Aşağı Saksonya'da danışma, sorunları
çözme ve yardım alma

Okul, eğitim ve iş hayatı açısından …
... Bu tam olarak ne anlama geliyor?
Hem oğlan hem de kız çocukların okula gitme hakkı
ve zorunluluğu vardır. Okul, tüm çocuklar için 9. sını
fa kadar zorunludur.
Almanya'daki tüm kadınların ve erkeklerin
ücretsiz eğitim ve özgür meslek seçimi
hakkı vardır. Bu hak, ne aile üyeleri tarafından
ne de eşler tarafından kısıtlanamaz.
… Çünkü eğitim ve bir meslek sahibi olmak,
Almanya'da kişinin kendi hayatına yön verebilmesi ve
toplumsal hayata katılım için önemli gereksinimlerdir.
Göçmen toplumunda eşit haklar temelinde yer edinme,
kanunların ve bireysel hakların kabul edilmesini
gerektirir. Kadınların üstlendikleri rol, erkeklerinkinden
hiçbir şekilde daha önemsiz olamaz.

Yani:
Her kadın, hayatta kendisine biçtiği role
göre yaşama hakkına ve özgürlüğüne
sahiptir. Kadınların herhangi bir şekilde
baskı altına alınmasına müsaade edilmez.
Anayasa, her bireyin onurunu koruyarak
kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip
olmasını garanti altına alır.

Toplumumuzun bu
temel değerlerini uygulamak için
gelin el ele verelim.

Aşağı Saksonya'da eşit haklarla yaşamaya dair
tüm sorularınız için 0800 – 14 24 34 5 numaralı
telefondan ücretsiz olarak ve e-posta yoluyla
g-mit-niedersachsen@vnb.de adresinden
ulaşabileceğiniz "G mit Niedersachsen"
adında bir danışma merkezi bulunmaktadır.
Ayrıntılı bilgiyi ve size sunduklarımızı
www.g-mit-niedersachsen.de adresindeki
internet sayfamızda inceleyebilirsiniz.
Almanya'da ve Aşağı Saksonya'da beraberce ve eşit
haklarla, şiddetten uzak ve güven içinde yaşamak,
ancak herkesin haklarını ve sorumluluklarını bilip
anayasanın üstünlüğünün farkında olarak yaşamasıyla
mümkündür. Haklarının tehdit altında olduğunu düşünenler yardım alır. Aşağı Saksonya'da sorular, sorunlar ve
acil durumlar için çok sayıda yardım olanağı
sunulmuştur:
Dövülenler, tehdit edilenler veya şiddete tanık
olanlar: 110 numaralı telefondan polise ulaşmalıdır.
Kadınlar, "kargah" vakfı bünyesindeki "Sauna" adlı
şiddet danışma merkezine 0511 – 12 60 78 14
numaralı telefondan ulaşabilirler veya "Kadına
Şiddet" ulusal yardım hattı olan 08000 – 116 016 'yı
ücretsiz arayabilirler. Bu kaynak lardan birçok dilde
yardım alınabilir.
Aşağı Saksonya eyaleti, evlenmeye zorlanan kızlar
ve kadınlar için bir kriz hattı tahsis etmiştir.
08000 – 0667 888 numaralı telefondan konuyla ilgili
ücretsiz tavsiye ve yardım alınabilir.
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Aşağı Saksonya'da
birlikte büyüyelim
Kural: birlikte yaşamak
Birlikte yaşam kuralları
Aşağı Saksonya'da herkesin bir arada
ve barış içinde yaşaması hepimiz için
önemlidir. Farklı kültürel hayatlardan
bizlere gelmiş olanlara toplumumuz
içinde yer edinme fırsatını sunabilmek
için hazırladığımız bu broşürle
bir arada yaşamanın temel ilkelerini
özetlemeye çalıştık.

0800 – 14 24 34 5

Ücretsiz

Anayasa
Birlikte yaşamın
temel kuralları

Anayasa, Almanya'daki birlikte yaşamın en
önemli yasal esasıdır. Bu esas, demokrasimizin
kanuni çerçevesini belirler. Bu haklar ve
zorunluluklar, ister burada doğmuş
isterse buraya göç etmiş olsun,
Almanya'da yaşayan herkes için geçerlidir.

Anayasa ve anayasal değerler,
hepimiz için ve hayatımızın tüm
alanlarında geçerlidir.

Din ve yaşam açısından ...

... Bu tam olarak ne anlama geliyor?

Madde 1. (1)

"Bireyin onuru incitilemez."

Her bireyin onurlu bir hayat sürme hakkı vardır ve
her birey, başkalarının haklarına ve Almanya'daki
yasalara aykırılık teşkil etmediği müddetçe, kendi
hayat görüşüne göre yaşayabilir.

Madde 3. (1,2)

"Kanun karşısında herkes eşittir."
"Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir."

Birlikte yaşamamızın en belirgin yapı taşlarından biri,
kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olmasıdır.

Kişi bir ailede mi, birliktelikte mi veya yalnız mı yaşa
mak istediğine sadece kendisi karar verir.
Almanya'da pek çok farklı hayat tarzı vardır ve
bunlar özgürce yaşanır; örneğin, eşcinsel birliktelikler
de mümkündür.
Eş seçiminde belirleyici olan, kişinin duyguları,
tercihleri ve ilgi alanlarıdır.
Hiç kimse bir ilişkiye veya evliliğe zorlanamaz. Zoraki
evlilik Almanya'da yasaklanmıştır. 18 yaşından
küçüklerin evlenmesi mümkün değildir.
Evlilik içinde ve çocuklara karşı uygulanan dâhil
olmak üzere her tür şiddet yasal soruşturmaya
tabidir. Şiddet, karşımıza çok farklı şekillerde
çıkabilir: Birini dövmek, tehdit etmek, hapsetmek,
aşağılamak, cinsel istismara maruz bırakmak,
kanunlara aykırıdır ve cezai müeyyidesi vardır.

Birliktelikler ve aile açısından ...

... Bu tam olarak ne anlama geliyor?
Devlet ve kilise Almanya'da birbirinden ayrılmıştır.
Din, hiç kimse tarafından zorunlu kılınamaz. Kişinin
neye inandığı veya bir şeye inanıp inanmadığı,
kendi kişisel kararıdır.
Hayatın hiçbir alanında cinsiyet, ten rengi, dinsel
veya cinsel tercih gözetilerek ayrımcılık yapılamaz,
aksi durum yasal soruşturmaya tabidir.
Özgür zamanını nasıl ve kiminle geçireceğine
kişinin kendisi karar verir.
Kadınlarında da açık kıyafetler giymesi
Almanya'da normal karşılanır. Bu durum, erkeklere
çıkarılmış cinsel bir yorumda bulunma veya eyleme
geçme daveti olarak kesinlikle algılanamaz!
Cinsel saldırılar polise ihbar edilebilir
ve yasal soruşturmaya tabidir.

Hiç kimse cinsiyetinden ötürü ayrımcılığa uğrayamaz
veya baskı altına alınamaz.
Her kadın ve her erkek, hayatına kendisi yön vererek
yaşama ve kendi kararlarını alma hakkına ve
özgürlüğüne sahiptir.
Kimse özgür seçim hakkından ﬁkri veya ﬁziksel
şiddet uygulanarak mahrum bırakılamaz.

Bir kadın "Hayır" diyorsa,
bu daima HAYIR demektir.

