
حق تو و حق من و حق ما!

یک راهنامی کوچک برای زنانی که 
تجربهی پناهجویی دارند



(MUT) پروژهی شجاعت

مهاجران و زنان پناهجو در یک تجربه رشیک اند: آنها در کشوری زندگی میکنند 

که بسیاری اوقات به آنها به عنوان بخش برابری از جامعه توجه �یشود. انجمن 

دامیگرا با پروژهی شجاعت از تجربهی ارزشمند زنان مهاجری استفاده میکند 

که مدت زیادی است که در آملان زندگی میکنند. آنها به عنوان «شجاعتبخش 

و پیوند دهنده» به زنان پناهجو اطالعات، مشاوره و آموزش میدهند، آنها را 

همراهی میکنند و به این طریق از مشارکت اجت�عی آنها ح�یت میکنند.

پروژه «شجاعت» در کل کشور برنامههای مختلف و پروژه های توا�ندسازی 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 برش به طور عام و حقوق زنان به طور خاص• 

نشستهای آگاهیبخش دربارهی مسائل مربوط به تعلیم و تربیت و سالمتی• 

بازدید از سازمانهای عمومی• 

اصل: توا�ندسازی و آموزش حقوق برش

زنان پناهجو این حق را دارند که حقوق خود را بشناسند. توا�ندسازی و آموزش 

حقوق برش بخشی کلیدی از پروژهی «شجاعت» هستند.

M پروژه
U

T
د 



د»
خو

ق 
قو

 ح
نت

اخ
شن

ق 
 ح

»

« حق شناخنت حقوق خود»

انسانی  حقوق  و  برخوردارند  انسانی  کرامت  از  انسانها  همه  اینکه  وجود  با 

این نیستند که قربانی نقض  اندازه در خطر  یکسانی دارند، همه آنها به یک 

تکوین حقوق برش  تاریخ جهانی  در  دلیل  به همین  بگیرند.  قرار  حقوق برش 

کنار  در  است.  گرفته  شکل  آسیبپذیر  گروههای  برای  مضاعف  ح�یت  نوعی 

به  پذیر  آسیب  های  گروه  زمرهی  در  پناهجویان  و  مهاجران  و  زنان  کودکان، 

ش�ر میآیند. این به این معناست که ما زنان، تنها به دلیل زن بودن، در معرض 

اشکال خاصی از نقض حقوق برش قرار داریم. عالوه 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 ش� زنان پناهجو با حقوق برش به صورت کلی و مکانیسم های 

ح�یتی خاص آن به عنوان چارچوبی برای نقض حقوق برش زنان و تجربه های 

مربوط به آن آشنا هستید؟ برخوردار بودن از حقوق برش 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 برش چه فایدهای دارد اگر این دو مورد 

احرتام و دفاع قرار نگیرند؟

بنابراین این راهن�ی کوچک میخواهد کمکی برای ش� باشد تا با حقوق خود 

به عنوان زنان پناهجو در آملان آشنا شوید و به ش� راههایی را نشان دهد تا به 

این حقوق دست پیدا کنید. این راهن� میخواهد به ش� این شجاعت را بدهد 

تا بتوانید حقوق خود را در زمینه های کار، آموزش، پناهجویی، سالمت، ازدواج 

و خانواده و مشارکت سیاسی و اجت�عی طلب کنید.

به عالوه این راهن� نهادهایی را معرفی خواهد کرد که برای مشکالت مختلف 

در موضوعات گوناگون هر زمان میتوانید به آنها رجوع کنید.



این راهن� ادعای کامل بودن ندارد بلکه تنها قدمی است برای اینکه ش� زنان 

پناهجو را متوجه حقوق تان در آملان بکند. ترتیب موضوعات بر اساس ارزش 

حقوق گوناگون نیست چرا که حقوق برش غیرقابل تقسیم و به هم وابستهاند. 

