ﺑﺰﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن ﺑﺪاﻧﯽ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
ﻣﺎده اول :ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
!ﻣﺎده ﺳﻮم ،ﺑﻨﺪ  :٢ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ زﻧﯽ دﻗﯿﻘﺎن ھﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ را دارا اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺮدان دارای اﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺑُﻌﺪی وﺳﯿﻌﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﺮز اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﮫ و ﺑﺎﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺷﻮد و ھﯿﭻﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ زن از ﭼﮫ ﮐﺸﻮر ،ﻓﺮھﻨﮓ ،ﺳﻨﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ
ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن در ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن از
ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮارى
اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻰ وﯾﺎ در ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ھﺴﺘﻰ،
ﻓﻮرا ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ و ھﻤﯿﺎری ﻛﻦ! ﺑﺮاى ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻛﻤﻚ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﻜﺸﻰ! ﭼﺮا ﮐﮫ در ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن زﻧﺎن زﯾﺮ
ﺳﺘﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺳﺘﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  0800/116016ﻣﯿﺘﻮاﻧﻰ ﻣﺠﺎﻧﺎ ً ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮى
ودر ﺧﺼﻮص ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ازدواج اﺟﺒﺎری و ﺳﺘﻢ ھﺎﯾﻰ از
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﺸﺎوره و ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻰ .اﯾﻦ
ﻛﻤﻚ ھﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد:
)(www.hilfetelefon.de

ﺧﺎﻧﮫھﺎی زﻧﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻨﺎه ﺑﮫ آن زﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﯾﮏ
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ زﯾﺮ ﺳﺘﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ
ﭘﻠﯿﺲ ،ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ و اﻧﺠﻤﻨﮭﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن آدرس اﯾﻦ ﻣﺮاﻛﺰ را
ﺑﭙﺮﺳﻰ .در ﺿﻤﻦ آدرس اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮫھﺎ  ،ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ
اﺳﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﺟﯽ ﻧﺪارد.

ھﺮ زﻧﯽ دارای ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ،آزادی ﺑﯿﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻨﺎﻋﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﮫ ﻣﺮد ﻧﺪارد.
در ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺬاھﺐ ﻗﺮار دارد و
ھﺮ زﻧﯽ دارای اﯾﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﻰ از دﺳﺘﻮرات ﻣﺬھﺒﻰ و
ﯾﺎ ﺗﻤﺎم آن را رد ﮐﻨﺪ.
ھﺮ ﭘﻨﺎھﺠﻮی زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﻣﯿﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﮔﯽ ﮐﻨﺪ و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﮫ ﺷﻮھﺮ ،ھﻤﺮاه ﻣﺮد
و ﯾﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﺮد ﻧﺪارد و ھﯿﭽﮑﺴﯽ ﺣﻖ اﯾﻦ را ﻧﺪارد ﮐﮫ از ﻗﻮل آن زن
ﭘﻨﺎھﺠﻮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﻜﮫ اﺟﺎزه رﺳﻤﻰ از او داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺮ زﻧﻰ ﻛﮫ در آﻟﻤﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ و ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻰ ﻣﺴﻠﻂ
ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را دارد ﮐﮫ ﺑﮭﻨﮕﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ در ﻣﻮرد دﻻﯾﻞ
ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﮔﯽ اش در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﮔﺎن ھﺎى دوﻟﺘﻰ و اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ،ﯾﮏ
ﻣﺘﺮﺟﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ را دوﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر او ﻣﯿﮕﺬارد .او در
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ داوطﻠﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﯿﺎری و
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ھﺮ ﭘﻨﺎھﺠﻮی زﻧﯽ ﮐﮫ در آﻟﻤﺎن از ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽﺷﻮد وظﯿﻔﮫ دارد ﮐﮫ در ﺟﻠﺴﺎت دروس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ھﯿﭽﮑﺲ ،ﺣﺘﯽ ﺷﻮھﺮ ،ﺣﻖ اﯾﻦ را ﻧﺪارد ﮐﮫ
ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ زن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺸﻮد ﯾﺎ آﻧﺎن را ﺳﺮﺧﻮد
ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
اطالعات این نوشتار به صورت کامل و نهایی نیستند و تنها اشاره ایی
آغازین به حقوق اجتماعی زنان در جمهوری فدرال آملان است.
………………

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:
Birte Vogel, c/o Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V
Röpkestraße 12, 30173 Hannover.

ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ از آﻗﺎی رﺿﺎ ﺻﺪ.
ﻋﮑﺲ © Jose Antonio Alba

ﻣﺤﺘﻮی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎظﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺘﺸﺎر در ﺟﻤﮭﻮری
ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ دﺳﺘﺒﺮدی،ﭼﮫ از
ﻟﺤﺎظ ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﭼﮫ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،ﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﭘﺨﺶ و
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮاﻧﯽ در ھﯿﭻ ﺑﺮگ دﯾﮕﺮ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﮫ ﺟﺰ ﺑﺮﮔﮫ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﻻ ﭼﺎپ ﻧﺸﻮد.ھﺮ اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮی ﮐﮫ
از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻓﺮاﺗﺮ رود ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اطﻼع و ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﺘﺒﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ.ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯿﺮﺗﮫ ﻓﻮﮔﻞ اﺳﺖ.

حق خودت را بشناس!
حقوق قانونی تو به عنوان زن
در جمهوری فدرال آملان

ﺗﺤﺼﯿﻞ،اﻣﻮزش ﻓﻦ و ﺣﺮﻓﮫ،ﺷﻐﻞ
ھﺮ دﺧﺘﺮی در آﻟﻤﺎن ﺣﻖ و اﺟﺒﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻧﮫ ﯾﺎ ده ﻛﻼس را
دارد و ھﯿﭻﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد او را از اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺲ از ﮐﻼس ﻧﮭﻢ
ﯾﺎ دھﻢ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﺮاﺗﺶ ﺑﺮاى ﺗﺤﺼﯿﻼت دوران
ﺑﺎﻻﺗﺮﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺮ زﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﮫ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﮫ اﯾﯽ  ،ﻓﻦ و
ﺣﺮﻓﮫ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﯾﺎ وارد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺸﻮد.
ھﺮ زﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﮫ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ
و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ وارد ھﺮ ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﺸﻮد.
ھﺮ زﻧﯽ ﺣﻖ دارد ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﺪ .او ﺣﻖ ﭘﺲ اﻧﺪاز درآﻣﺪ ﺧﻮد را دارد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً آزاد
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺶ ﭼﮫ ﮐﻨﺪ .ھﺮ زﻧﯽ ﺣﻖ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را دارد وﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب را ﺑﮫ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد اداره ﮐﻨﺪ.

زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ھﺮ زﻧﯽ ﺣﻖ دارد ﮐﮫ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ورزش ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﮫ رﺳﺘﻮران ﺑﺮود ،ﻣﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﮑﯽ ﺑﻨﻮﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺣﻖ اوﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﭼﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ اﻧﺠﺎم
دھﺪ و ﺑﺎ ﭼﮫ ﻛﺴﻰ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺮ زﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﮫ ھﺮ زﻣﺎن ﻛﮫ دﻟﺶ ﺑﺨﻮاھﺪ ﭼﮫ روز و
ﭼﮫ ﺷﺐ ،ﺑﺪون ھﻤﺮاه از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود.
ھﺮ زﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺮ ﻓﺮدى ﮐﮫ ﺧﻮدش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ،ﭼﮫ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ زن ،ﭼﮫ ازدواج ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و
ﭼﮫ ﻣﺠﺮد.
ھﯿﭻ ﮐﺲ ،ﺣﺘﯽ ﺷﻮھﺮ ﺣﻖ اﯾﻦ را ﻧﺪارد ﺑﺮای زﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﭼﮫ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﭙﻮﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺣﻖ ﺧﻮد ھﻤﺎن زن اﺳﺖ.
ھﺮ زﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ رادارد ﮐﮫ ﻣﻮ و ﯾﺎ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
داﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن ﯾﻚ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ و وﺟﮫ زن را
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﺗﺮ ﻧﻤﯿﻜﻨﺪ و ﺑﮫ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺑﮫ ﺧﻮد زن ﻣﺮﺑﻮط
ﻧﻤﯿﺸﻮد.

