ЖИТТЯ БЕЗ НАСИЛЬСТВА В СААРЛАНДІ
Допомога при насильстві над
жінками

У Німеччині жінки і чоловіки мають однакові
права.
Ніхто не може панувати над жінкою. Це
стосується всіх, хто проживає в Німеччині.
Кожен має право на життя без насильства.
Жодна жінка не повинна миритися з
насильством! Це стосується і шлюбу, і сім’ї.
•

Нікого не можна бити.

•

Нікого не можна примушувати до сексу.

•

Нікого не можна примушувати до проституції.

•

Примушувати когось до шлюбу заборонено.

•

У Німеччині заборонено обрізання статевих
органів дівчаткам і жінкам.

•

Ніхто не може погрожувати жінці чи замикати
її вдома.

Кожен, хто це зробить, буде покараний у
Німеччині.
Якщо ви зазнали насильства, ви можете
звернутися до поліції або на гарячу лінію
в будь-який час – вдень чи вночі. Це
безкоштовно.
Телефон довіри при насильстві над жінками
08000 116 016
Гаряча лінія надає безкоштовні консультації
різними мовами у разі насильства.
Телефон довіри «Вагітні, які потребують
допомоги» 0800 40 40 020
Телефон довіри надає безкоштовні консультації
різними мовами вагітним жінкам, які знаходяться
у скрутному становищі і змушені приховувати
свою вагітність.
Поліція 110
У надзвичайній ситуації викликайте поліцію!
Поліція вас захистить!
Якщо вам потрібна порада, ви можете
звернутися до консультаційного центру, який
допоможе вам у вашій ситуації:
•

Консультація безкоштовна і доступна багатьма
мовами! Співробітники намагатимуться знайти
відповідного перекладача!

•

Консультація анонімна! Ніхто не дізнається
вашого імені.

•

Консультантам також заборонено розповідати
іншим про те, що вони почують від вас!

Ці консультаційні центри мають великий
досвід консультування та підтримки жінокмігрантів:
Консультування жінок-мігрантів у разі
домашнього насильства – в тому числі тих,
хто зазнав насильства
Міжкультурна терапія
Телефон 0681 373535
Консультація для жінок і дівчат, яким загрожує
примусовий шлюб
Консультаційний центр для жінок-мігрантів
Телефон 0800 16 11 111
Консультування для жінок, які змушені займатися
проституцією
Aldona e.V.
Телефон 0681 373631
Інші консультаційні центри проти домашнього
та сексуального насильства
Frauennotruf Saarland - Консультування
(і підтримка) після сексуального насильства
Телефон 0681 36767
Центр консультування та інтервенції для
жертв домашнього насильства (SkF)
Телефон 0681 3799610
NELE - Поради проти сексуальної експлуатації
дівчат
Телефон 0681 32058
Якщо ви зазнали насильства і потребуєте
безпечного притулку для вас і ваших дітей,
ви можете піти в жіночий притулок.
Тут ви знайдете безпечне місце!
Ніхто не буде знати, де ви:
Жіночий притулок AWO в Нойнкірхені
Телефон 06821 92250
Жіночий притулок AWO в Саарлуїс
Телефон 06831 2200
Жіночий притулок AWO в Саарбрюкені
Телефон 0681 991800
Дівчата можуть знайти тут безпечне житло,
перебуваючи під опікою офісу по справах
молоді:
Elisabeth-Zillken-Haus
Телефон 0681 910270

Ніхто не має права чинити над
вами насильство!

Жінки не втрачають право на проживання в
країні, у випадку звернення за допомогою.
Звертайтесь за допомогою!
Поради та допомога в Саарланді:
www.gewaltfrei.saarland.de

