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1.

Önsöz

Münih Belediye Meclisi 23.11.2006 tarihinde verdiği kararla, Münih' te uygulanacak uyum sağlama
politikasının yapısını ve ilkelerini belirlemiştir. Uyum sağlama programının temel ilkeleri, uygulanan
bütün uyum sağlama tedbirlerinin, eşcinsel yaşam biçimlerine gösterilen hoşgörüyü arttırma
açısından da ne kadar etkili olduğunun tesbitini öngörmektedir.
Bu nedenle Eşcinsel Yaşam Biçimlerini Koordinasyon Bürosu, lesbiyen ve homoseksüel
göçmenlerin içinde yaşadıkları şartlar hakkında bazı düşünceleri bu broşürde ele almıştır. Burada
esas itibarıyla toplumun bu kesiminin olası sorunları üzerinde durulacaktır. Ancak şu gerçeği de
kesinlikle unutmamak gerekir, bütün göçmenler gibi lesbiyen ve homoseksüel göçmenlerde,
şehrimiz toplumunu sosyal ve kültürel açıdan zenginleştiren bir çok yetenek ve kaynağa sahiptirler.
İster homoseksüel ister heteroseksüel olsun, ister Alman ister yabancı kökenli olsun, toplumun
bireylerinin biribiriyle ilişkileri, o toplumda entegrasyonun ne kadar başarılı olduğunu ve
hoşgörünün ne düzeyde olduğunu açıkça ortaya koyan göstergelerdir. Her iki taraf da, yani hem
Alman toplumu hem de göçmen kökenli toplum, alışılmışın dışında kalan cinsel kimliklere,
geçmişte olduğu gibi yerleşmiş belirli önyargılarla yaklaşmaktadırlar. Her ne kadar Alman
toplumunun bir kesiminde, son 15 yıldaki toplumsal gelişmenin sonucu olarak bazı önyargıların
kültürel açıdan üstü örtülmüş olsa bile (bu demek değildir ki ortadan kalktılar, halen etkinler),
göçmen kökenli toplumun bir kesiminde peşin hükümler daha belirgindir. Lesbiyen ve
homoseksüel göçmenler yaşamlarında, bütün göçmenlerin genel sorunlarının yanı sıra daha fazla
zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu zorlukların ne olduğu aşağıda belirtilecektir. Ancak bu
noktaların bireyin yaşam şeklini etkileyip etkilemediği veya etkiliyorsa ne kadar etkilediği çeşitli
faktörlere bağlıdır( kişinin ekonomik durumu, oturma izninin niteliği, ailevi ve sosyal kaynaklar ve
çevrenin desteği gibi).

2.

Homoseksüel, biseksüel ve transseksüellerin insan hakları konusu

2006 yılında homoseksüel, biseksüel ve transseksüellerin insan hakları konusunda Federal Alman
Hükümetine kapsamlı bir gensoru yöneltilmiştir.
Bu gensorunun cevabına göre, aşağı yukarı 82 ülkede (dünyadaki 192 ülkeden) aynı cinsiyetten iki
yetişkin arasında karşılıklı rızaya dayanan cinsel ilişki yasaklanmıştır ve böyle bir ilişki suç teşkil
eder ve cezai takibata tabi tutulur. Cezanın kapsamı para cezasından uzun süreli hapis cezasına
(örn. Trnidad' da 25 sene), bedeni uslandırma cezasından (örn. kırbaç veya sopa cezası) ölüm
cezasına kadar değişmektedir (Alman Parlamentosu Resmi Gazete 16/2800, 14.12.2006).

„19. Temmuz 2005 tarihinde, Iran' da 18 yaşını doldurmamış iki genç kendi rızalarıyla
homoseksüel bir ilişki kurdukları için, halka açık bir şekilde idam edildiler, İki genç asılmadan önce
herkese açık bir alanda çok sayıda kırbaç cezasına çarptırıldılar.“

(Wikipedia u.a.)
„ABD' de de eşcinsel azınlığa saldırılarda bulunulmaktadır. Eylül 2005' de amnesty international
Amerika bölümü bir raporunda, kendilerini lesbiyen, homoseksüel, biseksüel veya transgender
olarak tanımlayanları polisin sık sık taciz ettiğini açıkladı.“
(amnesty international, Journal Mayıs 2006)

