
DREPTURILE TALE, ALE MELE,  
ALE NOASTRE!

MIC GHID PENTRU FEMEILE* CU 
EXPERIENŢĂ DE REFUGIAT



PROIECTUL MUT (CURAJ)

Emigrantele* şi femeile refugiate* au o experien-
ţă comună: trăiesc într-o ţară, în care adesea nu sunt 
percepute ca parte a societăţii cu drepturi egale. Da-
Migra e. V. recurge prin proiectul MUT la experienţele 
valoroase ale femeilor* cu istoric migraţionist, care tră-
iesc deja de mai mult timp în Germania. În calitate de 
„susținătoare* şi cu rol de liant*“, acestea informează, 
consiliază, educă şi asistă femei refugiate*, sprijinindu-le 
astfel implicarea în societate.
Proiectul MUT organizează pe întregul teritoriu federal 
evenimente, proiecte de consiliere şi emancipare, pe 
care femeile* cu istoric migraţionist, în calitate de „sus-
ținătoare*şi cu rol de liant*“ le desfăşoară pentru femei 
refugiate*. 

Activităţile proiectului MUT sunt
• ateliere de lucru privind drepturile omului în 
general şi drepturile femeilor în special
• runde de informare pe teme privind educaţia şi 
sănătatea 
• vizite la instituţiile publice

Femeile refugiate* au dreptul să-şi cunoască propriile 
drepturi. Emanciparea şi instituirea drepturilor omului 
fac parte din centrul de interes al proiectului de lucru 
MUT. 
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“DREPTUL DE A VĂ CUNOAŞTE 
DREPTURILE”

Deşi toţi oamenii au aceeaşi demnitate şi aceleaşi drep-
turi ale omului, nu au aceeaşi predispoziţie de a deveni 
victime ale încălcărilor drepturilor omului. Pornind de la 
această circumstanţă, în evoluţia protecţiei internaţio-
nale a drepturilor omului, s-a cristalizat un fel de pro-
tecţie sporită pentru grupuri cu vulnerabilităţi speciale. 
Pe lângă copii, femeile*, emigrantele* şi refugiatele fac 
parte din grupurile cu vulnerabilităţi speciale. Ceea ce 
înseamnă că noi, femeile*, numai pentru că suntem “fe-
mei*”, suntem expuse unor încălcări speciale ale drep-
turilor omului. Mai mult decât atât, femeile refugiate*, 
în calitatea lor de “femei*” şi de “refugiate”, sunt expu-
se unui dublu pericol. 
Totuşi, în ce măsură chiar vă sunt cunoscute drepturile 
generale ale omului şi aceste mecanisme de protecţie 
deosebite, în calitate de femei refugiate*, ca un cadru 
de referinţă pentru încălcările (trăite şi cunoscute de voi) 
ale drepturilor femeii*? Pentru că la ce vă foloseşte să 
aveţi drepturi ale omului, dacă nu le cunoaşteţi? La ce 
foloseşte să cunoaşteţi drepturile femeii*, dar să nu le 
înţelegeţi? Şi, în ultimă instanţă, cui îi ajută să înţeleagă 
drepturile femeii* şi ale omului, dacă acestea nu sunt 
respectate şi apărate? Acest scurt ghid este menit, din 
motivele invocate, să vă ofere un succint suport în a 
cunoaşte drepturile voastre ca femei refugiate* în Ger-
mania şi să vă prezinte căile prin care vă puteţi bucura 



de drepturile voastre. Ghidul are menirea de a vă da 
CURAJ să vă cereţi drepturile în domeniile muncă, edu-
caţie, azil, sănătate, căsătorie şi familie, dar şi privind 
implicarea politică şi socială.
În fi ne, ghidul vă va menţiona persoane de contact con-
crete* pentru anumite teme, cărora vă puteţi adresa ori-
când cu problemele voastre.
Această recomandare nu are pretenţia de a fi  exhaus-
tivă. Dimpotrivă, ea este doar un pas pe calea de a vă 
atrage atenţia vouă, femeilor refugiate*, asupra dreptu-
rilor pe care le aveţi în Germania. Succesiunea domenii-
lor tematice nu pledează în favoarea valorizării speciale 
a anumitor drepturi, deoarece drepturile omului sunt 
indivizibile şi interdependente. Ceea ce înseamnă, con-
cret, că niciun drept nu este mai important decât altul. 
Drepturile omului trebuie înţelese doar ca “un pachet 
unitar”, care trebuie apărat de noi toţi, în ansamblu.
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Dreptul meu, al tău, al nostru

