İnsan ticareti, özellikle cinsel istismar amacıyla kız ve kadın ticareti,
Ceza Kanunu 232. madde ve devamı uyarınca organize suç kapsamına
giren bir suçtur. Fuhuşa zorlamak ve insan ticareti günümüzde en ağır
insan hakları ihlalleri arasında sayılmaktadır. Almanya da uluslararası
kadın ticaretinin hedefi ve transit ülkesi konumundadır.
Mağdur kadınlar uzman danışma merkezlerinde bireysel yardım, kurban bakımı ve kapsamlı danışmanlık ve kişisel refakat sayesinde kurban koruması buluyorlar.
Rottenburg-Stuttgart piskoposluğu bir kurban fonuyla, Baden-Württemberg fuhuşa zorlamaya ve insan ticaretine karşı ittifaktaki işbirliği
yaptığı ortakların sunduğu yardımı tamamlayıcı olarak yardım önlemlerine destek oluyor. Kurban fonu sayesinde piskoposluk, normalde
yardım önlemlerinin finansmanında boşlukların olduğu noktalarda
destekleyici faaliyette bulunabilmektedir.
Rottenburg-Stuttgart Piskoposluğu Kadın Komisyonu,
"fuhuşa zorlama ve insan ticareti kurbanları” konusuyla ilgilendi ve
bu yardım seçeneklerinin daha fazla yaygınlaştırılmasına karar verdi.
Bu broşürde, mağdur kadınların durumlarıyla ilgili profesyonel ve tutarlı
yardım alabilecekleri uzman danışma merkezlerinin dökümünü vermek
istiyoruz.

Fuhuşa Zorlama
ve İnsan Ticareti
Mağdurlara yardım sunun uzman
danışma merkezleri ve inisiyatifler

P İ SKOPOSLUK İ DARES İ T
Kadın Komisyonu

Fraueninformationszentrum (FIZ) Stuttgart/
Kadın Ticareti ve Kadın Göçü Dairesi
Kadınlar için Kadın Bilgilendirme Merkezinin (FIZ) çalışmalarının ağırlık
noktasını bilgilendirme, danışmanlık ve destek oluşturuyor.
Moserstraße 10
70182 Stuttgart
Tel.: 0711 23941-24, -25
Faks: 0711 23941-16
E-posta: fiz@vij-stuttgart.de
www.fiz.vij-stuttgart.de
Link: Einrichtungen/Fraueninformationszentrum/Menschenhandel
Diakonisches Werk im Stadt- und Landkreis Heilbronn
Kadınlar için Danışma Merkezi
Mitternachtsmission Heilbronn
İnsan Ticareti Kurbanları için Uzman Danışma Merkezi
“Mitternachtsmission Heilbronn” kadınlar için danışma merkezinde,
şiddete maruz kalan kadınlara ve toplumumuzun dışında kalan insanlara danışmanlık yapılmakta ve refakat edilmektedir. “İnsan Ticareti
Kurbanları için Uzman Danışma Merkezi” insan ticareti kurbanlarına
ve fuhuş işinde istismar ve şiddette maruz kalan kadınlara destek
olmaktadır. “Mitternachtsmission”daki kadınlar için danışma merkezinde Heilbronn’daki bir kadın ve çocuk sığınma evi ve korunmaya ihtiyaç duyduklarında kadınların kabul edildiği Baden-Württemberg’deki
bir sığınma evi bulunuyor.
Postfach 2638
74016 Heilbronn
Tel.: 07131 3901-491
Faks: 07131 39007-52
E-posta: mitternachtsmission@diakonie-heilbronn.de
www.diakonie-heilbronn.de
Link: Mitternachtsmission
Link: Beratungsstelle für Frauen/Fachberatungsstelle
für Opfer von Menschenhandel

SOLWODI Deutschland e.V.
SOLWODI "SOLidarity with WOmen in DIstress", Zordaki Kadınlarla
Dayanışma kısaltmasıdır. 25 yıl önce hemşire Dr. Lea Ackermann bu
yardım organizasyonunu kurdu. SOLWODI, zor durumdaki kadınlara
yardım eden bir derneğin adı. SOLWODI, seks turizmi, insan ticareti ya
da evlilik acenteleri aracılığıyla Almanya’ya gelen yabancı kadınlar için
başvuru noktası. Dernek, partiler ve dinler üstü çalışıyor.

Dienststelle Kehl
Friedhofstr. 1
77694 Kehl
Tel.: 07851 72244
Faks: 07851 76234
E-posta: freija@diakonie-ortenau.de

SOLWODI – Ludwigshafen Danışma Merkezi
Postfach 21 12 42
67012 Ludwigshafen
Tel.: 0621 5291-277
Faks: 0621 5292-038
E-Mail: ludwigshafen@solwodi.de
www.solwodi.de

Diğer adresler:

Ostalb İletişim Merkezi
Tel.: 07361 64242 ve 07171 32231
www.solwodi.de
Link: Kontaktstellen
FreiJa, Aktiv gegen Menschenhandel
und Zwangsprostitution
Fuhuş çevresinde cinsellikle bağlantılı şiddet deneyimi yaşayan kadınlar
için uzman danışmanlık merkezi. Burada, fuhuşa zorlanan, bu şekilde
istismar edilen ve ayrılması engellenen kızlar ve kadınlar destekleniyor.
Diakonieverein beim Diakonischen Werk
FDiakonieverein beim Diakonischen Werk
Freiburg im Breisgau e.V.
Schwarzwaldstr. 24
79102 Freiburg
Tel.: 0761 7671-255
Cep telefonu: 0160 94618147
Faks: 0761 7075-262
E-posta: freija@diakonie-freiburg.de
www.diakonie-freiburg.de
Diakonisches Werk im Ortenaukreis

Diakonisches Werk Württemberg
Baden-Württemberg fuhuşa zorlama ve insan ticaretine karşı birlik koordinasyon merkezi
Heilbronner Str. 180
70191 Stuttgart
Tel.: 0711 1656-255, -281
Faks: 0711 165649-255
E-posta: urban.t@diakonie-wuerttemberg.de
E-posta: frauenschutz@diakonie-wuerttemberg.de
www.diakonie-wuerttemberg.de
Link: verband/landesgeschaeftsstelle/
buendnis-gegen-zwangsprostitution-und-menschenhandel

