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Eşcinsellere karşı şiddet Bu iyi bir şey değil! 
 

MANEO- eşcinsellerin şiddet karşıtı projesinin tanıtımı  
 
 
İçerik 
 
Önsöz 

Klaus Wowereit, Berlin Hükümet eden Belediye Başkanı 
Bastian Finke, Maneo proje Başkanı 

 
Neden MANEO? " I will survive!" "Yaşamak istiyorum!" 
MANEO'nun çalışmaları. MANEO nasıl çalışır? 
MANEO nasıl yardım eder? Şiddet mağdurlarına yardımcı olur. 
Haydi, iş başına! MANEO'nun hoşgörü kampanyası. 
Homofobi "İbne misin nesin?" 
Kurban olan erkekler. " Kurban mısın nesin?" 
MANEO yardımcı olur ve yapılanları belgeler. "Pis ibne!" 
MANEO duygularımızı ciddiye alır. "Bu kadar naz yeter!" 
Metro ve trenlerde korku. "Biz ibnelerden nefret ederiz." 
Bir mağdur anlatıyor. "Bir şeyler hep kalır." 
Kendini güven de hissetmek için nasıl davranmak gerekir?  
Maneo gece gündüz sorunlarınızla ilgilenir. 
İnternetteki tehlikelere dikkat! Tanımadığınız kişilerle buluşmayın! 
MANEO uluslararası bir ağ kurmuşturve çalışmaları bu yöndedir. 
MANEO haklıdır. Yasalar bizi korur. 
Kim, ne, ne zaman ve nerede? MANEO hakkında kısa bilgiler. 
Foto galeri/ MANEO'dan görüntüler 
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ÖNSÖZ 
 
Uzun yıllardır MANEO'nun şiddete maruz kalan kişilere son derece profesyonel bir 
şekilde yardımcı olmasını ve projenin aydınlatma kampanyasını sempati ve saygıyla 
izliyorum. Berlin hoş görüsüyle tanınan bir kent buna rağmen gay ve lezbiyenlerin 
kentte dışlanmadan yaşayabilmeleri için yapılması gereken çok iş var. 
Ayrıca bu insanların danışacağı ve yardım alabilecekleri mekânlar açılmalıdır, bunun 
yanı sıra toplumu da aydınlatmaya devam etmemiz gerekiyor. 
MANEO'nun şiddeti önleme kampanyası son derece ciddi, önemli ve saygıya değer 
bir çalışmadır. Senato MANEO Projesini 1990 yılından beri madden 
desteklemektedir. Maneo'nun Danışma ve Hoşgörü kampanyası Alman Piyango 
Vakfı tarafından da yardım almaktadır. Böylece Berlin hoşgörülü ve dünya ya açık bir 
kent olduğunu bir kere daha ispatlamıştır. 
Siyasi yaşama katkıları olan herkesin eşcinsellere karşı kullanılan şiddet ve dışlama 
olaylarına dur demelerini diler, MANEO'nun şiddete karşı olan kampanyasını 
desteklemelerini ümit ederim. 
 
Klaus Wowereit, Berlin Hükümet eden Belediye Başkanı 
 
 
Berlin deki Mann-O-Meter derneğinin "Eşcinseller Şiddete karşı Kampanyası MANEO 
"19 senedir faaliyetlerini sürdürmektedir. Her gün telefonlarımız durmadan çalıyor. 
Geçen sene arkadaşlarımız 300 şiddete maruz kalmış kişiye yardımcı oldular. Proje 
çalışmalarının önemli bir bölümü Berlin ve çevresinde eşcinsellerin uğradığı şiddet 
olaylarının belgelenmesidir. Toplum eşcinsellere karşı kullanılan şiddeti önemsemiyor 
bizim çalışmalarımız bu bilinmeyen olayların sayısını açığa çıkarıyor. Böylece yapılan 
şiddete en iyi şekilde karşı koyabiliyoruz. Homofobiyi yenebilmek için en önemli 
görevimiz kişilere karşılaşacakları tehlikeleri anlatmak ve bağımsızlaşma konusun da 
yardımcı olabilmektir. 
Çalışan tüm arkadaşların ve gönüllü yardımcıların önemli katkılarıyla bu proje yıllardır 
çalışmalarını ayakta tutabilmektedir. Projemiz adına kendilerine sonsuz 
teşekkürlerimizi sunmak isterim. 
Projemizi geliştirmek ve devam ettirebilmek için her sene yeniden maddi ve manevi 
yardımlarınıza ihtiyacımız var. 
 
Bastian Finke, MANEO proje Başkanı 
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NEDEN MANEO? 
 
"Yaşamak istiyorum" 
 
MANEO kavramı Latinceden kaynaklanır ve yaşamaya devam ediyorum 
anlamına gelir. Geçmişte ve gelecekte ne olduysa olsun ben bunları aşıp yaşamaya 
devam edeceğim. Gloria Gaynor "I will survive" adlı meşhur disko parçasında böyle 
der. Bu parçanın meşhur olduğu dönemde gaylerin ve lezbiyenlerin durumları çok 
zordu. Son 10 yılda Almanya da eşcinsellerin yaşam ortamları düzeldi. Daha 
değişecek çok şey var yine de. Hala sokakta "pis ibne " diye hakarete uğramıyor 
musun? Maalesef lafla ve kaba güçle şiddet hala günümüzde bir gerçek. Bize sadece 
karşı koymak kalıyor. 
 
