KADIN VE KIZLARA
YÖNELİK ŞİDDETTEN
KAÇMANIN ÜÇ ADIMI

1. ŞİDDETİ BİLDİRİN
2. ŞİDDETTEN KAÇMAK İÇİN EYLEME GEÇİN
3. ŞİDDETTEN KORUNUN
Siyahi ve azınlık etnik gruplara (SAE) mensup
kadın ve çocuklara yönelik kılavuz

Ortak çalışmayı yapan:

Bu kitapçıkta size şiddet ve istismardan
nasıl kaçacağınız ve nasıl korunacağınız
anlatılmaktadır. Bundan yararlanarak bir
arkadaşınıza da yardımcı olabilirsiniz.
Bu kitapçıkta siyahi ve azınlık etnik
gruplara mensup kadın ve çocukların
karşılaştığı sorunlara odaklanılsa da, her türlü
uyruk veya etnik kökenden aile içi
ve cinsel şiddet mağdurlarına yardımcı olabilecek
bilgiler içermektedir.
Bu kitapçıkta okuma kolaylığı sağlanması
amacıyla ve çok sayıda olayın yansıtılması
nedeniyle şiddet ve istismar mağdurlarına/
kurtulanlara kadın, suçu işleyenlere de erkek
denilmektedir. Ancak bu, aynı cinsiyetten kişilerin
ilişkilerinde veya kadınlar tarafından erkeklere
karşı şiddet ve istismar uygulanmadığı anlamına
gelmez.
Bu kitapçık Southall Black Sisters ile birlikte yazılmıştır

1. Kadın ve kızlara yönelik
şiddet nedir?
Kadın ve kızlara yönelik şiddet,
aşağıdakileri içeren bir dizi şiddet ve
istismar davranışından oluşur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aile içi Şiddet
Zorla Evlendirme
Çeyiz
Kadının Cinsel Organının
Çıkarılması/Kesilmesi (kadın
sünneti)
Namusa Dayalı Şiddet – namus
adına işlenen suçlar
Cinsel Şiddet
Tecavüz
Cinsel Saldırı
Takip etme ve Taciz

Atmanız gereken üç adım vardır:
1. Şiddeti bildirin
2. Şiddetten kaçmak için eyleme geçin
3. Şiddetten korunun
Acil tehlike altında olduğunuzu
düşünüyorsanız 999 no.lu telefondan
polisi arayın. Polisi aramaktan
korkmayın. Aile içi şiddet, cinsel
şiddet ve zarar verici davranışların
tümü ciddi suçlardır ve polis, sizi ve
çocuklarınızı koruyabilir. SAE kadın
hizmetleri de dahil olmak üzere başka
kuruluşlardan da yardım ve destek
alabilirsiniz (kitapçığın sonundaki
listeye bakın).

İSTİSMAR SİZİN SUÇUNUZ
DEĞİLDİR VE BUNA
KATLANMAK ZORUNDA
DEĞİLSİNİZ.
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2. Aile içi Şiddet
Aile içi şiddet, eş/eski eş veya bir aile
üyesi (eşin ailesi dahil) tarafından çok
çeşitli şekillerde uygulanabilen bir
şiddet türüdür:
• Vurma veya tekmeleme gibi fiziksel
şiddet olabilir
• Şantaj, psikolojik işkence, sizi
veya çocuklarınızı reddetme veya
öldürme gibi duygusal istismarı da
içerebilir.
• Bu, sizi kontrol etme şeklinde
de olabilir – yani, evden tek
başınıza çıkmanıza, ailenizle veya
arkadaşlarınızla görüşmenize,
paraya erişim sağlamanıza veya
istediğiniz işte çalışmanıza izin
verilmemesi.
• Cinsel taciz ve takip etme de hem
aile içi hem de cinsel istismar
niteliğinde olabilir.
• Tecavüz olabilir – evli olmanız,
eşinizin siz istemeden sizinle cinsel
ilişkiye girme hakkı olduğunu
göstermez

DEĞIŞMESI GEREKEN
ISTISMARI UYGULAYAN KIŞININ
DAVRANIŞIDIR, SIZINKI DEĞIL.
Aile içi şiddet, ailenin/topluluğun
namusunu korumak için yapıldığında
veya onları utandırmak ve adlarına
leke getirmek korkusuyla istismarda
bulunan kişiden ayrılamadığınızda
“namusa dayalı şiddet” ile aynı şeydir
(namusa dayalı şiddet bölümüne
bakın).