ﻣﻮارد ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ھﺮ زﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ
و ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺪا از ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﺑﻮدن آن ﺷﺨﺺ و ﺟﺪا از
ﻣﺬھﺐ و ﻣﻠﯿﺘﺶ .ھﯿﭽﮑﺲ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﺪارد زن و ﯾﺎ دﺧﺘﺮی را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ازدواج و ﯾﺎ ازدواج ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ او ﻧﻤﯿﺨﻮاھﺪ.
ھﺮ زﻧﯽ ﺣﻖ اﯾﻨﺮا دارد ﮐﮫ ﯾﮏ راﺑﻄﮫ ﺷﺨﺼﻰ و ﯾﺎ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﭘﺎﯾﺎن دھﺪ ﮐﮫ در آن اﺣﺴﺎس راﺣﺘﻰ ﻧﻤﯿﻜﻨﺪ.
اﮔﺮ ﯾﮏ زن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد اداﻣﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪھﺪ ﯾﺎ از او ﺟﺪا ﺷﺪه
و ﯾﺎ طﻼق ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮاﻧﯽ آﺑﺮوی ﺧﻮدش را از دﺳﺖ
ﻧﻤﯿﺪھﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ از ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺶ ﮐﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮد .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش
ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان آﺑﺮوی ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯿﺒﺮد ﺑﻠﻜﮫ ﻓﻘﻂ از ﺣﻘﻮق
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺶ در ﺟﻤﮭﻮری آﻟﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻜﻨﺪ.
طﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻟﻤﺎن اﮔﺮ زﻧﯽ از ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺟﺪا ﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻن ھﺮ
دوی آﻧﺎن اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻧﮕﮭﺪاری ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را
ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ آﻧﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﺮج ﻣﺎﻟﻰ و
ﮔﺬاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﺑﺮاى ﺑﺰرگ ﻛﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﻜﮫ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ راﺑﻄﮫ ﯾﮑﯽ
از واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮى ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻤﻨﻮع ﻛﻨﺪ.
ھﺮ زﻧﯽ ﭼﮫ ﻣﺘﺄھﻞ و ﭼﮫ ﻣﺠﺮد ،اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮد .زﻧﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﻮارد ،ﻧﮫ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﻼﻣﺘﻰ
ﺟﺴﻤﻰ ﺑﻠﻜﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از اداﻣﮫ ﺑﺎردارى ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮده و
ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻰ ﺑﮫ ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻨﮓ
و ﺑﯿﺂﺑﺮوﯾﻰ ﻧﯿﺴﺖ وﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮم او ﺑﺸﻮد.
ھﺮ زﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﮫ از ﺑﭽﮫداری و ﺧﺎﻧﮫ داری ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و
ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺳﺮ ﺑﺎز ﺑﺰﻧﺪ .ﺷﻮھﺮ و ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﺣﻖ و وظﯿﻔﮫ
را دارد ﮐﮫ دوﺷﺎدوش زن و ﻣﺎدر ﺑﮫ او در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﭽﮫداری
ھﻤﯿﺎری و ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪ .
ھﺮ زﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل درﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺪر
اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﺪارد ﻗﻮاﺋﺪى در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺑﺎ آﻧﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.

راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ
ھﺮ زﻧﯽ ﺣﻖ راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻰ را دارد ﮐﮫ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺟﺪا از ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻣﺬھﺐ و ﻣﻠﯿﺖ آن ﺷﺨﺺ.
ھﺮ زﻧﯽ ﺣﻖ دارد ﻋﻤﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺎطﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ رد ﻛﻨﺪ .ھﯿﭻ
ﻣﺮدی ﺣﻖ اﯾﻨﺮا ﻧﺪارد ﮐﮫ زن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﻜﻰ ﺟﻨﺴﻰ ﮐﻨﺪ ﭼﮫ اﯾﻦ
ﻣﺮد ھﻤﺴﺮ زن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ ﻏﯿﺮ ھﻤﺴﺮ .زن اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﮫ در
ﺻﻮرت اﺟﺒﺎر ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ
دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ھﺮ زﻧﯽ ﺣﻖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺑﺎردارى و ﯾﺎ ﺣﻖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎى
ﻣﻘﺎرﺑﺘﻰ را دارد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎ ﯾﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى
ﻛﻨﻨﺪه را ﻧﯿﺰ دارد ﺣﺘﻰ در راﺑﻄﮫ زﻧﺎﺷﻮﯾﻰ.
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ )ﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ( ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﻮرد
ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮدن ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺷﺮف ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ او
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯿﺸﻮد وﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺷﺮط ازدواج ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻞ ھﻤﮫ ﻣﻮارد
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮدن دﺧﺘﺮﻧﯿﺰ ﯾﻚ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ وﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﺧﻮد اوﺳﺖ.

اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﻰ و ﺳﻼﻣﺘﯽ
اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﻏﺮﯾﺒﮫ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﮏ زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮ را
ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺟﺴﻤﻰ ﯾﺎ روﺣﻰ ﻗﺮار داده ،ﻛﺘﻚ زده و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﻰ
دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ وزور ﻗﺮار دھﻨﺪ.
ھﺮ زﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﺑﮫ او ﺳﺘﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎﺷﻮھﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺷﻜﺎﯾﺖ ﻛﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ أﻓﺮاد از
طﺮف ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭘﻠﯿﺲ وظﯿﻔﮫ دارد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ زن در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ.
ھﺮ زﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﻤﯽ و
روﺣﯽ ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮓ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮرد درﻣﺎن
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺄﻣﯿﻞ و ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﺪارﻧﺪ در
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ زن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﯿﺮد دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮاى
او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻜﻠﯿﻒ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺧﺘﻨﮫ ﮐﺮدن زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﺘﻰ در ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال
آﻟﻤﺎن ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ وﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در
ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.

