حق تو و حق من و حق ما!
یک راهنامی کوچک برای زنانی که
تجربهی پناهجویی دارند

ﻣﻬﺎﺟﺮان و زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ در ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﴍﯾﮏ اﻧﺪ :آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺑﺮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ منﯿﺸﻮد .اﻧﺠﻤﻦ
داﻣﯿﮕﺮا ﺑﺎ ﭘﺮوژﻫﯽ ﺷﺠﺎﻋﺖ از ﺗﺠﺮﺑﻬﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در آﳌﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺷﺠﺎﻋﺘﺒﺨﺶ
و ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه« ﺑﻪ زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘامﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﺣامﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﭘﺮوژﻩ »ﺷﺠﺎﻋﺖ« در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺗﻮامنﻨﺪﺳﺎزی و
ﻣﺸﺎوره ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻬﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺷﺠﺎﻋﺘﺒﺨﺶ
و ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه« ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﺮوژﻫﯽ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
• ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ درﺑﺎرﻫﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص
• ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی آﮔﺎﻫﯿﺒﺨﺶ درﺑﺎرﻫﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ
• ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺻﻞ :ﺗﻮامنﻨﺪﺳﺎزی و آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺑﴩ
زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺗﻮامنﻨﺪﺳﺎزی و آﻣﻮزش
ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی از ﭘﺮوژﻫﯽ »ﺷﺠﺎﻋﺖ« ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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» حق ﺷناﺧﻦﺘ حﻘوق ﺧود«
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ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه در ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻘﺾ
ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ
ﻧﻮﻋﯽ ﺣامﯾﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﻬﺎی آﺳﯿﺒﭙﺬﯾﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر
ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن در زﻣﺮﻫﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ
ﺷامر ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ زﻧﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زن ﺑﻮدن ،در ﻣﻌﺮض
اﺷﮑﺎل ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ﻗﺮار دارﯾﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﻫﻢ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زن ﺑﻮدن و ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ
ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺷام زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی
ﺣامﯾﺘﯽ ﺧﺎص آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ زﻧﺎن و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن از ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪﻫﺎی دارد اﮔﺮ
ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؟ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪﻫﺎی دارد اﮔﺮ آن را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ؟
و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪﻫﺎی دارد اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد
اﺣﱰام و دﻓﺎع ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ راﻫﻨامی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﺷام ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ در آﳌﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷام راﻫﻬﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﻘﻮق دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ راﻫﻨام ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺷام اﯾﻦ ﺷﺠﺎﻋﺖ را ﺑﺪﻫﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺎر ،آﻣﻮزش ،ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ازدواج
و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘامﻋﯽ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ راﻫﻨام ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ راﻫﻨام ادﻋﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷام زﻧﺎن
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﺎن در آﳌﺎن ﺑﮑﻨﺪ .ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش
ﺣﻘﻮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻬﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﻣﻬﻤﱰ از ﺣﻖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ« در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﮐﻠﯿﺖ دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ.

حق پناهندﮔی من ،تو و ما
ﻗﺒﻞ از رﺳﯿدن تا ﺻدور رای
حق پناهندﮔی من ،تو و ما

ﺗﻮ از ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در آﳌﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﯽ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯽ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮدت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ .اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻋﻨﻮان اﻗﺎﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﻗﺎﻣﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻦ ﺣﻖ را داری ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺮای اداره ﻓﺪرال ﯾﺎ ﻫامن
 Bundesamtﺑﺪﻫﯽ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد .ﴍﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ
ﺑﺮای ﻏﯿﺒﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ) ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرت ﺑﯿامری ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯽ دﮐﱰ ﺑﺮای
ﻓﺪرال ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد ( اداره ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوﻧﺪه درﺑﺎره درﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ رای ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻮ اﯾﻦ ﺣﻖ را داری ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدرﯾﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ.
اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ – ﻣﺜﻼ در ﺧﻄﺮ ﻗﺘﻞ
ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ازدواج اﺟﺒﺎری ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺼﺴﺎزی ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ -اﯾﻦ ﺣﻖ را داری ﮐﻪ
ﯾﮏ زن در ﺣﻀﻮر ﻣﱰﺟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ ،در ﻃﻮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ
را داری ﮐﻪ اﯾﻦ را اﻋﻼم ﮐﻨﯽ.