این به این معناست که هیچ حقی مهمرت از حق دیگر نیست. حقوق برش باید 

به عنوان «یک مجموعه» در نظر گرفته شوند که ما باید از آن به عنوان یک 

کلیت دفاع کنیم.
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حق پناهندگی من، تو و ما

قبل از رسیدن تا صدور رای

باید  کار  این  برای  برخوردار هستی.  آملان  در  پناهندگی  از حق درخواست  تو 

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 ه�ن 

به طور کتبی یک وقت مصاحبه  این درخواست  از  Bundesamt بدهی. بعد 

دریافت خواهی کرد. رشکت در این مصاحبه الزامی است. بدون یک دلیل موجه 

برای غیبت در مصاحبه ( برای مثال در صورت بی�ری باید گواهی دکرت 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.

قتل  خطر  در  مثال   – هستی  جنسی  خشونت  و  جنسیتی  جرایم  قربانی  اگر 

ناموسی، ازدواج اجباری یا ناقصسازی عضو جنسی هستی- این حق را داری که 

یک زن در حضور مرتجم 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 اعالم کنی.



فیصلې امکانات

عنوان  به  پناهجویی  درخواست  مورد  در  مثبت  رای  اعالم  صورت  در  مثبت 

ساله  سه  اقامت  اجازه  و  مسافرتی  پاسپورت  یک  از  شده  پذیرفته  پناهجوی 

برخوردار خواهی شد.

همچنین در سه ماه اول بعد از رای مثبت قانونی در مورد درخواست پناهجویی، 

از حق پیوسË اعضای خانواده برخوردار هستی. این به این معناست که میتوانی 

شوهر و همچنین کودکان زیر هجده سال خود را به آملان بیاوری.

 Integrationskurs تو همچنین حق دسرتسی آزاد به بازار کار و دسرتسی به کالس

، ح�یت مالی، پول کودک و والدین (Kinder- und Eltern*geld) و پول خانه 

و BAFöG خواهی داشت.

رد (سادهی) درخواست پناهجویی، اما محافظت در برابر دیپورت شدن ( به 

اصطالح حامیت کمکی یا subsidiärer Schutz) اگر در کشور خودت خطر 

جانی تهدیدت کند در برابر دیپورت شدن محافظت خواهی شد و برای یک سال 

حق اقامت در آملان خواهی داشت. حق پیوسË 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. داشË 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 اعرتاض خود را اعالم کنی، در قالب درخواست 

بازبینی فوری. باید توجه کرد که این اعرتاض متاسفانه تو را از خطر دیپورت 

شامل  دیپورت  برابر  در  محافظتی  این حالت  در  و  کرد  نخواهد  شدن مصون 

فرد �یشود.

پوشش  برای  درخواستی  توانی  می  نشده  پذیرفته  تو  پناهندگی  هنوز  اگر 

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.

وکالی 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.Îuechtlingsrat.de

 Amnesty International
 030 4202480

http://www.amnesty.de



حق من، حق تو حق ما

بر آموزش / رشکت در کالسهای 
INTEGRATIONSKURS آموزشی

هنوز  اینکه  یعنی  دارد،  تو  اقامت  وضعیت  به  بستگی  آموزش  به  دسرتسی 

پروسهی درخواست پناهجویی تو ادامه دارد یا Ïام شده یا به عنوان پناهجو 

و  کودکان  کردهای.  دریافت   (Duldung) موقت  اقامت  یا  شدهای  پذیرفته 

نوجوانان مستقل از وضعیت اقامتشان در هر صورت حق مدرسه رفË دارند. 

قدم اول رشکت در کالس های همپبوندی Integrationskurs است. پناهجویان 

که  افرادی  و   (Duldung) موقت  اقامت  دارای  افراد  اقامت،  باالی  شانس  با 

اقامت آملان را دارند میتوانند در این کالسها رشکت کنند. در صورتی که موظف 

به رشکت در این کالس هستید باید برای آن ثبت نام کنید. اگر در آن رشکت 

نکنید ممکن است پیامدهای منفی برای ش� داشته باشد از جمله اینکه خدمات 

دریافتیتان کاهش یابد. رشکت در این کالسها برای پذیرفته شدن در دانشگاهها و 

آموزشکدههای فنی و موقعیت های شغلی و کارآموزی مهم است.

