GTitel Düşünceler

GL1	Aile içi şiddet nedir?
GL2	Münakaşa nedir, Şiddet nedir?
GL3	Suç kimde?
GL4	Erkek pişmanlık duyuyor
GL5	Karşılık verilsin mi?
GL6	Haklarınız
GL7	Şiddet nasıl başlar?
GL8	Şiddeti ne durdurur?
GL9	Aile danışmanlığı yardımcı olabiliyor mu?
GL10	Bu tür olaylar kimlerin başına geliyor?
GL11	Ayrılmak mı, kalmak mı?
GL12	Çocukların hisleri

___________________________________________________________

G1

Aile İçi Şiddet Nedir? 
Fail tarafından, kontrol ve güçlülük belirtme amacıyla beraber yaşadığı veya geçmişte yaşamış olduğu kişiye karşı uyguladığı

§	Ruhsal, cinsel ve bedensel taciz
§	hakaret, tehdit ve küçümseme
___________________________________________________________

G2

Erkek Pişmanlık Duyuyor
Erkekler [sadece] terk edilme korkusu nedeniyle pişmanlık duyuyorlar.
Erkeğin özür dilemesinden sonra, kadın korkusunu, hırsını ve isyanını içine atıyor, kendini baskı altında hissediyor; bu demektir ki kendi hislerini ihmal ediyor.
Bunun bir kaç kez yaşanması halinde kadın kendi hislerini ve özsaygısını yitiriyor.


Gx2a
Pişmanlığa Rağmen Yine Eziyet Mi? (text siehe G4!)
___________________________________________________________

G4

Bunlar Size Tanıdık Geliyor Mu?
1. 	Eşiniz sizden özür diliyor ve yaptıklarından dolayı dehşete kapılıyor.

2.	Yaratmış olduğu olaylar yüzünden pişmanlık duyuyor ve açıklama arayışında.

3. 	Kendisini teselli ediyorsunuz ( hırsınızı ve hayal kırıklığına uğradığınızı unutuyorsunuz)

4.	Erkek bir daha sinirlenmemesi için sizin neleri daha değişik bir şekilde yapmanız gerektiğini söylüyor (Çocuk eğitimi, maddi durum, seks, ev işleri, arkadaşlarla görüşmemek). 

5.	Yaşanmış olay hakkında uzun bir zaman konuşulmuyor, erkek ve kadın böylelikle olayın kapanacağını ümit ediyor.

Gx4
fakat
___________________________________________________________

G5

...erkeğin hüküm sürdürme düşkünlüğü sürüyor:

6.	Başka bir gün – yeni bir münakaşa: fakat bu kez daha iyi argümanlar sizde. Erkek sözünü geçiremiyor, sizinle baş edemiyeceğini hissediyor.

7.	Erkek bedensel şiddet uyguluyor. Kendisini üstün, güçlü ve durumun hükümdarı olarak görüyor.

8.	Siz dehşet içinde kalıyor, reaksiyon göstermiyor, kendinizi savunmuyorsunuz.

9.	Erkeğin sinirliliği gittikçe ileri boyutlara ulaşıyor (ardından da o an için, şuuruna hakim olamadığını söylüyor).

10.	Erkek nihayet sizi istediğinden daha fazla yaralamış olduğunun farkına varıyor ve pişmanlık duyuyor.
 
Belki bu sefer güller daha pahalı olacak, fakat bunun haricinde yine herşey aynı kalacak.

Gx5
Neden?
___________________________________________________________

G6

Erkek hareketlerinde bir yanlış görmediği için tavrını değiştirmiyor. Bundan böyle 

• 	hakaretler, küçümsemeler ve dayaklar artıyor.

• 	erkeğin şiddet dolu hareketleri sıklaşıyor.

• 	yaralamaların ciddiyeti artıyor.
___________________________________________________________

G7

Suç Kimde?

Eziyet eden erkeklerin tipik davranışı, üzerlerine sorumluluk almayı kabul etmemeleridir.
Onlar suçu
• alkole,
• kötü geçmiş çocukluk zamanına,
• iş veya işsizlikle yaşanan strese veya
• kadına verirler.

