Aile içi şiddet nedir?
Aile içi şiddet, dünyada en yaygın olan ve
günlük olarak gerçekleşen insan hakları
ihlalidir. Sadece mevcut veya çözünmüş
ilişkiler içinde değil, aynı zamanda aile içerisinde yetişkinler ile çocuklar arasında veya
yetişkinler ile yaşlılar veya özürlü insanlar
arasında gelişen her türlü şiddeti kapsamaktadır. Aileler ve konut toplumlarında,
evli ve evli olmayan çiftlerde görülmektedir.
Özellikle aşağıdakiler anlamını teşkil etmektedir:
> Tehdit etme, hakaret etme,
küfür etme, korkutma
> Nesneler atma, itme, sarsma,
tokatlama, ısırma, boğaz sıkma,
tekmeleme, yumruklama
> Silah kullanma
> Cinsel eylemleri gerçekleştirmeye
zorlama
> Aile ve dış temasları kontrol
etme veya yasaklama
> Eve kilitleme
> Ev idaresi için para vermeme
> Ayrılık sonrası gözetleme,
takip etme, izleme (Stalking)
> Musallat olma (telefon ile, e-posta ile vb.)
> Evliliğe zorlama
(gençleri ve genç yetişkinleri)

Kim etkilenir?
Özellikle kadınlar aile içi şiddet mağdurudur.
İsviçrede, beş kadından birisi ilişki içerisinde
olduğu partneri tarafından şiddete maruz
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kalmaktadır. Erkeklerde aile içi şiddet kurbanı
olabilmektedir. Ailelerinde, aile içi şiddet
muzdarip pek çok çocuk ve gençler vardır.
Sağlıklı bir gelişim bu bağlamda tehlike
altındadır.
Aile içi şiddet her türlü eğitim ve gelir
seviyesinde görülmekte olup; tüm yaş
gruplarında, milliyetlerde, dinler ve kültürlerde
bulunmaktadır.

Aile içi şiddetin etkileri vardır
Aile içi şiddet genellikle uzun zaman sürer
ve ilgililerin bu bağlamda yardım istemeleri zordur. Birçok mağdurlar bu durumdan
utanmakta ve daha fazla şiddet olmasından
korkmaktadırlar. Şiddeti durdurmak için
verilen sozler genelde tutulmamaktadır. Aile
içi şiddetin ilgililer üzerinde çeşitli ve ciddi
sonuçlara sebebiyet vermektedir ve sağlıga
ve zihinsel gelişime zarar vermektedir.

Aile içi şiddete maruz kalırsam
ne yapabilirim?
Aile içi şiddet İsviçre’ de yasak olup,
cezalandırılabilir. Kendinizi buna karşı koruyabilirsiniz:
> Destek ve yardım için danışma
merkezlerimize başvurunuz.
Bunlar size kişisel ve hukuki sorularınızda
bilgi ve danışmanlık verecektir.
Danışmanlık ücretsiz ve gizlidir.
> Kendinizi evinizde artık güvende
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hissetmiyorsanız, - çocuklarınız- ile birlikte
evinizi terketme hakkına sahipsiniz.
Kadın sığınma evleri ve diğer koruyucu
kurumlar size geçici koruma ve destek
sağlamaktadır.
> Acil bir durumda 117 no’lu telefondan
polisi arayınız.

Polis gelince ne olur?
Polis ilk olarak şiddeti durduracak ve mevcut silahlara el koyacaktır.İnceleme yapıp,
duruma göre koruyucu tedbirleri alır:
> Şiddet uygulayan veya şiddet tehdidi
savuran kişiyi birkaç günlüğüne evden
uzaklaştırabilir ve eve girmesini
yasaklayabilir (evden uzaklaştırma).
> Şiddet uygulayan kişiyi geçici olarak
tutuklayabilir ve daha sonra evden
uzaklaştırma kararı alabilir.
> İlgililere (Mağdur ve şiddet uygulayan
kişi) olay yerinde hakları ve danışma
merkezleri hakkında bilgi verir.


Çevrenizde şiddet algıladığınızda
ne yapmalısınız?
Başkalarının özel işlerine karışmak için cesaret gerekmektedir. Ancak hareket etmek
önemlidir.
> Acil bir durumda 117 no’lu telefondan
polisi arayınız.
> Olaya karışarak kendinizi
tehlikeye atmayınız.
> Şiddete maruz kalan kişiyle, yalnız
karşılaşırsanız konuşunuz.
Anlayış ve acısını paylaştığınızı gösteriniz.
Onları İsviçre’de destek hizmetlerinin
varlığından ve aile içi şiddetin yasak
olduğundan bilgi veriniz.
> Gerekli olduğunda danışma merkezlerinden, siz kendiniz tavsiye ve destek isteyiniz.  



Eğer şiddet uyguluyorsam, ben ne
yapmalıyım?
Şiddet bir suçtur ve zarar vermektedir –
kendinize ve ailenize. Bu konuda birşeyler
yapabilirsiniz:
> Uzman danışma merkezlerinden veya aile
hekiminizden yardım ve destek alınız.
> Kenid duygularınız hakkında bir yakınınız
ile görüşünüz.
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