ENGLISCH

No means no. That’s the law.
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NO m e a n s n o
On 10 November 2016, a new
improved law on sexual offences
came into force. The law makes
sexual assault a punishable offence
if it is committed against the
recognisable will of a person.
All non-consensual sexual acts can
now be reported and prosecuted
(§§ 177–179 StGB, §184i StGB)
You have a right to
sexual self-determination
That means: when you say “NO”,
it counts! Never mind where you
are or what time of day it is. Sexual
assault can be committed any
where, including in partnerships, in
the workplace or by “friends” and
relatives. You can fight back, even if
the assault took place longer ago.
Assaults in public
The new law now also makes sexual
harassment an offence. Women
and girls often find themselves
being touched, groped or seriously
sexually harassed in public. These
assaults can now be reported and
prosecuted.

Unable to resist?
Women with disabilities experience
sexual assault more often than
women without disabilities. The
perpetrators feel confident because
their victims are perhaps less able
to resist and because sometimes
they are unable to tell others what
has happened. The new legal
provisions impose tougher penalties for assaulting a person with
disabilities.
For more information please visit
www.nein-heisst-nein-berlin.de

TÜRKISCH

H a yı r , h a yı r d e m e k t İ r
10 Kasım 2016 tarihinde yeni,
iyileştirilmiş bir Cinsel Suçlar Ceza
Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu
yasaya göre kişinin açıkça iste
mediğine rağmen gerçekleşen
cinsel saldırı bir suç oluşturmakta
dır. Uzlaşılarak yapılmayan her
türlü cinsel eylem için suç duyurusunda bulunulabilir ve ceza
hukuku kapsamında takip edilebilir.
(Ceza Kanunu §§ 177–179, Ceza
Kanunu §184i)
KEND İ C İ NSEL TERC İ HLER İ N İ Z İ
BEL İ RLEME h a k k ı n ız v a r :
Bu şu demektir: HAYIR’ınız önemli!
Nerede ve ne zaman olursa olsun,
hiç fark etmez. Cinsel saldırılar
her yerde olabilir, partnerlikte ve
işyerinde de olabilir ya da
“arkadaşlar” ve akrabalar tarafın
dan gerçekleştirilebilir. Olay çok
önceden gerçekleşmiş olsa bile
bunun hesabını sorabilirsiniz.

Hayır, hayır demektir. Bu artık bir kanundur.
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K a m uy a a ç ı k ALANLARDAK İ
saldırılar
Ayrıca yeni yasa ile cinsel taciz suç
unsuru olarak kabul edilmiştir.
Özellikle de kamuya açık alanda
kadınlar ve kızlar sıkça yabancı
şahısların elle tacizine, temasına
ve/veya cinsel tacizine uğramakta
dır. Bu saldırılar ile iligli suç
duyurusunda bulunulabilir ve ceza
takibi yapılabilir.
Karşı koyma gücünüz yok mu?
Engelli kadınlar engelsiz kadınlara
göre cinsel saldırılarla daha fazla
karşı karşıya kalmaktadır. Failler
mağdurun kendini çok fazla savunacak gücü olmadığı ve belki de
bazen bunu başkalarına bildirme
imkanları olmayacağını zannederek bu durumlardan faydalanmaya çalışmaktadır. Yeni yasal
düzenlemeler ile engelli kişilere
karşı saldırılara daha ağır cezalar
verilebilir.
Daha fazla bilgi için bkz.
www.nein-heisst-nein.de

no means no – always and everywhere. Sexual
acts against the will of a person are punishable.

FACHSTELLE
GEGEN SEXUALISIERTE GEWALT
AN FRAUEN*

Hayır, hayır demektir – her zaman ve her yerde.
Bir kişinin iradesine karşı cinsel eylemler suçtur.
LARA, Fuggerstraße 19, 10777 Berlin
Beratung, telefonische Hotline, Terminvergabe
Montag bis Freitag von 9 - 18 Uhr
beratung@lara-berlin.de
www.lara-berlin.de

www.nein-heisst-nein-berlin.de
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