Kadında uğradığı şiddetin sebeplerini kendinde aramaya başlar. Bundan dolayı gelecekte bu hataları yapmamaya çalışır ve bundan sonra erkeğin eziyet etmemesini ümit eder. Fakat tecrübe şunu gösterir, eziyet eden kişi her zaman bir neden bulacaktır
___________________________________________________________

G8

Karşılık Verilsin Mi?
Kendinizi savunmanız sizi dayaklardan korumaz.
Fakat karşılık veren kadın kendi özsaygısını korur ve bu başarılı bir ayrılık için şarttır:
Kadın eziyet eden erkeği ihbar edebilir ve hukuki yöntemlerle erkeğin evi terk etmesini, uzak durmasını sağlayabilir.

Ayrıntılı bilgiler için: 
»Korunma Hakkı« (Gewaltschutz)
»Ceza Talebi« (Strafantrag)
__________________________________________________________

G10

İnsan Haklarınız

§	Bedensel zarara uğramamak 
§	özel düşünce ve fikirlere sahip olmak,
§	sizin için değerli olan şeylerin saygı ile karşılanması
§	arkadaş edinmek
§	cinsel konuda hak sahibi olmak
§	bir ilişkiye son verip, hayatınızı kendi isteklerinize göre yönlendirme
     hakkına sahibisiniz.

Arzularınız, istekleriniz eşinizinki kadar önemlidir.

Siz erkeğin davranışlarından sorumlu değilsiniz.

__________________________________________________________

G12

Münakaşa Nedir? Şiddet Nedir?

Her ilişkide fikirler üzerinde çatışmalarla karşılaşıyoruz, bunlar münakaşaya yol açıyor. Münakaşa şiddete dönüşebilir.
 
Örnek: Rolf tatilini dağlık yerlerde geçirmek istiyor, orada ailesi için küçük bir ev kiralayıp dağ turlarına katılmak istiyor.
Amalie’nin ev işleriyle ve çocuklarla ilgilenmesi gerekiyor, çünkü turlara katılabilmek için çocukların yaşları henüz daha küçük. Amalie, tatilini bu yüzden deniz kenarında, bir otelde geçirmek istiyor. Isteği güneşlenmek, denize girmek ve çocuklarla kumsalda eğlenmek. Amalie ayrı ayrı tatil yapmalarını öneriyor.

Sizce hangisi münakaşa, hangisi şiddet?
___________________________________________________________

G13

G13.1	»Daha geçen sene tatilimizi deniz kenarında geçirdik« 
G13.1a	Erkek fikir ayrılığını tasdik ediyor. Burada uzlaşmaya varmak henüz mümkün.

G13.2	»Bütün sene boyunca sizin için çalıştım, şimdi kendim için de birşeyler yapmak istiyorum.« 
G13.2a	Erkek kendi arzusunu açık bir şekilde dile getiriyor. Susan erkekler daha tehlikelidir. Kadının istek ve arzularını içeren sözlerine maruz kalan erkek, nihayet sıkılır ve sinirleri üst düzeye gelir.

G13.3	»Sen yalnız mı tatile çıkacaksın? Bunu asla beceremezsin«
G13.3a	Kadını küçümsüyor, kadının kendine olan güveni sarsılıyor:  ruhsal taciz.

G13.4	Erkek kapıyı çarparak evi terk ediyor.
G13.4a	Eğer münakaşa, eşlerin birbirlerine saldırıcı tavırlarda (sözlü, muhtemelen bedensel) bulunabilecek düzeye tırmanıyorsa, en mantıklısı, sinirler yatışıncaya kadar mekânı terk etmektir. Münakaşayı, şiddetin oluşabileceği bir ortamda sürdürmek, cesurluk değil sorumsuzluktur. 

G13.5	»Otelde yine bizi rahat bırakmayacak tuhaf insanlarla tanışırsın«
G13.5a	Erkeğin en huzurlu olabileceği zaman, eşinin kendisinden başka kimseyle tanışmıyor olmasıdır. Yalnızlık şiddetin bir tarzıdır, böylelikle erkeğin sözü geçiyor ve kadını kontrol altına alıyor.

