
 

Basın duyurusu 
 
Yıllık rapor: “Scheherazade” konut projesi genç kad ınları zorla evlilik 
tehdidinden ba şarıyla koruyor. 
 

• Proje, Bavyera’da ya şayan zorla evlilik ma ğdurlarına veya zorla evlilik 
tehdidi altındaki genç kadınlara kriz durumunda sı ğınma olana ğı sunuyor. 

• Proje, 500’ün üzerinde gece güvenli sı ğınma imkanı sundu: Zorla evlili ğe 
ve ailelerden gelen tehdide kar şı koruma. 

• Projeye, acil yardım numaramız 0800 4151616’yı ücre tsiz arayarak veya 
www.scheherazade-hilft.de internet sitesi üzerinden  ulaşabilirsiniz. 

 
Bavyera, 28 Mayıs 2013 – Bavyera’daki konut projesi Scheherazade, kuruluşundan bir 
yıl sonra yaptığı değerlendirmeyle sunduğu yardımların başarısını ortaya koydu: 
Yaşları 18 ile 21 arasında değişen zorla evlilik mağduru veya zorla evlilik tehdidi altında 
bulunan genç kadınlar, burada kendilerine sığınacak bir yer buluyor. Konutun 2012 
yılının Ağustos ayında tamamlanmasından bu yana, birçok genç kadın burada 513 
gece güvenli bir sığınma imkanı buldu. 
 
Scheherazade projesinin bugüne kadar yardım ettiği kadınların yarısı, somut bir zorla 
evlilik tehdidinden dolayı buraya sığındılar; planlanan bu evlilikler engellenerek bu 
kadınların hepsine yardım edildi. Geriye kalan kadınların da hemen hemen tamamı, 
akrabaları tarafından sözde “namus” nedenleriyle kendilerine yöneltilen tehditten 
korunacak bir yer arıyordu. Bir kadın ise, başvurduğunda zorla evlendirilmiş 
bulunuyordu. 
 
Kadınlar ve onlara yardımcı olanlar için danı şmanlık hizmeti 
Scheherazade bünyesinde acil tehdit altında bulunan 3 kadın için yer bulunduruyor; bu 
kadınlara projede 10 haftaya kadar kalabilme imkanı sunuyor. Bu süre zarfında 
kadınlara yoğun bir destek vererek eşlik ediyor. Proje müdürü Juliane von Krause, 
“Kadınlar Scheherazade projesinde bürokratik engeller olmadan, hızlıca yardım ve 
korunmaya ulaşıyor,” diyor ve ekliyor: “Aynı zamanda, duyarlı üçüncü kişilere ve 
kadınlara bu zor durumlarında yardımcı olan yakınlarına da danışmanlık hizmeti 
sunuyoruz.” Çünkü kadınlar çoğu zaman projeye kendileri başvurmuyorlar: 
Scheherazade ile iletişime geçenler, çoğunlukla yardım kuruluşları, polis, okul 
görevlileri veya arkadaşlar oluyor. 
 
Bu kadınların büyük kısmı Almanya’da doğup büyümüş olmalarına rağmen, kendilerinin 
veya ebeveynlerinin kökenleri evlilik konusunda rol oynamaya devam ediyor: Projenin 
yardım ettiği mağdurların çoğu Türkiye veya Afganistan’la ailevi ilişkileri olan kadınlar 
oldu. Kadınların ailelerinin göç ettikleri ülkeler arasında ayrıca Pakistan, Somali, 
Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan ve Arnavutluk/Kosova da bulunuyor. 
 
Önce tehditten kurtulmak, sonra gelece ği planlamak 
Güvenlik nedeniyle adresi açıklanmayan korunma evi, huzur içinde gelecek planları 
yapma olanağı sunuyor. Proje yetkilisi von Krause, sığınan genç kadınlarla yaptıkları 
yoğun görüşmelerde onlarla birlikte bir gelecek vizyonu oluşturduklarını belirtiyor.  
Projede belirli bir süre kaldıktan sonra şu üç senaryo söz konusu oluyor:  



 

1. Bugüne kadar destek verilmiş kadınların yaklaşık yüzde 40’ı –Scheherazade 
oluşumunun müdahalesi ve tehlike değerlendirmesinin ardından– evliliğe 
zorlanmayacakları önkoşuluyla ailelerine geri döndü. Proje, genç kadınlar 
evlerine dönerken aracı bir kişinin bundan sonraki gelişmeleri takip etmesini 
garanti altına alıyor. 