ﻓﯿﺼﻠﯥ امﮑانات
مﺜﺒﺖ در ﺻﻮرت اﻋﻼم رای ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﯾﮏ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻪ ﻣﺎه اول ﺑﻌﺪ از رای ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ،
از ﺣﻖ ﭘﯿﻮﺳنت اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﯽ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ
ﺷﻮﻫﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ آﳌﺎن ﺑﯿﺎوری.
ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ دﺳﱰﺳﯽ آزاد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر و دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻼس Integrationskurs
 ،ﺣامﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ،ﭘﻮل ﮐﻮدک و واﻟﺪﯾﻦ ) (Kinder- und Eltern*geldو ﭘﻮل ﺧﺎﻧﻪ
و  BAFöGﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ.
رد )ﺳادهی( درﺧواﺳﺖ پناهجویی ،اما مﺤاﻓﻈﺖ در برابر دیﭙورت ﺷدن ) به
اﺻﻄﻼح حامیﺖ کﻤﮑی یا  (subsidiärer Schutzاﮔﺮ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدت ﺧﻄﺮ
ﺟﺎﻧﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪت ﮐﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﭙﻮرت ﺷﺪن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ در آﳌﺎن ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ .ﺣﻖ ﭘﯿﻮﺳنت اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯿﺎت ﺑﺎ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻣﺎ اداره ﻓﺪرال ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دﯾﭙﻮرت ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ( ﺗﺎ دو
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻧﺰد دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯽ .داﺷنت وﮐﯿﻞ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع رای ﻣﻨﻔﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ﺻﺎدر
ﺷﻮد – رد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﺷﮑﺎر« .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺣﻖ داری در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﻋﱰاض ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﯽ ،در ﻗﺎﻟﺐ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻓﻮری .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﱰاض ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮ را از ﺧﻄﺮ دﯾﭙﻮرت
ﺷﺪن ﻣﺼﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﭙﻮرت ﺷﺎﻣﻞ
ﻓﺮد منﯿﺸﻮد.
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻬﻬﺎی وﮐﯿﻞ و دادﮔﺎه ﺑﺪﻫﯽ .ﺑﺮای ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ی
ﻓﺮد ﺷﺎﻧﺲ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و او ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﺑﺪﻫﺪ ﻓﺮد ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

نهادهایی که مﯿﺘوان به آنها
مراﺟﻌه کرد:

Anwältinnen ohne Grenzen e.V.
وکﻼی بدون مرز
0761 80520
http://anwaeltinnen-ohne-grenzen.de
Pro Asyl
069 24231420
https://www.proasyl.de
Flüchtlingsräte der Bundesländer
ﺷوراهای پناهجویی ایاﻟﺘها
http://www.fluechtlingsrat.de
Amnesty International
030 4202480
http://www.amnesty.de

ﺣﻖ ﻣﻦ ،ﺣﻖ ﺗﻮ ﺣﻖ ﻣﺎ

دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺗﻮ دارد ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز
ﭘﺮوﺳﻬﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮ اداﻣﻪ دارد ﯾﺎ متﺎم ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻫﺎی ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ) (Duldungدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻫﺎی .ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓنت دارﻧﺪ.
ﻗﺪم اول ﴍﮐﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻫﻤﭙﺒﻮﻧﺪی  Integrationskursاﺳﺖ .ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن
ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻی اﻗﺎﻣﺖ ،اﻓﺮاد دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ) (Duldungو اﻓﺮادی ﮐﻪ
اﻗﺎﻣﺖ آﳌﺎن را دارﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻒ
ﺑﻪ ﴍﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ در آن ﴍﮐﺖ
ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﺷام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
درﯾﺎﻓﺘﯿﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﴍﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و
آﻣﻮزﺷﮑﺪﻫﻬﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪد در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را در
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ:
• ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺸﺎوره ی ﻣﻬﺎﺟﺮان
• ادارﻫﯽ ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪی Amt für Integrationﯾﺎ دﻓﱰ ﺑﯿﻨﺎﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﻤﻦ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﻞ
• ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
• ﮐﻼﺳﻬﺎی زﺑﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
• ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر و ﺟﺎب ﺳﻨﱰ Job-Center
• ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی Volkshochschule

