HAKLARIN, HAKLARIM,
HAKLARIMIZ

İLTICA ETMIŞ KADIN*LARA REHBER
OLARAK HAZIRLANMIŞTIR

MUT-PROJESİ
Göçmen ve mülteci kadın*lar ortak bir tecrübeyi paylaşıyor: Toplumun eşit haklara sahip bir parçası olarak görül-

MUT-PROJESİ

medikleri bir ülkede yaşıyorlar. DaMigra Derneği MUT
Projesi ile uzun zamandır Almanya’da yaşayan göçmen
kökenli kadın*ların değerli tecrübelerine başvuruyor. Bu
kadın*lar “Cesaret verici ve aracı” görevi görerek mülteci kadınları bilgilendirme, eğitme ve onlara yol gösterip eşlik etme yoluyla onların sosyal hayata katılımlarını
sağlıyorlar.
MUT Projesi ülke çapında göçmen kökenli kadın*ların mülteci kadın*lar için cesaret verici ve aracı olarak
gerçekleştirdikleri danışma ve güçlendirme (empowerment) etkinlikleri organize ediyor.
MUT Projesinin etkinliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
• Genel olarak insan hakları, özel olarak da kadın
hakları konusunda workshoplar düzenleme
• Çocuk yetiştirme, eğitim ve sağlık konularında
bilgilendirici toplantılar gerçekleştirme
• Kamu kurumlarını ziyaret etme
Mülteci kadın*ların kendi haklarını öğrenme hakkı var.
Güçlendirme (empowerment) ve insan hakları eğitimi
MUT Projesi’nin temel çalışma alanlarından birini oluşturmakta.

“HAKLARINIZI TANIMA HAKKI“
Her insanin aynı değere ve haklara sahip olmasına rağyaşanmaktadır. Bu nedenle uluslararası insan haklarının
gelişimi sırasında özel risk altındaki gruplar için bir takım
güçlendirilmiş koruma ortaya çıktı. Bu grupları çocukların yanı sıra kadınlar, göçmenler ve mülteciler oluşturmakta. Bu, saydığımız diğer gruplar gibi biz kadın*ların
da, sadece “kadın” olduğumuz için daha fazla insan
hakları ihlaline uğradığımız anlamına geliyor. Mülteci kadın*lar ise hem mülteci hem de kadın olmaları dolayısı
ile çok daha fazla risk altında bulunuyorlar.
Peki genel olarak insan hakları ve yaşanan kadın hakları
ihlalerinde siz mülteci kadın*lar için sunulan özel koruma mekanizmalarını ne kadar biliyorsunuz? Bilmediğiniz
insan haklarına sahip olmanın size ne faydası var? Kadın
haklarını bilmek ama anlamamak size nasıl yardımcı olabilir? Ve son olarak dikkate alınıp savunulmadığı ürece
kadın ve insan haklarını anlamanın kime yardımı olur?
Bu nedenle bu kısa rehber size Almanya’daki mülteci
kadın*lar olarak haklarınızı bilmeniz ve nasıl talep edebileceğinizi öğrenmeniz için destek olması amacıyla hazırlandı. Rehber iş, eğitim, iltica, sağlık, evlilik ve aile gibi
alanlar ile politik ve toplumsal katılım konusunda haklarınızı talep etmeye cesaretlendirmeyi hedeﬂiyor. (Projenin adı olan MUT, Almanca cesaret anlamına geliyor.)
Son olarak da belirli konularda sorun yaşadığınızda kendilerine başvurabileceğiniz kişilerin listesine yer veriliyor.