G13.6	»O halde banka hesabını dondururum« 
G13.6a	Erkek eşi için ayırmış olduğu parayı ondan esirgiyor. Maddi imkânları kullanarak baskı altında tutmak şiddetin bir tarzıdır, böylelikle erkeğin sözü geçiyor ve kadını kontrol altına alıyor.
___________________________________________________________

G14

Şiddet Nasıl Başlar?
Şiddetin birçok şekilleri vardır; genel anlamda şiddetin amacı her zaman kişiler üzerinde üstünlük ve kontrol sağlamaktır. Kadının kendine olan güveni sarsılıyor ve nihayet kadın faaliyete gecme yeteneğini yitiriyor.

Gx14.1
Korkutma / Tehdit

G14.1
Erkek bağırıyor.
Bakış ve hareketleriyle tehdit ediyor.
Kadına ruhi dengesinin yerinde olmadığını ve ruhsal tedaviye ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Gx14.2
Para

G14.2
Erkek ev idaresine ait parayı (harçlığı dahil olmak üzere) kendi belirliyor.
Kadın para kazanıyorsa, erkek harcanacağı yer hakkında karar veriyor.

Gx14.3
Aşağılamak

G14.3
	Erkek, misafirlerin yanında yaptığı espirilerle eşini aşağılıyor..
	Kadın kendisine dokunulduğunda rahatsızlık duymasına rağmen erkek bunu bir engel olarak görmüyor
	Erkek cinsel ilişkiye girmek istiyor, kadın karşı koyuyor fakat erkek umursamıyor


Gx14.4
Çocukları Kullanmak

G14.4
Erkek, evde bulunmadığı zamanlara yönelik çocuklarından eşi hakkında bilgi alıyor.
Kadın çocukların okuldaki başarısızlığından dolayı, sorumlu tutuluyor.
Erkek, çocukları kadından ayırmakla veya onlara zarar vermekle tehdit ediyor.

Gx14.5
Yalnızlık

G14.5
Her zaman için kadının nereye gidip ve kiminle görüştüğüne dair bilgilerden haberdar olmak istiyor.
Kadına ailesiyle ve arkadaşlarıyla görüşmesini yasaklıyor.
__________________________________________________________

G15

Şiddeti Ne Durdurur?
Kadın eşini değiştiremez.
Erkeğin kendisini değiştirmesi için, şimdiye kadarki davranışlarının kendisine yarardan çok zarar verdiğini ancak;
•  iş hayatında karşılaşabileceği ceza veya sorun nedeniyle, veya
•  eşinin onu terk etmesi gibi olaylarla karşılaşınca anlar.

Bu durumda erkek örneğin şöyle gayret gösteriyor:
•  Alkolü bırakabilmek için tedaviye başvuruyor. (Alkohol-Entzug)
•  Şiddet kullanan erkekler için hizmet veren yardım kurumunu ziyaret ediyor.
   (Männer-Gewalt-Beratung)

Kadının erkek ile tekrar bir ilişkiye girebilmesi için, erkeğin en azından bir kaç ay boyunca bu şartlar altında yaşamını sürdürmesi gerekiyor. Bu zaman sürecini erkek aşamadığı takdirde, eski alışkanlıkları daha da kötüleşir. 
__________________________________________________________


G16

Aile Danışmanlığı (Familienberatung) Yardımcı Olabiliyor Mu?

Hayır. Aile danışmanlığında erkeğin bulunmuş olduğu bir ortamda sizin fikirlerinizi ve hislerinizi açık bir şekilde dile getirmeniz teşvik ediliyor. Fakat erkek sizi sonradan yaptıklarınız için pişman edecektir.

Yapmış olduğumuz araştırmada (63 çift üzerinde) aile hayatında yaşanan şiddette kadınların az veya hiç payı olmadığını gözlemledik. Bundan dolayı çiftlere yönelik yardım kurumları yardımcı olamıyor. Dayağın, evlilik hayatındaki atmosferle ilgisi yok. Dayağın sebebi ilişki değil, erkekdir.’