بر آموزش  /ﴍکﺖ در کﻼﺳهای آموزﺷی INTEGRATIONSKURS

بر آموزش  /ﴍکﺖ در کﻼﺳهای
آموزﺷی INTEGRATIONSKURS

بر کار
بر کار

دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺗﻮ دارد .در ﺳﻪ ﻣﺎه اول اﻗﺎﻣﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﻫامن »ﻫﺎﯾﻢ« اﺟﺎزه
ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻓﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ادارﻫﯽ
ﺧﺎرﺟﯿﻬﺎی Ausländer*behördeﻫﺮ ﻣﮑﺎن ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد .اﮔﺮ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﮐﺎر
اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﮑﻨﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﺗﻮ در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن
را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻬﺎی.
در ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آﳌﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ از ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﴍوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯽ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر دامئﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺑﻪ
ادارﻫﯽ ﮐﺎر ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯽ.
ﻣﺪرارج ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در ﺧﺎرج از آﳌﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﳌﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ اپ »«Anerkennung in Deutschland
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،دری،
ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺸﺘﻮ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯽ:
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/app.php

نهادهای مربوﻃه

Flüchtlingsräte der Bundesländer
انجﻤنهای پناهجویی ایاﻟﺘها
http://www.fluechtlingsrat.de
http://www.asyl.net/
Pro Asyl
069 24231420
https://www.proasyl.de
Arbeitsagentur
اداره کار یا
https://www.arbeitsagentur.de/

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﴍوع ﮐﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ .در
ﻣﻮرد اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﯽ ﺗﻮان در اداره ﮐﺎر ﯾﺎ
اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﯿﺸﻬﻮری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.
از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺳﺎﯾﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺎر ،ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺪارک آﻣﻮزﺷﯽ و راه ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﭼﻬﺎرده زﺑﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯽ:
http://www.make-it-in-germany.com/
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﳌﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯽ:
030 18151111

بر کارآموزی و تﺤﺼﯿﻞ در دانﺸﮕاه

بر کارآموزی و تﺤﺼﯿﻞ در دانﺸﮕاه

اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ در ﯾﮏ داﺷﻨﮕﺎه درس ﺑﺨﻮاﻧﯽ
ﯾﺎ ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .در ﺑﯿﺸﱰ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮ زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ ﴍط ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ  BaföGﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻬﯽ
ﮐﺎرآﻣﻮزی -ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه -ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺗﻮ دارد .ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد
دارد .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯿﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯽ.
ﺳﺎزﻣﺎن آﳌﺎﻧﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ  DAADﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ:
https://www.study-in.de/de/refugees/
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ دﻓﱰﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ Refugee Law Clinics
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﻘﻮق اداره ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در
زﻣﯿﻨﻬﯽ ﺣﻖ ﺑﺮ آﻣﻮزش و اﻣﻮر دﯾﮕﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

ﺣﻖ ﻣﻦ ،ﺣﻖ ﺗﻮ و ﺣﻖ ﻣﺎ

در ازدواج ،زندﮔی مﺸﱰک و به ﻋنوان
مادر

در ازدواج مدنی

اﻣﺮوزه در آﳌﺎن ازدواج ﻣﺪﻧﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ازدواﺟﯽ ﮐﻪ در اداره
ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺛﺒﺖ ﺷﻮد از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺘﱪ اﺳﺖ .ازدواﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎزج
از آﳌﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ در زﻣﺎن ازدواج ﴍوط
ﻣﺎدی و ﺣﻘﻮﻗﯽ ازدواج )ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺮد ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ( ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

بر حﻘوق برابر بﯿن زن و مرد در ازدواج و رابﻄه

ﻣﺮد و زن در ازدواج و ﻃﻼق ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮاﺑﺮی دارﻧﺪ .ﺗﻮ ﺧﻮدت آزاداﻧﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ و در ﭼﻪ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﺑﯿﺎوری .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ای ﺣﻖ را داری ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮت ﺟﺪا ﺑﺸﻮی ﺣﺘﯽ اﮔﺮ او
ﻧﺨﻮاﻫﺪ.

