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____________________________________________________________

M1

Yerli kadınlar gibi, yabancı kadınlar da şiddete uğrayabiliyorlar. Şiddet yabancı ailelerde de haksızlıktır ve  bunun için de, yaşanılan kültürel şartlara bağlanması bir mazeret olamaz .

Şiddet tarzları, yani: korkutmalar, asosyalleştirme, piskolojik, ekonomik, bedensel ve cinsel şiddet, burdada zorbalığın ve kontrolün sürdürülmesini hedefler – fakat yabancı kadınların tecrit edilmesi daha da kolay.
____________________________________________________________

M2

Tecrit  Ve Kontrol Etmek:

•    Kadının Almanca kursuna katılması yasaklanıyor.
 
• 	Kadın evden çıkamıyor, telefon görüşmeleri yapamıyor. Erkek, kadının memleketindeki ailesi ile irtibatı elinde tutup, sırf kadının memlekete dönüşünü zorlaştırmak için, onu, örneğin zina ile suçluyor.

•  Erkek, yabancılar dairesine başvurarak kadını yurt dışı etmek ve çocukları elinden almakla tehdit ediyor.

•    Erkek kadınla birlikte resmi dairelere gitmemek için direniyor.

•    Erkek kadını aşağılamak için, daima onun mağduriyetini ve çaresizliğini gözler      
     önüne seriyor.
____________________________________________________________

M3 Ayrılık

Zor kullanılan ilişkilerden kurtulmanın yolları vardır, İkamet hakkınızın statüsü ne olursa olsun : süreli veya süresiz oturma izni, yerleşme izni veya oturma müsamahası.

Diğer bölümleri okumayı ihmal etmeyiniz, cünkü kanunlar sizi de şiddete karşı koruyor ve bazı resmi daireler ayrılık anında size yardım elini uzutabiliyorlar.

Özellikle yabancı kadınlara özgü olan birtakım maddeler var ki, öncelikle onları okuyunuz:
__________________________________________________________

M4 
Polis


Şayet polisi çağırdıysanız, tercüman veya telefon aracığıyla tercüme
İmkanı isteyiniz.  Eşinizin tercümanlık yapmasına izin vermeyiniz.

Polis size yardım kurumlarının adreslerini verebilir: Kadın sığınma evleri (Frauenhaus), Kadınlar yurdu (Zufluchtswohnungen), danışma merkezleri (Beratungsstellen).

(der folgende Abschnitt kommt anschliessend an M3

Şayet evinizi terk etmek istiyorsanız, mutlaka bütün önemli evraklarınızı, en önemlisi pasaportunuzu (oturum izninizi belirten sayfası) ve acil durum için hazırlamış olduğunuz çantayı (‘Hazırlıklar’ altındaki bölüme bakınız) yanınıza alınız.

Çocuklarınızı yanınıza alın.
Kaçırılma tehlikesini engellemek için derhal mahkemeden çocuklarınız için geçici velayet hakkını (vorläufiges Aufenthaltsbestimmungsrecht) talep edin.
____________________________________________________________
(schliesst direkt an)
M5
Kadın Sığınma Evine yerleşmeniz
aynı zamanda eşinizden boşanmanız anlamına gelmez.
Yabancılar dairesine polis tarafından otomatikman bildiri yapılmaz. Çoğu erkekler kadınları korkutma amacıyla bunu iddia ediyorlar. Ancak zor kullanan şahsın, kadın hakkında resmi dairelere şikayette bulunması imkan dahilindedir.

Kadın sığınma evlerinde birçok yabancı kadın yaşamaktadır. Burada, çalışan yabancı kadınlar veya tercümanlar tarafından size ana dilinizde danışmanlık sağlanır.

Kadın sığınma evi ve danışma merkezleri aracılığıyla, yabancılar yasasıyla ilgilenen özel avukatların adreslerini temin edebilirsiniz. 
____________________________________________________________


M6

Yabancılar Yasası
Kesinlik kazanmamış ikamet hakkı ile (Aufenthaltsrecht) yabancı bir kadın yurt dışı edilmesini engellemek istiyorsa, adli yardıma (Rechtsbeistand) danışması gerekiyor.
Kadınlar sığınma evleri ve danışma merkezleri üzerinden, yabancılar yasasıyla ilgilenen uzmanlar hakkında bilgi alabilirsiniz. 

____________________________________________________________

M7

Almanya`daki İkamet Yasası (Ausländergesetz)
İkamet yasasının 31. maddesine göre, kadınlar iki senelik evlilik hayatından sonra erkeklere bağımlı olmaksızın, oturma iznine sahip olurlar .  Mağduriyet durumu nedeniyle olan ayrılıklarda ise (aile hayatındaki seksüel taciz, kocası tarafından ciddi yaralanmalar) daha önceden oturma izinine sahip olabilirler.

____________________________________________________________

M10      (Deutsche)

Çocukların Vatandaşlığı

Alman vatandaşı olan çocuklara sahip bir yabancı anne çocuklarıyla beraber yaşıyorsa, oturma izinine sahip olabilir.

•  Babası alman vatandaşı olan çocuklar, doğumları ile birlikte babanın  
   vatandaşlığına geçiyorlar.

• Babası alman olup 01.07.1993 tarihinden sonra gayrimeşru doğan çocuklar, 
  resmen babalığın tespit ve tasdik edilmesi şartı ile, doğduğu günden itibaren alman 
  vatandaşı olabiliyorlar.

•01.01.2000 tarihi itibariyle yabancı uyruklu ailelerin çocukları, doğdukları günden itibaren anne-babanın Almanya`da sekiz senelik yasal ikameti ve oturma hakkı veya en azından üç senelik süresiz oturma iznine sahip olması şartıyla, alman vatandaşlık hakkına sahip olurlar.
____________________________________________________________

M12
____________________________________________________________

M13

Temel geçim güvencesi

Genel olarak ikamet etme statüsüne sahip olan yabancı kadınlar, maddi destek alıyorlar. Temel geçim güvencesi veya İltica Yasası çercevesince uygun görülen ödemenin(Asylbewerberleistungsgesetz ) indirimli meblası. Bazı eyaletlerde (Bundesländer) temel geçim güvencesi ödeyen kurumlar, yabancılar dairesine (Ausländerbehörde) bildiride bulunuyor, bazıları ise bildiri yapmıyor.
Yabancı bir kadın temel geçim güvencesi alıyor ve oturma iznini tehlikeye atmak istemiyorsa, bir yıl zarfında kendisine iş bulup bu tür yardım almadan geçimini sağlayabilmesi gerekiyor.
Bunu gerçekleştirmek ise genelde  çalışma iznine(Arbeitserlaubnis) sahib olmamak ve küçük çocukların var olması nedeniyle zordur.

____________________________________________________________

M15

Yetiştirme Parası / Çocuk Parası
Almanya’da oturma veya yerleşme  iznine sahip olan kadınlar yararlanabilir.

Başvuru konusunda bilgilenmek için : İlk Adımlar > Çocuklara Para 
____________________________________________________________
.