Önemli olan suçun sizde olmadığını
anlamanız ve buna katlanmak
zorunda olmamanızdır. Her şeyden
önce hiç kimse ailesi veya eşi
tarafından saldırıya uğramayı, istismar
edilmeyi veya aşağılanmayı hak etmez.
4
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Devlet aile içi şiddeti şu şekilde
tanımlamaktadır:
Cinsiyet veya cinselliğe bakılmaksızın
eş olan veya geçmişte eş olan ya da
aile üyesi olan 16 yaş ve üstü kişiler
arasında gerçekleşen kontrol edici,
zorlayıcı, tehdit içerikli davranış ya da
davranış kalıbı, şiddet ya da istismar.
Bu, aşağıdakilerle sınırlı olmamakla
birlikte şu tür davranışları içerebilir:
•
•
•
•
•

"Zorlayıcı davranış: Mağdurlarına
zarar vermek, onları cezalandırmak
ya da korkutmak için kullandıkları
saldırı, tehdit, aşağılama ve korkutma
davranışları ya da davranış kalıpları ya
da diğer tür istismardır.”
1

psikolojik
fiziksel
cinsel
finansal
duygusal

"Kontrol edici davranış: bir kişiyi,
destek kaynaklarından yalıtarak,
kişisel çıkar adına kişinin kaynaklarını
ve kapasitelerini istismar ederek, onu
bağımsızlık, karşı koymak ve kaçmak
için gerekli araçlardan mahrum
ederek kendine tabi
ve/veya bağlı kılmak ve kişinin
günlük davranışlarını düzenlemektir.
1 Hukuki olmayan bu tanım, sözde 'namus'
cinayetlerini, kadın cinsel organının kesilmesi (FGM)
ve zorla evliliği de içerir ve mağdurların tek bir
cinsiyet ya da etnik grupla sınırlandırılmadığı açıktır.
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3. Tecavüz ve Cinsel İstismar
Tecavüz ve cinsel istismar, bir
yabancı, tanıdık, arkadaş, aile üyesi
veya eş/eski eş tarafından herhangi
bir zamanda herkesin başına gelebilir.
Cinsel birlikteliğe razı gelmediğiniz
durumlarda, nerede ve kiminle olursa
olsun, bu tecavüzdür ve suç teşkil
etmektedir:
• Razı gelmek, aktif olarak cinsel
birlikteliği istemeniz ve kabul
etmeniz anlamına gelir
• Kim olursa olsun veya aranızdaki
ilişki ne olursa olsun, hiç kimsenin
sizin razı olduğunuzu varsayma
hakkı yoktur
• İstenmeyen cinsel anlamlı
dokunma da saldırı ve suçtur

TECAVÜZE VEYA CINSEL
SALDIRIYA UĞRADIYSANIZ,
BUNUN SIZIN SUÇUNUZ
OLMADIĞINI
HATIRLAMANIZ ÖNEMLIDIR.
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Polise bildirmek isteyip
istemediğinize karar vermenize
yardımcı olacak desteğin sağlanması
da dahil olmak üzere size yardımcı
olabilecek kuruluşlar vardır. Bu
kuruluşlar, avukatlık ve danışmanlık
da sağlayabilir. Polise bildirmek
istiyorsanız, bunu en kısa zamanda
yapmalısınız.
Aşağıdaki yollarla bölgenizdeki
kuruluşların ayrıntıları da dahil olmak
üzere daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
• Ulusal Tecavüz Krizi Yardım
Hattını 0808 802 9999 no.lu
telefondan arayabilirsiniz
• www.rapecrisis.co.uk adresinden
Tecavüz Krizi (İngiltere ve Galler)
internet sitesini ziyaret edebilirsiniz
• www.thesurvivorstrust.org
adresinden Kurtulanlar Vakfı
internet sitesini ziyaret edebilirsiniz