 
En önemli küfür 
"İbne" kavramı hala okul avlularında en çok kullanılan küfürdür. Tabi bu eşcinsellerin 
geçmişe göre daha fazla ortada gözükmelerinden de kaynaklanıyor. Toplumda ki 
yerleri için mücadeleyi kazandılar. Hem tanınan hem de sataşılan biri oldular. 
Gençler schwul kavramını yumuşak, garip veya tuhaf anlamında kullanıyorlar. 
Önemsiz diye düşünebiliriz ama hayır çünkü temelde insanı küçük düşürme isteği 
yatıyor. Özellikle gençler kendi güçlerini ve erkekliklerini vurgulama amacına 
eşcinselleri kurban edercesine kullanıyorlar. Şiddet sözcüklerle başlar, maalesef en 
çok kullanılan ikinci küfür de "pis ibne"dir. 
 
 
Şov yapılmaması gereken alanlar 
Her eşcinsel nereler de rahatsız edilmemek için sevgilisini öpmemesi gerektiğini iyi 
bilir. Liberal olan Berlin de bile bilinen kent merkezinin dışındaki mekânlar da göze 
batmamak gerekiyor. Gay olduğum yüzümde yazılı değil ya! Tüm dikkatlere rağmen 
yüzüne yumruk, kaburgalarına tekme yersen ve küfürler de ruhunu zedelerse ne 
olur? MANEO tüm bu acıları kimse tek başına çekmesin der. Eğer nereye 
gidebileceğini ve bu tür olayları kiminle paylaşacağını bilmiyorsan, şiddete maruz 
kalanlara MANEO sahip çıkar. Burada sizinle baş başa veya telefonda konuşacak 
birileri bulunur. Sadece bu kadarla da kalmaz. 
 
 
MANEO’NUN ÇALİŞMALARİ 
 
 
MANEO neler yapıyor 
 
MANEO Berlin Nollendorf Platz Metrosu yakının da bulunan eşcinseller için Danışma 
ve Dayanışma Merkezi Mann-O-Meter'in çatısı altında ama bağımsız çalışan bir 
projedir. Mann-O-Meter Berlin-Schöneberg teki eşcinsel kuruluş ve mekânlarının 
yoğun olduğu bölgenin merkezindedir. İki büromuz da her gün saat 17- 19 arası 
açıktır ve telefonla aranabilinir. Bir fincan kahve içmeye her an gelebilirsiniz. Veya 
anonim kalmak isteyenler bize internet üzerinden ulaşabilir:www.maneo.de. 
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MANEO projesinde çalışan elemanlar ve gönüllü hizmet verenler bir bütünü 
oluşturur. Bu ara bir proje yöneticisi, askerlik yerine sosyal hizmet veren bir kişi ve on 
gönüllü projemizde çalışıyor, bunlar genelde telefon işlerine bakarlar ve hafta sonları 
da ilk kişisel danışma ya gelenlerle ilgilenirler. 
 
 
Hedef alınan gruplar 
MANEO eşcinsel veya biseksüel oldukları için şiddete uğrayan veya aile içi şiddet 
kurbanı olan kişilere hizmet verir. Şiddet tabiî ki eşcinsel çiftler arasın da da vardır. 
Bu tür sorunları olan aile fertleri, hayat arkadaşları ve şiddet olaylarının şahitlerine de 
hizmet vermekteyiz. Özellikle bir şiddet olayına şahit olanlarla ilgileniyoruz, çünkü bu 
kişiler korkudan olay yerini hemen terk ediyorlar sonra da sessiz kaldıkları için 
utanıyorlar. Bu yüzden suçluların yakalanması mümkün olmuyor. 
Berlin turistleri, iş arayanları, deneyimsiz kişileri, yeni coming out yapanları yani 
eşcinselliğini ilk defa açıklayan taşralı gençleri mıknatıs gibi çeker. MANEO özellikle 
bu kişiler için bir danışma yeridir. 
 
 
Tavsiyeler ve bunların gerçekleştirilmeleri 
Şiddet kurbanlarına yardım etmek en önde gelen görevimizdir. Şiddete ve ayrımcılığa 
maruz kalmış kişilerle önce konuşarak ve onları dinleyerek sonra da tavsiyelerde 
bulunarak yardımcı oluruz. MANEO aydınlatıcı politikasıyla şiddete karşı önlemler 
alınmasına yardımcı olur. Ayrıca şikâyet edilmeyen suçların listelenmesi de bu 
çalışmanın bir parçasıdır. Eşcinsellere karşı yapılan suçların yüzde 80i polise şikâyet 
edilmez. Bu bilinmeyen sayının açığa çıkması için mücadele veriyoruz. Bize gelen 
tüm bilgileri değerlendirip kamuya açıklıyoruz. Polis okullarında şiddet karşıtı 
seminerler ve eğitim etkinlikleri düzenliyoruz. Artık polis memurları homofobik şiddet 
nedir biliyorlar ve bu konuda hassas davranabiliyorlar. 
 
 
MANEO NASİL YARDİM EDER 
 
 
Şiddet mağdurlarına yardım 
 
Berlin deki Şiddet Karşıtı Proje MANEO 1990 yılında Gay İmdat Telefonu adı 
altında kuruldu. O günden beri gay ve biseksüel erkeklere karşı 3000 şiddet olayı 
açığa çıkarıldı. Çok daha fazla sayıda müracaat eden kişiye yardım edildi. Projemiz 
senede 300 mağdura danışma hizmeti verdi. Homofobik şiddet olaylarını açığa 
çıkardı ve kamuya şiddetten korunma biçimlerini tanıttı. 
 