2. Yaklaşık aynı oranda kadın, ailelerinin evinden ayrılıp kendi evlerine, bir kadın 
sığınma evine ya da bir öğrenci yurduna yerleşmeye karar verdi. 

3. Olası diğer bir senaryo ise, projeden ayrılan kadına akraba veya arkadaşlarının 
yanında güvenli barınmanın sağlanması. 

 
Somut bir örnek: Feride (19 ya şında) 
Scheherazade, 19 yaşındaki Feride’ye şöyle yardımcı oldu: Ailesi, eğitime büyük önem 
veren Feride’yi Türkiye’de yaşayan biriyle evlendirmek ister. Feride damat adayıyla 
tanışır, ancak Almanca bilmeyen ve eğitim sahibi olmayan biriyle evlenmek istemez ve 
bu evliliğe karşı çıkar. Ailesi bunun üzerine Feride’ye yoğun şiddet uygular. Meslek 
okulu öğretmeninin genç kadının vücudundaki şiddet izlerini fark etmesi üzerine, okulun 
sosyal hizmetler uzmanı Feride’nin Scheherazade ile temas kurmasına aracılık eder. 
 
Birkaç telefon görüşmesi ve konut projesinin güvenliğine dair kuralların 
açıklanmasından sonra Feride’ye projede bir sığınma yeri verilir. Eğitmeni anlayış 
göstererek eğitimine bir süre ara vermesini sağlar. Feride aile evinden uzun vadeli bir 
ayrılışı düşünmediğinden araya güvenilir kişiler sokulur. Bir teyze ve büyükannenin 
araya girmesiyle Türkiye’deki düğün iptal edilir, Feride bir kaç hafta sonra ailesinin 
yanına döner. Okulun sosyal hizmetler uzmanı, yeni bir şiddet veya evlilik planı 
durumunda müdahalede bulunabilmek üzere Feride’yle halihazırda bağlantı halinde 
bulunmaktadır. 
 
Şehrazat yardımınızda 
Şehrazat, Bavyera’da yaşayan, zorla evlilik mağduru veya zorla evlilik tehdidi altında bulunan genç 
kadınlara sığınma imkanı sunan bir konut projesidir. Projede kalınan süre boyunca sosyal pedagoglar bu 
kadınlara yoğun bir destek verir. Geceleri veya hafta sonları hemen ulaşılabilinen bir acil servis mevcuttur. 

Projeyi “Stop dem Frauenhandel” (Kadın Ticaretine Son) gGmbH yürütüyor. 
 
Acil yardım numaramızı mağdurlara iletmek, onları sunduğumuz hizmet hakkında bilgilendirmek hayat 

kurtarır, şiddeti önleyebilir.  
Acil yardım numarası: 0800 4151616 (tüm sabit hatlar ve cep telefonlarından ücretsiz arama) 
E-posta: kontakt@scheherazade-hilft.de , Daha fazla bilgi için: www.Scheherazade-hilft.de  

 

STOP dem Frauenhandel gGmbH   Liga Bank München  IBAN: 

Verwendungszweck:   BLZ 75990300   DE 08750903000002298201 

Spende Scheherazade    Konto 2298201   BIC: GENODEF1M05 

 

Basınla ili şkiler için 

Antje Rudolph, Telefon: 040 63692981, E-posta: ar.bayern@outlook.de 

 

Şehrazat yardım ediyor 

Juliane von Krause, Genel Müdür   Stop dem Frauenhandel Ökumenische gGmbH 

Telefon: 089 38534454    Schwanthalerstraße 79 

E-posta: Juliane.vkrause@jadwiga-online.de  80336 München 


