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Hoşgeldiniz
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Ülkemize yaptığınız seyehatin iyi geçtiğini umuyoruz.
Almanyada hep birlikte barış içinde yaşamaya ve uyuma
önem vermekteyiz. Başka kültürel çevrelerden ülkemize
gelerek, toplumumuz içinde yer edinmek isteyenlere bir şans
tanımak amacıyla, bu broşürle bazı önemli konulara dikkatinizi
çekmek istiyoruz.
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Ülkemizin Anayasası Hukuki ve Siyasi temel kuralları
belirler ve aşağıdaki temel hakları içerir:

„ İnsan Hakları ve Onuru Dokunulmazdır“
(Madde 1)
„Erkekler ve Kadınlar Eşittir“
(Madde 3, paragraf 2)
Birlikte yaşamı destekleyen bu değerler, diğer kanun
maddeleriyle de somutlaştırılmıştır ve şu anlama gelir;
Erkekler kadınlara şiddet uygulayamazlar, piskolojik ve cinsel
tacizde bulunamazlar !

Erk

Bayanlar istedikleri kıyafet biçimini seçmekte hürdür. Açık
kıyafet Almanya'da doğal karşılanmakta olup, günlük hayatın
bir parçası sayılır ve normal karşılanmaktadır.
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Kadınların açık şekil giyim tarzı, erkeklere cinsel taciz hakkı
tanımamaktadır !
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Bu kurala muhalefet etmek, Anayasayı ihlal anlamına
gelmektedir ! Böyle ihlaller suç teşkil eder ve Polis tarafından
takip edilerek gerekli işlemler yapılır. Lütfen birlikte yaşamın
temel kurallarına uyunuz.
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Almanya'ya
Hoşgeldiniz
Ülkemizmizin Anayasası, Hukuki ve Siyasi temel kuralları
belirler ve aşağıdaki temel hakları içerir:

Ülk

„ İnsan Hakları ve Onuru Dokunulmazdır“
(Madde 1)
„Erkekler ve Kadınlar Eşittir“
(Madde 3, parağraf 2)
Birlikte yaşamı destekleyen bu değerler, diğer kanun
maddeleriyle de somutlaştırılmıştır ve şu anlama gelir;
Erkekler kadınlara şiddet uygulayamazlar, piskolojik ve cinsel
tacizde bulunamazlar !
Bu kurallara uymamak, kanunlara karşı gelmektir.
Yasaya uymamanında polisçe takibi ve cezai işlemi vardir.
Bayanlar istedikleri kıyafet biçimini seçmekte hürdür. Açık
kıyafet Almanya'da doğal karşılanmakta olup, günlük hayatın
bir parçası sayılır ve normal karşılanmaktadır.
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Tüm Bayanlara
Tehdit, Taciz ve Şiddete maruz kalırsanız yardım isteyiniz !
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Güvenliğe yada Polise 110 nolu telefondan, veya ulusal
yardım hatıına,
08000 116 016 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.
Yukardaki ücretsiz telefon yardım hatları kesintisiz olarak
hizmet vermekte olup, bir çok dillerde iletişim
kurulabilmektedir.
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