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Cunoaşteţi cazuri ca acestea? 

 Doamna A. (26) a fost bătută în noaptea trecută de soţul ei. Nu este prima oară 

câns s-a întâmplat asta. O vecină a sunat la poliţie, care l-a alungat pe bărbat timp 

de 10 zile din locuinţă. Doamna A. nu ştie ce se va întâmpla de acum încolo. Ea 

vine din Nigeria şi locuieşte doar de un an în Germania. Ei îi este frică că îşi poate 

pierde dreptul de reşedinţă dacă îşi părăseşte soţul. 

 Doamna B. (35) s-a despărţit de un an de soţul ei violent. El o pândeşte în schimb 

în permanenţă şi o ameninţă. În plus, ea încearcă acum să primească custodia 

deplină pentru copiii comuni.  

 Doamna C. (51) este hărţuită de câteva săptămâni telefonic şi prin SMS de un 

coleg de serviciu. Ea i-a spus de mai multe ori deja în mod clar că nu îşi doreşte 

niciun contact privat. 

 Fiind copil, doamna D. (44) a fost agresată sexual de către antrenorul ei. E 

împovărată de frici, coşmaruri şi probleme în relaţia ei cu bărbaţii.  

 Fata E. de 16 ani a fost violată de un băiat de aceeaşi vârstă după o petrecere. Ea 

se simte vinovată. Are gânduri sinucigaşe din cauza ruşinii şi scârbei. 

Acestea sunt doar câteva exemple de violenţa pe care femeile o pot întâlni. Foarte 

multe femei sunt victime ale umilinţei, a violenţei fizice, sexuale sau economice a 

bărbaţilor.  

Aţi trăit ceva asemănător? 

Sau cunoaşteţi pe cineva care a fost victimă şi doriţi să o ajutaţi? 

În acest caz vă sprijinim cu plăcere! 

 

Locuiţi în regiunea Göttingen? Atunci vă putem consilia personal cu multă plăcere.  

Locuiţi în altă parte? În acest caz, găsiţi aici lista angajatelor competente care lucrează 

în apropiere de dumneavoastră:  https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/hilfe-vor-

ort.html 

 

Noi suntem o echipă formată din angajate care sunt pregătite foarte bine din punct de 

vedere psihologic, pedagogic şi terapeutic. La noi lucrează numai femei.  
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Consiliere şi sprijin 

E nevoie de curaj să apelaţi la ajutor.  

Multe persoane care au suferit se ruşinează şi au sentimente de vinovăţie.  

În schimb vina o poartă doar făptaşul care atacă şi produce violenţa. 

Nu trebuie să înfruntaţi singur/ă experienţa de violenţă prin care aţi trecut! 

Aveţi dreptul la ajutor! Chiar dacă 

 violenţa s-a petrecut cu mult timp în urmă sau mai durează încă 

 chiar dacă vreţi să depuneţi reclamaţie la poliţie sau nu 

 dacă credeţi că nu v-aţi apărat destul  

 ce naţionalitate aveţi 

 ce orientare sexială aveţi sau ce identitate aveţi 

Oferta noastră de consiliere este pentru femei care au suferit din pricina violenţei 

sau pt. persoanele din anturajul lor (femei şi bărbaţi). 

 

Oficiul nostru de consiliere pt. copii şi tineret sprijină fetele şi băieţii şi persoanele din 

anturajul lor (Kinder- und Jugend-Beratungsstelle phoenix (www.phoenix-

goettingen.de). 

 

Ne vom face timp pentru dumneavoastră. La telefon, într-o discuţie personală sau într-

o discuţie video-chat. Noi vă vom asculta şi vă luăm în serios. Împreună cu dvs. vom 

încerca să găsim o soluţie ca să putem pune capăt violenţei ca să puteţi să vă simţiţi 

din nou bine şi în siguranţă. Vă vom sprijini prin discuţii şi vă vom da informaţii. 

Nu vă vom forţa să faceţi ceva în această privinţă (de ex. să faceţi reclamaţie sau să 

vă părăsiţi partenerul). 

Hotărârea vă aparţine numai dumneavoastră.  

Noi nu vom face nimic împotriva voinţei dumneavoastră. 

Noi suntem obligate să păstrăm secretul profesional. 

Consilierea este gratis şi se poate face anonim, dacă doriţi acest lucru. 

Se poate face cu ajutorul unei translatoare. 

 

Sunaţi-ne la telefonul 0551 / 44684 

 

Sau vă adresaţi liniei telefonice naţionale împotriva violenţei contra femeilor la 

tel. 08000 116016. Aici veţi fi consiliate în mai multe limbi. 

 

Femeile, care sunt în pericol acut, se pot refugia oricând în casa pentru femei 

Frauenhaus (în Göttingen  0551 – 52 11 800) sau pot suna la Poliţie ( 110). Poliţia 

poate-i interzice unui agresor să revină în locuinţă pentru maxim 10 zile.  
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