“HAKLARINIZI TANIMA HAKKI“

men, insan hakları ihlallerine maruz kalınmada farklılıklar

Bu çalışmanın tamamlanmış olma gibi bir iddiası yok, bilakis siz mülteci kadın*ların dikkatini Almanya’daki haklarınıza çekme yolunda atılmış küçük bir adım sadece.
Konu başlıklarının sırasının her bir hakkın değeri ile bir
ilgisi bulunmamaktadır. İnsan hakları birbirinden ayrı
düşünülemeyeceği gibi birbirine bağlıdır da. Bu somut
olarak, herhangi bir hakkın diğerinden daha önemli olmadığı anlamına geliyor. İnsan hakları bir bütün olarak
anlaşılmalı ve hepimiz tarafından bir bütün olarak korunmalı.

Hakkım, hakkın, hakkımız!

İLTİCA HAKKI

Ülkeye giriş öncesinden karara kadar

nun için sığınma talepçisi olduğunu beyan etmen gerekiyor. Bunun akabinde sığınma hakkı aradığına dair bir
belge (BÜMA ) alacaksın. Bu belge (BÜMA ) oturum izni
değil, sadece geçici bir oturum belgesidir. Bundan sonra Uyum ve Mülteci Bakanlığı’na iltica başvurusu yapma
hakkın var. Başvuruyu yaptıktan sonra şahsi olarak vereceğin ifade için randevu tarihini yazılı olarak alacaksın.
İfadeye katılmak yükümlülüklerin arasında bulunmaktadır. Katılamaman durumunda ikna edici bir özür beyan
etmemen halinde (hastalık halinde doktor raporu bakanlığa yazılı olarak iletilmeli) bakanlık iltica başvurusunu
dosyanın durumuna göre karara bağlar. İfadeyi anadilinde verme hakkına sahipsin.
Cinsiyete özel mağduriyet veya cinsel şiddetin kurbanı olarak (memleketinde namus cinayeti, kadın sünneti
yahut zorla evlilik tehdidi altındaysan) buna ek olarak
ifadeni kadın bir tercümanın eşliğinde bir kadına verme
hakkına da sahipsin. Bunu daha önce belirtmediysen ve
konuyu bir erkeğe anlatmak istemiyorsan bunu ifade
verme işlemi sırasında da belirtebilirsin.

İLTİCA HAKKI

Almanya’da iltica başvurusunda bulunma hakkın var. Bu-

Karar ihtimalleri

Olumlu Kararın olumlu olması durumunda iltica hakkı
kazanmış biri olarak 3 yıllık bir pasaport ve oturum izni
hakkına kavuşuyorsun. Kesinlik kazanmış olan olumlu
kararın ardından ilk üç ay içerisinde aileni (Eşini ve/veya
reşit olmayan çocuklarını) Almanya’ya getirme hakkın da
bulunmakta.
Bunun yanında çalışma hakkına ve uyum kursu, maddi
destekleri, çocuk, ebeveyn ve kira yardımı veya üniversite bursunu (BAFöG ) talep etme hakkına sahipsin.
Başvurunun (basit) reddi ama sınır dışı edilmeye karşı
koruma (ikincil koruma) Geldiğin ülkede hayati tehlike-

nin bulunması durumunda sınır dışı edilmeme hakkına
sahip oluyorsun. Bu durumda bir yıllık oturum izni alabiliyorsun ve aile birleşimi kısıtlı bir şekilde mümkün olabiliyor. Başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda
(şayet bakanlık sınır dışı edilme yasağına karar verdiyse)
2 hafta içinde idari mahkemeye itirazda bulunabilirsin.
Bu durumda bir avukatın sürece dahil olması gerekmektedir.
Ayrıca „alenen gerekçelendirilmemiş“ başka bir olumsuz cevap da muhtemel. Bu durumda bir hafta içerisinde
„acil başvuru“ (Eilantrag) ile itiraz etme hakkın var. Fakat bu
itirazın sınır dışı edilme sürecini öteleme etkisi yok,

malesef buna karşı bir koruma sağlamıyor yani yine de
sınır dışı edilebilirsin.
İltica hakkı edememe durumunda avukat ve mahkeme
masraﬂarının karşılanmasını talep edebilirsin. Adli süreç
maliyetinin üstlenilmesi talebinin kabulü için davanın kazanılma ihtimalinin olması ve senin az miktarda paranın
olması gerekmekte. Bunun için mülteci ödemelerinden
alınan maaşın belgesi yeterli olmaktadır.