„Beni hapsettiler ve her gün bana tecavüz etmesi için bir adamı gönderdiler. Hamile kaldığımda
beni onunla evlenmeye zorladılar.“
Zimbabve'li genç bir kız, ailesinin lesbiyenliğini nasıl „tedavi“ etmeye çalıştığını raporunda anlatıyor.
Burada söz konusu olan münferit bir olay değildir. Kendilerinin lesbiyen olduğunu açıklayan bir çok
kadın, ailesi tarafından evlenmeye veya erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorlanmaktadır.
(amnesty international, Journal Temmuz/Ağustos 2001)
Çok ağır cezai müeyyidelerin yanı sıra, birçok ülkede kamuoyu tarafından tam olarak insan hakları
ihlali olarak algılanmayan, yasal ayırımcılık söz konusudur. Özellikle son zamanlarda, örneğin
ayırımcılık karşıtı yasalar çıkartılması veya eşcinsel beraberliklerin kanunen tescili dolayısıyla
resmileştirilmesi konularında tartışmaların yürütüldüğü batı Avrupa ülkelerinde de, lesbiyen,
homoseksüel, biseksüel ve transseksüel kimselerin, eşit haklara sahip olmasını engelleyen politik
ve dini-kilise güdümlü büyük bir direniş olduğu ortaya çıkmıştır.
İnsan haklarının ne durumda olduğunu incelerken, bu sorunun yalnızca Afrika veya Orta Doğunun
belirli ülkelerine has olduğu bir sorun olduğu düşüncesine kapılmamak gerekir.
Eşcinsel, lesbiyen ve transgender kişilere karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunmak, onlara
önyargılarla yaklaşmak şeklindeki sosyal davranışlara, batı benzeri birçok demokratik toplumlarda
da rastlanmaktadır. Sonuçta sorunlu ülkelerden gelen göçmenler belirli olumsuzluklarla karşı
karşıya kalmaktadırlar.

3.

Lesbiyen ve homoseksüel göçmenler üzerindeki psikolojik baskı

Göçmen lesbiyenler ve homoseksüeller, psikolojik açıdan sık sık zorlanmaktadırlar. Geldikleri
ülkelerde yukarda açıklandığı gibi eşcinsellik, politik, kültürel, kilise-dini etkenlerle, aşağılanmaktan
başlayarak, düşman olarak görülmeye kadar çeşitli şekillerde değerlendirilmekte, hatta eşcinsellik
ölüm cezasını gerektirecek bir tehlike olarak görülmektedir. Çevrenin bu şekilde aşağlayıcı ve
değer vermeyici tutumu, sık sık eşcinselin kendisi tarafından da benimsenmektedir (homofobinin
içselleştirilmesi). Bunun sonucu olarak eşcinsel hem kendi içinde mücadele vermekte hem de
çevreden gelen gelen tehdit edici nitelikteki davranışlara cevap vermek durumunda kalmaktadır.
Göçmenlerin geldiği ülkelerde çoğunlukla homoseksüellik saklanmaktadır. Lesbiyen ve
homoseksüellerin serbetce gidebileceği kurumlar hayal bile edilemez. Eşcinsellik gizlice
yaşanmakta, genellikle saklı yaşanan cinsel ve sosyal ilişkilere indirgenmektedir.
Almanya 'da bu konuda göreceli liberal bir yaşam tarzı ile karşı karşıya kalmak ve eşcinsellik
konusuna daha çok temas edilmesi, kişinin içsel çatışmalarının büyümesine yol açabilir.
Bu iç çatışmaların sonucu olarak, eşcinsel olduğunu çevreye açıklama -Coming Out -mümkün
olmaz veya çok zor gerçekleşir. Güçlü bir homoseksüel ve lesbiyen kimliğine sahip olmak ve kendi
kimliğine saygı duymak çok büyük çaba gerektiren bir süreçtir. Eğer bu kimlik oluşturulmazsa ve
içsel çatışmalar gerektiği gibi çözümlenmezse, psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir.

4.