در ازدواج ،زندﮔی مﺸﱰک و به ﻋنوان مادر

بر انﺘﺨاب آزادنهی ﴍیک زندﮔی

ﺗﻮ ﺣﻖ داری ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ازدواج ﮐﻨﯽ.
در آﳌﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﴍﯾﮏ زﻧﺪﮔﯿﺎت زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

بر ﻃﻼق

اﮔﺮ در ﻓﮑﺮ ﻃﻼق ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﯾﺎ وﮐﻼ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﻼق در ﻃﯽ ﭘﺮوﺳﻬﯽ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺑﺎرﻫﯽ درﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮت ﺻﻮرت ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد.

حق حﻀانﺖ

اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐامﮐﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﭘﯿﺶ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷام ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ :ﭘﯿﺶ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪر ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺑﺘﯽ .در ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻬﱰ اﺳﺖ.

برای ﻓرزند تو

ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺣﻘﻮق ﺑﴩ اﺳﺖ .واﻟﺪﯾﻦ ﺣﻖ دارﻧﺪ و ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر
ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻔﯽ داری از ﺟﻤﻠﻪ:

• ﺗﻮ ﺣﻖ داری ﺑﭽﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﭽﻪ ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ و ﭼﻪ
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯽ.
• ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ از
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺘﮏ ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﺳﻮء از ﻃﺮف ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﯾﺎ ﭘﺪر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯽ.
• ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ دارﻧﺪ .در آﳌﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻪ ﺳﺎل ﻣﺪرﺳﻪ رﻓنت ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
• ﺗﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮی ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﺑﺮود ﯾﺎ ﻧﻪ و در ﻣﺪرﺳﻪ در
ﮐﻼس دﯾﻨﯽ ﴍﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.

نهادهای ﻗابﻞ مراﺟﻌه

هب طوبرم نامزاﺳ  ProFamiliaاﯿﻠﯿماﻓورپ
رد هداوناﺧ ﻢﯿﻈنت و کﱰﺸم یﮔدنز ،هﺘﯿﻟاوﺴﮑﺳ
ناﳌآ
https://www.profamilia.de/
Verband binationaler Ehen
und Partnerscha�en
ﺳازمان ازدواﺟها و زندﮔﯿهای مﺸﱰک دومﻠﯿﺘی
http://www.verband-binationaler.de/
Weißer Ring
تﻠﻔن ﴎاﴎی برای ﻗربانﯿان ﺧﺸونﺖ
116006
Nummer gegen Kummer
مﺸاوره تﻠﻔنی
https://www.nummergegenkummer.de/
و مﺸاورههای ﺧانوادهی دیﮕری که در
مﺤﻞ حﻀور دارند.

ﺣﻖ ﻣﻦ ،ﺣﻖ ﺗﻮ ،ﺣﻖ ﻣﺎ

بر ﻋدم تﻌرض به بدن و ﺳﻼمﺖ

بر ﻋدم تﻌرض به بدن و ﺳﻼمﺖ

ﺗﻮ از ﺣﻖ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻌﺮض ﺟﺴامﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﯽ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
اﺻﻮﻻ ﮐﺴﯽ منﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ .ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ:
• ﺧﺸونﺖ ﺟﺴامنی ﮐﺘﮏ ،ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدن ﺑﺪن
• ﺧﺸونﺖ روانی ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻓﺮد در ﺷﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ،متﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ﻋﻤﺪی ﻓﺮد
• ﺧﺸونﺖ نهادی ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،زﺑﺎن و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ

در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﺧﺸﻮﻧﺘﺂﻣﯿﺰ ﻣﯿﺂورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ
اﻗﺪام ﮐﻨﯽ:

ﺧﺸونﺖ ﻓﯿﺰیﮑی

• ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﯿﻠﯽ زده ،ﺗﻮ را ﻫﻞ داده ،ﻣﻮﻫﺎی ﺗﻮ را ﮐﺸﯿﺪه ﯾﺎ ﺗﻮ را ﮐﺘﮏ
زده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
• ﮐﺴﯽ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪن ﺗﻮ را ﳌﺲ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﻮ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
• اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ راﺳﺖ رادﯾﮑﺎل دارﻧﺪ ﺗﻮ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻬﺎﻧﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده
اﻧﺪ.
• ﯾﮏ دﮐﱰ در ﻣﻌﺎﻟﺠﻬﯽ ﺗﻮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺧﺸونﺖ روانی

