BiLGiLER VE iRTiBAT
www.edelgard.koeln
info@edelgard.koeln

Yayınlayan
Cinsel Şiddete Karşı Köln İnisiyatifi
www.koelner-initiative-gegen-sexualisierte-gewalt.de

kendisini tanıtıyor …

EDELGARD kimdir?
EDELGARD, Köln’deki kamuya açık alanlarda kadınların ve kızların
cinsel şiddetten korunmasını sağlayan “Cinsel Şiddete Karşı Köln
İnisiyatifi” olarak tanımladığımız önleyici kampanyanın adıdır.
EDELGARD; gururlu, kendine güvenen ve kendisini savunmasını
bilen, kadınlara ve kızlara “muhafızlık” yapan biridir.
EDELGARD, kadınların ve kızların kamuya açık alanlarda serbest
hareket edebilmeleri için kendisini onları savunmaya adamıştır.
EDELGARD’ın iddiası: Kadınların ve kızların onuru dokunulmazdır.
Köln’de ve her yerde.
EDELGARD’ın mesajı: Güvende olabilmek için kadınlar topluma
uymak zorunda değildirler. Cinsel şiddeti sineye çekmemeyi ve
buna karşı somut yardım sunmayı öğrenmesi gereken, toplumun
ta kendisidir.

EDELGARD’a niye ihtiyacımız var?
Kadınlara ve kızlara yönelik saldırılara gündelik hayatta ve kamuya
açık alanlarda tanık oluyoruz. Yolda aşağılayıcı bir yorum, kutlamalarda elle taciz, trende ısrarlı bakışlar, küstahça flörte kalkışma
– neredeyse bütün kadınlar ve kızlar bu tür cinsel tacizlere tanık
olmuşlardır. Bu tür davranışlara muhatap olan herkes farklı bir
tutum takınmakta ise de, mağdurların çoğu bundan aşırı derecede
ve sürekli olarak acı çekmektedir.
Bütün bilgileri şu adresten temin edebilirsiniz:

www.edelgard.koeln
www.facebook.com/edelgardschuetzt
www.koelner-initiative-gegen-sexualisierte-gewalt.de

Üuc TEMEL BiLEsEN
EDELGARD

mobil …

EDELGARD mobil, örneğin karnaval veya yılbaşı kutlamaları gibi
büyük etkinliklerde kadınların ve kızların başvurabileceği bir
noktadır. EDELGARD mobil’in sabit bir noktası olmakla birlikte
bazen mağdur kişilere de gidebilir.
Aktif olduğu zamanlarda EDELGARD mobil’e 0221 / 221-27777
sayılı telefondan ulaşılabilir. EDELGARD mobil’in aktif olduğu
zamanlar www.edelgard.koeln adresinden öğrenebilirsiniz.
Mobil’deki bayan danışmanlar, taciz edilen, zorlanan, veya tecavüze uğrayan kadınlara ve kızlara destek sağlamaktadırlar. Mobil,
belirtilen durumlarda sakin bir şekilde telefon edebileceğiniz,
bekleyebileceğiniz veya birisinin sizi almasını sağlayabileceğiniz
bir yerdir. Buradaki uzman kadınlar gerektiğinde polise, hastaneye
veya anonim iz tespiti önlemlerine başvurunuzda size refakat
edebilirler.

EDELGARD

korur …

Cinsel Şiddete Karşı Köln İnisiyatifi, Köln’deki esnaflarla birlikte
kendilerini rahatsız edilmiş veya tehdit altında hisseden kadın ve
kızlara Köln şehir bölgesinde kolayca destek alabilecekleri
“korunmuş merkezler” oluşturmaktadır.
Kapılarında veya pencere/vitrinlerinde EDELGARD çıkartması
bulunan kafeler, restoranlar, bürolar veya işyerlerinin vermek
istediği mesaj şudur: herhangi bir acil durumda kadınlara ve
kızlara, buradaki korunmuş bir odada ne yapacaklarını, örneğin
bir arkadaşına veya ailesine mi telefon edeceğini, taksi mi
çağıracağını ya da doğru olanın ne olduğunu sakin bir ortamda
düşünme olanağı sunuyoruz.
Söz konusu işyerlerinin çalışanları bu durumlarda hazırlıklı olmak
için eğitim almış kişiler olup, mümkün olan en iyi desteği
sağlayacak kapasiteye sahiptirler. Köln’deki bir esnaf veya şirket
olarak siz de rahatsız edilen kadınlara ve kızlara başvurabilecekleri
bir yer sunmak istiyorsanız, lütfen şu e-posta üzerinden bizimle
irtibata geçiniz:

info@edelgard.koeln

EDELGARD

bilgilendirir …

EDELGARD, el ilanlarında ve internet sitesinde taciz, tehdit veya
tecavüz durumunda yardım ve destek sunabilecek Köln’deki
danışma merkezleri hakkında bilgi verir.