Lesbiyen ve homoseksüel göçmenlerin sosyal problemleri

Göçmen kökenli bir kimsenin homoseksüel veya lesbiyenin olduğu duyulursa, bu durum dahil
olduğu sosyal grup içinde, dışlanmaktan başlayarak kendilerine bedeni şiddet uygulama tehdidine
kadar çeşitli tepkilere yol açmaktadır. Ayrıca ailevi, sosyal, kültürel ve benzeri yakın ilişkilerin sona
ermesi tehlikesi ortaya çıkmaktadır.
Örnek: Anne ve babası Türk olan gençlerin devam ettiği bir gençlik kurumunda çalışan sosyal
pedagog hanım, homoseksüel olduğunun bilincine varan 17 yaşındaki bir Türk gencin durumunu
anlatıyor. Davranışları dikkat çeken bunalım içindeki genç, intihar yönünde eğilimler gösteriyor.
Uzun süren bir bilgilendirme çalışması sonucu, bu genç sosyal pedagog hanıma açılıyor. En büyük
korkusu arkadaş grubunun, homoseksüel olduğunu öğrendiği zaman, kendisini dışlaması.
Özellikle genç delikanlıların, örneğin Türk kökenli yakın arkadaşların, cinsellikle alakası olmayan
bir şekilde birbirlerine dokunarak yakınlık göstermeleri alışılmış bir durumdur. Türk kültürü
çerçevesinde genç erkek çocukların, kimlik arayışı içinde bu davranışlarda bulunmaları, gelişmeleri
için önemlidir, ancak bu yakınlığın eşcinsel eğilimlerle kesinlikle karıştırılmaması gerekir.
Eğer yukarda bahsedilen gencin eşcinsel olduğu ortaya çıksaydı, arkadaş grubuna katılamayabilir,
hatta belkide saldırıya maruz kalabilir ve büyük ihtimalle içinde bulunduğu sosyal çevre (oturduğu
semt çevresi, okul, aile, arkadaşlar) onu artık kendi arasına almazdı.
Lesbiyen ve homoseksüel göçmenler farklı sosyal dünyalar arasında birer gezgindirler. Eşcinsel
göçmenler, hem geldikleri ülkenin sosyal ve kültürel çevresi ile bağlantıyı devam ettirmek, hem de
güncel yaşam içinde varolmak durumundalar. Eşcinsel göçmenlerin üstesinden gelmek zorunda
oldukları diğer zorluk ise, göçmenin eşcinsel kimliğini, geldiği ülke toplumunun kapıları kendisine
tamamen kapanmayacak şekilde, sosyal yaşamına entegre etmesidir. Eğer eşcinsel göçmenler
uyum sağlama başarısını gösterebilirlerse, farklı sosyal dünyalar arasındaki geçişkenliği
sağlayabilecek, aracılık yapabilecek ve karşılıklı anlayışı geliştirecek bir çok özelliğe sahip
olacaklardır.

5.

