Eviçi şiddette verilen yardım
Hulp bij huiselijk geweld Turks

Beter voor elkaar
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Eviçi şiddet
Eviçi şiddet nedir?
Eviçi şiddet denilince, genellikle karısını veya çocuklarını döven bir erkek
düşünülür. Ancak eviçi şiddetin daha fazla türleri vardır. Birisini tehdit
etmek şiddettir. Birisini evde hapsetmek, cinsel ilişkiye zorlamak veya
ekonomik olarak sömürmek de şiddettir. Hatta ailenin namusu söz konusu
olmasından dolayı birisini tamamen yok saymak ve dışlamak da şiddetin bir
türüdür.

Eviçi şiddetin tanımı
‘Mağdurun evine ait çevreden birisi, yani (eski) eşler, aile fertleri, akrabaları
ve aile dostları, tarafından uygulanan şiddet’. Eviçi şiddetin tanımı, şiddetin
uygulandığı yerle değil, faille mağdurun arasındaki ilişkiyle alakalıdır.
Şiddet sözcüğü şahsi bütünlüğe zarar vermek anlamına gelir.
Bunda fiziksel şiddet (kötü muamele), ruhsal veya duygusal şiddet (hakaret
etme, alay etme, aşağılama, tehdit etme, takip etmek), istenilmeyen cinsel
yaklaşım veya cinsel istismar.
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Ikazia
Rotterdam Rijnmond bölgesi çocuk istismarının ele alınması konusuna çok
önem vermektedir. Eviçi şiddet, ilgili kişilerde genellikle ciddi sonuçlar
doğuran büyük bir sorundur. Hollanda yılda tahminen 119.000* şiddet
veya istismar mağduru görülmektedir.
Eviçi şiddete dur demenin en önemli yöntemi, bunu erkenden keşfetme,
bildirme ve görüşülür hale getirmektir. Bunun yanı sıra hedef, eviçi şiddeti
en kısa zamanda durdurmak ve böylece nesiller arasında şiddet ve istismar
nakli önlemektir.
Bu nedenle Ikazia Hastanesindeki doktor ve hemşireler ülkesel İHBAR
KODU talimatlarına uygun davranmaları için eğitilmişlerdir.
Bu ihbar kodu Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı tarafından geliştirmiştir.
Eviçi şiddet şüphesi olduğunda, bu konu hakkında bir hasta olarak sizinle
konuşacağımız ve yapılabilecek olası adımlara birlikte bakacağımız
anlamına gelir. Ayrıca size çocuk bakımı ve eviçi şiddet koordinatörüyle bir
randevu sunulur.

Çocuk bakımı ve eviçi şiddet koordinatörü
Ikazia Hastanesi’nde bir çocuk bakımı ve eviçi şiddet koordinatörü
görevlidir. Olası belirsizlikler sizinle görüşebilir. Ayrıca örneğin; eviçi şiddet
destek merkezinden yardım istemenizde size refakat edebilir.
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Bir hasta olarak, bu sizin için somut olarak ne anlama gelir?
Hastanemizi ziyaret ettiğiniz anda 18 yaşından daha büyük olduğunuzda
size Ikazia koordinatörüyle bir görüşme sunmaktayız. Eviçi şiddetle ilgili
olup da henüz reşit olmayan birisi durumunda çocuk istismarı ihbar kodu
devreye girecektir. Bu ihbar koduna biz de uymak zorundayız ve (ailenizdeki
küçük hakkında) bu tür tereddütleri başkalarından izinsiz olarak bile Çocuk
İstismarı ihbar merkezine (AMK) bildirmekteyiz.

Yardım istemek
Kendiniz mağdursanız veya çevrenizde eviçi şiddete tanıksanız işleri
oluruna bırakmayınız! Şiddeti Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
(Eviçi şiddet tavsiye ve destek merkezine) bildiriniz: (010) 44 38 444.
Haftanın 7 günü, günde 24 saat profesyonel yardım görevlileri sizinle
konuşmaya açıklardır.
Kendinizin de şiddet kullanmanız ve bundan pişman olmanız da
mümkündür. Sorununuzun kendiliğinden geçmediğini, ancak
çözülebileceğini düşününüz. Mümkün olabildiğince kısa zamanda yardım
isteyiniz! Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld görevlileriyle irtibata
geçiniziz: (010) 44 38 444.
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Son olarak
Ikazia Hastanesi, tüm hastalarının emniyet ve refahına büyük önem
vermektedir. Sağlık Refah ve Spor Bakanlığının ihbar kodu ve bunun Ikazia
içinde uygulanmasıyla evdeki veya oturulan ortamındaki zor durumları
görüp ve gerekli olduğu yerlerde zamanında yardım etmeyi umuyoruz.
Ikazia’nın çalışma yöntemi hakkında sorularınız ve/veya aile durumunda bir
yardım isteminiz olduğunuzda kendiniz de koordinatör ile görüşme
isteyebilirsiniz.
Bu yardım, pazartesi ile cuma arası Ikazia Hastanesi’nin genel telefon
numarası vasıtasıyla mümkündür
T 010 297 50 00

www.ikazia.nl
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Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl
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