• ﮐﺴﯽ در ﮐﻤﯿﻦ ﺗﻮ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮ راه ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ و ﺗﻌﻘﯿﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﮔﻔﺘﻬﺎی ﮐﻪ منﯿﺨﻮاﻫﯽ اﯾﻨﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ.
• ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده منﯿﮕﺬارد از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺑﺸﻮی ،ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﴎ ﺑﺰﻧﺪ.
• ﺗﻮ ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺪاری و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اداره ی
ﺧﺎرﺟﯿﻬﺎ ﺧﱪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را دﯾﭙﻮرت ﮐﻨﻨﺪ.
• ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ منﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷام ﻫﻨﻮز ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺸونﺖ نهادی

• ﺗﻮ منﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﻨﺎت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯽ ﭼﻮن زﻣﺎن ﻏﺬای ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎ زﻣﺎن ﻋﺒﺎدت ﺗﻮ اﺳﺖ.
• ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺗﻮ را ﮐﻨﱰل ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﻮن اﺣﺘامل ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ
آﳌﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ.

ﻗانون ﻓﻘﻂ وﻗﺘی از تو در برابر ﺧﺸونﺖ
مﺤاﻓﻈﺖ مﯿﮑند که تو حق بر ﻋدم تﻌرض را
به ﺻورت ﻓﻌال مﻄاﻟﺒه کنی .اینجا به چند
ﻤﻧونه از ﺟاهایی که مﯿﺘوانی مراﺟﻌه کنی
اﺷاره مﯿﮑنﯿﻢ:

اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﻣﯿﺸﻮی ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺸﻮی و
در ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺪاری ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻬﻬﺎی زﻧﺎن در ﺷﻬﺮت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ .اﮔﺮ زﯾﺮ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺳﻦ داری ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﺧﱰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯽ .در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ و ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻫﺴﺘﯽ.
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻬﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ اپ  RefuSheﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺗﻠﻔﻨﻬﺎی اﺿﻄﺮاری و
ﺧﺎﻧﻬﻬﺎی اﻣﻦ اﻃﺮاﻓﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ .اﯾﻦ اپ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ در ﮔﻮﮔﻞ
اﺳﺘﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ.
ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻫﺮ روز ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر
ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺪه زﺑﺎن ﻣﺸﺎوره ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻤﻨﺎم اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯽ08000 116016 :

Weißer Ring
ﺷامره ﴎاﴎی ﻗربانﯿان ﺧﺸونﺖ
116006
Notruf der Polizei
ﺷامره اﺿﻄراری پﻠﯿﺲ
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حق توﻟﯿد مﺜﻞ و ﺳﻼمﺖ ﺟنﺴی
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎرداری ﺗﻮ و ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﻪ ﺗﻮ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ وﯾﮋﻩ ای ﻗﺮار دارد .اﮔﺮ
ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ذﻫﻨﺖ را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدﻫﺎﻧﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ:
× ﻣﻦ ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﻢ اﻣﺎ منﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورم و ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ آن را ﺳﻘﻂ
ﮐﻨﻢ .از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮم؟
× ﻣﻦ از ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻘﱰ ﻧﺎﻗﺼﺴﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺎم ﻣﯿﱰﺳﻢ .ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟
× ﻣﻦ از ﺑﯿامرﯾﻬﺎی ﻣﴪی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﱰﺳﻢ .ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺪﻫﻢ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮم؟
× ﻣﻦ منﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎردار ﺷﻮم .ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ درﺑﺎره ی روش ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ؟
× ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺮوﺷﯽ ﺷﺪﻫﺎم .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
× ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎره آن ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻋﺘامد ﮐﻨﻢ؟

ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﺑﺎرداری ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻫﺮ روز
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯽ :ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻤﮑﯽ زﻧﺎن
ﺑﺎردار در اﺿﻄﺮار:
0800 4040020
اﯾﻦ ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری زﺑﺎﻧﻬﺎ درﺑﺎرﻫﯽ ﻧﺎﻗﺺ
ﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ دﻫﺪ:
0211 93885791
اﮔﺮ ﺗﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯽ در اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﴎاﴎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯿﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ:
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/
mitgliedsorganisationen-fachbe
ratungsstellen/
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  RefuSheدر Google Play Store
ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
08000 116016