Başvurulabilecek kurumlar
Anwältinnen ohne Grenzen e. V.
(Sınır Tanımayan Avukatlar Derneği)
0761 80520
http://anwaeltinnen-ohne-grenzen.de
Pro Asyl (Pro Asyl Derneği)
069 24231420
https://www.proasyl.de/
Flüchtlingsräte der Bundesländer
v(Eyaletlerin Mülteci Konseyleri)
http://www.ﬂuechtlingsrat.de/
Amnesty International
030 4202480
http://www.amnesty.de/

Hakkım, hakkın, hakkımız!

EĞİTİM VE UYUM KURSUNA
KATILMA HAKKIN
EĞİTİM VE UYUM KURSUNA KATILMA HAKKIN

Eğitime ulaşma hakkı Almanya’daki oturma izni durumunun hukuki statüsüne bağlı. Durum iltica talebinin
karara bağlanmış olup olmamasına, kararın olumlu olmasına veya geçici oturma izniyle (Duldung) Almanya’da
bulunuyor olmana gore değişiklik arz ediyor. Çocuklar
ve gençler, oturum statülerinin ne olduğundan bağımsız
olarak okula gitme hakkına sahiptir.
Eğitimin ilk adımı ise bir uyum kursuna gitmek. Kalma
ihtimali yüksek olan sığınma talepçileri, geçici izinle
(Duldung) Almaya’da bulunanlar ve oturma iznini almış
kişiler uyum kurslarına katılabilir. Ayrıca uyum kursuna
katılmanızın şart koşulması durumunda kursa kaydınızı
bir an önce yaptırın. Katılmamanız veya devam etmemeniz durumunda aldığınız desteklerde kesintiye gidilebilir. Bu, üniversite ve meslek yüksek okul başvurularında
olduğu gibi iş, meslek eğitimi ve staj başvuruları için de
önemli.
Yaşadığınız yerdeki uyum kurslarıyla ilgili bilgi almak için
aşağıdaki kurumlara başvurabilirsiniz:
• Gençlik uyum hizmetleri ve göçmen danışma
merkezleri (Jugendmigrationsdienste ve
Migrationsberatung)
• Uyum müdürlükleri veya yerel idarenin
kültürlerarası Bürosu (Amt für Integration veya
interkulturelles Büro der Gemeinde)
• Kültür merkezleri

• Dil okulları ve üniversiteler
• İş ajansı ve iş bulma kurumu (Arbeitsagentur ve
Job-Center)

ÇALIŞMA HAKKIN
Çalışma hakkın oturumunun hukuki statüsüne bağlı.
Almanya’daki ilk üç ayında ve konakladığın ilk birimde,
yani mülteci yurdundayken çalışma iznin bulunmamakta.
Çalışabilmek için bulunduğun yerdeki Yabancılar Daire-

ÇALIŞMA HAKKIN

• Halk eğitim merkezleri (Volkshochschulen)

si‘nin (Ausländerbehörde) vereceği çalışma izni gerekmekte. Çalışma iznin olmadan çalışman durumunda
kanunları ihlal ettiğinden dolayı oturum iznini tehlikeye
atmış olursun.
4. aydan itibaren Almanya’nın birçok yerinde çalışabilirsin ama iş piyasasına erişim kuralları farklılık arz edebildiğinden her zaman için İş Ajansı‘na (Arbeitsagentur) danışman gerekmektedir.
Yurtdışında alınmış diplomalar Almanya’da tanınabiliyor.
„Anerkennung in Deutschland“
(Almaya’da

Denklik/Tanınma)

uygulaması üzerinden İngilizce, Farsça, Dari, Paştu, Tigrinya dillerinde konu ile alakalı ilk
bilgilere ulaşabilirsiniz. https://
www.anerkennung-in-deutsch
land.de/html/de/app.php