 
Taraf tutmak 
MANEO'nun kısa ve uzun vadede verdiği hizmetler: Bilgilendirme, danışma, psiko 
sosyal yardım ve sosyal çalışma. Şiddet olayı beş dakika veya beş yıl önce 
gerçekleşmiş olsa bile biz mağdurlara kendi başlarına hareket etmeyi öğretiyoruz. 
Kendine yardım et ki başkası sana yardım etsin. Hedef, korkusuz bir günlük yaşam 
sürdürebilmektir. MANEO taraf tutar, mağdurun yanındadır ve onun hakkını 
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aramasında yardımcı olur. Polise gidip şikâyet etmesi veya çatışmanın mahkeme dışı 
anlaşmaya varması gibi. ( Mağdur-Fail Uzlaşması/ Tazminat) 
 
 
Şikâyet korkusu 
Şiddet mağduru kişiler şikâyet etmede son derece korkak davranırlar özellikle karşı 
taraf eşcinsel değilse. Biz Onlara cinsel yönelimleri doğrultusunda yardımcı olmaya 
çalışıyoruz, müvekkillerimizin istekleri dışında hiçbir şey yapmıyoruz. 
 
 
KAMPANYA BAŞLIYOR 
 
 
MANEO-Toleranzkampagne 
 
Projemiz bu güne kadar Berlin Eğitim, Gençlik ve Spor Senatörlüğünün eşcinsel 
beraberliklerle ilgili müşavirliğinden maddi destek almıştır.1993 yılından beri 
taleplerin artmasına rağmen verilen parasal yardımda önemli bir artış olmamıştır. 
Onun için bağışlarınıza ihtiyacımız var. 
2006- 2009 yılları arasında ilk defa Alman Piyango Vakfı (DKLB) bize bağışta 
bulundu. Böylece biz de projenin Halkla İlişkiler Bölümünü genişletebildik. Bu olanak 
1o yıldır ilk defa büyük bir yankı getiren kampanya yapmamıza neden oldu. 
 
 
Bazı şeyler değişir bazıları asla 
Eşcinsellere karşı şiddet toplumun liberalleşmesine rağmen Berlin de devam ediyor 
ve polise ve adalete sanki meydan okuyor. Hem kent hem de eşcinsel yaşam son 
yıllarda epey değişikliğe uğradı. Buna neden olarak iç ve dış göç ve turizm 
gösteriliyor. Çalışmalarımız gösteriyor ki ne mağdurlar nede şahitler bizim verdiğimiz 
hizmetten haberdarlar. Bu demektir ki bu kişiler ne polisin ne de bizim projenin 
yolunu bulabiliyorlar. Bu kampanyayla verdiğimiz hizmet ve çalışmalarımızı kamuya 
duyurmak istiyoruz. Vakıftan gelen parayla ilk defa Berlin de değişen şartlara 
çabucak ayak uydurmamız mümkün oluyor.  
 
 
 
Cevabımız bilgi, eğitim ve aydınlatmak. 
2006 yılından bu güne kadar Berlin de bir aydınlatma kampanyası sürdürdük. 
Eşcinsellere yönelik şiddet olaylarını gündeme getirdik. Böylece MANEO'nun verdiği 
hizmetleri eşcinsel gruplar arasında da yaygınlaştırdık, bu gruplar arasında bile hafife 
alınan tacizlerin önemini vurguladık. Ayrımcılık ve şiddet ciddiye alınmalı ve hemen 
gereken kuruluşlara bildirilmeli ve cezalandırılmalıdır. Son yıllarda Berlin dünya 
çapında en popüler kentlerden biri oldu. Bizde broşürlerimizi çok dilde yayınlayıp 
dağıtıyoruz. En önemli hedefimiz gaylere karşı taciz olaylarını daha geniş kitlelere 
ulaştırabilmektir. Toplum elde edilmiş haklarımızın korunması gerektiğini bilmeli 
anlamalıdır. Eşcinsellere yönelik şiddetin toplumumuzda yeri yoktur. 
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HOMOFOBİ: 
 
 
"İbne misin nesin?" 
 
Homofobi: bilinmeyen, aşırı hastalıklı bir korkudur, eşcinselliğe ve eşcinsellere karşı 
bir iticilik ve düşmanlıktır. 
 
 
Homofobi gökten düşmez 
Homofobi özellikle fiziksel saldırılar da belli oluyor. Bu saldırılar belirli kişiler 
tarafından yapılır. Alman ceza kanunu saldırı ve tecavüz olaylarını suç unsuru sayar 
ve cezalandırır. Saldırganların bu suçları gaylere ve eşcinselliğe karşı aldıkları tavrı 
gösterir. Bu davranış ve zihniyet toplumsal etkilenmelerden ayrı sadece kişisel bir 
tutum olarak kabul edilmemelidir. Tam tersine bize göre bu davranış biçimleri hem 
kişisel bir biyografiden kaynaklanır hem de toplumun ait olduğu medeniyette ki 
eşcinsel düşmanı olgulardan. Suç işleyen toplumda var olan önyargıları örnek alır. 
Eşcinseller anormal veya hasta gibi görüşler zaten gündemdedir, saldırganlar 
böylece eşcinselleri dövme veya onları soyma hakkına sahip olduklarını savunurlar. 
 