("When men batter Women", Neil Jacobson und John Gottman, New York 1998 S.226)

__________________________________________________________

G17

Bu Tür Olaylar Neden Benim Başıma Geliyor?

Sadece sizin başınıza gelmiyor:
Her dört kadından biri eşi tarafından bedensel ve / veya cinsel şiddete en az bir veya daha fazla olarak maruz kalıyor. (1)
Ne yazık ki kadınlar, bu tür olaylarda susuyorlar, dile getirenlerde toplumda ender olarak görülmektedir.

Her türlü beraberlikte kötü muamele yaşanılabilir. Bunun tahsil durumuyla, kazançla, cinsiyetle veya yaşla ilgisi yoktur.
Evde yaşanan şiddet homoseksüel ve lezbiyen ilişkilerde de görülmektedir.
Ev hayatında yaşanan şiddette özellikle yaşlılar ve özürlüler daha büyük tehlike altındalar.

(1) Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland, 2004, www.bmfsfj.de > Forschungsnetz > Forschungsbericht

___________________________________________________________

G19

Ayrılmamak için sebepler:

§	Erkeğin tehditleri
§	Maddi sorunlar
§	Yalnız başına başa çıkamama korkusu 
§	Çocuklar için endişe
§	Erkeğin kendini değiştireceğinden umutlu olmak
§	Kadının bir eş olarak başarısızlığı yüzünden utanç duyması
§	Kendine acıyacağı yerde, erkeğe acımak 
___________________________________________________________

G20

Ayrılmak için sebepler: 

Ne kadar çok beklerseniz o kadar çok zorluk çekersiniz:
§	Şiddet gittikçe artar
§	Kişinin kendine güveni azalır
§	Kadın sürekli yaşadığı korku yüzünden bunalır
§	Kadının sağlık durumu gün geçtikce kötüleşir

Size sağlayacağı faydalar:

§	Kendi olan güven artar
§	Gerginlik azalır
§	Birçok ruhsal ve bedensel şikayetler azalır
§	Artık yalnız değil, başkalarıyla da bu konu hakkında görüşebilir
§	Yeni bir geleceğe sahip olmak

___________________________________________________________

G21(Kompromiss) ( Uzlaşma)

Belirli Zaman İçin Ayrılık

Kadın belirli bir zaman için
§	kadın sığınma evine (Frauenhaus) yerleşebilir veya
§	eziyet eden erkeğin uzaklaşıtırılmasını talep edebilir (Avusturya‘da geçerli)

Kadın bu güvenlik önlemleri içerisinde
§	rahatlıkla kendi istekleri üzerinde düşünebilir
§	eşiyle anlaşmaya çalışabilir
§	tehdite uğramadan hukuki yöntemlere başvurabilir
___________________________________________________________

G22

Çocukların Hisleri

Şiddete uğrayan kadınlar durumlarını, çocuklarının güvenliği açısından ve utandıklarından dolayı, saklarlar.
Anne bu konuya değinmedikçe, çocuklar da bu konu hakkında konuşmaya cesaret edemezler. 
Bir ihtimal, kadın çocukları için eşinden ayrılmak istemiyor, halbuki çocuklar anne ve babanın nihayet ayrılmasından yanadırlar.

Gx22.1
Çocuklar Nasıl Dert Çeker

Gx22.2
Çocuklar Neler Öğreniyor

Gx22.3
”Çocukların Babaya Ihtiyacı Var”

Gx22.4
Eziyet Eden Baba

Gx22.5
Çocuklar Cinsel Tacize Uğruyorlar Mı?
___________________________________________________________

G23

Çocuklar Nasıl Dert Çeker

Çocuklar aile hayatında yaşanan şiddeti görmeseler bile, evdeki olayların farkındadırlar: Çocukların hemen hemen tümü evdeki olayları inceliklerine kadar tarif edebiliyorlar (bir araştırma sonucu).
Anne-baba arasında yaşanan münakaşa yüzünden çocuklar kendilerini suçlu hissediyorlar. Çocuklar hata yapmamaya gayret edip annelerini erkeğin saldırılarına karşı korumaya çalışıyorlar. Çocuk bir şey değiştiremediğinin farkına varınca, sessiz, korkak ve aşırı saldırgan oluyor.