Başvurabileceğin Kurumlar
Flüchtlingsräte der Bundesländer
(Eyaletlerin Mülteci Konseyleri)
http://www.ﬂuechtlingsrat.de/
http://www.asyl.net/
Pro Asyl (Pro Asyl Derneği)
069 24231420
https://www.proasyl.de/
Arbeitsagentur (İş Ajansı)
https://www.arbeitsagentur.de/

MESLEK VE ÜNİVERSİTE
EĞİTİMİ HAKKIN
MESLEK VE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ HAKKIN

Meslek eğitimine başlayabilmek için de çalışma iznine
sahip olman gerekiyor.
Hangi olanakların ve istisnaların olduğunu öğrenmek için
iş ajansı (Arbeitsagentur), sanayi ve ticaret odası (Industrie- und Handelskammer) yahut esnaf ve zanaatkarlar
odasından (Handwerskkammer) bilgi alabilirsin.Devlet
iş, diplomaların denkliği ve meslek eğitimi konularında
bilgi alabilmen için 14 dilde içerik sunan bir portal hizmete sundu: http://www.make-it-in-germany.com/

Ayrıca destek hattından telefonla Almanca ve İngilizce
bilgi alabilirsin: 030 18151111
Senin üniversitede veya yüksek okulda okuma yetkinliğine sahip olup olmadığını ise her üniversite ve yüksek
okul kendisi kontrol ediyor. Bölümlerin çoğunda yeterli
Almanca bilgisi başvuru için ön koşul. Üniversite bursu
(BAFöG ) veya meslek eğitimi yardımı ise oturum statüsüne bağlı. Mülteciler için burs programları da bulunmakta. Yakınındaki üniversitelerin ve yüksek okulların
danışma servislerinden konuyla ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsin.
Alman Akademik Değişim Hizmetleri (DAAD ) üniversite
eğitimi konusunda etraﬂıca bilgilendiren bir internet sitesine sahip: https://www.study-in.de/de/refugees/
Ayrıca hukuk öğrencilerinin kurduğu Refugee Law Clinics isimli öğrenci inisiyatiﬁnin birçok şehirde bulunan
şubelerinde eğitim hakkın başta olmak üzere birçok konuda bilgi alabilirsin.

Hakkım, hakkın, hakkımız

EVLİLİKTE, BİRLİKTELİKTE VE
ANNE OLARAK HAKLARIN
EVLİLİKTE VE BİRLİKTELİKTE

Özgür eş seçme haklı

İstediğin zaman ve istediğin kişiyle evlenme hakkın var.
Almanya’da erkek veya kadın* partnerinle evlenmeden
beraber yaşama hakkına da sahipsin.
Evlilik hakkı

Almanya’da günümüzde sadece „zorunlu medeni evlilik“ de denilen, evlendirme kurumu (Standesamt) tarafından kıyılan nikahlar geçerli sayılmaktadır. Yurt dışında kıyılmış olan evlilikler de, nikahın kıyıldığı zamanda
maddi-hukuki koşulların (bekar olma,
yaş sınırı) her iki eş için de sağlanması durumunda genel olarak
tanınmaktadır.

Evlilikte ve ilişkide erkek ve kadın için eşit haklar

Erkek ve kadın* evlilikte ve evliliğin sonra erdirilmesi
durumunda eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. Kadın*
olarak senin özgür olarak kaç çocuk istediğine ve hangi
aralıklarla çocuk dünyaya getirmek istediğine özgürce
karar verme hakkın var. Ayrıca eşin istemese bile ondan
boşanma hakkına sahipsin.

Boşanma hakkı

Boşanmayı düşünmen durumunda bir danışma merkezinden veya avukattan yardım iste. İltica süreci işlerken
de boşanmak mümkün. Senin iltica
başvuruna eşinin başvurusundan
bağımsız olarak karar verilir.