 
Aydınlatma çalışmaları son derece önemlidir. 
Bizim önemle vurguladığımız şu: toplumda eşcinsellere yönelik ayrımcılık ve şiddet 
bir gerçektir ve toplumun her alanında mevcuttur. Onun için bu homofobik düşünce 
ve davranışları yenebilmek için ciddi çalışmalar gerek. Eşcinsellere karşı olan şiddet 
ataerkil toplumların bünyesinde vardır. Erkekler güçlü erkek olma çabası verir ve 
zaten cinsel aydınlatma da yeterli değildir. Bizim bilgilerimiz ve çabalarımız okulda 
verilen bağımsızlık ve aydınlatma derslerine bir katkı sayılır. 
 
 
KURBAN SAYİLAN ERKEKLER 
 
 
Kurban mısın nesin? 
 
"Kurban" kavramı gençler arasında "ibne" kavramından sonra en çok kullanılan 
sözdür. Demek ki "ibne kurban" kullanılan en kötü küfürdür. Mağdur kişilere yardım 
dernekleri gay hareketi gibi sosyal bir harekettir. Yıllardır sivil toplum kuruluşları taciz 
edilmiş, şiddete uğramış kişilerin durumu üzerine hassaslaşmak gerektiğini 
vurguluyorlar. Genelde toplum tacizcilerle ilgilenir gerekirse cezalandırır ama hala 
tacize uğrayanlar haklarını savunmak zorundadır. Bu günlerde gençler ve velileri 
tekrar maço tarzı bir gövde gösterisine başvuruyorlar, güçlü olan haklıdır mantığı ile. 
"Kurbanlar, ibneler" zayıf yaratıklardır. Hangi genç bu durumda yardım almak için bir 
deneğe başvurabilir ki?  
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Kızıl derili acı bilmez 
Gayler öncelikle erkektirler. Erkekler de kurban olamazlar, toplum bunu hala böyle 
görür. Erkek güçlüdür ne yapacağını bilir, güç onun elindedir. O herkesi korkutur, 
ürkütür. Erkek çocukları altı yaşından itibaren bu tavrı benimserler ve yaralanmaz 
olduklarına inanırlar. Bir Kızılderili acı, sancı bilmez. Hetero veya eşcinsel erkek 
çocukları için yaralanma ve incinme diye kavramlar yoktur. Cankurtaran gemilerine 
önce kimi bindirirler? Kadınları, kız çocuklarını ve küçük çocukları.  
Ama istatistikler başka bir çizelge gösteriyor. 
Cinayet, kavgada adam öldürmek, yaralamak, hırsızlık ve benzeri olaylarda 
kurbanların üçte ikisi erkektir. Ama cinsel taciz olaylarında kadınların sayısı erkeklere 
göre on kere daha fazla. 
 
 
Sakın korkak olma 
Erkekler tacize uğrarsa durum zorlaşıyor çünkü onlar hala toplumda geçerli olan 
erkek adam rolünü oynamak istiyorlar ve kişilik sorunu yaşıyorlar. Yardıma 
muhtacım, yaralandım, incindim, kendimi güvencede hissetmiyorum, korkuyorum 
demek bir erkek için son derece zor, gay olsa bile. Ödlek erkek damgasını yemek 
istemiyorlar. MANEO bu sorunlara da el attı, erkeklerin bu yönde de klişelerden uzak, 
bağımsız olmalarını destekliyor. Erkek adam olma zorunluluğu onları 
taşıyamayacakları bir ağır yükün altına sokuyor. MANEO zayıf, incinen erkek olma 
sorununu çözmede de yardımcı olmaya çalışıyor. 
 
 
MANEO YARDIM EDER VE OLAYLARI BELGELER 
 
 
" Schwule Sau" İbne domuz" 
 
Gaylere karşı şiddet korkunç ürkütücü ama maalesef her gün yaşanan bir 
durum. MANEO projemize getirilen tüm şiddet suçlarını belgeledi. Dosyalar doldu 
taştı ama tüm bunlar sadece buz dağının tepesi. Gerçek sayı hala karanlıkta, 
bilinmiyor. 
 
 
Hakarete uğrama, tükürülme, dövülme 
Bize anlatılan eşcinsel düşmanı vakalar düpe gündüz herkesin için de yaşanıyor, 
sokakta, yeraltı treninde vs. Son aylarda basında da başlık olan taciz olayları arttı.  
Temmuz 2008 Friedrichshain Parkında 41 yaşında bir aile babası gay sanıldığı için 
ölesiye dövüldü. Çenesi kırık hastaneye kaldırıldı. Bu zavallı heteroseksüel adam 
hala bu haince dövülmenin sorunlarını yaşıyor. Bir ay sonra yine Friedrichshain' da 
evlerinin girişinde iki eşcinsele şişelerle saldırıldı ve hakaret edildi.  
2008 yılında Tiergarten semtin de birçok gay saldırıya uğradı. 
48 yaşındaki kişi öldüresiye dövüldü, birkaç hafta koma da kaldı. Hastane sonrası 
bile hala bakıma ihtiyacı var. 
Ekim 2008 de 33 yaşında bir kişi yeraltı treninde iki yabancı kökenli genç tarafından 
gay olduğu için herkesin önünde dövüldü. Bu 33 yaşındaki adamın çenesi iki 
yerinden kırıldı, yardıma gelenlere rağmen. Ancak 5 gün sonra hastaneden çıkabildi. 
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Bu olaydan birkaç gün sonra iki lezbiyen Hellersdorf semtinde dövüldü, üstlerine 
spreyle boya fışkırtıldı. Olaya devlet güvenlik el koydu, çünkü polis bu vakanın nefret 
dolu bir homofobik saldırı olduğunu kabul etti.  
Ocak 2009 da 23 yaşında bir genç gay arkadaşıyla Schöneberg semtinde bir bara 
giderken yolda saldırıya uğradı ve başından ağır yaralandı, hemen ameliyata alındı. 
Polis şüpheli şahısları hala arıyor. 
 