Kadın ve kızlara yönelik şiddetten kaçmanın üç adımı

4. Kamu fonlarına
başvurulmaması
Bir İngiliz Vatandaşının veya Birleşik
Krallık’ta ikamet edip vatandaş
olmayan birinin eşi, evli olmayan
partneri, hemcins veya medeni
partneri olarak Birleşik Krallığa
geldiyseniz veya kaldıysanız ve
ilişkiniz, ilişkinin ilk beş yılında (9
Temmuz 2012 tarihinden önce eş
vizesi almış olanlar için iki yıl) aile
içi şiddet nedeniyle sona erdiyse,
genelde “aile içi şiddet kuralı” olarak
bilinen koşul altında kalıcı ikamet izni
(“sınırsız kalma izni" de denir) için
başvuru yapabilirsiniz.

mümkün olup olmadığını görmek
için her zaman kontrol etmelisiniz.

1 Nisan 2012 tarihinden itibaren,
aile içi şiddet mağduru olarak sınırsız
kalma izni almaya hak kazanan ve
muhtaç durumda olan bir eş ya da
partner, Mahrumiyet Aile İçi Şiddet
(Destitution Domestic Violence
- DDV) imtiyazı altında kamu
yardımlarından yararlanmak için
başvuruda bulunabilir. Bu imtiyaz
altında kamu yardımına başvurma
hakkı olanların, bu yardımlardan
yararlanmalarına imkan tanımak
Vizenizde “kamu fonlarına
için sınırsız kalma izinleri ve bu
başvuramama” (“no recourse
izinle bağlantılı şartları değiştirilir.
to public funds”) yazısı varsa,
Bu imtiyaz altında geçici kalma
yerel konseyin konut departmanı
izni 3 boyunca düzenlenir ve bu
tarafından sağlanacak konut ve
süre içerisinde, aile içi şiddet kuralı
sosyal güvence yardımlarının çoğu
altına sınırsız kalma için başvuru
dahil olmak üzere kamu fonları için
da bulunmanız gerekir. Birleşik
hakkınız olmayacaktır. Ancak, hamile Krallık Sınır Kurumu'na herhangi bir
iseniz, çocuğunuz varsa veya akıl
başvuruda bulunmadan önce sınırsız
sağlığı sorunu veya başka bir tıbbi
kalma izni için başvurma hakkına
sorun veya engelinizin olması gibi
sahip olup olmadığınızı öğrenmek
hassas bir durumda iseniz, destek için için yasal tavsiye almanızı öneririz.
konseyin sosyal bakım hizmetleri (bir (bildirim formları ve rehberlik
sosyal çalışan) ile irtibata geçmelisiniz içinwww.ukba.homeoffice.gov.uk/
(mümkünse, bunu yapmadan önce
visas-immigration/while-in-the-uk/
danışmanlık alın). Bazı vizelerde
domestic violence adresine bakınız).
konseyden konut ve yardım talebinde
bulunabilirsiniz, bu nedenle, bunun
Bu başvuru için size yardımcı
7

olmaları amacıyla BME ya da
diğer kadın organizasyonlarına
başvurabilirsiniz.
Londra’da yaşayan ve DDV
imtiyazından yararlanamayan kadınlar,
konut ve geçim yardımı konusunda
Southall Black Sisters ile de irtibata
geçebilir. info@southallblacksisters.
co.uk adresine e-posta gönderebilir
veya 020 8571 0800 no.lu telefonu
arayabilir.
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5. Birleşik Krallık’a yerleşme izni
başvurusu
Birleşik Krallık’a eş, hemcins eş, evli
olmayan veya hemcins partner vizesi
ile gelen aile içi şiddet mağdurları,
Birleşik Krallık’ta sürekli olarak
kalma izni için Göçmenlik Kuralları
altında başvuruda bulunabilir. Aile
içi şiddet mağduru olarak yerleşme
izninin verilebilmesi için yukarıdaki
kategorilerden biri altında Birleşik
Krallık’a girme veya burada kalma
izninizin olduğunu ve aile içi şiddet
mağduru olduğunuzu ve giriş ya
da kalma izniniz sona ermeden
önce ilişkinizin bu nedenle bittiğini
kanıtlamanız gerekir.

sebebini açıklamalısınız.
Göçmenlik, sığınma ve yardım
kuralları ve hükümleri değişikliğe tabi
olduğundan, bu konularda her zaman
tavsiye almalısınız.