LA AZIL

Înainte de sosire până la decizie
Ai dreptul de a face o cerere de azil în Germania. Pentru 
aceasta, trebuie să te înregistrezi ca solicitantă de azil. 
Apoi vei primi o adeverinţă privind înregistrarea ca soli-
citantă de azil (BÜMA). BÜMA nu reprezintă un permis 
de şedere, ci doar un document de şedere temporar.
După aceea ai dreptul de a depune o cerere de azil la 
Ofi ciul Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi. Dupa depu-
nerea cererii de azil vei primi în scris un termen pentru 
audierea personală. Participarea la audiere este obliga-
torie. Fără o scuză credibilă privind absenţa de la audi-
ere (de exemplu, în caz de boală, certifi catele medicale 
trebuie comunicate în scris Ofi ciului Federal), Ofi ciul 
Federal va decide cu privire la cererea de azil conform 
situaţiei din dosar. Benefi ciezi de dreptul de a fi  audiată 
în limba ta maternă.
Dacă eşti victimă a unei persecutări cu tentă sexuală / a 
violenţei sexuale – spre exemplu, dacă eşti ameninţată 
de crimă din raţiuni conjugale, de mutilarea organelor 
genitale, de o căsătorie silită sau de o căsătorie silită 
în ţara ta de origine – ai, în plus, dreptul de a fi  audiată 
de o femeie*, în prezenţa unei traducătoare*. În cazul în 
care acest fapt nu a fost cunoscut înainte de audiere şi 
tu nu doreşti să relatezi în faţa unui bărbat, ai dreptul de 
a spune acest lucru în timpul audierii.



Posibilităţile decizionale 
Decizie pozitivă Dacă decizia este pozitivă, tu, în calita-
te de persoană cu drept de azil, ai dreptul la o legitima-
ţie de călătorie şi la un permis de şedere pe o perioadă 
de trei ani. 
În timpul primelor trei luni de la decizia pozitivă execu-
torie privind cererea de azil, există şi dreptul la reîntre-
girea familiei, ceea ce înseamnă că îţi poţi aduce la tine 
soţul sau/şi copiii minori. 
Ai de asemenea dreptul la un acces liber pe piaţa mun-
cii, precum şi dreptul la un curs de integrare, prestaţii 
fi nanciare, alocaţii pentru copii şi părinţi*, bani pentru 
locuit şi BAFöG (ajutor pentru educaţie). 

Respingerea (“simplă”) a cererii de azil, însă protec-
ţie împotriva expulzării (așa-numita protecţie subsi-
diară) Ai dreptul de a nu fi  expulzată, dacă în ţara ta 
de origine eşti ameninţată de anumite pericole pentru 
viaţa ta şi integritatea ta corporală. În acest caz ai drep-
tul la un permis de şedere pe o perioadă de un an. Reîn-
tregirea familiei este posibilă în această situaţie doar cu 
anumite restricţii. Dacă decizia privind cererea ta de azil 
este negativă (însă Ofi ciul Federal 
stabileşte o interdicţie de ex-
pulzare), ai dreptul de a face 
plângere în faţa tribunalu-
lui administrativ în termen 
de două săptămâni. Este 
necesară o reprezentare 
printr-un avocat.