Ne tür yardım 
MANEO saldırıya uğrayanlarla olayı tartışır, gereken formaliteleri hazırlar, avukat 
bulmak için aracı olur ve mahkeme gününe kadar kendileriyle ilgilenir. Bazen bu 
süreç birkaç ay uzayabilir. Bu süre zarfında bizim büromuzla bağı koparmayın, 
özellikle bize sağlık durumunuzla ilgili gelişmeleri bildirin. 
 
 
MANEO DUYGULARİNİZİ CİDDİYE ALİR 
 
 
"Çekinmeyin!" 
 
Şiddet duygularda bir kargaşa yaratır. MANEO mağdurlara hizmet veren bir danışma 
yeri olduğundan bu konuları iyi bilir. Gayler sosyal çevrelerin baskısını hemen 
anlarlar. Tekrar erkek adam olmaları gerektiğini bilirler. Yaşanan bu tür sarsıcı, 
ürkütücü olaylardan sonra eski, halledilmemiş sorunlar patlar, gay olduklarını ne 
zaman açıkladılar, ne tür krizler yaşandı, kendi eşcinsellikleriyle nasıl hesaplaşma 
oldu. Korku, utanma ve kızgınlıktan oluşan bir his curcunası yaşanır bu durumda. 
 
 
"Bana ne oluyor?" 
Şiddete uğrayanlar kendilerini yapayalnız hissederler, kimse onları anlamıyor 
zannederler. Bazen de ürkek ve korumasız olurlar. Ya da kullanıldıklarını 
zannederler, polis, sigortalar, medya veya yargı örgütleri tarafından. " Adalet yerini 
bulsun diye ilgileniyorlar, kimse benim gerçekten ne hissettiğimi bilmez " gibi sorular 
vardır kafalarda. Bazıları hatta suçu kendinde arar. "Sende de bir suç payı vardır 
mutlaka baksana ne biçim giyinmişsin, ne tuhaf hareket ediyorsun" diyen dostlarla 
çelişirler. 
 
MANEO şiddet kurbanlarını ciddiye alıyor 
MANEO mağdurların ve olay şahitlerinin korkularını ve sorunlarını son derece ciddiye 
alıyor. MANEO bu şahısların istemediği bir şey doğrultusunda çalışmaz sadece 
onlara mahkemeye nasıl suç duyurusu yapılır, alternatifler nedir üzerine bilgilendirir. 
Deneyimli avukat ve doktorlarla buluşmalarını sağlar. Mahkemeye ve polise giderken 
yanlarında bulunur. 
İlk aydınlatma görüşmesi telefonda yapılır ama internet üzerinden de anonim olarak 
bilgi edinmek, şikâyette bulunmak mümkündür. Nollendorf Platz' daki danışma 
büromuz herkese açıktır. Bilgilendirme görüşmeleri çoğunlukla bu büroda yapılır. 
Gerekirse hastane ziyaretleri de mümkündür. 
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"Lütfen bize yardım edin!" 
Bir sonraki durakta saldırıya uğrayanlar diğer kompartımana geçiyorlar. "Bize yardım 
edin, gay dövmeye çıkmış bunlar!" diye bağırıyorlar. 20 yolcunun sadece üçü "ne 
var" diye ilgileniyor, iki genç adam ve bir genç kadın. Bu kadar ilgi bile saldırıya 
uğrayanlar için sakinleştirici bir durum. 
 
 
Cep telefonuyla görüntü almak 
Sakinlik uzun sürmüyor. Bir sonraki durakta saldırganlar tekrar aynı kompartımana 
biniyorlar. İçlerinden biri cep telefonunu çıkartıp çekim yapmaya başlıyor. En genç 
olan mağdurun başını hedef alıp bir kik boks hareketiyle tekme atıyor, öbür salgınlar 
da sille tokat diğer gay adamı dövüyorlar. 
 
 
Tetikte olan şahitler duruma el koyuyor 
Yolcular treni durduruyorlar. Bir başka yolcu cep telefonuyla polise haber veriyor. Bu 
arada saldırganlar kaçıyorlar. Yolcular yaralılarla polis gelinceye kadar ilgileniyorlar. 
Hasta hanede belli oluyor ki birinin burnu kırımlı, yüzü gözü ve vücudu koyu 
hematomlarla dolu. Diğerin durumu da farklı değil onun da yüzünde hematomlar var, 
bacak ve kaburgalar zedelenmiş. Polis saldırganların izini bulamamış. 
 
 
NASIL DAVRANMAK GEREKIR 
 
 
Kendi güvenin için 
 
Kendimizi her tür tehlikeden korumak için geçerli bir reçetemiz yok tabi. 
Sonradan verilen tavsiyeler şiddet kurbanlarına sitem gibi geliyor."Eğer şöyle 
yapsaydın, keşke şunu da deseydin, kendi suçun." Olay olup bittikten sonra her şey 
kolay gibi gözüküyor. Biz MANEO olarak kimseleri eleştirmiyoruz sadece kişilerin 
özgüven ve özerkliklerini geliştirmelerinde katkıda bulunuyoruz. 
 