Velayet hakkı

Boşanmaya karar vermeniz durumunda da çocuklarınızla beraber bakabilirsiniz ama çocuğun/çocukların sadece anne veya babayla mı yaşayacağına yoksa değişmeli
olarak ikisiyle de mi yaşayacağına karar verilmeli. Son
ihtimalde çocuğun da kendisi için hangisinin daha iyi olduğunu düşündüğünü söyleme hakkı vardır.
Çocuğuna dair hakların

Çocuk hakları da insan haklarıdır. Çocuklarıyla uygun
şekilde ilgilenmek ebeveynin hakkı ve yükümlülüğüdür.
Bu annenin aşağıdaki sorumluluk ve haklarının olduğu
anlamına gelir:
• Çocuğun babasıyla evli ol veya olma çocuk
üzerinde hakkın vardır.
• Şiddetsiz bir hayat çocuklarının hakkıdır. Çocuğunu
babasının veya akrabaların dayağından veya kötü
davranışından koruma hakkın var.

• Çocuklarının eğitim hakkı var. Almanya’da her
çocuk için zorunlu eğitim süresi 9 yıldır.
• Çocuğunun anaokuluna gidip gitmemesine veya
okulda din dersine katılıp katılmayacağına sen karar
verirsin.

Başvurulabilecek kurumlar
ProFamilia Verband zu den Themen
Sexualität, Partnerschaft und
Familienplanung in Deutschland (ProFamilia Birliği (Almanya’da cinsellik, beraberlik veya aile planlaması gibi konularda
faaliyet gösterir))
https://www.profamilia.de/
Verband binationaler Ehen und Partnerschaften (İki Uluslu Evlilikler ve Beraberlikler Birliği)
http://www.verband-binationaler.de/
Weißer Ring bundesweites Gewaltopfertelefon ((Beyaz Halka) Şiddet Mağdurları
Yardım Hattı)
116006
Nummer gegen Kummer (Nummer
Gegen Kummer Derneği (Çocuk, genç ve
ebeveynlere yardım derneği))
https://www.nummergegenkummer.de/
Ayrıca bulunduğunuz yerdeki aile danışma noktalarından yardım alabilirsiniz.

Hakkım, Hakkın, Hakkımız

Vücut dokunulmazlığı hakkın var. Bununla kastedilen,
kimsenin sana şiddet uygulama hakkının olmadığı. Kanun seni hangi tür şiddetten koruduğu aşağıda açıklanmıştır:

• Fiziksel şiddet Dayak, cinsel saldırı, vücutta sebep
olunan yaralama

• Psikolojik şiddet Takip (Stalking), tehdit, her türlü
doğrudan taciz

• Kurumsal şiddet Kanunlar, altyapı ve dil dolayısıyla
dolayısla maruz kalınan mağduriyet

VÜCUT DOKUNULMAZLIĞI VE SAĞLIK HAKKI

VÜCUT DOKUNULMAZLIĞI VE
SAĞLIK HAKKI

Kendini koruyabileceğin bazı şiddet durumlarını şu şekilde örneklendirebiliriz:
Fiziksel şiddet

• Birinin sana tokat atması, seni itmesi, saçını çekmesi
veya dövmesi. Kim yaparsa yapsın, buna hakkı yok.
• Birinin senin iznin olmadan cinsel uzuvlarını
ellemesi, seni cinsel ilişkiye zorlaması.
• Bir aşırı sağcının seni sıkıştırıp tehdit etmesi.
• Bir doktorun seni yanlış tedavi etmesi.

Psikolojik şiddet

• Sen istemediğini söylemene rağmen birinin seni
gözetlemesi, takip etmesi ve peşinden gelmesi.
• Bir aile üyesinin sana evden dışarı çıkmayı, telefon
açmayı veya ziyaret kabul etmeni yasaklaması.
• Kaçak çalışıyor olmandan ötürü iş vereninin seni
yabancılar polisine şikayet edip sınır dışı etmekle
tehdit etmesi.
• İkamet adresinin belli olmaması dolayısı ile
çocuklarının okula gidememesi.