___________________________________________________________

G24

Sonuçlar

§	Depresyonlar, intihara teşebbüsler 
§	Yatağı ıslatmak, baş ağrıları, beslenme ve uyku alışkanlıklarında düzensizlik
§	Esrar ve alkol
§	Aşırı şiddet
§	Okulda başarısızlık

Aile içinde yaşanan gerginlik nedeniyle çocuk yaptığı hareketlerle anne ve babanın dikkatlerini üzerine çekmeye çalışıyor.

Fakat; şiddetin yaşandığı ailelerde ki çocukların dikkat çekme çabaları, hassasiyetle değil sinirle, hatta şiddetle bile karşılanabiliniyor: Bu çocuklar başka ailelere kıyasla yedi misli fazla dövülüyorlar.

___________________________________________________________

G25

Çocuklar Neler Öğreniyor

Aile içi şiddeti yaşayan çocuklar büyük bir tehlike içindedirler, çünkü bu tür çocukların ileride özel hayatlarında şiddet kullanma ihtimali büyüktür.
Çocuklar aile içi münakaşalarda uzlaşmayı değil, güçlü olanın şiddet kullanarak üstünlük sağlamasını öğreniyorlar. Kız ve erkek çocukları, erkeklerin zorba olmasını ve kadınları hor görmelerini normal karşılıyorlar.
___________________________________________________________

G26

”Çocukların Babaya Ihtiyacı Var”

Çocukların ihtiyaç duydukları:

§	Şiddetsiz, korkusuz ve onurlu bir hayat
§	Saygı, güven ve huzur içinde bir yaşam
§	Açık davranış kuralları
___________________________________________________________

G27

Şiddet Uygulayan Baba

§	Aile içi şiddet genelde kadınların hamilelik döneminde başlıyor.
     Bunların sonucunda, ölü doğumlar, erken doğumlar ve doğum öncesi zararlar  
     Meydana gelebiliyor.
§	Eziyet eden kişiler genelde çocuklarını da dövüyor, hatta çocuklara karşı cinsel tacizde bulunuyor.
§	% 50‘sinin amacı çocuk kaçırmakla annesine sahip olmak veya annesini cezalandırmak.
§	Eziyet eden babalar, çocuklarını annelerinin arkasından ispiyonculuk etmeye teşvik ediyorlar, bu yüzden çocuklar anne ve babaya karşı eşit derecede vefalı davranmada ciddi bir sorun yaşıyorlar.
§	Bazıları, belki özbaba olmamalarına rağmen, annenin çocuklarının velayet hakkını kaybetmesine dair talepte bulunuyorlar.
§	Bazı babalar çocukları ile görüşme hakklarını, anneye eziyet etme  amacıyla kullanıyor veya böylece annenin ve çocukların koruma altında olan adreslerini ortaya çıkartmaya çalışıyor.
___________________________________________________________

G28

Çocuklar Cinsel Tacize Uğruyorlar mı?

Çocuk kendiliğinden cinsel tacize uğradığını anlatmayabilir. Çocuklara karşı cinsel tacizde bulunan şahıslar, çocukları korkutarak hiç bir şey anlatmamalarını sağlıyorlar. Ayrıca çocuk, başına gelenlerden dolayı, kendini suçlar ve olanlardan utanç duyar.
Öncelikle çocukların bu bariyeri aşmaları gerekiyor.
Bu tür hadiselerin baba, amca vb. tarafından yapılmışsa, bu tür davranışların doğru olmadığını çocuğa anlatın; herhangi bir kişi tarafından cinsel yönde isteklerle karşılaşdığında, ‘hayır’ deme hakkına sahip olduğunu söyleyiniz.
Çocuğunuzun cinsel tacize uğramış olmasından herangi bir şühpeniz varsa aşağıda belirlenmiş Danışma Merkezlerine başvurun:

• Kinder- und Jugendnotruf, 
• Kinderschutzbund, 
• Wildwasser.



__________________________________________________________


