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Veilig Thuis: Güvenli bir ev.
Uğrunda çaba göstermeye değmez mi?
Yakınımda nerede bir Veilig Thuis bulabilirim?
Hollanda’nın her yerinde bir Veilig Thuis kurumu vardır. Veilig Thuis’a ulusal 0800 - 2000
numaralı telefondan (ücretsiz) ulaşabilirsiniz. Telefonda bulunduğunuz belediyeyi/şehri söyledikten sonra doğrudan doğruya bölgenizde bulunan Veilig Thuis’a bağlanırsınız. Veilig Thuis’a her
zaman ulaşılabilir (haftanın 7 günü, günde 24 saat). Web sitesine de göz atabilirsiniz:
www.veiligthuiszl.nl.

Zuid-Limburg

Zuid-Limburg
veiligthuiszl.nl

0800 2000 (ücretsiz)

veiligthuiszl.nl
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Şiddet örnekleri
• Dövme, tekme atma ve diğer bedensel
şiddet edimleri
• Cinsel şiddet: Kişiye isteği dışında
dokunmak veya onunla cinsel ilişkiye
girmek veya sosyal medya aracılığıyla
şantaj yapmak
• Manevi şiddet: Küfretmek, aşağılamak,
şiddetle tehdit etmek, kişiye ait eşyaları
kırıp dökmek, hiçbir konuda kendi
başına karar vermesine izin vermemek,

Veilig Thuis herkes içindir.

Veilig Thuis ne yapar?

Veilig Thuis çocuklar, gençler, yetişkinler

• Aile içi şiddet veya çocuk istismarı

ve yaşlılar içindir. Veilig Thuis ister kendin

(olasılığı) söz konusu ise, bizzat senin

olsun, ister başkası (emin olman şart değil),

yapabileceklerine dair sana tavsiyeler

tüm mağdurlar ve yeri geldiğinde şiddete
başvuran kişiler içindir. Söz konusu olan
şiddetin çeşitli formları olabilir. Aile içi şiddet,

şüphe duyan herkes Velilig Thuis’a

tüm yaş grupları ve kültürlerde sıklıkla

bildirimde bulunabilir.

karşılaşılan bir olgudur. Dolayısıyla aile içi
şiddetin mağduru olduğunda, bu konudaki
tek mağdurun sen olmadığını unutma.

kendisi hakkında sürekli olarak can

Utanıyor olabilirsin

sıkıcı şeyler söylemek, korkutmak.

Ne yazık ki Hollanda’da aile içi
şiddetle çok karşılaşılıyor. Hatta en
fazla karşılaşılan şiddet türü aile içi
şiddettir. Yani aile içi şiddetle karşı
karşıya kalan tek kişi sen değilsin.
Dolayısıyla utanacağın bir şey yok.

• Yaşlı istismarı: Kişiyi bağlamak, yaşlıya
dayak atmak ya da onu ihmal etmek,
kişinin elinden parasını veya eşyalarını
almak
• Zorla evlendirme: Kişiyi isteği dışında
evlendirmek veya boşanmasına izin
vermemek
• İhmal: Çocuğa ihtiyacı olduğu,
yiyecek, giyecek ve sıcak ilgi gibi
şeyleri vermemek
• Çocukların ailelerinde şiddete tanık
olmaları da çocuk istismarı kapsamına
girer.

verir.
• Aile içi şiddetin var olduğunu bilen veya

• Veilig Thuis meselenin ne olduğunu
araştırır.
• Veilig Thuis güvenlikten yoksun
durumları yalıtılmışlıktan kurtarır ve
insanları hareketi geçirir.
• Veilig Thuis doğru yardımı organize eder.

Telefon ettiğinde ne olur?
Danışma veya yardım için bizi arayabilirsin.
Telefonu bir görevli cevaplar ve kendisi

Veilig Thuis nedir?

hikayeni iyice dinler. Bu görevli anlattıklarını

Veilig Thuis, aile içi şiddet ve çocuk istismarı

bir düzene sokarak anlamlı bir bütün

ile ilgili bir danışma ve yardım kuruluşudur.

oluşturur ve sana tavsiyeler verir. Görevli

Veilig Thuis’a, yardım arayışında olan ve

ayrıca seninle, profesyonel yardımın gerekli

başkaları hakkında endişeler taşıyan olan kişiler

olup olmadığına ve en iyi yardımın hangisi

başvurabilir. Genellikle söz konusu olan, uzun

olacağına bakar. İstersen ya da gerekliyse

zamandır mevcut olan ve başkalarının yardımı

ismini gizli tutabilirsin.

olmadan çözemeyeceğin sorunlardır. Ama

Olacaklardan korkuyor olabilirsin
Aile içi şiddetle karşı karşıya geldiğinde, sana yardım etmeye hazır
olduğumuzu hatırla. Ararsan seni dinler, sana tavsiyeler verir ve senin
bölgendeki yardım kurumlarıyla temasa geçmeni sağlarız. Bu sayede
durumunu anlayabilecek deneyimli kişilerle temas kurmuş olursun.

başvuru nedeni duyulan şüphe de olabilir: Bir

Bazen sorunların ne olduğu ve ne tür

yetişkinin veya bir çocuğun güvende olmadığını

yardımın gerektiği hemen belli olur. Bu

düşünmekle birlikte bundan emin olmayabilirsin.

durumda Veilig Thuis söz konusu yardımı

Veilig Thuis, başvurunun konusu olan kişilerle

zincir ortakları ile birlikte organize eder.

işbirliği yapar ve gerekirse baskı uygular. Ortama

Ancak sorunun ne olduğu her zaman

dışarıdan yardım gelmesi önemlidir; zira şiddet

hemen ortaya çıkmaz. Aile içi şiddet veya

kendiliğinden durmaz. Birinin ilk adımı atması

çocuk istismarı şüphesi varsa, Veilig Thuis

gerekir! Bu kişi sen misin?

tarafından bir araştırma yapılır.

Yeni partnerinden ayrılmak istemiyor olabilirsin
Bizi araman partnerinden ayrılman gerekeceği anlamına gelmez. Durum
genellikle her ikinize de verilecek yardım sayesinde daha iyi bir hale gelir.