Homoseksüel-lesbiyen topluluklarda durum

Çoğunluk toplumda olduğu gibi homoseksüel-lesbiyen topluluğun bir kesiminde de yabancılar bir
tehdit unsuru olarak algılanmaktadır. Kendisini topluma aykırı hissetmek, çoğunlukla yabancılara
karşı daha düşünceli ve açık bir şekilde davranmaya yol açabilir, ama yabancılara karşı kökleri çok
derinde olan korkuların davranışlara yansımayacağına dair bir garanti yoktur.
Bunun yanı sıra, bazı göçmen gruplarında var olan ve dışa vurulan eşcinsel düşmanlığının, uzun
mücadeleler sonucu kazanılmış özgürlüğü tehdit eder nitelikte görülmesi ve bu tavırların kişisel
kimliğe saygısızlık olarak algılanması da söz konusudur.
Bu belirgin bir hale gelmiş olan kültürlerarası gerilim, hem eşcinsel topluluklarla göçmen topluluklar
arasındaki ilişkiyi etkiliyor veya ilişkinin oluşmasını engelliyor, hem de eşcinsel göçmenlerin
hayatını etkiliyor.
Homoseksüel ve lesbiyen göçmenler sonuçta çeşitli şekillerde etiketlenmektedirler (Stigma).
Aile içinde ve memleketlerinden gelenlerin meydana getirdiği topluluklarda, ya eşcinsellik kabul
edilmemekte veya bu konunun üstü kapatılmaktadır. Bu durumda göçmen, toplumunun onu
arasına kabul etmediği, diğerleri ile arasında bir mesafe olduğu hissine kapılmakta, bu da kişinin
kendini geri çekerek yalnız kalmasına sebep olmaktadır.
Yabancı eşcinsel göçmen hem genelin dışında kalan cinsel kimliği dolayısıyla Almanlardan
meydana gelen çoğunluk toplumu tarafından etiketlenmekte, artı diğer göçmenlere karşı gösterilen
tepkileri yaşamaktadır (yabancı düşmanlığı).
Lesbiyen göçmenler bunlara ek olarak birde Alman toplumunda, kadınların karşısına dezavantaj
olarak çıkan yapının etkilerine maruz kalmaktadırlar. .
Eşcinsel topluluğu, göçmenlerin içinde bulunduğu bu zorlukları her zaman anlayışla
karşılamamaktadır. Geldikleri ülkelerin değer yargı ve kurallarını Alman yaşam biçimi ile
bağdaştırma çabaları sonunda, yabancı kökenli homoseksüel ve lesbiyenler, eşcinselliklerine
durumlarının gerektirdiği şartlarla bağdaştıran bir yaşam tarzı geliştirmişlerdir.
Maalesef başarı olarak değerlendirilip saygı duyulması gereken bu durum geri kalmışlık olarak
görülmekte ve alay konusu olmaktadır.
Bu tavır, eğer farklı kültürlerin değer yargıları ve kurallarını tanınmıyorsa, daha da şiddetlenmekte
ve sonuçta lesbiyen ve homoseksüel göçmenler, eşcinsel toplum içinde de yabancı olarak kalmaya
devam etmektedirler.
Maalesef Münih' te bu gruba sunulan imkanları yetersiz olarak nitelendirmek lazım. Halen
Fransızca ve İspanyolca konuşan lesbiyen ve homoseksüeller dil geliştirme toplantıları
yapmaktadırlar (Sub e.V.), Yunan buluşma grubu (Ermis), göçmen kökenli lesbiyenlerin grubu
(LeTRa) bulunmaktadır. Sub-Danışma Merkezi ilk göçmen projesi olarak farklı kültürlerden gelen
bireylerden meydana gelen bir yemek pişirme grubu oluşturarak, bir buluşma vesilesi sağlıyor.

6.

Gençlik, şiddet ve etiketleme

Gençlik çağında özellikle erkek çocuklar, göçmen kökenli olsun olmasın, kişiliklerinin ve erkeklik
kimliklerinin gelişme döneminde çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Bu sorunlarla başa çıkmak,
çoğunlukla gençleri zorlar ve gençler bu nedenle yoğun psikolojik strese girerler. Gençlerin içinde
yaşadıkları sosyal ve ekonomik hayat şartları belirli bir düzeyin altında kalıyorsa ve/veya geldikleri
ülkenin değer yargı ve kuralları, Alman kültürüne zıt düşüyorsa, ve de bu çelişkiyi aşabilmek için
gence yeterince yardım edilmiyorsa, stres ortaya çıkar.
Bu şekilde oluşan şiddet eğilimi homoseksüel ve lesbiyen kimselere de yönelmektedir. Örneğin
eşcinsel erkeklerin buluşma yeri olarak bilinen noktalara giderek eşcinsel kimseleri tehdit etmek ve
şiddet kullanmak. Lesbiyen olduğu açıkca bilinen kimseler kendilerine hakaret edildiği zaman
incinmektedirler, sık sık doğru dürüst bir erkek bulamadıkları için lesbiyen oldukları kendilerine
atfedilerek, lesbiyen yaşam biçimleri aşağılanmaktadır.
Eşcinsel erkekler cinsel kimliklerini açıkca yaşadıkları için özellikle hedef olarak görülmektedirler,
çünkü genç delikanlılar toplum içinde erkek rolünü tam olarak henüz benimseyemedikleri için
kendilerine güvensizlik duymakta ve bu yaşam biçimini kendi kişiliklerine saldırı olarak
algılayabilmektedirler. Eşcinselleri küçük görme veya bedenen aşağılama, esasen kendi toplumsal
kimliği ile ilgili korku ve güvensizlik duygularını bastırmak için ortaya çıkar (bakınız:
Informationsstelle Wissenschaft & Frieden Heft Nr. 11).
Özellikle sosyal ve ekonomik açıdan yetersiz hayat şartları içinde yaşayan gençler, kendi özgüven
duygularının tehdit edildiği duygusuna kapıldıkları zaman, diğer toplulukları küçümseyerek telafi
mekanizması yoluna gitmektedirler. Homoseksüeller ve lesbiyenler „günah keçisi“ aranırken tercih
edilirler, çünkü eşcinsellere saldıran faillerde, lesbiyen ve homoseksüellerin kendilerini
koruyamayacağı, özellikle eşcinsel olduklarını açıklamak zorunda kalacakları için polise
başvurarak şikayette bulunmayacakları düşüncesi vardır.
Eğer eşcinsellere karşı şiddet içeren bir suç işlenmişse ve yabancı gençler de bu suça katılmışsa,
bu durum kamuoyunun dikkatini özel olarak çeker ve bu konunun üzerinde durulur. Bu gelişmenin
sonucu olarak somut bir başka olayda, gerçekten suçu işleyen fail olmasalar bile, şüpheli
durumuna düşerler.
Bu „Suçluluk Karinesi“ yani bir kimsenin masumiyetinden değilde, o suçu işlediğinden yola
çıkmak, göçmen kökenli lesbiyen ve homoseksüellerin omuzlarındaki yükü arttırmaktadır. Çünkü
eşcinsel topluluklardaki önyargılar sonuçta onlara da yönelmektadir.