Tercihen kamu tarafından finansman
sağlanan (yasal yardım altında)
biri olmak üzere, en kısa zamanda
yetkin bir göçmenlik servisi veya
avukatla irtibata geçmelisiniz. Size,
Birleşik Krallık’ta kalışınızla ilgili
neler yapmanız gerektiği konusunda
tavsiyelerde bulunurlar. Bu yardımı
nereden alacağınız konusunda tavsiye
ve bu konuda ve Sığınma Desteği
Diğer vize türleriyle Birleşik Krallık’ta dahil konut ve finansal yardıma
bulunan aile içi veya diğer türlü şiddet nasıl erişebileceğiniz ile ilgili genel
mağdurları, destek ya da Göçmenlik
destek için SAE kadın ve göçmenlik
Kuralları haricinde şefkat veya
danışma kuruluşları ile irtibata geçin.
diğer gerekçelerle Birleşik Krallık’ta
kalmak için başvuruda bulunma
Göçmenlik ile ilgili daha fazla bilgi
konusunda tavsiye almalıdır. Evlerine için www.ukba.homeoffice.gov.
geri dönmeleri halinde istismara
uk/while-in-uk/domesticAbuse/
tabi olacaklarından korkan kadınlar,
adresine gidin veya şu adrese e-posta
aynı zamanda, irtica etme ve diğer
gönderin: UKBApublicenquiries@
insani gerekçeli koruma hakkında
ukba.gsi.gov.uk. Ayrıca aşağıdaki
tavsiye isteyebilir. Birleşik Krallık'ta
numaradan Birleşik Krallık Sınır
kalmak için vizenizin tarihi dolmadan Kuruluşu ile de irtibata geçebilirsiniz:
başvuruda bulunmaya çalışmalısınız.
0870 606 7766.
Bununla birlikte, geç ya da 'süre dışı'
başvurusunda bulunmak için tavsiye
isteyebilirsiniz ancak gecikmenin
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6. Namusa Dayalı Şiddet/
İstismar (NDŞ)
Namusa dayalı şiddet veya namus
suçu, istismarı gerçekleştiren kişi
tarafından ailenin/topluluğun
“namusunu" korumak veya savunmak
için işlendiği söylenen şiddet türüdür.
Bu suçlar şunları içerir:
•
•
•
•

• Zorla evlendirilmeye karşı çıkmak
• Dedikodular / uygunsuz davranışta
bulunurken görülmek

Namusa dayalı şiddette geniş
ailede veya toplumda kadınların
tacizinde veya istismarında daha
Aile içi ve Cinsel Şiddet
organize davranan pek çok istismarcı
Zorla Evlendirme
bulunabileceğinden riskler yüksek
Cinsel Taciz
olabilir. Ailedeki veya toplumdaki
Sosyal ret ve geniş aile veya toplum diğer kişiler mağdura istismar
üyeleri tarafından gerçekleştirilen
ortamına dönme konusunda baskı
diğer kontrol edici ve istismar edici yapabilir
uygulamalar
veya ona destek vermeyebilir.

Kadınlar, aşağıdakiler dahil
olmak üzere geleneksel kültürel
ve dini beklentilere uymamakla
suçlandıklarında namusa dayalı
şiddete maruz kalabilir:

MAĞDURLAR KENDİLERİNİ VE
ÇOCUKLARINI KORUMAK İÇİN
HEMEN YARDIM ALMALIDIR.