Kurumsal şiddet

• Kaldığın yurttaki yemek saatleriyle ibadet
saatlerinin çakışıyor olmansından dolayı inancını
yaşıyamıyor olman.
• Şüphe olmamasına rağmen polisin Almanya’dan
gelmediğin varsayımı ile seni kontrol etmesi („racial
proﬁling“)
• Kanun seni ancak dokunulmazlık hakkını aktif bir
şekilde talep etmen durumunda koruyabilir.

Başvurabileceğin bazı kurum ve yollar şu
şekilde:

Şiddete maruz kalman veya şiddetle tehdit edilmen ve
evin artık senin için güvenli olmaması durumunda şehrinde
bulunan kadın evlerine (Frauenhaus) başvur. 18 yaşından
küçük olman durumunda kız evine (Mädchenhaus) başvurabilirsin. İkİ durumda da orada çocuklarınla yaşayabilirsin
ve güvende olursun.
RefuShe uygulamasıyla acil durum numaralarını ve yakınındaki sığınma evlerini öğrenebilirsin. Uygulamayı Google
Play Store’dan indirebilirsin.
Kadınlara Karşı Şiddet Yardım Hattı her gün 24 saat
17 dilde hizmet vermekte. Danışma sırasında kimliğini
açıklamak zorunda değilsin, anonim kalma imkanın var
08000 116016
Weißer Ring bundesweites Gewaltopfertelefon (Beyaz
Halka (Weißer Ring) Şiddet Kurbanları Yardım Hattı)
116006
Notruf der Polizei (Polis İmdat)
110

Üreme ve Cinsel Sağlık Hakkı

Doğurganlığın ve cinselliğin özel koruma altında bulunmaktadır. Aşağıda sayılan sorulardan arasında kafanı
kurcalayanlar varsa soruların altındaki danışma merkezleri sana yardımcı olacaktır.
Ø Almanya’da ikiden fazla çocuk sahibi olmanın yanlış
olduğu söylendi. Doğru mudur?
Ø Hamileyim ama bebeği aldırmak istiyorum. Bana kim
yardımcı olabilir?
Ø Sünnetimden dolayı tedirginim. Bu konuyu kiminle
konuşabilirim?
Ø Bulaşıcı bir cinsel hastalığımın olduğundan korkuyorum. Kontrol için nereye gidebilirim ve kendimi nasıl
koruyabilirim?
Ø Hamile kalmak istemiyorum. Korunma yöntemleri
hakkında bilgiyi nereden edinebilirim?
Ø Hayat kadınlığına zorlanıyorum. Bana kim yardım edebilir?
Ø Tecavüze uğradım. Bunun hakkında konuşmakta çok
zorlanıyorum. Kime güvenebilirim?

Başvurabileceğin bazı kurum ve
yollar şu şekilde:

Hamilelik hakkındaki her sorun için her
gün 24 saat birçok dilde yardım almak için
Zor Durumdaki Hamileler Yardım Hattı
(Hilfetelefon Schwangere in Not) arayabilirsin: 0800 4040020
Stop-mutilation.de Yardım Hattı da birçok
dilde kadın sünneti hakkında yardımcı
oluyor: 0211 93885791
İnsan ticaretine maruz kaldıysan İnsan
Ticaretine Karşı Federal Koordinasyon
Halkaları Derneği’nin internet sitesinden
yakınındaki danışma merkezini bulabilirsin
https://www.kok-gegen-menschenhandel.
de/mitgliedsorganisationen-fachbe
ratungsstellen/
Ayrıca Google Play Store’dan RefuShe
uygulamasını indirebilirsin
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
(Kadınlara Karşı Şiddet Yardım Hattı)
08000 116016

Hakkım, Hakkın, Hakkımız

DÜŞÜNCE, VİCDAN VE İNANÇ
ÖZGÜRLÜĞÜ
DÜŞÜNCE, VİCDAN VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

Her insan bir dine veya dünya görüşüne sahip olma, onu
değiştirme veya hiç bir dine inanmama hakkına sahiptir.
Yalnız başına veya diğerleriyle beraber inancını yaşama
özgürlüğün var. Din ve dünya görüşü özgürlüğü düşünce özgürlüğünün bir parçasıdır. Düşünceni toplumla
paylaşabilir ve internette düşündüğünü yazabilirsin.