7.

Hukuki sorunlar

Genelde hukuki statüsü belirginleşmemiş kişilerin sorunları çok yönlüdür. Aşağıda yalnızca iki
örnek açıklanacaktır.
Eşcinsel kimliğe sahip sığınmacılar çok özel sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Eğer iltica
sebebi olarak başvurularında eşcinselliklerini gösterseler, başvuruları buna rağmen reddedilecek
ve kendilerini ağır cezai yaptırımların beklediği memleketlerine geri dönmek zorunda kalacaklardır.
Ayrıca eşcinsel olduğunu resmi kurumlara açıklamak çok zordur, çünkü geldikleri ülkelerde devlet
dairelerinin uyguladıkları zulümü bildikleri için, korkmaktadırlar.
Bunun sonucunda iltica sebebi olarak başka bir sebep gösterilmekte, bu gösterilen sebep de genel
olarak iltica için yeterli olmamaktadır. Asıl iltica sebebi en sonunda açıklanmaktadır.
Ayrıca mültecilerin yaşadığı barınaklarda yaşayan bir kimsenin eşcinsel olduğunun duyulması son
derece sakıncalıdır, çünkü bu durumda yaşam tahammül edilmez bir hale gelir. Bunun sonucu
olarak eşcinsellik saklanmakta, hakkında konuşulması yasak bir tabu haline gelmekte, bu da
kişilerin durumunu daha da zorlaştırmaktadır
Alman Hayat Arkadaşlığı Hukuku çerçevesinde Alman vatandaşlarının yabancı hayat arkadaşları
dezavantajlı durumdadırlar. Bu beraberlikleri evlilik gibi yurtdışındaki Alman Temsilciliklerinde resmi
hale getirerek kayıt ettirme imkanı yoktur. Önce Alman Temsilciliklerine hayat arkadaşlığı tesis
amacıyla vize başvurusunda bulunmak gerekir. Ama bu şerhi içeren vize pasaporta basılmakta ve
bir çok ülkede pasaport sahibini, önceden kestirilmesi güç tehlikelere atmaktadır.
Daha az riskli turist vizesi için başvuru, Koordinasyon Bürosunun tecrübelerine göre, vize için
başvuranın hayat şartlarının yetersiz olması dolayısıyla Alman Temsilicikleri tarafından
reddedilmektedir.
Münih' te büyük bir firmada çalışmakta olan „Peter J. (isim değiştirilmiştir), şu sorun dolayısıyla
Koordinasyon Bürosuna başvurdu:
Kendisi işi gereği, sık sık homoseksüelliğin çok ağır cezalara çarptırıldığı bir ülkede bulunmaktadır.
Bu ülkede, o ülkenin vatandaşı bir kimse ile tanışarak uzun yıllardan beri gizli bir aşk
yaşamaktadır.
Bu ilişkinin sağlam bir ilişki olduğu ortaya çıktıktan sonra, Almanya' da birlikte yaşama arzusu
oluşmuştur. Ancak Almanya'ya giriş yapabilmek bir vize gereklidir. Eğer giriş yapacak kişi, gerçek
sebebi belirterek yani kanunen hakkı olduğu halde, resmi hayat arkadaşlığı kurmak gerekçesi ile
vize başvurusunda bulunamamakta, çünkü bu vize, vizeyi alacak kişinin pasaportuna
işlenmektedir. Pasaporttaki böyle bir kayıt daha önceden kestirilemeyen bir takım sonuçlara yol
açabilir.
Turist vizesi başvurusunu yabancı ülkedeki Alman temsilcilikleri, vize başvurusunun yapanın geri
dönme niyetinin zayıf olması dolayısıyla red etmektedir. Alman vatandaşının iş değiştirmesi sonucu
bu ülkeyle ilişkisi kesilmiş ve sonuçta iki erkek arasındaki beraberlikde bu nedenle sona ermiştir.
(Koordinasyon Bürosundan gerçek bir örnek).
Özellikle güvenli bir ülkeden gelmeyen bir göçmen, eğer hayat arkadaşı ile Almanya'da yaşıyorsa,
ikamet hukuku hayat arkadaşlığının devamı şartını aradığı için, yabancı ülke vatandaşı belirgin bir
şekilde Alman hayat arkadaşına bağımlı hale gelmektedir. Ayrılma durumunda bazen zor hayat
şartları ortaya çıkmaktadır. Yabancı eş ülkesine geri döndüğü zaman eğer eşcinsel hayat
arkadaşlığı duyulursa, kendisine baskı uygulanabilmektedir.