Este posibilă şi o altă decizie negativă privind cererea 
de azil – o respingere “în mod evident neîntemeiată”. În 
acest caz ai dreptul de a depune contestaţie în termen 
de o săptămână, mai exact în cadrul unei cereri în regim 
de urgenţă. Te rugăm să ai în vedere că această plânge-
re nu va avea efect suspensiv, ceea ce înseamnă că poţi 
fi  expulzat totuşi. Din păcate, în acest caz nu benefi ciezi 
de protecţie împotriva expulzării.
Dacă nu ţi s-a acordat azil, ai dreptul de a solicita, prin 
înaintarea unei cereri, acoperirea costurilor cu avocatul 
şi a altor cheltuieli de judecată. Pentru încuviinţarea unui 
asemenea ajutor pentru suportarea cheltuielilor legale, 
este necesar ca speţa să aibă perspectivă de reuşită, iar 
tu să nu posezi decât puţini bani. Este sufi cientă adeve-
rinţa privind obţinerea prestaţiilor aferente azilului.

Instituţiile de contact
Anwältinnen ohne Grenzen e. V. 
0761 80520 
http://anwaeltinnen-ohne-grenzen.de

Pro Asyl 
069 24231420 
https://www.proasyl.de/

Flüchtlingsräte der Bundesländer
(Consiliile pentru refugiaţi de la 
nivelul landurilor federale)
http://www.fl uechtlingsrat.de/

Amnesty International 
030 4202480 
http://www.amnesty.de/



Dreptul meu, al tău, al nostru

LA EDUCAŢIE / PARTICIPARE LA 
CURSUL DE INTEGRARE

Accesul la educaţie depinde de situaţia legală a şederii 
tale, aşadar dacă procedura ta de azil este încă în de-
rulare sau s-a încheiat deja şi dacă ai obţinut azil sau ai 
fost recunoscută ca persoană tolerată. Copiii şi tinerii au 
dreptul de a frecventa şcoala, indiferent de situaţia legală 
a şederii acestora. Primul pas îl reprezintă participarea la 
un curs de integrare. La un curs de integrare pot lua par-
te solicitanţii de azil cu perspective bune de rămânere, 
persoanele tolerate cu un permis de şedere, precum şi 
persoanele cu permis de şedere. Dacă sunteţi obligaţi să 
participaţi la un curs de integrare, înscrieţi-vă la un astfel 
de curs. Dacă nu veţi participa, se pot reduce, printre 
altele, prestaţiile de care benefi ciaţi. Acest lucru este im-
portant pentru candidaturile la universităţi şi şcoli supe-
rioare tehnice, dar şi pentru locurile de muncă şi de for-
mare profesională precum şi pentru stagiile de practică. 
Următoarele persoane de contact* vă vor ajuta mai de-
parte cu informaţii privind cursurile de integrare din lo-
calitatea voastră de domiciliu: 

• serviciile pentru migrarea tinerilor şi consiliere pe 
tema migrării
• Ofi ciul pentru integrare sau biroul intercultural al 
localităţii
• centrele culturale
• şcolile de limbi străine şi universităţile
• agenţiile de muncă şi centrele de joburi 
• universităţile populare
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LA MUNCĂ

Accesul pe piaţa muncii depinde de situaţia legală a şe-
derii tale. Nu există acces pe piaţa muncii în primele trei 
luni ale şederii şi pe perioada şederii într-o instituţie de 
preluare provizorie, aşadar un cămin. Ai nevoie de un 
permis de muncă, care este acordat de autoritatea loca-
lă pentru străini*. Dacă vei lucra fără permis de muncă, 
îţi periclitezi situaţia şederii, deoarece încalci legea. 
Începând cu luna a patra poţi începe o muncă în multe 
regiuni din Germania. Având în vedere că reglementă-
rile privind accesul pe piaţa muncii se schimbă frecvent, 
ar trebui să te adresezi permanent persoanelor de con-
tact* de la agenţia forței de muncă. 

