatta esitlik icin mucadele etti. Bu mucadele bircok
ulkenin su anda kadinlari evlerinde ve resmi hayatlarinda korunmasini ongoren yasalarinin cikmasiyla
sonuclandi. BM de kadinlara karsi her turlu siddeti
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genis tabanli mercek altina alarak bircok onemli
muzakereler ortaya koymustur. Bunlardan en
onemlisi 1979 Aralik ayinda BM genel kurulunda
kabul edilen Kadinlara karsi her turlu ayrimciligi
ortadan kaldirma muzakeresidir.
Degisik siddet sekilleri
Kadina karsi siddetin en yaygin olani evde siddettir.
Dort duvar arasinda gecen siddet bircok zaman stres,
psikolojik sorunlar, alkol veya uyusturucu kullanimi,
bunalim vb. ile baglantilidir. Kapsamli arastirmalar bir
kadinin bulunabilecegi en tehlikeli yerin evinin
oldugunu gostermistir.
Siddet fiziksel veya psikolojik sekilde olabilir.
Itismek, cimiklemek, aci vermek, tukurmek, vurmak
ve tekmelemek diye de ayrilabilir. Bazilari agir ve sert
bir cisim ile darbe yemeyi, sacindan cekilmeyi,
uzerine kaynar su veya asit atilmasiyakilmayi, veya
tecavuz edilmeyi yasiyor. Bu fiziksel siddet kadina
ciddi sorunlar dogurabilir ve en kotu ihtimalle cinayet
ile sonuclanabilir. Siddetin zamanla dairesinin ve
sikliginin artmasi gayet olagan bir olay.
Psikolojik siddet devamli sozlu taciz, kasitli korkutma, veya ev hapsinden olusabilir. Bir erkek kadinin

ailesi ve arkadaslari ile olan baglantisini kontrol
etmeye calisiyorsa, telefon veya e-posta kullanimini
yasakliyorsa, onu «pasiflestirmek» icin parasini
aliyorsa vb. gibiler psikolojik siddettir.
Kadina karsi siddet degisik kulturlerde degisik
sekillerde gelebilir. Mesela kadinlarin sunnet edilmesi ve dayatma ile evlilik ornek olarak gosterilebilir

Onleyici calisma
Kadina karsi siddetin hicbir sekli herhangi bir toplum
veya kulturde kabul edilemez. Norvec’te resmi
makamlar siddetin engellenmesine ozel ilgi
gostermistir. Kadinlari koruyan
kanunlar bulunmakta, acil kriz
durumlarinda kadinlara yardim
eden kriz merkezleri, gonullu
organizasyonlar(NGOler)ve
bircok enstitu ve gurup
kadina gosterilen siddete
karsi calismaktadir.

Kadinlara siddet herkesi etkiler
Eger bir kadin siddete maruz kaliyorsa, bu sahsin kiz
cocugu,anne,abla veya ev haniminin olmasi farketmez tum aile etkilenir. Kurbanin fiziksel ve psikolojik
sorunlarinin yaninda ailedeki cocuklarda sahit olduklari siddetten psikolojik olarak etki altinda kalirlar.
Bazi durumlarda cocuklarda fizksel olarak siddete
«Kadina karsi siddetin en yaygin olani
maruz kalmaktadir. Bunun
evde siddettir. Kapsamli arastirmalar bir
sebebi bazen siddet olayindaki kurbani korumaya
kadinin bulunabilecegi en tehlikeli yerin
calismalarindan dolayi
evinin oldugunu gostermistir. »
direk olarak olaya karismalari, bazen de tesadufi
olarak bu duruma maruz kalabilirler.

KADIN
SIDDET A KARSI
IN HIC
KABUL BIR SEKL
I
EDILEM
EZ!
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EGER SIDDETE MARUZ KALIRSAN,YAPMAN GEREKEN:

1. POLIS: En yakin polis istasyonu ile baglanti kur.
Ulkenin tum polismerkezlerinin siddete maruz kalan
kadinlara yardimci olacak kendi ailesiddeti
koordinatoru bulunmaktadir.
2. DOKTOR/SAGLIK PERSONELI: Doktor veya saglik
personeli ile baglanti kur, olagan fiziksel hasar veya
tacize karsi. Fiziksel tacizi bildirip gizli tutmamak cok
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onemli. Bircok kadin morluklarinin ve kalici izlerin
kocalari tarafindan veya diger bir siddet kullanan kisi
tarafindan yapildigini saglik personeline anlatmiyor.
Baskalarini aile problemlerine karistirmaktan korkuyor veya siddeti kullanan kisi kimseye anlatmamasi
icin tehdit etmis olabiliyor. Saglik personeli siddet
sinyallerini anlayabilmek icin egitimli olacak ve
kurbana gereken yardimi gosterecektir.