• Makyaj yapmak veya
batı tarzı giyinmek
• Erkek arkadaşı olmak
veya aile üyesi olmayan
bir erkekle yalnız görülmek
• Evlilik dışı hamile kalmak
• Farklı din veya uyruktan biri ile
ilişki yaşamak
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7. Zorla Evlendirme
Zorla evlendirme, bir kişinin kendi
isteği ve rızası olmadan başka bir
kişiyle evlenmeye zorlanmasıdır.
Zorla evlendirme, eşlerden biri veya
her ikisinin de evliliğe razı gelmediği
ya da razı gelme kapasitesine sahip
olmadığı ve zorlama olan evliliktir.
Bu; fiziksel, cinsel, psikolojik, maddi
ve duygusal baskı içerebilir.
Zorla evlendirme görücü usulü
evlendirmeden çok farklıdır.
Görücü usulü evlilikte eşlerin
seçiminde ve tanıştırılmasında
aileler rol oynayabilir. Görücü
usulü evlendirmeye ilişkin seçim
eş adaylarında olmalıdır. Diğer
bir deyişle, odaklanılacak kilit
nokta seçimdir – kişiler her zaman
kiminle evleneceklerini özgürce
seçebilmelidir.
Bazı durumlarda kişiler, evlenmeye
zorlanacaklarını bilmeden yurtdışına
çıkarılabilir. Gidecekleri ülkeye
geldiklerinde pasaportları ellerinden
alınarak evlerine dönmelerine izin
verilmediği söylenebilir.
Siz evliliğe zorlanıyorsanız
veya evliliğe zorlanan birilerini
tanıyorsanız, yardım için özel
hizmetler ve yasal işlemler mevcuttur.
Zorla evlendirilmenizi engellemek

veya zorla evlendirilmişseniz
ayrılmak için hukuk mahkemesi
emri çıkarılması da buna dahildir.
Endişeleriniz varsa, öğretmeniniz gibi
güvendiğiniz birine, polise söylemeli
veya uzman destek kuruluşları ile
irtibata geçmelisiniz (kitapçığın
sonundaki listeye bakın).
020 8571 0800 no.lu telefondan
veya info@southallblacksisters.co.uk
adresine e-posta göndererek Southall
Black Sisters ile irtibata geçebilirsiniz.
Devletin Zorla Evlendirme Birimi,
Birleşik Krallık'ta ve yurt dışında
zorla evlendirmeye maruz kalma riski
olan veya potansiyel bir risk taşıyan
İngiliz Vatandaşlarına destek ve bilgi
sağlamaktan sorumludur.
0207 008 0151 no.lu telefonu
arayarak irtibata geçebilir veya
www.fco.gov.uk/forcedmarriage
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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8. Çeyiz İstismarı
Bazı durumlarda kadınlar, evlilik zorla
olsun ya da olmasın, beraberlerinde
yeterli çeyiz getirmedikleri için tacize
veya istismara uğrayabilir.

AŞIRI ÇEYİZ TALEPLERİ,
BÜYÜK MİKTARDA NAKİT,
MAL, MÜCEVHER VEYA BAŞKA
PAHALI EŞYALARI İÇEREBİLİR.
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İstismarın hiçbir türlüsü kabul
edilebilir değildir ve polisten ve
başta SAE kadın hizmetleri olmak
üzere kadın kuruluşlarından yardım
alınmalıdır. Çeyizinizi geri almak veya
kendinizi korumak için mahkeme
emri çıkartmak isterseniz bir aile
avukatına başvurmalısınız.
Aynı zamanda, 020 8571 0800
numaralı telefondan veya info@
southallblacksisters.co.uk adresine
e-posta göndererek Southall Black
Sisters ile irtibata geçebilirsiniz
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9. Kadın Cinsel Organı Çıkarılması
/Kesilmesi (FGM)
Kadın Cinsel Organının Çıkarılması/
Kesilmesi, tıbbi olmayan gerekçelerle
kadının dış cinsel organının kısmen
veya tamamen kesilmesi veya kadının
cinsel organlarına başka şekilde
zarar verilmesidir. Kişi bu işlem için
yurt dışına çıkarılmış dahi olsa, bu,
Birleşik Krallık’ta bir suçtur. Buna
bazen kadın sünneti de denir.

Birleşik Krallık veya yurt dışında
kadın sünneti riski altındaysanız
veya bu risk altında olan birini
tanıyorsanız, öğretmeni hemşire
veya doktor gibi güvendiğiniz birine
söyleyin veya polise ve sosyal bakım
hizmetlerine bildirin. Ayrıca, uzman
bir SAE kadın kuruluşu veya uzman
bir Kadın Sünneti kliniği ile de
irtibata geçebilirsiniz.