Diplomele obţinute în străinătate pot fi  recunoscute în 
Germania. Cu ajutorul aplicaţiei “Recunoaşterea în 
Germania” poţi primi primele informa-
ţii în limbile engleză, arabă, 
farsi, dari, tigrinya şi paschtu: 
https://www.anerkennung-in-
deutschland.de/html/de/app.
php

Instituţiile de contact
Flüchtlingsräte der Bundesländer
(Consiliile pentru refugiaţi de la 
nivelul landurilor federale)
http://www.fl uechtlingsrat.de/
http://www.asyl.net/

Pro Asyl
069 24231420
https://www.proasyl.de/

Arbeitsagentur 
(Agenţia forței de muncă)
https://www.arbeitsagentur.de
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LA EDUCAŢIE ŞI STUDII

Pentru a putea demara o formare profesională, trebuie 
să posezi de asemenea un permis de muncă. Ce posibi-
lităţi şi excepţii există în acest sens? Informaţii primeşti 
de la Agenţia pentru muncă, Camera de Comerţ şi In-
dustrie sau Camera Meşteşugarilor. 
Guvernul a pus la punct un portal, unde te poţi informa 
în 14 limbi pe tema muncă, recunoaşterea diplomelor şi 
posibilităţi de formare profesională: http://www.make-
it-in-germany.com/ 
Prin intermediul liniei telefonice te poţi informa în en-
gleză şi germană: 030 18151111 



Fiecare universitate şi şcoală superioară va verifi ca drep-
tul tău de acces la învăţământul superior, şi anume dacă 
ai voie să studiezi la o universitate sau şcoală superioa-
ră. Pentru cele mai multe direcţii de studii, cunoştinţele 
sufi ciente de limba germană reprezintă premisa înma-
triculării. Dreptul la BAföG sau subvenţia pentru forma-
re profesională – ajutor fi nanciar oferit de stat pentru 
formare şi studii – depinde de situaţia legală a şederii. 
Sunt oferite şi programe de acordare a burselor pen-
tru refugiaţi. Te poţi informa în acest sens la centrele 
de consiliere ale universităţilor şi şcolilor superioare din 
vecinătatea ta.
Serviciul Academic German pentru Străinătate (DAAD) 
a elaborat un rezumat care acoperă toate temele 
din domeniul studiilor. https://www.study-in.de/de/
refugees/

În multe oraşe există Refugee Law Clinics, o iniţiativă a 
studenţilor la drept, care te pot informa gratuit asupra 
dreptului tău la educaţie şi multe altele.



Dreptul meu, al tău, al nostru

ÎN CĂSĂTORIE, PARTENERIAT* 
ŞI CA MAMĂ

de liberă alegere a partenerului*
Ai dreptul de a te căsători când şi cu cine doreşti. Ai şi 
posibilitatea de a trăi în Germania împreună cu partene-
rul tău sau partenera ta, fără a fi  căsătorită.

în căsătoria civilă 
În Germania este considerată valabilă juridic numai 
aşa-numita căsătorie civilă obligatorie, adică doar o 
căsătorie încheiată în faţa Stării Civile. O căsătorie în-
cheiată în străinătate va fi  recunoscută, în principiu, în 
Germania, dacă la momentul încheierii căsătoriei erau 
îndeplinite pentru ambii parteneri premisele de drept 
material ale încheierii căsătoriei (de exemplu statutul de 
persoană necăsătorită, vârsta minimă). 

la drepturi egale pentru bărbaţi şi femei* în căsătorie 
şi în cadrul unei relaţii în care se afl ă aceştia

Man and woman* have equal rights and duties in 
marriage and also in its dissolution. You decide freely 
how many children and at which intervals you want to 

have them. In addition you have the 
right to get divorced from your 

husband, even he does not want 
to get divorced. 
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la divorţ
Dacă ai de gând să divorţezi, ca-
ută sprijin la un centru de consili-
ere sau la un avocat sau o avocată. 
Un divorţ este posibil şi pe perioada 
derulării procedurii de azil. Cu privire la cererea ta de 
azil se va lua o decizie independentă de cererea de azil 
a soţului tău.

