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Schleswig-Holstein eyaleti Adalet ve Uyum Bakanı Emil Schmalfuss, Schleswig-Holstein Türk 
Toplumunun öncülüğünde kadınlara yönelik şiddete karşı kampanya başlattı  

Kadınlara yönelik şiddete karşı kampanya  

Schleswig-Holstein eyaleti Adalet ve Uyum Bakanı Emil Schmalfuss, Schleswig-
Holstein Türk Toplumunun öncülüğünde, eyaletteki bazı kadın dernekleri, Diyanet 
Đşleri Türk Đslam Birliği'ne bağlı (DĐTĐB) Ebubekir Cami Derneği, Geesthacht Alevi 
Kültür Merkezi ve Geesthacht Türk-Aile Birliği'nin (TEVGU) desteği ile kadınlara 
yönelik şiddete karşı kampanya başlattı.  

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kiel, 
Lübeck ve Flensburg kentlerinin yanı sıra Geesthacht kentinde de eş zamanlı başlatılan kampanyaya 
Bakan Schmalfuss, Schleswig-Holstein Türk Toplumu Başkanı Cebel Küçükkaraca, Geesthacht 
Belediye Başkanı Volker Manow, TEVGU Başkanı Sevgi Özçakır ile çok sayıda vatandaş katıldı.  

Bakan Schmalfuss ve Belediye Başkanı Manow, Hasan ve Hülya Özkalp çiftine ait Türk marketinin 
önünde vatandaşlara, üzerinde "Kadına Şiddete Hayır" yazılı poşetler dağıttı ve şiddet gören kadınlara 
yardım eden KIK adlı kuruluşu tanıttı.  

Schmalfuss, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınlara yönelik şiddet oranının hala yüksek 
olduğuna dikkati çekerek, "Almanya'da her 4 kadından biri, ne yazık ki yaşamının bir bölümünde bir 
şekilde şiddete maruz kalmaktadır. Aile içi şiddeti görmemezlikten gelemeyiz. Đnsanlara yardım 
önerileri sunmamız gerekir" diye konuştu.  

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletine bağlı kentlerde 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" eylem haftası kapsamında 400 bin adet poşet ve el ilanı 
dağıtılacağını belirterek, göçmen kadınlar arasında da aile içi şiddetin önlenmesi için Türk toplum 
kuruluşlarından destek istedi.  



Bakan Schmalfuss, şiddete maruz kalan kadınların 0700-99911444 numaralı "KIK yardım hattını" 
arayabileceğini söyledi.  

Schmalfuss ayrıca, 2009'da 9 bin kadının 23 kadın dayanışma evi tarafından bilgilendirildiğini ve 
şiddete maruz kalan yaklaşık 1000 kadının sığınma evlerine yerleştirildiğini kaydetti.  

Türk toplumunun şiddetin her zaman karşısında olduğunu ifade eden Küçükkaraca, "Kadına yönelik 
şiddet sadece Türk toplumunun bir sorunu değil. Toplumun ortak sorunu. Eyaletin Adalet ve Uyum 
Bakanlığı'nın bu kampanyaya destek vermesi sevindirici. Bize düşen görev, şiddete maruz kalan 
kadınlara ulaşabilmek. Bunun için Türkçe danışma hattı da var. Kadınların mutlaka kadın yardım ve 
dayanışma merkezlerine başvurmaları gerekir" dedi.  

TEVGU Başkanı Özçakır, yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da yaşayan Türk kadınların yüzde 
38'inin şiddete maruz kaldığını ve bu oranın Alman kadınlarda yüzde 25 olduğunu belirterek, şiddete 
maruz kalan kadınların en kısa zamanda ilgili mercilere başvurmasını istedi.  

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde yaşayan yaklaşık 17 bin 500 göçmen kökenli vatandaşın 
üçte ikisini kadınlar oluşturmakta.  
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