 
Kendini kabul et 
Cinselliğin kendine aittir. O senin kişiliğinin önemli bir parçasıdır. Cinsellik sadece 
seks yapmak anlamına gelmez. O kendi değerin ve kişiliğinle iç içedir. Bu konuyu 
kendine yakın bulduğun, güvendiğin insanlarla da paylaş. Özgüvenin varsa ve kendi 
değerini biliyorsan, tehlikeyi sezersin ve yaşamazsın. 
 
 
Kendinden emin ol 
Özgüven insanı hem şiddete karşı korur hem de taciz etmek isteyenlere karşı. 
Kendinden emin olmayı insan öğrenebilir. Çeşitli korunma kursları bu konuda 
yardımcı olur. Temasa geçeceğin kişiler ve kurs adresleri büromuzdan temin 
edilebilinir. 
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Diyalogu sağla 
Güvendiğin kişilerle korkuların ve seni ürküten olaylar üzerine konuş. Biz de bu 
konularda sana yardımcı olabiliriz. Seni dinler beraberce yeni perspektifler ve 
sorunlarına cevaplar bulabiliriz. 
 
 
Polise suç duyurusunda bulunmak 
Tacize uğrayan kişi hemen polis karakoluna gitmekte zorlanır. Gelen tatsız soruları 
cevaplandırmak, saldırganı ihbar etmek, kolay değil ama zorunludur. Kendin için, 
özgüvenin için bu önemlidir, haksızlığa sen uğradın çünkü. İstersen MANEO olarak 
biz bu işleri üstleniriz. Savcılığa suç duyurusu yaparız ve böylece saldırganlar 
aleyhinde dava açılmasını sağlarız. 
 
 
MANEO’NUN TAVSİYELERİ 
 
 
Gece gündüz 
 
Kendini ve başkalarını korumak istiyorsan mutlaka dayanışma göster. 
 
Eğlenmeye giderken sadece ihtiyacın kadar para al yanına. Yabancıların yanında 
para ve değerli eşyalarını anlatma. Değerli takılarını evde bırak. 
 
İçinde kötü bir his varsa, altıncı hissine güven. Korkmak ayıp değildir. Korku senin 
içgüdünü geliştirir. 
 
Geçtiğin yerlere dikkatli bak. Karanlık sokaklardan kaçın. Işıklı ve insan kalabalığının 
olduğu mekânlarda kal. 
 
Geceyi beraber geçirmek istediğin kişiyi arkadaşlarına veya barmene tanıştır. 
 
Tek gecelik seks sadece evde değil aynı zamanda sauna ve otelde de olur. 
 
Bir gecelik seks için eve sadece tek bir kişiyi götür. 
 
Garip bir olayla karşılaşırsan hemen başkalarıyla diyaloga geç ne yapacağına ona 
göre karar ver. 
 
Eğer bir şiddet olayına şahit olursan hemen yardım çağır. Görmemezlikten gelme. 
Polise ve arkasından bize haber ver. 
 
Duruma göre müdahale et ama dikkatini de bozma. (Eğer işin içinde silah varsa bu 
sana da doğrulabilir.) 
 
Saldırganlar çok sayıda ise bir tanesini aklında tut. Eğer kendine emin gözüküyorsan 
bu saldırganları korkutur. 
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Eğer olay yerinde başka insanlar varsa, onlardan yardım iste. Unutma bunlar 
muhtemelen şahit olabilirler. 
 
Barda sana biri dolu bir bardak içki ikram ederse dikkat et, kendi bardağını da gözle. 
 
Alkollü ve uyuşturucu almış kişilerden uzak dur. Fazla alkol ve uyuşturucu gece 
uzarsa uykunu getirir. Evine aldığın kişi bu durumdan faydalanmaya kalkabilir. 
 
 
MANEO ULUSLAR ARASİ ÇALİŞMALAR YAPAR 
 
 
Geniş bir iletişim ağı 
 
MANEO 1992 yılından beri Almanya Şiddet Mağdurları Danışma Merkezleriyle 
profesyonel bir çalışma sürdürüyor. Berlin de Gay ve Lezbiyen şenliklerini 
başlattık(1993- 1998). Tempelhof-Schöneberg te eşcinselleri koruma ve uyum 
fonunun kurulmasında çalıştık(2000).Eyalet mahkemesinde şahitlerin kalabileceği bir 
mekânın oluşması için adli yönetim çalışma grubuyla ortaklaşa çalıştık (2003). 
MANEO bunun yanı sıra birçok çalışma grupları ve uzman heyetlerle de çalışıyoruz 
ki toplumunda birleşebileceğimiz yerlerde isteklerimizi ifade edebilelim. Bizim çalışma 
modelimiz Almanya da Şiddet Karşıtı başka Kuruluşlar tarafından da örnek alınıyor. 
 
 
MANEO Avrupa da 
Çalışmalarımız uluslar arası boyutlarda. Fransa da ki benzeri kuruluş İMDAT-
Homofobi (SOS-Homofobie)ile ortak çalışmalarımız artı. Aynı şekilde Eşitlik vakfı 
(Fundacja Rownosci) ve Homofobiye Karşı Kampanya (KPH-Kampania Przeciw 
Homofoii)adlı kuruluşlarla da çalışıyoruz. Ortak çalışma kararlarını imzalandı. 
 