dreptul la custodie
Dacă decideţi să vă separaţi, vă puteţi îngriji totuşi mai 
departe în comun de copiii voştri* şi veţi putea avea 
grijă împreună de ei. Trebuie însă hotărât unde va trăi 
copilul*: numai la tată sau la mamă sau la ambii părinţi, 
alternativ. În ultimul caz, copiii* au dreptul să spună ce 
ar fi  cel mai bine după opinia lor. 

pentru copilul tău*
Drepturile copilului sunt drepturi ale omului. Părinţii* au 
dreptul şi obligaţia de a se îngriji adecvat de copiii lor*. 
Ceea ce înseamnă că tu, în calitate de mamă, ai drepturi 
şi obligaţii, spre exemplu

• Ai drept asupra copilului tău*, indiferent dacă eşti 
căsătorită sau nu cu tatăl copilului. 
• Copiii tăi* au dreptul la o viaţă fără violenţă. Îţi poţi 
proteja copilul* de bătăi şi abuzuri, inclusiv din partea 
rudelor, de exemplu a tatălui. 



• Copiii tăi* au dreptul la educaţie. Frecventarea 
şcolii pentru fi ecare* copil* în Germania durează 
minimum nouă ani. 
• Tu decizi dacă copilul tău* merge la grădiniţă sau 
dacă copilul tău* participă sau nu la cursul de religie 
din şcoală.

Instituţiile de contact
ProFamilia (Asociaţia ProFamilia pe 
teme privind sexualitatea, parteneriatul 
şi planifi carea familială în Germania)
https://www.profamilia.de/

Verband binationaler Ehen und 
Partnerschaften (Asociaţia căsătoriilor 
şi parteneriatelor binaţionale)
http://www.verband-binationaler.de/

Weißer Ring (Linia telefonică „Weißer 
Ring“, valabilă în întreaga Germanie, 
pentru victimele violenţei)
116006

Nummer gegen Kummer 
(Numărul împotriva grijilor)
https://www.nummergegenkummer.de/

Şi alte centre de consiliere familială 
în plan local. 
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Dreptul meu, al tău, al nostru

LA INTEGRITATE FIZICĂ ŞI 
SĂNĂTATE

Ai dreptul la integritatea ta fi zică. Prin aceasta se înţele-
ge că asupra ta, în principiu, nimeni nu are voie să exer-
cite fapte de violenţă. Legea te protejează împotriva 

• violenţei fi zice bătăi, abuzuri sexuale, vătămări 
corporale 
• violenţei psihice stalking, ameninţări, toate 
formele de intimidări ţintite
• violenţei instituţionale discriminarea prin legi, 
infrastructură, limbă



Mai jos câteva exemple de situaţii cu violenţă, împotriva 
cărora te poţi apăra:

Violenţa fi zică 
• Cineva te-a pălmuit, te-a îmbrâncit, te-a tras de păr 
sau te-a lovit. Indiferent cine a făcut-o, acest lucru nu 
este permis.
• Cineva te-a atins fără acordul tău în zona intimă şi 
te-a silit să întreţii un raport sexual.
• Ai fost reţinută şi ameninţată de extremiştii de 
dreapta.
• Ai fost victima unui malpraxis medical*.

Violenţa psihică
• Cineva te pândeşte, merge în spatele tău şi te 
urmăreşte, deşi i-ai spus acelei persoane că nu vrei 
acest lucru.
• Un membru al familiei îţi interzice să părăseşti casa, 
să vorbeşti la telefon sau să primeşti vizite.
• Nu ai documente, iar angajatorul sau angajatoarea 
ta* te ameninţă că te va declara la autoritatea pentru 
străini, pentru a cere expulzarea ta. 
• Copiii tăi* nu pot frecventa şcoala, deoarece nu s-a 
stabilit încă localitatea voastră de domiciliu.