ﺣﻖ ﻣﻦ ،ﺣﻖ ﺗﻮ ،ﺣﻖ ﻣﺎ

ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﯾﮏ دﯾﻦ ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﺒﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ
ﯾﺎ ﺟﺰو ﭘﯿﺮوان ﻫﯿﭻ دﯾﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮ ﺣﻖ داری ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻋﻘﯿﺪﻫﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ .آزادی دﯾﻦ و ﺟﻬﺎﻧﺒﯿﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﻪ
ﺷامر ﻣﯿﺮود .ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻧﻈﺮت را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯽ ﯾﺎ در اﯾﻨﱰﻧﺖ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ.

بر مﺸارکﺖ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ در آﳌﺎن ﺣﻖ رای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاری ،اﻣﺎ ﺻﺪای ﺗﻮ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺮﺳﺪ:
• ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﺬاری و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻼ ﯾﮏ
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﺪ.
• ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮان ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﯽ و ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺧﻮدت و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﻨﯽ.
• ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘامﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ .ﻣﺜﻼ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ در
ﺷﺒﮑﻬﻬﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯽ.

بر آزادی تﻔﮑر ،وﺟدان و آزادی ادیان

بر آزادی تﻔﮑر ،وﺟدان و آزادی ادیان

بر هویﺖ ﻓرهنﮕی

بر هویﺖ ﻓرهنﮕی

ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﺣﻖ داری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮدت
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ .متﺎم اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻗﻮﻣﯽ ،دﯾﻦ،ﺳﻦ،
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ( ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺸﺎوره ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﺗﻮ را ﺣامﯾﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ،
اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:
• ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﻮد.
• ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن ﻣﺴﻠامن ﻣﺤﺠﺒﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮕﺮدی و ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮی.
• ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮏ زن ﺑﺸﻮی و در ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ او را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮی و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
ﺷام ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ زﺧﻤﯿﺘﺎن ﮐﻨﺪ.
• ﺗﻮ ﺗﺮﻧﺴﺠﻨﺪر ،ﺗﺮﻧﺴﺴﮑﺸﻮال ،اﯾﻨﱰﺳﮑﺸﻮال ﯾﺎ ﮐﻮﯾﯿﺮ ﻫﺴﺘﯽ و ﺣﻖ ﺣامﯾﺖ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺗﻮ درﯾﻎ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯽ:
www.damigra.de
http://www.damigra.de/home/mitgliedsorganisationen.html

یک بار دیﮕر ﺧﻼﺻهای از مهﻤﱰین مراکﺰ
مﺸاوره را در زیر مﯿﺂوریﻢ.
رد  RefuSheﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
Google Play Store
تﻠﻔن کﻤﮑی ﺧﺸونﺖ ﻋﻠﯿه زنان
08000 116016
ﺷامره اﺿﻄراری برای زنان باردار
0800 4040020
Pro Asyl
069 24231420
https://www.proasyl.de/
Flüchtlingsräte der Bundesländer
انجﻤنهای پناهجویی ایاﻟﺖ ها
http://www.fluechtlingsrat.de/

ﺷﺠﺎﻋﺖ  – MUTﭘﺮوژﻫﺎی از اﻧﺠﻤﻦ داﻣﯿﮕﺮا DaMigra
اﻧﺠﻤﻦ داﻣﯿﮕﺮا ﭘﺮوژﻫﯽ ﺷﺠﺎﻋﺖ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻬﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺷﺠﺎﻋﺖ را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اﺟﺘامﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
داﻣﯿﮕﺮا )اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺴﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ( ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و
ﺧﻮاﺳﺘﻬﻬﺎی آﻧﺎن را منﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .داﻣﯿﮕﺮا ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻀﻮ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﳌﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و رﺳﺎﻧﻬﺎی
ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻬﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدی در
اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺮوﻧﺪﻫﻬﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﮕﺬارد .اﻧﺠﻤﻦ داﻣﯿﮕﺮا ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در آﳌﺎن ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ.
Illustrations: el boum
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