Hilfe bei Häuslicher Gewalt im Kreis Gütersloh - Ein Wegweiser
 Das Video zum Text findest du hier: Hilfe bei Häuslicher Gewalt im Kreis Gütersloh - Ein WegweiserYouTube

المقدمة
هذا فيديو لنساء منطقة غوترسلو ( )Güterslohاللواتي تعرضن أو ما زلن يتعرضن للعنف المنزلي.
يجب أن يُظهر الفيديو :ما هو بالتحديد العنف المنزلي؟ ماذا يمكنني أن أفعل حيال ذلك وأين يمكنني الحصول على المساعدة في منطقة
غوترسلو ()Gütersloh؟
إذا كنت ال تريد رؤية أي شيء عن العنف في الوقت الحالي ،فيمكنك على سبيل المثال مشاهدة الفيديو في يوم آخر.
سنشرح أوالً ما هو العنف المنزلي ونعطي بعض األمثلة عليه .ثم نقدم منظمات إغاثة مختلفة في منطقة غوترسلو ()Gütersloh
ونوضح كيف يمكن لتلك المنظمات مساعدة النساء المتضررات.

العنف المنزلي
العنف المنزلي ،ما هو بالضبط؟
يُقصد بالعنف المنزلي جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي و  /أو الجنسي بين األشخاص الذين يعيشون في الغالب في منزل مشترك.
ليس من المهم ما إذا كان الشخصان متزوجين ،في شراكة مسجلة أو يعيشان ببساطة معا ً.
إنه من المهم بأن العالقة قائمة حاليا ً ،أو كانت موجودة منذ بعض الوقت أو أن الشخصان في حالة انفصال حاليا ً.
ليس بالضرورة أن يحدث العنف المنزلي في المنز يمكن أن يحدث أيضا ً في الشارع أو في متجر أو في العمل.
لكن غالبا ً ما يكون مكان الجناية في شقة.
هناك أيضا ً أمثلة على العنف المنزلي .هل تعرف مثل هذه المواقف؟
هل يتم اهانتك في شراكتك؟
هل تتعرضين للتهجم أمام اآلخرين؟
هل يتم التحكم في أموالك أو مراقبة هاتفك الذكي؟
هل يصبح فجأة غاضبا ً جدا ً وعدوانيا ً؟
هل قام بالتسبب بتلف أغراضك؟
هل يتم منعك من التحدث إلى أصدقائك؟
هل يتم تتبعك؟
هل يرفض بأنك تريدين االنفصال؟
هل تم لمسك ضد إرادتك؟
هل يهدد بإيذاء نفسه أو بإيذائك أو األطفال؟
هل أنت مجبرة على ممارسة الجنس؟

هل تواجهي تهديدات وترهيب؟
هل يتم دفعك أو ضربك أو ركلك؟
يتخذ العنف المنزلي أشكال مختلفة .لكن من المهم معرفة أن :العنف جناية ويتم إلقاء اللوم على مرتكبها دائما ً!
أنت لست وحدك في هذا! واحدة من كل أربع نساء تتراوح أعمارهن بين  16و 85عاما ً تعرضت لإليذاء من قبل شريكها مرة واحدة على
األقل في حياتها.
يجب أن تعلمين :أنت لست وحدك ولديك الحق في طلب المساعدة والحصول عليها.
يوجد في منطقة غوترسلو ( )Güterslohالعديد من مرافق الدعم التي يمكن أن تساعدك إذا تعرضت للعنف.
نقدم لك في هذا الفيديو بعض منها.

الشرطة
إنه من الصواب دائما ً االتصال بالشرطة في حاالت الطوارئ .الرقم هو .110
يمكن التواصل مع الشرطة ليالً ونهارا ً.
يمكن للشرطة حمايتك ،إذا تعرضت للعنف في المنزل .تستجوبك الشرطة والجاني كل على حدة .إن من المهم أن تقولي ما حدث.
ينطبق ما يلي في حالة العنف األسري :من يقوم بالضرب عليه المغادرة!
يمكن للشرطة اجبار الجاني على االبتعاد عن الشقة لمدة  10أيام .يتم منعه من العودة ولن يكون مسموحا ً له دخول الشقة لمدة  10أيام.
هناك وقت في هذه األيام العشرة للحصول على الحماية والمشورة من قبل مرافق الدعم األخرى ،والتي يتم تقديمها هنا في الفيديو ،وذلك
من أجل التخطيط معا ً لكيفية متابعة حياتك.
إن من المهم تدوين تفاصيل الحادث مثل التاريخ والوقت وما حدث بالضبط .إذا كنت مصابة ،فمن المهم أن تذهبي إلى طبيب أو طبيبة،
وأن تخبريه عن مصدر اإلصابات وأن يتم تصويرها.
كل هذا مهم إذا كنت تريدين تقديم شكوى جنائية .ليس عليك أن تقرري ذلك على الفور.

شرطة حماية الضحايا في غوترسلو ()Gütersloh
توفر حماية الضحية التي تقدمها شرطة غوترسلو ( )Güterslohلضحايا الجنايات محادثات ونصائح من أجل حمايتهم من المزيد من
الجنايات وتثقيفهم حول حقوقهم وإمكانياتهم .يركز ضباط حماية الضحايا على تقديم المشورة لضحايا العنف األسري ،والمالحقة،
والجنايات الجنسية ،والعنف.
رقم الهاتف05241 8691873 :

دار حماية المرأة في غوترسلو ()Gütersloh
دار حماية المرأة في غوترسلو ( )Güterslohهو مرفق حماية مجهول للنساء وأطفالهن.
يمكنك هنا أن تحصلي على النصيحة والحماية والسكن .عنوان المنزل سري .أنت بأمان هنا.
يمكنك االتصال بدار حماية المرأة وبذلك اتخاذ الخطوة األولى.
رقم الهاتف هو 05241 34100

يمكن االجابة على أسئلتك عبر الهاتف وسيقوم الموظفون بمرافقتك في البحث عن حلول مناسبة لك.

نصائح للنساء  /مكتب متخصص ضد العنف الجنسي في غوترسلو ()Gütersloh
هل تريدين التحدث عما حدث لك أم أنك بحاجة إلى دعم حول كيفية متابعة حياتك؟
يمكنك الحصول على المشورة من النساء المتخصصات في مركز استشارات المرأة  /المكتب المتخصص ضد العنف الجنسي في
غوترسلو (.)Gütersloh
سيقدمن لك النصيحة مجاناً ،بشكل سري وبدون الكشف عن هويتك.
إنهم يصدقونك ويقفون بجانبك.
يمكن هنا البحث عن الحلول معا ً .النصيحة ممكنة أيضا ً مع وجود مترجمة .يمكنك الحضور إلى االستشارة مرة واحدة ،أو لفترة زمنية
أطول.

الخط الساخن للمساعدة الخاص بالعنف ضد المرأة
يمكن االتصال بخط المساعدة الخاص بالعنف ضد المرأة على الرقم  08000 116 016كل يوم ،ليالً ونهاراً.
يعمل المتخصصون هنا لتقديم المشورة لك ومساعدتك إذا كنت قد تعرضت للعنف أو ما زلت تعانين من العنف.
النصيحة مجهولة المصدر وبشكل مجاني .يوجد نصائح بـ  17لغة مختلفة ولغة اإلشارة عبر دردشة الفيديو .سيقوم المستشارون أيضا ً
بتقديم خيارات المساعدة المناسبة في موقعك.

نحن بجانبك في الطريق إلى حياة بدون عنف هنا في منطقة غوترسلو ( )Güterslohويمكننا دعمك .لديك الحق في ذلك!
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