 
Tolerancja Beyannamesi 
" Avrupa da vatandaşların hür ve dışlanmadan yaşayabilmeleri için tüm güçleri 
bütünleştirdik. Karşılıklı yardımlaşma bizi hedefimize yakınlaştıracaktır. Avrupa İnsan 
Hakları Anlaşması doğrultusunda kin, şiddet ve toplum da ki azınlıklara yapılan 
ayrımcılığa karşı mücadele vereceğiz. İnsan hakları, eşitlik ve azınlıkları korumak için 
ve Avrupa İnsan hakları Beyannamesini savunan insanlarla dayanışma içindeyiz. 
Birleşmiş bir Avrupa'da eşcinsellerin dışlanmasına karşı çıkacağız. Gayler ve 
lezbiyenlerin de sahip olduğu insan haklarına saygı duyulması için mücadele 
vereceğiz. 
 
 
Tolerantia Ödülü 
2006 yılında ilk defa Fransa'da, Polonya'da ve Almanya'da önemli şahsiyetlere 
Tolerantia Ödülü verdik. Bu kişiler nefret ve şiddete karşı ülkelerinde önemli bir 
mücadele verdiler. Bu ödül ortak mücadelemizin sembolü olarak her yıl veriliyor. 
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Örgüt ağlarımız gelişiyor 
2008 yılından beri MANEO COGAM ve TRIANGULO adlı İspanyol örgütleriyle 
çalışmalarını yoğunlaştırdı. Birleşen Avrupada biz de karşılaştığımız engellere 
ortaklaşa mücadele vereceğiz. 
 
 
MANEO HAKLIDIR 
 
 
Adalet bizim yanımızda 
 
Eşcinsellere saygı sadece insanlık veya iyi niyet gösterisi değildir. Alman 
hukuku şöyle der: bir kişiyi eşcinsel olduğu için küçük düşürmek kanun dışıdır ve 
cezası vardır. Buna rağmen kişi böyle bir davranış gösterirse cezalandırılır. 
 
 
Hastalık ta ne demek? 
17 Mayıs 1990 senesinde Dünya Sağlık Örgütü WHO genel kurulunda eşcinselliği 
psişik hastalıklar listesinden çıkardı. Fransız Louis Georges Tin'in teklifi üzerine 
Uluslar arası Gay ve Lezbiyenler Birliği 17 Mayısı homofobiye karşı dünya günü ilan 
etti. 
 
 
Yaşasın Avrupa 
Avrupa Parlamentosu 18 Ocak 2006 da alınan kararında cinsel tercihin dışlanmasını 
yargıladı. Avrupa Birliği üye devletlerine eşcinsel kadın ve erkeklerin maruz kaldıkları 
şiddete karşı korunmalarını önerdi. Homofobiye karşı aydınlatma kampanyalarının 
başlatılması ve şiddet olaylarının listelenmesinin önemini vurguladı. Bu sadece 
Almanya ve Fransa da değil aynı zamanda Polonya ve İspanya'da da uygulanmalı. 
 
 
Genel eşitlik kanunu 
Almanya'da da Koalisyon Hükümeti Avrupa Birliği Anti Ayrımcılık kanunlarının benzer 
bir çeşidini uzun tartışmalar sonucu kabul etti. Medeni hukuk sadece cinsel tercihi ve 
ait olduğu etnik gruptan dolayı değil yaşı, cinsel kişiliği, dünya görüşü ve dininden 
dolayı dışlanmayı da bir suç kabul etti. Hıristiyan Birliği kendi cinsel kişilik le ilgili 
görüşünden taviz vermek zorunda kaldı. Berlin Eyalet Kanunu uzun zamandır: 
"Kimse cinsel kişiliğinden ötürü ne zarar görür ne de tercih edilir ."der. 
 
 
Kabul edilmek 
MANEO Almanya da eşi olmayan, öncelikli projeler başlattı. 1999 da Mete Ekşi 
Ödülü, 2001 yılında medeni cesaret için Berlin CDS Ödülü, 2006 senesinde Şiddete 
Karşı "Chance-Award" Ödülünü aldı. 2003 yılında Berlin Eyalet Komisyonu 
MANEO'nun şiddete karşı mücadele ve çalışmalarını övdü. Her hukuki ve toplumsal 
gelişim bunun için de Anti Dışlanma kanunu da vardır MANEO'nun doğru yolda 
çalışmalar yaptığının bir belgesidir. MANEO artık kendi ödüllerini de veriyor. Yine de 
daha yapılacak işler bitmedi. 
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KISACA MANEO'NUN GÖREVLERİ 
 
 
Maneo kimlere yardım eder 
 
MANEO şiddete mağdur kalmış. gay, biseksüel gençler ve erkeklere veya olay 
şahitlerine ve de onların hayat arkadaşlarına yardım eder. 
Mağdur kişiler kendilerini polis, adalet, sigorta ve medya karşısında yalnız bırakılmış 
hissederler.  
MANEO bu kişilerin korkularını ve dertlerini ciddiye alır. 
MANEO zor durumlarda aydınlatır ve dayanışma gösterir. 
Mağdurların istemediği hiçbir şeyi yapmaz. 
MANEO dava nasıl açılır, ne tür ceza kanunu veya hangi alternatifler vardır 
konusunda yardımcı olur. 
MANEO deneyimli avukat, doktor ve yardımcı kuruluşlarla iletişimi sağlar. 
MANEO poliste ve mahkemede yanınızdadır. Bazen bu tür davalar yaşanan olaydan 
6- 12 sonra başlar. 
Bilgilenme ve yardım almak için önce dava açmanız gerekmez. 
Danışma gizli ve istek üzerine anonim kalır. 
Danışma bir kereye mahfuz veya uzun süreli olabilir. 
Aile fertleri ve olay şahitleri de bu imkânlardan faydalanabilir. 
 
