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M1

Tak samo jak kobiety miejscowe, również cudzoziemki dotknięte są przemocą. Przemoc jest bezprawiem również w rodzinach cudzoziemskich i nie może być usprawiedliwiana jako zjawisko uwarunkowane kulturowo.

Formy przemocy, takie jak zastraszanie, izolacja socjalna, przemoc psychiczna, ekonomiczna, fizyczna i seksualna, służą także tutaj do podtrzymania władzy i kontroli – jednak cudzoziemki jeszcze bardziej są izolowane. 


M2

Izolowanie i kontrolowanie:

•	Kobiecie zabrania się uczęszczania na kurs języka niemieckiego.

•	Nie może ona opuszczać domu, nie wolno jej telefonować. On utrzymuje kontakt z jej rodziną w jej kraju ojczystym - obwinia ją o rozpad małżeństwa, ażeby utrudnić jej powrót.

•	Grozi jej zgłoszeniem do Urzędu d/s Obcokrajowców, aby spowodować wydalenie jej z kraju i odebraniem jej dzieci.

•	Odmawia towarzyszenia jej w urzędach itp.

•	Wskazuje ciągle jej nieudolność i niezdarność, ażeby ją upokorzyć.


M3

Jest wiele dróg i możliwości uwolnienia się z sytuacji bezprawia i przemocy – obojętnie jaki status prawny pobytu Pani posiada: ograniczone czasowo lub nieograniczone czasowo zezwolenie na pobyt, pozwolenie na pobyt, uprawnienie do pobytu (Niederlassungserlaubnis), zgodę na pobyt, oczekiwanie na zgodę na pobyt (Duldung).

Proszę również przeczytać inne rozdziały, gdyż prawo chroni także Panią przed przemocą, a w razie separacji może Pani otrzymać wsparcie od niektóych urzędów.

Proszę jednak najpierw przestudiować niektóre punkty, szczególnie te dotyczące cudzoziemek:


M4

Gdy dzwoni Pani na policję proszę poprosić o tłumaczkę/tłumacza (Dolmetscher) lub o telefoniczne tłumaczenie. Proszę nie pozwolić na to, aby tłumaczył Pani mąż.

Policja może Pani podać adresy instytucji pomocniczych: domów kobiet (Frauenhäuser), mieszkań chronionych (Zufluchtswohnungen), poradni dla kobiet. 

Przy opuszczaniu  mieszkania proszę zabrać ze sobą koniecznie wszystkie ważne dokumenty, a przede wszystkim Pani paszport.

Dzieci proszę zabrać ze sobą. Aby zapobiec możliwemu uprowadzeniu dzieci, proszę niezwłocznie złożyć w sądzie wniosek o tymczasowe prawo do ustalenia miejsca pobytu (vorläufiges Aufenthaltsbestimmungsrecht) lub o prawo opieki ( (nad swoimi dziećmi.


M5

Ucieczka do domu kobiet nie oznacza automatycznie rozwodu.
Nie następuje automatyczne zgłoszenie przez policję do Urzędu d/s Obcokrajowców. Wielu mężczyzn utrzymuje kobiety w tym przekonaniu, aby je zastraszyć. Jednak ryzyko, że dręczyciel sam zgłosi kobietę, nie może zostać wykluczone.

W domu kobiet żyje wiele kobiet z różnych państw. Pracujące tam cudzoziemki lub tłumaczki udzielają porad w języku ojczystym. 
Współpracownice domu kobiet udzielają również porad w sprawach prawnych związanych z pobytem.

W domach kobiet i poradniach dla kobiet może Pani otrzymać adresy adwokatek doskonale znających się na prawiepobytu.



M6

Prawo pobytu dla obcokrajowców
Gdy cudzoziemka bez zapewnionego prawa pobytu chce zapobiec swojemu wydaleniu, wówczas konieczne jest zasięgnięcie porady u odpowiedniego doradcy prawnego.
Domy kobiet i poradnie dla kobiet znają doskonale specjalistki/specjalistów od prawa pobytu dla obcokrajowców.



M7

Prawo pobytu w Niemczech (Ausländergesetz)
Według prawa pobytu , kobiety otrzymują po 2-ch latach wspólnoty małżeńskiej niezależne prawo pobytu.
W przypadku separacji z powodu nadzwyczajnej bezwzględności –molestowanie seksualne w rodzinie, znaczne obrażenia cielesne dokonane przez męża – także wcześniej.


M10 (Deutschland)

Obywatelstwo dzieci
Jako matka dzieci Niemca, cudzoziemka otrzymuje zezwolenie na pobyt (Aufenthaltserlaubnis), jeżeli mieszka razem z dziećmi.

•	Dzieci, których ojcem jest Niemiec, otrzymują wraz z urodzeniem ich obywatelstwo.

•	Dzieci nieślubne, których ojcem jest Niemiec, urodzone po 1.7.1993 otrzymują także wraz z urodzeniem ich obywatelstwo, jeśli ojcowstwo zostanie stwierdzone lub uznane.

•	Dziecko obcokrajowców nabywa wraz ze swoim urodzeniem od 1.1.2000 niemieckie obywatelstwo, jeżeli któreś z rodziców od 8-u lat zamieszkuje prawnie i na stałe w Niemczech i rodzic ten posiada uprawnienie do pobytu, lub nieograniczone zezwolenie na pobyt (unbefristete Aufenthaltserlaubnis) lub tez pozwolenie na osiedlenie sie w Niemczech.


M13
 Zapomoga w NiemczechGeneralnie wszystkie cudzoziemki posiadające prawo pobytu otrzymują wsparcie finansowe (Hilfe zum Lebensunterhalt)-  -  lub zredukowany zasiłek według prawa pomocy finansowej dla starających się o azyl. W niektórych krajach związkowych (Bundesländer) urząd wyplacajacy zasilek dokonuje meldunku w Urzędzie d/s Obcokrajowców, w innych natomiast nie. Aby nie utracić zezwolenia na pobyt, cudzoziemka pobierająca zasiłek, musi w ciągu roku znaleźć pracę. Często bywa to bardzo trudne z powodu braku zezwolenia na pracę (Arbeitserlaubnis) i ze względu na małe dzieci.



M15

Dodatek wychowawczy / dodatek na dzieci (/Kindergeld i Elterngeld)

Kobiety posiadające zezwolenie na pobyt (Aufenthaltserlaubnis) lub zzwolenie na osiedlenie sie (Aufenthaltsberechtigung) otrzymują po złożeniu odpowiednich wniosków pieniądze tzw. dodatek na dzieci (Kindergeld) i dodatek wychowawczy.
Jak to zrobic, dowie sie Pani tutaj: Wizyty w urzędach > Pieniądze na dzieci

M16



