TÜRKISCH

ZÜNDFUNKE e.V. cinsel taciz ve cinsel istismar
yaşamış veya yaşayan genç kızlar ve kadınlar için
bir danışmanlık yeridir.

Bize burdan
ulaşabilirsiniz

Herkesin (kız veya erkek çocukları, kadınlar veya
erkekler) dokunulmamaya ve yardım almaya
hakları vardır!
Aileler, Öğretmenler, Aile yakınları, tanıdıklar ve
tabiki çocuk ve gençler bize gelebilir.
Çocukluğunda suistimal edilmiş (cinsel ve diğer
yönden) kadınlar bizden destek görebilir.

Bizim danışmanlığımız:
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özel, gizli ve ücretsizdir
telefonda
özel görüşmeleri bizim Büromuzda veya
beraber sakin bir yerde de gerçekleştirebiliriz.
Bu görüşmelere yakın bir arkadaşınız da sizinle
gelebilir ve sizin istediğiniz herhangi bir yerde
de buluşabiliriz.
E-Mail: info@zuendfunke-hh.de
Isteğinize göre tercümanlarla beraber
görüşmelerimizi gerçekleştirebiliriz

Cocuklara ve kadınlara uygulanan cinsel tacizi
ve istismari koruma ve engelleme kurumu

Eğer Telesekreterimize mesaj
bırakırsanız biz sizi geri ararız:
Tel. 040 / 890 12 15
Pazartesi
17.30 – 19.30
Salı
10.00 – 12.00
Çarşamba
12.00 – 14.00
Cuma
10.00 – 12.00
Eğer Telesekreterimize mesaj bırakırsanız
biz sizi geri ararız.

Zündfunke e.V. | Max-Brauer-Allee 134
(Giriş Hospitalstraße) | 22765 Hamburg
Telefon: 040 - 890 1215
Telefax: 040 - 890 4838
E-Mail: info@zuendfunke-hh.de

Yaşadığımız Toplumda
kızları ve erkekleri özellikle
cinsel tacizden nasıl
koruyabilirim

www.zuendfunke-hh.de
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Çözümü biz sizinle birlikte bulacağiz.
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Bizim için önemli olan, sizin korunuyor ve Şiddet
görmeden büyüyor olmanız.

Holstenplatz

Esmarchstr.

S-Bahn S11/21/31 Holstenstraßeden 20/25 numarali Otobüse binip
Max-Brauer-Allee Mittede ininiz veya S-Bahn Altonadan 15/20/25
numarali Otobüse binip Gerichtstraßeye kadar gidiniz.

www.zuendfunke-hh.de

Cocuklar arasında cinsel
taciz ve cinsel saldıri

Cinsel tecavüz,
müdahale ne demek?
Biz sadece Kızların ve Erkeklerin tecavüze
uğramasından bahsetmiyoruz.
Bu olmadan önce çocuk yasak ve hoş olmayan
şeyler yaşar.
Örneğin: Çocukların yetişkin Insanların cinsel
organlarına dokunması veya çıplak fotoğrafların
çekilmesi gibi.
Bazılarına pornografik içerikli film baktırılıyor ve
hatta kendi cinsel organlarına dokunuluyor.
Bazen büyük çocuklar veya gençler kendilerinden
daha küçük çocuklara uygun olmayan bir biçimde
dokunuyorlar. Bu yanlıştır, hem cinsel tacizde bulunan kişiye hemde bu eyleme maruz kalan kızlara
ve erkeklere zarar verir.
Eğer bu konuda sorularınız varsa ZÜNDFUNKE
sizin için burda!
Cinsel Tacizin her yerde olduğunu biliyoruz.
Hiç kimse kendi toplumu için utanmamalı.
Suç her zaman bu işi yapan kişinindir. En önemlisi,
bu tacize uğrayan çocuklara yardim edilmesidir.

Bunu kim yapiyor?

Siz ne yapabilirsiniz?

Çocuklarımızı tanımadığımız insanların taciz etmesi
biraz zordur.

Çocukları cinsel tacizden daha iyi koruyabilmek
için „Cinsel suistimar“ hakkında daha çok bilgi
sahibi olun.

Coğunlukla suçlular çocukları ve onların ailelerine güvenir ve tanırlar. Onlar çevremizde güvendiğimiz saygı
duyduğumuz insanlardır, örneğin: Öğretmenle,
Antrönörler (sürekli güven ile toplumlarda bir araya
geldiğimiz kişiler)ve hatta onlar ailemizin içindeki
insanlardır. Bizler onları ailemize ait görürüz. Bu suçu
işleyenler arasında erkeklerin sayısı kadınlara göre
daha fazladır.
Sadece kızlar değil erkeklerde cinsel istismara maruz
kalabiliyorlar.
Çocukların ve gençlerin bu cinsel tecavüzde hiç bir
suçu yoktur.
Onların sadece bu olaylardan korunmaya ihtiyaci
vardır.

Biz bu konuda sizlere severek yardımcı oluyoruz.
Kızlara ve erkeklere (çocugunuza) yaşadıklarını
anlatabilmek için sakin bir şekilde fırsat verin.
Onlar sizlere sorunlarını anlatsınlar!
Çocugunuzu dinleyin! Ona inanın! Onu teselli edin!
Lütfen ilk önce Suçluyla konusmayınız. O olayların
hepsini hemen reddedecektir. Bir şikayet ( Ihbar)
dilekcesi geri alinamiyor. Polisi ne zaman devreye
koyacağımıza beraber karar verelim.
Eger size birisi cinsel Tacizden bahsediyorsa ve
siz bu konuda emin değilseniz, yardım isteyiniz!
Bu durumda kesinlikle yalniz kalmayınız.
Bize başvurunuz!
Unutmayınız, her toplumda ve her yerde cinsel
suistismar var.
Bizim toplumumuzda da sizin toplumunuzda da.

Cocuklar arasında cinsel
taciz ve cinsel saldıri

