
  

بیایید با هم 
در نیدرزاکسن

رشد کنیم 

اصول همزیستی، 
همزیستی را تبیین می کنند 

همکاری صلح آمیز همٔه افراد در نیدرزاکسن برای همه 
ما بسیار حائز اهمیت است. برا ی آن که افرادی که 

از فرهنگ های دیگر نزد ما آمده اند نیز 
امکان آن را داشته باشند تا 

در این جامعه جایگاه خود را 
پیدا کنند، بر آنیم تا با انتشار این بروشور 
توجه ش� را به مبانی بنیادی همزیستی 

جلب کنیم.

این به طور مشخص به چه معناست...؟ 

در خصوص مدرسه، تحصیل و کار    ...

کودکان، چه پرس و چه دخرت، حق دارند   

و ملزم هستند به مدرسه بروند. رف� به مدرسه   

تا کالس نهم برای همٔه کودکان اجباری است.   

هر مرد و زنی در آملان حق   

برخورداری از تحصیل رایگان و انتخاب آزادانٔه   
شغل آیندٔه خود را داراست. این حق توسط هیچیک از اعضای خانواده  

یا همرس قابل منع نیست.   

... چرا که تحصیل و داش� اشتغال از ملزومات یک زندگی مستقل و مشارکت 
اجت�عی در آملان به ش�ر می رود. الزمٔه حق مشارکِت برابر در جامعٔه مهاجران، 

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 پایٔه نقشی 

که خود طالب آن است زندگی کند. تحت فشار گذاش� 
زنان قابل قبول نیست. قانون اساسی از شأن انسانی هر فرد 

ح�یت، و برابری زن و مرد را تضمین می کند. 

بیایید با هم 
در راستای اجرای ارزش های اساسی 

در جامعٔه خود همیاری کنیم. 

با هم در رشایط برابر، به دور از خشونت و در امنیت زندگی کردن در 
نیدرزاکسن، تنها وقتی به موفقیت می انجامد که همه با حقوق و وظایف خود 
آشنا باشند و به ارزش قانون اساسی توجه داشته و بر اساس آن ها زندگی کنند.

در صورت به مخاطره افتادن هر یک از حقوق، می بایست کمک طلبید. 
در نیدرزاکسن امکانات مختلفی برای کمک به ش� وجود دارد 

در صورت داش� هر گونه سٔوال، نیاز به کمک یا در موارد اضطراری:

هر کس که مورد رضب و شتم قرار گیرد، تهدید شود و یا شاهد   

خشونت باشد: باید با پلیس Ä ۱۱۰اس بگیرد.  

خانم  ها می توانند با مرکز مشاورٔه   

«سوآنا» (Suana) در کارگاه (kargah) با تلفن۱۲۶۰۷۸۱۴- ۰۵۱۱ یا با     
«خشونت علیه زنان» که در رسارس آملان آمادٔه کمک رسانی است   

با ش�رٔه تلفن ۱۱۶۰۱۶ - ۰۸۰۰۰ �اس حاصل   
Ìایید. استمداد کمک به همٔه زبان ها ممکن است.  

در نیدرزاکسن برای دخرتان و زنانی که   

وادار به ازدواج می شوند یک ش�ره تلفن اضطراری برای Äاس رایگان مهیا    
می باشد.   

برای مشاوره و درخواست امداد، با ش�رٔه رایگان زیر  
Äاس حاصل کنید۰۶۶۷۸۸۸- ۰۸۰۰۰.  

بپرسید، حِل مشکل کنید 
و در نیدرزاکسن کمک بطلبید

پاسخگویی به همٔه سٔواالت در خصوص همزیستی تحت حقوق برابر
 «G mit Niedersachsen» در نیدرزاکسن توسط مرکز مشاورٔه

از طریق Äاس رایگان با 
تلفن ۱۴۲۴۳۴۵- ۰۸۰۰ و یا ایمیل 

 g-mit-niedersachsen@vnb.de امکان پذیر است
برای کسب اطالع بیشرت در این زمینه به 

وب سایت زیر مراجعه Ìایید 
www.g-mit-niedersachsen.de
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این به طور مشخص به چه معناست...؟ 
این به طور مشخص به چه معناست...؟ 

در خصوص مشارکت و خانواده   ...

هر فرد مختار است در خصوص این که می خواهد در خانواده، در     

چهارچوب یک رابطه و یا تنها زندگی کند، رأساً تصمیم بگیرد.   
در آملان زندگی به شکل های متفاوتی امکان پذیر و موجود است، برای    

مثال زندگی مشرتک با فرد هم جنس خود.   

در انتخاب همرس و رشیک زندگی، احساسات، ترجیحات و عالیق هر    

شخص نقش تعیین کننده دارند.   

هیچکس نباید مجبور به وارد شدن به یک زندگی مشرتک یا ازدواج    

گردد. ازدواج اجباری در آملان ممنوع است. ازدواج زیر سن ۱۸ سال    
غیرقانونی است.    

هر نوع خشونت - اعم از خشونت نسبت به همرس یا کودکان- پیگرد    

قانونی دارد. خشونت اشکال مختلفی دارد: زدن، تهدید کردن، حبس    
کردن، تحقیر و یا واداش� به اع�ل جنسی، تخلف از قانون به ش�ر    

رفته و قابل مجازات است.   

در خصوص دین و زندگی    ...

در آملان دین از سیاست جداست.   

دین توسط هیچکس دیکته Ìی شود.   
هر فرد مختار است در خصوص داش� اعتقاد و چرایی آن تصمیم    

بگیرد.   

تبعیض در هر یک از ابعاد زندگی از جمله تبعیض جنسی، نژادی، دینی،    

و تبعیض در حق انتخاب همرس [از هر یک از دو جنس] ممنوع است و    
می تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.   

تصمیم در چگونه گذراندن اوقات فراغت   

امری شخصی است.   

پوشیدن لباس باز در آملان امری طبیعی است، حتی برای زنان! و این     

هرگز به معنی دعوت از مردان به اع�ل جنسی Ìی باشد.   

هر گونه تعرض جنسی توسط پلیس گزارش می شود   

و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد!   

بند ۱. (۱) 

«حفظ شئون انسانی»

زندگی با حفظ شئون انسانی، حق هر انسان است و هر فرد حق دارد مادام که 
حقوق دیگر انسان ها و قانون اساسی را محرتم می ش�رد بر اساس نظرات خود 

زندگی کند. 

بند ۳. (۲،۱) 

«همٔه انسان ها در برابر قانون یکسانند». «همٔه زنان و مردان از 
حقوق برابر برخوردارند».

یک بخش اساسی از همزیستی ما این است که 
زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند. 

هیچکس نباید به واسطٔه 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   
تصمیم گیری کند.   

هیچکس حق ندارد از طریق اع�ل خشونت روانی یا فیزیکی مانع   

دیگری شود.   

قانون اساسی 
قوانین اساسی 
برای همزیستی

در آملان قانون اساسی مهم ترین مبنای اصلی قانونِی 
همزیستی به ش�ر می رود. قانون اساسی چهارچوب قانونی 

دموکراسی ماست. در آملان این حقوق 
و وظایف برای همٔه انسان ها 

فارغ از بومی یا مهاجر بودن آن ها 
برابرند. 

وقتی یک زن می گوید «نه»، 
یعنی نه!

قانون اساسی و ارزش های آن 
برای همٔه ما در همٔه 

جنبه های زندگی معتربند. 