3. KADIN SIGINMA EVI: Bir kadin siginma evi ile
baglanti kurun yardimcilik icin. Kadin siginma evi
siddete maruz kalan kadin ve cocuklara
gecici,guvenli bir barinma mekani ile yardimci
olabilir. Kadin siginma evi avukat ve yeni ev bulmaya
yardimci olabilir ve diger pratik yardimlarda da
bulunabilir.

4. ORGANIZASYONLARLA: Gonullu organizasyonlarla
baglanti kurun, ornek olarak MIRA-Merkezi, kanuni
haklardan haberdar olabilmek, ayni durumdaki
kadinlarla baglanti kurmak, manevi yardim ve siddet
ve taciz sonucu tramvalari gidermek icin yardimci
olabilir.
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5. KOMSU/ARKADASCEVRESI: Destek icin komsu ve
arkadaslarla baglanti kurun. Bircok ulkedeki arastirmalar kadinlarin aile ici siddet hakkinda konusmaya
cesaret etmelerinin cok uzun zaman aldigini gostermekte. Kadin bu durum karsisinda sessizligin korudukca, siddeti kullanana devam etmesi icin daha da
yetki verir. Bundan dolayi birileri ile konusmak cok
onemlidir. Siddet iceren davranis hicbirzaman kabul
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edilemez, ve tacizci hicbirzaman ailenin serefi ve
kulturun adi icin korunmamali. Kadinlar bu agirligi tek
basina siddete maruz kalarak tasimamali.
6. SOSYAL DAIRE: Oturdugun bolgedeki sosyal daire
ile baglanti kur eger siddet icerikli bir evlilikten
cikmak istiyor, ama yeni bir hayata baslayacak
ekonomin yoksa.

ONEMLI ADRESLER
Evde siddete maruz kalan
cocuklar guvendikleri bir sahis
ile baglanti kurmalidir, ornegin
bir ogretmen, bir arkadasin veya
birilerinin ailesi. Hem okulun
hem de cocuklari koruma
derneginin siddete maruz
kalmasindan suphelendikleri
cocuklara mudahale
mecburiyeti vardir.

Krisesentersekretariet
Storgata 11, 0155 OSLO
Telefon: 23 01 03 41
E-posta: ks.sekretariatet@oslo.online.no
Web: www.krisesenter.com
Norvecteki kadin siginma evlerinin bolgesel
gosterimine burdan ulasabilirsin:
www.noabuse.no//so/kri.htm

Belirli kadin siginma evlerinin ve kriztelfonlarinin telefon numaralari telefon rehberinde generell informasjon
bolumunun altinda yazmaktadir. Opplysningen, tlf. 1881,
de kadin siginma evleri, kriz telefonlari, destek merkezleri ve iskence iskence hakkinda bilgi vermektedir.
Oslo polisi (tum gun)
Telefon: 22 66 90 50
Polisin alarm numarasi – Sadece aciltelefon: 112
Oslodaki Alternativ til vold
Korsgata 28 B, 0551 OSLO
Telefon: 23 23 15 70
E-posta: atv-alle@online.no
Web: www.alternativtilvold.no
Alternativ til vold un hem kadinlara hem de erkelere
hizmetleri var.
DIXI Tecavuze maruz kalmis kadinlara
kaynakmerkezi (Oslo)
Postboks 6715, St. Olavs Plass, 0130 OSLO
Telefon: 22 11 43 20
E-posta: dixioslo@online.no
Web: www.dixi.no
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SIR SAKLAMA YÜKÜMLULUGUMUZ VAR!

MIRA-Merkezi
Haussmansgate 27 (giris Torggata)
Postboks 1749 Vika
NO-0121 Oslo
Telefon: 22 11 69 20
Fax: 22 36 40 19
E-posta: krisehjelp@mirasenteret.no
Web: www.mirasenteret.no
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Eger yardima ihtiyaciniz varsa veya kadinlara karsi
siddet hakkinda sorulariniz varsa MIRA-Merkezi ile
baglanti kurun.