Violenţa instituţională
• Nu îţi poţi exercita credinţa, deoarece programul 
de masă din căminul tău se suprapune peste orele 
tale de rugăciune.
• Poliţia te verifi că fără vreo suspiciune, deoarece 
presupun că nu provii din Germania. (“racial 
profi ling”)

Legea te protejează de violenţă, numai 
dacă îţi ceri activ dreptul la integritate. Iată 
câteva servicii, cărora te poţi adresa:
Dacă eşti expusă violenţei sau ai fost ameninţată cu 
violenţă şi nu mai eşti în siguranţă acasă, adresează-te 
unei Frauenhaus (case a femeilor) din oraşul tău. Dacă 
ai vârsta de sub 18 ani, te poţi adresa unei Mädchen-
haus (case a fetelor). În ambele situaţii poţi locui  
acolo cu copiii tăi şi eşti protejată. 

Prin intermediul aplicaţiei App RefuShe te poţi infor-
ma despre numerele de telefon de urgenţă şi casele 
din vecinătatea ta. O găseşti în Google Play Store.

The Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen (Linia 
telefonică de asistenţă „violenţă contra femeilor“) 
te consiliază 24 de ore pe zi, în 17 limbi. Consilierea 
poate avea loc anonim: 08000 116016

Weißer Ring (Linia telefonică „Weißer Ring“, valabilă 
în întreaga Germanie, pentru victimele violenţei)
116006

Notruf der Polizei (Numărul pentru apeluri de 
urgenţă la poliţie) 
110



Dreptul de reproducere şi sănătatea sexuală
Se bucură de o protecţie specială capacitatea ta de a 
deveni gravidă şi sexualitatea ta. Dacă te preocupă una 
dintre întrebările de mai jos, centrele de consiliere men-
ţionate te pot ajuta mai departe:
Ø Mi s-a spus că este greşit în Germania să ai mai mult 
de doi copii. Corect?
Ø Sunt gravidă, dar nu pot ţine sarcina. Aş dori să între-
rup sarcina. Cine mă poate ajuta mai departe?
Ø Mi-e teamă de mutilarea organelor genitale. Cu cine 
pot discuta despre asta?
Ø Mă tem de bolile cu transmitere sexuală. Unde mă 
pot supune unor teste şi cum mă pot proteja?
Ø Nu doresc să rămân însărcinată. Unde mă pot informa 
despre metodele anticoncepţionale?
Ø Sunt silită să mă prostituez. Cine mă ajută?
Ø Am fost violată. Îmi vine greu să vorbesc despre acest 
lucru. În cine pot avea încredere?



Pentru orice întrebare pe tema 
gravidităţii, poţi primi ajutor 24 de 
ore pe zi şi în multe limbi la:
Hilfetelefon Schwangere in Not (numărul 
de telefon de urgenţă pentru gravidele în 
situaţii de criză)
0800 4040020

The Hilfetelefon Stop-mutilation.de 
(Numărul de telefon de asistenţă 
Stop-mutilation.de (stop mutilării)) vă 
consiliază în numeroase limbi despre 
mutilarea organelor genitale: 
0211 93885791

Dacă eşti victima trafi cului de persoane, 
pe pagina de internet a Bundesweiten 
Koordinierungskreises  gegen 
Menschenhandel e. V. (Cercului Federal 
de Coordonare împotriva Trafi cului de 
Persoane) poţi găsi un centru de consilie-
re în proximitatea ta
https://www.kok-gegen-menschenhandel.
de/mitgliedsorganisationen-fachbe
ratungsstellen/

App RefuShe în Google Play Store

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 
(Telefonul de asistenţă în cazul violenţei 
împotriva femeilor)
08000 116016



LIBERTATEA
 D

E G
Â

N
D

IRE, A
 CO

N
ŞTIIN

ŢEI ŞI LIBERTATEA
 RELIG

IO
A

SĂ

Dreptul meu, al tău, al nostru

LA LIBERTATEA DE GÂNDIRE, 
A CONŞTIINŢEI ŞI LIBERTATEA 
RELIGIOASĂ

Toţi oamenii au dreptul de a avea o religie sau o fi losofi e 
despre lume, de a o schimba sau chiar de a nu aparţi-
ne niciunei religii. Ai dreptul de a-ţi manifesta credinţa 
singură sau împreună cu alţii. Libertatea religioasă şi a 
fi losofi ei despre lume este parte a libertăţii de opinie. Îţi 
poţi exprima părerea în public şi poţi scrie pe internet 
ceea ce gândeşti. 