 
MANEO'nun eşcinsellere yönelik şiddet olayları listesi:  
 
Fiziksel şiddet, hırsızlık, şantaj, cinsel şiddet, korkutmak, hakaret etmek, dışlamak ve 
mobing.  
Mağdurlar ve şahitler bu durumda anonim kalarak gay imdat telefonumuzu veya 
e.postamızı kullanabilirler. 
Senede bir kez bize bildirilen tüm olaylar değerlendirilir ve isimler gizli tutulur, rapor 
yazılır ve açıklanır. Bu rapor eşcinsellere yönelik şiddetin boyutunu sergiler ve 
karanlıkta kalan şiddet olaylarının ortaya çıkmasını sağlar. Elde edilen bilgiler 
MANEO'nun şiddetten korunma metotlarını geliştirmesinde önemli bir katkıdır.  
Şiddet olaylarını haber edin! Şahitlik görevini yerine getirin! 
 

İmdat telefonu:030/  216 33 36, Başvuru: meldestelle@maneo.de, www.maneo-
fallmeldungen.de 
 
 
 
MANEO bilgilendiriyor 
 
Eşcinsellere yönelik şiddet olayları ve sonuçları: 
MANEO ayrımcılık ve şiddet olaylarını kamuya açıklar böylece homofobi ve 
eşcinsellere yönelik şiddetin hafife alınmasını engeller. MANEO için bu toplumsal bir 
görevdir ve okullarda ve kamu sektöründe bilgilendirme işlevlerinin gerektiğini 
savunur. Polisin yardımıyla okullarda şiddet karşıtı korunma metotları gösterilir. 

mailto:meldestelle@maneo.de
http://www.maneo-fallmeldungen.de/
http://www.maneo-fallmeldungen.de/
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Broşürler basılıp dağıtılır. MANEO Berlin polisinin eşcinsel yaşam biçimleri dairesi ve 
araştırma ve soruşturma memurlarıyla da çalışmaları vardır. 
Eşcinsel mekânlarda yapılan aksiyonlarla MANEO kişileri şiddetten nasıl korunması 
gerektiği hakkında bilgilendirir. 

• www.maneo-toleranzkampagne.de 
 
 
MANEO'nun harekete geçirdikleri: 
 
Vatandaşlar aktif olarak eşcinsel haklarını savunmalı. 
Bu projenin başarısına katkıda bulunanlar bu konuda eğitilmiş ve de gönüllü çalışan 
kişilerdir. Berlin Senatosunun verdiği maddi yardım yeterli olmadığı için sürekli para 
bağışlarına ve destekleyicilere ihtiyacımız vardır. Bu yardımlar olmasaydı başarılı bir 
sürü projemiz hayata geçirilemezdi. Sene de bir gün MANEO tüm yardım ve destek 
veren kişilere teşekkür etmek için bir davet veriyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maneo-toleranzkampagne.de/
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NEREDE ,NE ZAMAN ,NE OLDU? 
 
 
Şiddet mağdurlarına yardım - Haberleşme - merkezi Koruma -Angajman 
 
MANEO, Berlin de eşcinsellere yönelik şiddete karşıtı proje (kuruluş 1990)  
Adres: MANEO, c/o Mann-O- Meter e.V. Bülowstrasse 106. 10783 Berlin 

E-posta: maneo@maneo.de · Homepage: www.maneo.de 
Büro-Telefon: 030- 217 532 13, Fax: 030- 236 381 42 
Danışma saatleri: Pazartesi saat 14.00- 16.00 Perşembe saat 11.00- 13.00 Uhr 
Temas edlicek kişi: Bastian Finke (Dipl. Sosyolog), MANEO-Projek başkanı 
 
Şiddet mağduru gayler için telefon servisi ve yardım. 
Danışma telefonu: 030 / 216 33 36, her gün saat 17.00- 19.00  

Fax: 030 / 236 381 42 · E-Posta: info@maneo.de · Homepage: www.maneo.de 
 
www.maneo-fallmeldungen.de 
www.tag-gegen-homophobie.de 
www.maneo-toleranzkampagne.de 
 
Yardımlar için! 
Spendenkonto: Mann-O-Meter e.V. 
Bank für Sozialwirtschaft 
BLZ 100 205 00 
Konto-Nr. 312 60 00 
 
Zweck: MANEO/OPFERHILFE 
Yapılan yardımları vergiden düşebilirsiniz. İstek üzerine  makbuz verilir. 
 
 
Ortak çalıştığımız önemli kuruluşlar 
Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland (ado) 
Deutscher Pariätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) Landesverband Berlin 
Präventions- und Ausgleichsfonds Schöneberg-Tempelhof (PAF) 
Arbeitskreis der Schwulen Überfalltelefone und schwulen Anti-Gewalt-Projekte in 
Deutschland (ASAD) 
Schwules Weimarer Dreieck 
Berliner Bündnis gegen Homophobie und Hassgewalt 
 
Çatı örgütü 
MANEO Mann-O-Meter örgütü çatısı altında ama bağımsız çalışan bir dernektir. 
Adres: Mann-O-Meter, Berlins schwules Info- und Beratungszentrum 
Bülowstraße 106, 10783 Berlin (Schöneberg) 
Telefon: 030 / 216 80 08 · Fax 030/ 215 70 78 

E-Mail: info@mann-o-meter.de · Homepage: www.mann-o-meter.de 
 
BİZE KATIL! 
www.tag-gegen-homophobie.de 

http://www.maneo.de/
http://www.maneo.de/
http://www.mann-o-meter.de/

