ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،ﺣﻞِ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﯿﺪ
و در ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ...؟
 ...در ﺧﺼﻮص ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭼﻪ ﭘﴪ و ﭼﻪ دﺧﱰ ،ﺣﻖ دارﻧﺪ
و ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ .رﻓنت ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﺎ ﮐﻼس ﻧﻬﻢ ﺑﺮای ﻫﻤ ٔﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻣﺮد و زﻧﯽ در آﳌﺎن ﺣﻖ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺤﺼﯿﻞ راﯾﮕﺎن و اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧ ٔﻪ
ﺷﻐﻞ آﯾﻨﺪ ٔه ﺧﻮد را داراﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده

ﯾﺎ ﻫﻤﴪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﻊ ﻧﯿﺴﺖ.

 ...ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و داﺷنت اﺷﺘﻐﺎل از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ِ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان،
اﺟﺘامﻋﯽ در آﳌﺎن ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽرود .ﻻزﻣ ٔﻪ ﺣﻖ
ﻗﺒﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ زن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ

اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ:
ﻫﺮ زﻧﯽ از اﯾﻦ ﺣﻖ و اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾ ٔﻪ ﻧﻘﺸﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻃﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷنت
زﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد
ﺣامﯾﺖ ،و ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤ ٔﻪ ﺳ ٔﻮاﻻت در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ
در ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎور ٔه »«G mit Niedersachsen
از ﻃﺮﯾﻖ متﺎس راﯾﮕﺎن ﺑﺎ
ﺗﻠﻔﻦ  ۰۸۰۰ -۱۴۲۴۳۴۵و ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ g-mit-niedersachsen@vnb.de
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
وبﺳﺎﯾﺖ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ منﺎﯾﯿﺪ
www.g-mit-niedersachsen.de

ﺑﺎ ﻫﻢ در ﴍاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺑﻪ دور از ﺧﺸﻮﻧﺖ و در اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در
ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد
آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ارزش ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﻘﻮق ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻤﮏ ﻃﻠﺒﯿﺪ.
در ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷام وﺟﻮد دارد
در ﺻﻮرت داﺷنت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳ ٔﻮال ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﺎ در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری:
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﴐب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ  ۱۱۰متﺎس ﺑﮕﯿﺮد.
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎور ٔه
»ﺳﻮآﻧﺎ« ) (Suanaدر ﮐﺎرﮔﺎه ) (kargahﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ۰۵۱۱ -۱۲۶۰۷۸۱۴ﯾﺎ ﺑﺎ
»ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن« ﮐﻪ در ﴎاﴎ آﳌﺎن آﻣﺎد ٔه ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺷامر ٔه ﺗﻠﻔﻦ  ۰۸۰۰۰ - ۱۱۶۰۱۶متﺎس ﺣﺎﺻﻞ
منﺎﯾﯿﺪ .اﺳﺘﻤﺪاد ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤ ٔﻪ زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
در ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ ﺑﺮای دﺧﱰان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
وادار ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای متﺎس راﯾﮕﺎن ﻣﻬﯿﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره و درﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺪاد ،ﺑﺎ ﺷامر ٔه راﯾﮕﺎن زﯾﺮ
متﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.۰۸۰۰۰ -۰۶۶۷۸۸۸
)Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (VNB

اﻧﺠﻤﻦ ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ

ﭘﺮوژه ﺟﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ Projekt G mit Niedersachsen
, Am Marﬆall 15, 30159 Hannoverﺗﻠﻔﻦ۰۵۱۱-۴۵۰۰۱۸۸۱ :

ﺗﻠﻔﻦ متﺎس اﺿﻄﺮاری۰۸۰۰ -۱۴۲۴۳۴۵ :

اﯾﻤﯿﻞg-mit-niedersachsen@vnb.de :
www.g-mit-niedersachsen.de
www.facebook.com/g-mit-niedersachsen

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ارزشﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﺧﻮد ﻫﻤﯿﺎری ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺠﺮی ﭘﺮوژه:

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
در ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ
رﺷﺪ ﮐﻨﯿﻢ
اﺻﻮل ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ،
ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﻫﻤ ٔﻪ اﻓﺮاد در ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮا ی آن ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ
از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ
اﻣﮑﺎن آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ آﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر
ﺗﻮﺟﻪ ﺷام را ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ.

۰۸۰۰-۱۴۲۴۳۴۵

متﺎس راﯾﮕﺎن

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮای ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ

در آﳌﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽِ
ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽرود .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺳﺖ .در آﳌﺎن اﯾﻦ ﺣﻘﻮق
و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮای ﻫﻤ ٔﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻓﺎرغ از ﺑﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮدن آنﻫﺎ
ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.

ﺑﻨﺪ (۱) .۱

»ﺣﻔﻆ ﺷﺌﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ«

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺌﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﻖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮد ﺣﻖ دارد ﻣﺎدام ﮐﻪ
ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﺤﱰم ﻣﯽﺷامرد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﺧﻮد
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻨﺪ (۲،۱) .۳

»ﻫﻤ ٔﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ«» .ﻫﻤ ٔﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان از
ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ«.
ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ از ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ارزشﻫﺎی آن
ﺑﺮای ﻫﻤ ٔﻪ ﻣﺎ در ﻫﻤ ٔﻪ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺘﱪﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ...؟

 ...در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده

اﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ...؟

 ...در ﺧﺼﻮص دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ

ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ،در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﯾﮏ راﺑﻄﻪ و ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،رأﺳﺎً ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
در آﳌﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﱰک ﺑﺎ ﻓﺮد ﻫﻢﺟﻨﺲ ﺧﻮد.

در آﳌﺎن دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪاﺳﺖ.
دﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﭽﮑﺲ دﯾﮑﺘﻪ منﯽﺷﻮد.
ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص داﺷنت اﻋﺘﻘﺎد و ﭼﺮاﯾﯽ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮد.

در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﴪ و ﴍﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت و ﻋﻼﯾﻖ ﻫﺮ
ﺷﺨﺺ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ.

ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻧﮋادی ،دﯾﻨﯽ،
و ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﴪ ]از ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺟﻨﺲ[ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﱰک ﯾﺎ ازدواج
ﮔﺮدد .ازدواج اﺟﺒﺎری در آﳌﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ازدواج زﯾﺮ ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎل
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ  -اﻋﻢ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﴪ ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن -ﭘﯿﮕﺮد
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد .ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد :زدن ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدن ،ﺣﺒﺲ
ﮐﺮدن ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﯾﺎ واداﺷنت ﺑﻪ اﻋامل ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷامر
رﻓﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ.

ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
اﻣﺮی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ.
پوﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺑﺎز در آﳌﺎن اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن! و اﯾﻦ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﻋﻮت از ﻣﺮدان ﺑﻪ اﻋامل ﺟﻨﺴﯽ منﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد!

ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ واﺳﻄ ٔﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻫﺮ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺣﻖ دارد و ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد از ﻃﺮﯾﻖ اﻋامل ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻊ
دﯾﮕﺮی ﺷﻮد.

وﻗﺘﯽ ﯾﮏ زن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻧﻪ«،
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ!

