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Dreptul la o viață 
fără violență 

În Germania toți oamenii 
au aceleași drepturi fun-
damentale. Orice femeie* 
are dreptul să decidă 
asupra propriei vieți, să 
vorbească și să acționeze 
liber, să ia decizii pentru 
sine însăși.

Ce este violență?
În Germania cuvântul 
„violență” se referă la 
umilire, insultare, lovituri, 
amenințări, control, izolare, 
constrângere sexuală și 
viol. Toate acestea sunt 
forme corporale, psiholo-
gice sau sexualizate de 
violență. Dacă în familia 
dumneavoastră suferiți 
aceste forme de violență 
din partea soțului sau din 
partea altor membri adulți 
ai familiei, atunci aceas-
ta se numește violență 
domestică.

Sprijin împotriva  
violenței domestice



Adăpostul pentru femei / Centrul de consiliere pentru femei din 
aproprierea dumneavoastră:

Ce puteți face îm-
potriva acesteia? 
Este important să știți că 
nu aveți nicio vină! Nu 
aveți niciun motiv să vă 
rușinați și vă puteți apăra! 
Aveți dreptul la o viață fără 
violență!
 
Dacă aveți nevoie de  
sprijin, puteți contacta:

• Adăpostul pentru femei/
Centrul de consiliere 
pentru femei/Telefonul 
de urgență pentru femei

• Linia telefonică federală 
de ajutor pentru femei 
0800 116 016 

• Poliția 110 
 
Angajatele centrelor de 
sprijin pentru femei au 
multă experiență și vă 
informează cu privire la 
modalități de ajutor și 
protecție.

Adăpost pentru 
femei 
Adăpostul pentru femei 
oferă protecție, distanță și 
liniște femeilor și copiilor 
care au căzut victime 
violenței domestice. 
Adăpostul pentru femei 
este un loc anonim în care 
dumneavoastră și copii 
dumneavoastră vă puteți 
mișca liber și pe care, la 
nevoie, îl puteți părăsi. 

În funcție de dorințele 
dumneavoastră, mutarea 
din adăpost este oricând 
posibilă. În timpul șe-
derii dumneavoastră, o 
angajată a adăpostului vă 
sprijină în plănuirea urmă-
torilor pași și vă ajută cu 
întrebările dumneavoastră 
sau cu alte probleme. 
Aceasta vă poate și însoți 
la programări cu autorități-
le publice. 
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