این نهادها میتواندد در مورد این کالسها در محل زندگیتان اطالعات کافی را در 

اختیارتان قرار دهند و به ش� کمک کنند:

نهادهای خدماتی مهاجرت جوانان و مشاوره ی مهاجران • 

انجمن •  بینافرهنگی  دفرت  یا   Amt für Integrationهمپیوندی ادارهی 

ساکنین محل

مراکز فرهنگی• 

کالسهای زبان و دانشگاهها• 

 •Job-Center سازمان کار و جاب سنرت

 •Volkshochschule مدرسه های
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نهادهای مربوطه
 Flüchtlingsräte der Bundesländer

انجمنهای پناهجویی ایالتها
http://www.Îuechtlingsrat.de

http://www.asyl.net/

Pro Asyl
 069 24231420

https://www.proasyl.de

Arbeitsagentur
اداره کار یا 

https://www.arbeitsagentur.de/

بر کار

دسرتسی به بازار کار بستگی به وضعیت اقامت تو دارد. در سه ماه اول اقامت 

اجازه  «هایم»  یا ه�ن  اولیه  سکونتگاههای  در  زمان سکونت  در  و همچنین 

ورود به بازار کار وجود ندارد. فرد به یک اجازه کار نیاز دارد که توسط ادارهی 

خارجیهایAusländer*behörde هر 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 آملان میتوانی از ماه چهارم رشوع به کار کنی. از آنجایی 

به  است  بهرت  کنند  می  تغییر  داÕا  کار  بازار  به  ورود  به  مربوط  مقررات  که 

ادارهی کار محل خود مراجعه کنی.

مدرارج تحصیلی کسب شده در خارج از آملان می توانند در آملان به رسمیت 

 «Anerkennung in Deutschland» اپ  یا  برنامه  وسیله  به  شوند.  شناخته 

دری،  فارسی،  انگلیسی،عربی،  زبانهای  به  مورد  این  در  اطالعاتی  توانی  می 

تیگرینیایی و پشتو کسب کنی: 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/app.php



شگاه
صیل در دان

بر کارآموزی و تح

بر کارآموزی و تحصیل در دانشگاه

برای اینکه بتوانی یک کارآموزی را رشوع 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 اطالعات مربوطه را کسب کرد.

به  کار،  موضوعات  مورد  در  میتوانی  که  شده  ایجاد  سایتی  دولت  طرف  از 

زبان  در چهارده  کارآموزی  راه های  و  آموزشی  مدارک  شناخته شدن  رسمیت 

اطالعات کسب کنی:

http://www.make-it-in-germany.com/

و با این ش�ره تلفن می توانی به انگلیسی و آملانی اطالعات کسب کنی:

030 18151111



اجازه ورود به دانشگاه و بررسی اینکه میتوانی در یک داشنگاه درس بخوانی 

یا نه توسط خود هر دانشگاه صورت میگیرد. در بیشرت رشته ها تسلط کافی 

بر زبان آملانی رشط نامنویسی است. امکان دریافت BaföG یا 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. اطالعات مربوطه را می توانی در مراکز مشاوره دانشگاههای نزدیک محل 

زندگیات کسب کنی.

سازمان آملانی آکادمیک DAAD به موضوعات مربوط به تحصیل در دانشگاه 

به طور کامل پرداخته است:

https://www.study-in.de/de/refugees/

 Refugee Law Clinics یا از شهرها دفرتهای مشاوره پناهجویان  در بسیاری 

وجود دارد که توسط دانشجویان حقوق اداره شده و امکان کسب اطالعات در 

زمینهی حق بر آموزش و امور دیگر را در اختیار تو قرار میدهند.



حق من، حق تو و حق ما

در ازدواج، زندگی مشرتک و به عنوان 
مادر

بر انتخاب آزادنهی رشیک زندگی
تو حق داری هر زمانی که میخواهی و با هر کسی که میخواهی ازدواج کنی. 

اینکه  بدون  کنی  زندگی  سقف  یک  زیر  زندگیات  با رشیک  میتوانی  آملان  در 

ازدواج کرده باشید.

در ازدواج مدنی
اداره  در  که  ازدواجی  تنها  یعنی  است،  الزامی  مدنی  ازدواج  آملان  در  امروزه 

ازدواجهایی که در خازج  قانونی معترب است.  لحاظ  از  ثبت شود  احوال  ثبت 

از آملان ثبت شده اند به رسمیت شناخته میشوند، اگر در زمان ازدواج رشوط 

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 طالق حقوق و وظایف برابری دارند. تو خودت آزادانه 

دنیا  به  میخواهی  زمانی  فواصل  در چه  و  بچه  تعداد  که چه  میکنی  انتخاب 

بیاوری. عالوه بر این ای حق را داری که از شوهرت جدا بشوی حتی اگر او 

نخواهد.