KADIN SÜNNETİ, İŞLEM
SIRASINDA YÜKSEK RİSKLİ
ENFEKSİYON VE HAYATIN
GERİ KALAN AŞAMALARINDA
UZUN VADELİ SAKATLIKLARA,
HAMİLELİK VE DOĞUMDA CİDDİ
SORUNLARA VE HATTA ÖLÜME
VARABİLEN CİDDİ SAĞLIK
SORUNLARINA YOL AÇABİLİR..

www.forwarduk.org.uk/resources/
support/well-woman-clinics adresini
ziyaret ederek yakınınızdaki bir
uzman kliniğe ulaşabilirsiniz.
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10. Sizin için yardım
İstismar içeren bir ilişkiden
ayrılmanın, aile ve toplum üyelerinin
kültürel ve dini baskılarını ve
göçmenlik durumunuzla ilgili
endişelerinizi atlatmanın ve desteğe
ulaşmanın ne kadar zor olabileceğini
biliyoruz. Yardım istemekten
korkmamalısınız.
İngilizce konuşamıyorsanız, yasal
kuruluşların çoğu size bağımsız
tercüman sağlayabilecektir.
Tercümanın ailenize
sizin hakkınızda bilgi
verebileceğinden endişeleniyorsanız,
başka bir tercüman isteyebilirsiniz.

Bu kuruluşlar, size karşı istismarda
bulunan kişiye karşı cezai işlem
başlatılması ve sizi ve çocuklarınızı
korumak için sivil mahkeme ve aile
mahkemesi kararı da dahil olmak
üzere elinizdeki yasal seçenekler
konusunda size bilgi verecektir. Bu
kuruluşlar aşağıdakiler konusunda da
sizi bilgilendirebilir:
• Konut
• Parasal konular
• Kendi kendine zarar dahil sağlık ve
akıl sağlığı
• Sosyal yardım
• Eğitim ve çocuk ihtiyaçları
Evde kalıyorsanız, şiddet ve istismar
sonucunda evden ayrılmanız gerekirse
geleceğe yönelik planlar yapmanız
önemlidir. Aşağıdakileri evde
güvenli bir yerde veya tercihen bir
arkadaşınızda saklayın:

GÜVENDİĞİNİZ BİRİYLE
KONUŞUN VE İSTİSMARI
POLİSE VEYA UZMAN AİLE
İÇİ VEYA CİNSEL ŞİDDET
KURULUŞU VEYA DANIŞMANINA • Doğum belgesi, ehliyet, pasaport,
göçmenlik belgeleri, mahkeme
BİLDİRİN.

kararları, yasal ve finansal belgeler
ve kredi kartları ile banka kartları
gibi önemli belgeler.
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• Çocuğunuz ve sizin için giysiler,
ön kapı ve araba yedek anahtarları,
kontör dolu bir cep telefonu, nakit
ve fazladan reçeteli ilaç gibi diğer
önemli maddeleri içeren bir çanta.
Ayrılmak zorunda kaldığınızda
bunları alamadığınız için
endişelenmeyin, her zaman
polisle birlikte dönüp eşyalarınızı
alabilirsiniz.
Güvenli ise, çocuklarınızı yanınıza
alın. Değilse, yardım için polis, aile
avukatı, aile içi şiddetle ilgili kadın
kuruluşları veya bir danışman ile
irtibata geçin.
Acil durumda gidebileceğiniz üç
güvenli yer düşünün:
• Polis merkezi
• Arkadaşın evi
• Kadın sığınma veya aile içi/cinsel
şiddet destek kuruluşu
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11. Yardım ve Destek
ACİL NUMARALAR VE AİLE İÇİ
ŞİDDET YARDIM HATTI
• Polis, ambulans ve itfaiye: 999

(ücretsiz telefon, 24 saat)

