
Asian Against Domestic 

Abuse
AİLE İÇİ ŞİDDET  VE AMERİKA’DAKİ HAKLARIMIZ



AADA nedir?

 AADA 2001 yılında Houston, Texas’da kuruldu

 Houston ve civarına hizmet vermekte

 Asya kökenli kişiler için aile içi şiddet mağdurlarını koruyan ve kollayan bir organizasyon

 Mağdur kadınların özgüvenleri için psikolojik destek

 Ekonomik özgürlükleri için eğitim imkanları

 Hukuki danışmanlık hizmetleri



Misyonumuz

Asya kökenli bireylerin eşit ve sağlıklı aile ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için 

toplumu bilinçlendirerek, destek grupları oluşturarak, toplum bilincini geliştirip benzer 

amaçları güden organizasyonlar ile işbirligi yaparak calışan; kadına karşı şiddeti 

önlemeyi misyon edinen bir organizasyonuz.



Aile Şiddeti nedir ?

Ailede bir eşin diğer eşe veya diğer aile bireylerine  kasıtlı gözdağı 

verecek şekilde kötü muamele etmesidir. 



Aile içi Şiddetin Çeşitleri

 Fiziksel 

 Cinsel

 Duygusal

 Psikolojik

 Ekonomik

 Göçmenlik  Statütüsüne Dayalı



Fiziksel Şiddet

 İtmek- Dürtmek

 Köşeye sıkıştırmak

 Tırmaklamak, çimdelemek

 Tokat atmak, tekmelemek

 Isırmak, boğazını sıkmak

 Zorla yedirmek veya yemek yemeye engel olmak

 Obje fırtlatmak

 Silah kullanmak 

 Arabayı üzerine sürmek



Cinsel Şiddet

İsteğiniz dışında gerçekleşen tüm cinsel temaslar



Duygusal Şiddet

 Hoş olmayan isim takmak

 Sürekli negatif olarak eleştirmek 

 İğnelemek

 Aşağılamak

 Hor görmek

 Küçük düşürmek

 Yalnızlığa mahkum etmek 



Psikolojik Şiddet

Karşısındakini kasıtlı olarak psikolojik olarak zarar vermek

Korku ve yıldırma ile karşısındakine manupile edecek her türlü davranış



Economik Şiddet

 Temel ihtiyaçlarını karşılamamak

 Maddi olarak kendisine bağımlı hale getirmek

 Ekonomik özgürlüğünü kısıtlamak

 Kendine ait mülk ve finansal varlıklara el koymak

 Eşinden habersiz finansal enstitülerden eşinin adına kart çıkartmak veya kullanmak

 Eşinin kredi skorunu düşürmek



Göçmenlik Statüsüne Dayalı Şiddet

 Ingilizce öğrenmesine engel olmak

 Ona gerekli olan eğtimlere engel olmak (örnek: vatandaşlık sınavı, ehliyet)

 Göçmenlik statüsünü tehdit unsuru olarak kullanıyorsa

Koruyucu Kanun: Violence Against Women Act (VAWA)



Güvenlik Tedbirleri

 Kendinize ait hesaplar açın (örnek: banka kredi kartı, email)

 Güvenli bir yere para, giyim ve kullanıyorsanız ilaçlar bırakın

 Kendinize ait gerekli olacak her türlü belgeyi saklayın ya da fotograflarını çekin

 Aldığınız her türlü delili mutlaka güvenli bir yerde saklayın (icloud veya arkadaş)

 Bulunduğunuz bölgedeki shelter ve yardım kuruluşlarını belirleyin

 Elektronik aletlerinizin güvenliğinden emin olun ve bu konuda yardım alın



Fiziksel Şiddete uğradığınızda 

 Polis çağırabliyorsanız çağırın 

 Her şeyin fotograf çekin ve ses kaydı alabiliyorsanız alın

 Kendinizi güvende hissetmenize sağlayacak davranışlarda bulunun

 Bulunduğunuz bölgedeki savcıya başvurup uzaklaştırma talebinde bulunun

 Evinizde kalıyorsanız komşularınıza ve yakın dostlarınıza haber verin

 Evinizin anahtarını mutlaka değiştirin

 İşyeriniz de patronunuza ve iş arkadaşlarınıza haber verin



Nereye Başvurmak Gerekir

 National Domestic Abuse Hotline: 1-800-7997233

 Asian Against Domestic Abuse : 713 339 8300

 713 974 3743

www.aadainc.org

ayda@aadainc.org