8.

Transgender ve göç

Transgender göçmenlerin sayısı oldukça az olmasına rağmen bu grupla özel olarak ilgilenilmesi
gerekiyor. Yukarda belirtilen sorunlu durumların yanı sıra, bu grup üyelerinin etiketlenmesi ve
dışlanması son derece belirgindir, buna karşın kendilerine sunulan destek imkanları oldukça azdır.
Yardım imkanları planlanırken mümkün olduğunca trangenderlerin özel ihtiyaçları göz önünde
bulundurulmalıdır.
„Latin Amerika' nın bir çok ülkesinde, özellikle Venezuela, Ekvador, Guatemala' da
transseksüellere polis eziyet etmekte, haksız yere tutuklamakta, işkenceye tabi tutmakta veya
tutuklular hapisteyken esrarengiz şartlar altında ölmektedirler. Yurttaşlık hakları ihlal edilmektedir.
Kötü muamele şikayet üzerine dahi takip edilmemekte, hatta polisin kendisi kötü muamele
yapmaktadır. Ekvador gibi bireylerin cinsel kimliklerinden bağımsız olarak eşit olduğunu
Anayasasında açıkca vurgulayan bir ülkede bile hakları ayaklar altına alınmaktadır.
(amnesty international, Journal Mayıs 2006)

9.

İleriye bakış

Gönül ister ki, lesbiyen ve homoseksüel göçmenlerin hayat şartlarının iyileşmesi ve göçmen
toplum ile eşcinsel toplumun karşılıklı biribirine değer vermesi ve diğerinin durumu kabul etmesi
konularında gelişmeler olsun.
Bu amaçlara yönelik farklı düzeylerde çeşitli imkanlar sunulması düşünülebilir ve gereklidir,
örneğin:
- Hedeflenen göçmen grubuna has destek imkanları
- Göçmen toplumu ile eşcinsel topluluğun, biribirini anlamak için biraraya geleceği mekanlar
- Hem göçmenlerin ve hem de eşcinsellerin kuruluşlarında „Eşcinsel yaşam biçimleri“ ve
„Kültürlerarası iletişimde yeterlilik“ konularında kurs ve eğitim seminerleri düzenlemek.
- Gençleri şiddet kullanmayı önleme ve hoşgörüyü geliştirme konularında eğitme
Eşcinsel Yaşam Biçimlerini Koordinasyon Bürosu önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki yıllarda,
lesbiyenler için danışma merkezi LeTRa ve eşcinsel erkekler için danışma merkezi SubBeratungsstelle bu konular ile meşgul olacaklardır.
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