• Ulusal Aile İçi Şiddet Yardım
Hattı: 0808 2000 247 (ücretsiz hat,

24 saat)
Kadın Yardımı ve Sığınma
organizasyonları ile ortak
yürütülmektedir

UZMAN YARDIM HATLARI
• Southall Black Sisters

(aile içi/cinsel şiddet, zorla
evlilik, çeyiz istismarı, kadın
sünneti, namusa dayalı şiddet, ve
göçmenlik/kamu yardımlarından
yararlanamama sorunları yaşayan
SAE kadınları için)
Yardım hattı: 020 8571 0800
Web sitesi: www.
southallblacksisters.org.uk

• Zorla Evlendirme Birimi

Yardım Hattı: 0207 008 0151
Web sitesi: www.fco.gov.uk/
forcedmarriage

• Takip Edilme

Yardım Hattı: 0808 802 0300
Web sitesi: www.stalkinghelpline.
org
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• Tecavüz Krizi (İngiltere ve Galler)

Yardım Hattı: 0808 802 9999
(ücretsiz hat)
Web sitesi: www.rapecrisis.org.uk

KUZEY İRLANDA, İSKOÇYA VE
GALLER YARDIM HATTI
• Kuzey İrlanda Kadına Yardım 24
saat Aile İçi Şiddet

Yardım Hattı: 028 9033 1818

• İskoç Aile İçi Şiddet

Yardım Hattı: 0800 027 1234

• Tüm Galler Aile İçi İstismar
ve Cinsel Şiddet (Galler Kadın

Yardımı)
Yardım Hattı: 0808 80 10 800

• The Dyn Galler/Dyn Cymru
Yardım Hattı: 0808 801 0321
• BAWSO (Galler'deki SAE kadınları

için)
Yardım Hattı 0800 731 8147 (24
saat)

• Tecavüz Krizi İskoçya

Yardım Hattı: 08088 010302
(ücretsiz hat)

• Kuzey İrlanda Tecavüz Krizi ve
Cinsel İstismar Merkezi

Yardım Hattı: 028 9032 9002
(ücretsiz hat)

Kadın ve kızlara yönelik şiddetten kaçmanın üç adımı

KADIN SÜNNETI

• Erkek Danışmanlık

• Kadın Sağlığı Araştırma ve
Geliştirme Vakfı (FORWARD)

• Respect Danışmanlık hattı

Yardım Hattı: 020 8960 4000
Web sitesi: www.forwarduk.org.uk

• Metropolitan Polisi

(Çocuk istismarı Soruşturma
Birliği/Azure Projesi)
Yardım Hattı: 020 7161 2888

GÖÇMENLIK, SIĞINMA VE
BAŞVURUDA BULUNAMAMA
• Southall Black Sisters Yardım
Hattı:

020 8571 0800
Web sitesi: www.
southallblacksisters.org.uk

• Göçmenlerin Refahına
yönelik Ortak Konsey

Yardım Hattı: 020 7251 8708

• Sığınma Yardımı

Yardım Hattı: 0207 354 9264

DIĞER
• Broken Rainbow (lezbiyen,

gay, biseksüel, cinsiyet
değiştirenlere yönelik)
Yardım Hattı: 0300 999 5428

Yardım Hattı: 0808 801 0327

(Eşlerine karşı istismar uygulayan
ve bunu durdurmak için yardım
isteyen kişilere bilgi ve tavsiye
vermeye yönelik)
Yardım Hattı: 0808 802 4040
• Childline (24 saat açık
çocuk yardım hattı)
Yardım Hattı: 0800 1111
• Samaritans (Depresif hissedenlere
yönelik 24 saat ücretsiz yardım
hattı)Yardım Hattı: 08457 90 90 90
• The Ann Craft Vakfı

(öğrenme güçlüğü olan kişilerin
istismardan korunmasına yönelik)
Yardım Hattı: 0115 951 5400
• Respond (Travma ve istismardan
etkilenen öğrenme güçlüğü çeken
kişilerin, ailelerinin, bakıcıların ve
profesyonellerin desteklenmesine
yönelik)
Yardım Hattı: 0808 808 0700
• Voice UK (Suça veya istismara
maruz kalan ve öğrenme güçlüğü
olan kişilerin ve diğer hassas
kişilerin desteklenmesine yönelik)
Yardım Hattı: 0845 122 8695
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