KATILIM HAKKI
Mülteci bir kadın* olarak Almanya’da seçme hakkın olmasa da sesini duyurma imkanına sahipsin.
• Kadın*larla buluşabilir ve organize olabilir, mesela
bir dernek kurabilirsin.
• Diğer insanlarla kamusal alanda toplanabilir
hakların için ve adaletsizliklere karşı eylem ve
gösterilere katılabilirsin.
• Sosyal ve politik konularda etkin olabilir, mesela
göçmen ağlarının, derneklerinin ve inisiyatiﬂerinin
çalışmalarına katılabilirsin.

KÜLTÜREL KİMLİK HAKKI
Mülteci bir kadın* olarak kültür ve kişiliğini yaşama hakköken, din, yaş, engellilik, cinsel kimlik) yasak ve suçtur. Ten renginden dolayı sokakta aşağılanman veya saldırıya uğraman, tesettürlü müslüman bir kadın* olarak
iş veya ev ararken dininden dolayı ayrımcılığa maruz
kalman, bir kadın*ı sevip ona kamusal alanda sarıldığından dolayı kim olduğu önemli olmaksızın herhangi
biri tarafından senin veya onun hakarete veya saldırıya
uğraması; transeksüel, interseksüel, queer gibi bir cinsel
kimliğe sahip olmandan ötürü psikolojik veya tıbbi destekten mahrum kalman gibi durumlarda başvurabileceğin ve sana yardımcı olacak birçok sivil toplum kuruluşu
da bulunmakta.
Göçmen kurum ve derneklerinin listesini http://www.
damigra.de/home/mitgliedsorganisationen.html adresinde buluabilirsin.

KÜLTÜREL KİMLİK HAKKI

kına sahipsin. Ayrımcılığın her türlüsü (cinsiyet, etnik

Burada en önemli bağımsız
danışma merkezlerinin
bilgilerini toplu halde
yazalım:
App RefuShe (Uygulaması)
im Google Play Store

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
(Kadınlara Karşı Şiddet Yardım
Hattı)
08000 116016
Hilfetelefon Schwangere in Not
(Zor Durumdaki Hamileler Yardım
Hattı)
0800 4040020
Pro Asyl (Pro Asyl Derneği)
069 24231420
https://www.proasyl.de/
Flüchtlingsräte der Bundesländer
(Eyaletlerin Mülteci Konseyleri)
http://www.ﬂuechtlingsrat.de/

MUT – DaMigra Derneği’nin bir projesidir.
DaMigra Derneği gerçekleştirdiği MUT Projesiyle mülteci ve
göçmen kadın*lara yol göstermekle kalmıyor, onlara sosyal, siyasi ve ekonomik katılımlarını doğal olarak talep etme konusunda
cesaret de veriyor.
Göçmen dernekleri çatı örgütü olan DaMigra Derneği göçmenlerin kurmuş olduğu örgütlerin çıkarlarını gözetip sorunlarına
çözüm arar. Birçok farklı ülkeden gelmiş olan kişilerin kurduğu
ülke çapındaki 60’tan fazla üye derneğin oluşturduğu birlik, siyaset, ekonomi ve medya dünyasına muhatap olma görevini yerine
getirmenin yanı sıra çözüm önerileri göçmen politkaları alanında
çözüm önerileri sunmakta ve süreçlere eleştirel gözle eşlik etmekte. Damigra olarak Almanya’daki göçmen kökenli kadınların
eşit hak ve fırsatlara sahip olması ve eşit muamele görmesi için
mücadele ediyoruz.
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