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Çocuğunuz, bir arkadaşınız veya tanıdığınız cinsel saldırıya
maruz kaldığında onunla birlikte tıbbi muayeneye gidin.
Mağdur olan sizseniz, güvendiğiniz bir kişiden size refakat
etmesini isteyin.
Danışma merkezlerinin çalışanları kadınlara ve kız çocuklara
yardımcı olmaktadır. Mağdurun suç duyurusunda bulunmak
isteyip istemediğinden bağımsız olarak, kendini algılama
becerisini ve güvenini arttırmayı hedef alan günlük yaşama
yönelik yardım ve destek sunmaktadırlar. Danışma merkezleri
ceza davaları hakkında da bilgi vermekte ve davada size eşlik
etmektedir. Her zaman için telefonla veya e-posta yoluyla
özel görüşme için randevu alabilirsiniz.
Bu bilgiyi yaymanız faydalı olacaktır. Çoğu insanlar bu
olanaktan habersizdir. Böylesi bir durumda mağdura siz eşlik
edebilir ve sizden yardım istendiğinde destek olabilirsiniz.

Arka plan bilgileri.

Borken ilçesinde “Runder Tisch GewAlternativen” (Şiddet
Alternatiﬂeri Yuvarlak Masası) ile iş birliği içerisinde ve Kuzey
Ren Vestfalya eyaletinin desteği ile Borken ilçesinde cinsel
suç sonrası anonim iz tespitinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
Katılan tüm kurum ve kuruluşlara cinsel suç mağdurları için
anonim iz tespitinde angajman ve destekleri için teşekkür
ederiz.

Bilgiler:
Frauenberatungsstelle, Frauennotruf Ahaus
Kadın Danışma Merkezi, Kadın Acil Çağrı Hattı Ahaus
Telefon: 02561 - 3738
Frauenhaus Bocholt
Kadınlar Evi Bocholt
Telefon: 02871 - 40194
Frauenschutzwohnung Gronau
Kadın Koruma Evi Gronau
Telefon: 02562 - 817340

Tıbbi yardım:
St. Agnes-Hospital Bocholt
Barloer Weg 125
46397 Bocholt
Telefon: 02871 - 200
Codewort: Anna
Parola: Anna

Olay yeri:
Vücudunuz.

Her cinsel suç tıbbi bir acil vakadır.

Tereddüt etme, güvendiğin bir kişiye açılarak onunla birlikte
hastaneye git. Orada tıbbi yardım alacaksın. Suç izlerini anonim
olarak tespit ettirme olanağı da bulunmaktadır.
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Cinsel suçtan
sonra tıbbi
yardım ve tedavi
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Her cinsel suç tıbbi bir
acil vakadır.

Anonim iz tespiti yöntemi nasıl
uygulanır?

Cinsel suç mağdurları için bilgiler.

Öncelikli olan tıbbi tedavinizdir; suç duyurusunda
bulunma ya da bulunmama kararınızı ileride rahat
olduğunuzda verebilirsiniz.

Bir tecavüz veya cinsel istismarda genelde tanık olmamaktadır.
Bu nedenle, ileride görülecek bir dava için izlerin önceden
tespit edilmesi önemli olabilir. İfadeniz önemli bir delildir. Diğer
objektif izler de beyanlarınızı sağlamlaştırır. Mağdur kadın
ve erkekler olaydan sonra şok ile kıyaslanabilecek bir ruhsal
durum içinde olurlar. Ne yapacaklarını bilemedikleri bir dönem
yaşarlar. Yaşamlarını tekrar kontrol altına almaya çalışırlar. Suç
duyurusunda bulunmak için kendinize zaman ayırabilirsiniz.

Olaydan sonra suç duyurusunda bulunma ya
da bulunmama kararınızdan bağımsız olarak, olaya ait tüm izleri, hafif de olsa, en kısa
zamanda bir doktora muayene ettirmenizi
önemle tavsiye ederiz. Olay sonrasında (şayet
başarabilirseniz) duş yapmamanız iz tespiti
için daha iyidir.
Suç duyurusu konusunda hemen karar vermek zorunda
kalmamanız için izleri anonim şekilde tespit etme ve on yıl
süreyle saklama olanağı bulunmaktadır. Arka sayfada belirtilen
klinik anonim iz tespiti yapmaktadır. Bu durumda, fail hakkında
suç duyurusunda bulunma ya da bulunmama kararınızı vermek
için zaman bakımından baskı kalkacaktır. Bir uzmanın da
görüşünü alabilir ve güvendiğiniz kişilerle görüşerek suç
duyurusunda bulunup bulunmayacağınızı ve bunun zamanını
belirleyebilirsiniz. Arka sayfada belirtilen kurumlar* size destek
olur ve bilgi verir.
Cinsel şiddetin çok şekli vardır. Tüm mağdurlara önerimiz tıbbi,
terapötik ve yasal destek almalarıdır.

Suç duyurusunda bulunma kararı.
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Olaydan hemen sonra ve mümkün oldukça duş almadan, burada belirtilen hastaneye* gidiyorsunuz. Henüz
suç duyurusunda bulunmak istemiyorsanız, anonim
iz tespiti yapılmasını talep ediyorsunuz. Muayene için
hasta sigorta kartınıza ihtiyacınız vardır.

Suç duyurusunda bulunma ya da bulunmama kararı tecavüze
uğrayan çoğu mağdurlar için zor bir karardır. Özellikle de
olaydan hemen sonra bu kararı vermek zorunda kalmaları
halinde. Mağdurlara kararlarını gözden geçirmek için yeterli
zaman tanınması, öyle ya da böyle bir yöne zorlanmamaları ve
kararlarında hiçbir etki altında kalmamaları gerekir.
Adalet ve failin cezalandırılması isteği mevcuttur. Diğer
yandan böylesi bir ceza davası daima sıkıntı vericidir. Faille
yüzleşmek korku yaratır ve olay hakkında konuşmak zorunda
olmak aşılması son derece zor olan bir engeldir. Ceza davası
umut ettiğiniz şekilde sonuçlanırsa terapötik olumlu bir etkisi
de olabilir.

Hastanede iz tespit setleri bulunmaktadır.
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Muayene raporu hastanede kalır. Tespit edilen izler
şifrelenir ve Düsseldorf adli tıp kurumunda saklanır.

Anonim iz tespiti yapılmasını ve izlerin on yıl boyunca
saklanmasını istediğinize dair bir belgeyi imzalarsınız.
Bu belgenin bir sureti size verilir.
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İzlerin tespit edilmesi
olaya ilişkin objektif
delillerin elde edilmesini
sağlar.

Failin ilk etapta teşhis edilememesi anonim iz tespitine engel
değildir. Anonim iz tespiti meçhul failin tespitine yarayabilir.
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İleri bir tarihte suç duyurusunda bulunmaya karar
verirseniz, polise suça ilişkin izlerin tespit edildiğini
bildirmeniz gerekir. Polis gerekli adımları atacaktır.

Suç duyurusunda bulunmazsanız tespit edilen izler on
yıl sonra imha edilir.
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* Yetkili kurumların adresleri bu bilgi broşürünün arka
sayfasındadır.