ک و به عنوان مادر
شرت

ی م
ج، زندگ

در ازدوا



بر طالق
کنند.  کمک  تو  به  میتوانند  وکال  یا  مشاوره  مراکز  هستی  طالق  فکر  در  اگر 

طالق 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 ک�کان با هم به فرزندان 

رسیدگی کنید. اما باید تصمیم بگیرید که کودک پیش کدام یک از ش� 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 بهرت است.

برای فرزند تو
به  که  هستند  موظف  و  دارند  حق  والدین  است.  برش  حقوق  کودک  حقوق 

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 آملان حداقل نه سال مدرسه رفË برای • 

کودکان الزامی است.

تو تصمیم میگیری که فرزند تو به مهد کودک برود یا نه و در مدرسه در • 

کالس دینی رشکت کند یا نه.

نهادهای قابل مراجعه
هب طوبرم نامزاس ProFamilia ایلیمافورپ 

رد هداوناخ میظنت و کرتشم یگدنز ،هتیلاوسکس 
ناملآ

https://www.profamilia.de/

 Verband binationaler Ehen
und Partnerscha�en

سازمان ازدواجها و زندگیهای مشرتک دوملیتی
http://www.verband-binationaler.de/

Weißer Ring
تلفن رسارسی برای قربانیان خشونت

116006

Nummer gegen Kummer
مشاوره تلفنی

https://www.nummergegenkummer.de/

و مشاورههای خانوادهی دیگری که در
 محل حضور دارند. 
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حق من، حق تو، حق ما

بر عدم تعرض به بدن و سالمت

این معناست که  این به  تو از حق بر عدم تعرض جس�نی برخوردار هستی. 

اصوال کسی �یتواند تو را مورد خشونت قرار بدهد. قانون از تو در برابر این 

موارد محافظت میکند:

• خشونت جسامنی کتک، تعرض جنسی، مجروح کردن بدن 

اشکال  Ïامی  تهدید،  مزاحمت،  ایجاد  در شکل  فرد  تعقیب  روانی  • خشونت 

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 ملس 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 دکرت 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 �یخواهی اینطور رفتار کند.

یکی از اعضای خانواده �یگذارد از خانه خارج بشوی، تلفن بزنی یا کسی • 

به تو رس بزند.

تو مدارک شناسایی نداری و کارفرمایت تهدیدت می کند که به اداره ی • 

خارجیها خرب میدهد تا تو را دیپورت کنند.

فرزندانت �یتوانند به مدرسه بروند چون محل سکونت ش� هنوز تعیین • 

نشده است.

خشونت نهادی
تو �یتوانی به دینات عمل کنی چون زمان غذای محل سکونتات همزمان • 

با زمان عبادت تو است.

پلیس بدون دلیل تو را کنرتل میکند فقط چون احت�ل میدهند که تو • 

آملانی 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 دخرتان مراجعه کنی. در هر دو حالت میتوانی با 
فرزندانت آنجا زندگی کنی و تحت محافظت هستی.

به وسیلهی برنامه یا اپ RefuShe میتوانی 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 بدهی: 116016 08000

Weißer Ring
شامره رسارسی قربانیان خشونت

116006

Notruf der Polizei
شامره اضطراری پلیس 
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حق تولید مثل و سالمت جنسی

اگر  دارد.  قرار  ای  ویژه  محافظت  تحت  تو  و سکسوالیته  تو  بارداری  توانایی 

یکی از سواالت زیر ذهنت را مشغول کردهاند مراکز مشاوره میتوانند به تو 

کمک کنند:

× من باردار هستم اما �یتوانم بچه را به دنیا بیاورم و میخواهم آن را سقط 
کنم. از چه کسی باید کمک بگیرم؟

× من از ختنه زنانه یا به عبارت دقیقرت ناقصسازی جنسیام میرتسم. با چه کسی 
میتوانم راجع به این موضوع صحبت کنم؟

و  بدهم  آزمایش  توانم  می  کجا  میرتسم.  جنسی  مرسی  بی�ریهای  از  × من 
چگونه میتوانم محافظت شوم؟