LA IMPLICARE

Chiar dacă tu, ca femeie refugiată* în Germania, nu ai 
drept de vot politic, vocea ta poate fi  auzită: 

• Te poţi întâlni cu femei* şi vă puteţi organiza, de 
exemplu puteţi înfi inţa o asociaţie.
• Te poţi aduna în spaţiul public cu alţii şi poţi 
demonstra pentru drepturile tale şi contra 
nedreptăţilor.
• Poţi deveni activă social şi politic, de exemplu în 
reţele şi iniţiativele pentru emigrante*
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LA IDENTITATE CULTURALĂ

În calitate de femeie refugiată*, ai dreptul de a-ţi mani-
festa cultura şi personalitatea. Sunt interzise şi pasibile 
de pedeapsă toate formele de discriminare (pe bază de 
sex, origine etnică, religie, vârstă, invaliditate, identitate 
sexuală). Există şi centre sociale de ocrotire non-publi-
ce, care consiliază şi asistă părtinitor şi cu sprijin, dacă, 
de exemplu 

• eşti jignită sau atacată pe stradă din cauza culorii 
pielii.
• tu, ca femeie musulmană cu basma, eşti în 
căutarea unui loc de muncă sau a unei locuinţe şi eşti 
discriminată din cauza religiei tale.
• te îndrăgosteşti de o femeie*, o îmbrăţişezi în 
public şi cineva (indiferent cine) vă ameninţă sau vă 
lezează pe tine şi pe prietena ta.
• eşti transgen, transsexuală, intersexuală sau 
neînţeleasă şi ţi se refuză dreptul la sprijin psihologic 
şi medical.

O listă cu instituţiile dedicate emigrantelor găseşti la 
adresa: www.damigra.de
http://www.damigra.de/home/mitgliedsorgani
sationen.html 



Mai jos încă o dată, în 
rezumat, cele mai importante 
centre de consiliere 
independente
App RefuShe în Google Play Store

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 
(Telefonul de asistenţă în cazul 
violenţei împotriva femeilor) 
08000 116016

Hilfetelefon Schwangere in Not 
(numărul de telefon de urgenţă 
pentru gravidele în situaţii de criză)
0800 4040020

Pro Asyl
069 24231420
https://www.proasyl.de/

Flüchtlingsräte der Bundesländer 
(Consiliile pentru refugiaţi de la 
nivelul landurilor federale)
http://www.fl uechtlingsrat.de/



DaMigra e. V.
Dachverband der 
 Migrantinnenorganisationen
(Societate holding a 
organizaţiilor dedicate 
emigrantelor)
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

Contact cu punctul de lucru 
030 25568512
info@damigra.de

MUT – Un proiect al DaMigra e. V.

DaMigra e. V. organizează proiectul MUT. Proiectul MUT nu 
doar că le oferă femeilor* cu istoric de refugiat şi migraţionist 
suport de orientare, ci le le oferă CURAJ să îşi ceară, sigure pe 
sine, implicarea socială, politică şi economică. 

DaMigra e. V. (societate holding a organizaţiilor dedicate emi-
grantelor*) reprezintă interesele organizaţiilor independente ale 
emigrantelor* şi temele lor de interes. Numărând peste 60 de 
organizaţii membre la nivel federal, din diferite ţări de origine, 
asociaţia vă stă la dispoziţie ca instituţie de contact* pentru 
teme politice, economice şi media, oferind recomandări şi asis-
tenţă critică pentru procesele asociate politicilor imigraționiste. 
DaMigra e. V. se implică în probleme precum egalitatea de şan-
se, egalitatea de tratament şi de poziţie a femeilor* cu istoric 
migraţionist în Germania. 
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