جلوگیری  های  روش  ی  درباره  میتوانم  کجا  شوم.  باردار  �یخواهم  × من 
اطالعات 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 اعت�د کنم؟



برای هر سوالی درباره بارداری میتوانی هر روز 
بیست و چهار ساعته با این ش�ره تلفن به زبانهای 

بسیاری کمک دریافت کنی: ش�ره تلفن کمکی زنان 
باردار در اضطرار: 

0800 4040020

این ش�ره 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 رسارسی 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/

Google Play Store در RefuShe برنامه

تلفن کمکی خشونت علیه زنان
08000 116016



ی ادیان
ی تفکر، وجدان و آزاد

بر آزاد

حق من، حق تو، حق ما

بر آزادی تفکر، وجدان و آزادی ادیان

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 

اینرتنت  در  یا  کنی  بیان  عمومی  شکل  به  را  نظرت  میتوانی  تو  میرود.  ش�ر 

بنویسی چه فکر میکنی.

بر مشارکت

تو  اما صدای  نداری،  پناهجو در آملان حق رای سیاسی  به عنوان زن  اینکه  با 

میتواند به گوش برسد:

یک •  مثال  کنید،  فعالیت  هم  با  و  بگذاری  قرار  دیگر  زنان  با  میتوانی  تو 

انجمن تشکیل دهید.

تو میتوانی به همراه دیگران تجمع کنی و برای حقوق خودت و بر علیه • 

بیعدالتی تظاهرات کنی.

در •  میتوانی  مثال  باشی.  داشته  سیاسی  و  اجت�عی  فعالیت  میتوانی  تو 

شبکههای مهاجرین و انجمنها فعالیت کنی.
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بر هویت فرهنگی

خودت  شخصیت  و  فرهنگ  اساس  بر  داری  حق  پناهجو  زن  عنوان  به  تو 

زندگی کنی. Ïام 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 ح�یت و همراهی میکنند، 

اگر برای مثال:

به دلیل رنگ پوست در خیابان به تو توهین یا حمله شود.• 

تبعیض •  مورد  و  بگردی  خانه  یا  کار  دنبال  زن مسل�ن محجبه  عنوان  به 

قرار بگیری.

عاشق یک زن بشوی و در محیط عمومی او را در آغوش بگیری و کسی به • 

ش� توهین کند یا زخمیتان کند.

تو ترنسجندر، ترنسسکشوال، اینرتسکشوال یا کوییر هستی و حق ح�یت • 

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 خالصهای از مهمرتین مراکز 
مشاوره را در زیر میآوریم.

رد RefuShe همانرب 
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.Îuechtlingsrat.de/



DaMigra e. V.
Am Sudhaus 2

12053 Berlin

DaMigra e. V.
 Blumenstraße 16

06108 Halle (Saale)
 mut@damigra.de

0345 67847463
www.damigra.de/mut-projekt
www.facebook.com/DaMigra

Kontakt Geschäæsstelle
030 25568512

info@damigra.de

DaMigra پروژهای از انجمن دامیگرا – MUT شجاعت

که  زنانی  به  پروژه  این  میکند.  مدیریت  را  پروژهی شجاعت  دامیگرا  انجمن 
یابی در جامعه جدید  تنها در جهت  نه  پناهجویی دارند  یا  سابقهی مهاجرت 
کمک میکند بلکه به آنها این شجاعت را میدهد که سهم اجت�عی، سیاسی و 

اقتصادی خود را مطالبه کنند.

و  مهاجر  زنان  منافع  مهاجر)  زنان  سازمانهای  هستهای  (انجمن  دامیگرا 
خواستههای آنان را �ایندگی میکند. دامیگرا با بیش از شصت سازمان عضو از 
کشورهای مختلف در آملان میتواند برای موضوعات سیاسی، اقتصادی و رسانهای 
انتقادی در  مورد مراجعه قرار بگیرد و همچنین توصیههای عملی و همراهی 
برابری  برای  دامیگرا  انجمن  میگذارد.  مهاجرتی-سیاسی  پروندههای  اختیار 

فرصتها، عدالت و برابری زنان مهاجر در آملان تالش میکند.

Illustrations: el boum




