
 بنکەی فریاگوزاری بەپەلە بۆ فریاخوازان  –بێرلین دژی ڕق و توندوتیژی 
 ٢٠٢١.  ٠٨.  ١٩ڤێرژەنی دووهەم   ییەک سەبارەت بە بەرزکردنەوەی داخواز پرسیارە هەمیشییەکان 

بۆ  ئاگاداری  رێنوێنی  و  زانیاری  گەیاندنی   پێناو  لە  ریزەپرسیارانە  ئەم  ئەگەر  نووسراونەتەوە   داخوازییەک  بەرزکردنەوەی:   .
پرسیاری دیکەتان هەبوو یان خاترجەم نەبوون، بە بێ دوودڵی هەموو کاتێک دەتوانن پێوەندیمان پێوە بگرن. ئێمە بۆ پرسیارەکانتان 

 هەوێڵ داین.  هەردەم لە

 . کێ دەتوانێت داخوازییەک بەرز بکاتەوە؟   ١

 ئەو کەسانەی بە سەڵتی لە بێرلین لە ماڵێکدا دەژین.  •

بێرلین • لە  ڕاوێژکاری  کە    ،شوێنی  کەسێک  بۆ  واتە  دەکەنەوە  بەرز  داخوازی  کە  کەسانێک  نوێنەری  ببنە  دەتوانن 
 ڕووبەڕووی ڕق و توندوتیژی بۆتەوە. 

اخوازییەکە لە ڕێگەی کەسێکەوە  دگەلێک کە لە برلین نیشتەجێن.  دامەزراوە  حیزب و ڕێکخراوە وبنکە و دامودەزگا و   •
 لە هەر کام لەو شوێنانە موچەگرە یان ئەوەی خۆبەخشانە چاالکە.  ،بەرز دەکرێتەوە کە

 . کام کەیس گرینگی پێ دەدرێت؟  ٢

وە( و لە بێرلین ڕوویان داوە ئاوڕیان لێ  بخوێننە  ٤و    ٣ئەو کەیسانەی سەبارەت بە ڕق و توندوتیژی  لە ناو ماڵ دان و  )خاڵی  
 دەدرێتەوە. 

 . مەبەست لە ڕق و توندوتیژی چییە؟   ٣

 لێکردن، جنێودان، سووکایەتی و ... برینداربوونی لەش، زەرەربەرکەوتنی کەلووپەل، هەڕەشە  •

خاوەن پیداویستی    گەرمە وەکوو، هەاڵواردن لە دژ کەسانی   ەوە بە ڕوانگەی "دژەمرۆڤبوون"  ئەو هەڵویستانەی پشتیان •
فێمێنیزم(Ableismus)تایبەت دژی   ،  (Antifeminsmus) دژەجوو ڕوانگەی   ،  (Antisemitismus)  ،

بەرانبەر لە  رۆم:نیا  دوژمنایەتی  و  ،  (Feindlichkeit gegen Sint:ezza und Rom:nja)  سێنت:ئێزا 
بەرانبەر لە  ئەستێرەداری   دوژمنایەتی  ئی*   ئێس ئێڵ    کەمینەی  تی  هەروەها  (LSBTI*-Feindlichekit)  بی   .

 و هتد.  و مەسکەن   ماڵخەڵکانی بێ دوژمنایەتی لەگەڵ نژادپەرەستی، 

 توندوتیژی یان هەڕەشەگەلێک کە لە دژ خەبات بۆ دێمۆکراسی و قانوونە بنەڕەتییەکانی مافی مرۆڤن.  •

ۆخەوە، بگرە وەکوو  وەک تاکەکەس دەکەونە ئەود  ،ئەو کەسانەی ڕووبەڕووی ڕق و توندوتیژی دەبنەوە، نەک ئەوەی •
و   کە،نوێ دەرخەر  کۆمەڵگان  کەمینەی  گروپێکی  دەدرێن.    نەری  پەالمار  و  دەکرێت  پی  هەربۆیە  سووکایەتییان 

کە   دەکەن  هەست  وا  هەردەم  توندوتیژی  و  ڕق  لەهەڵکەوت  بە تووشبووانی  و     و  بکەران  الیەن  لە  نەکاو 
 دەستنیشان کراون. بۆ هێرشکردن هیرشبەرەکانەوە 

 امە جۆری توندوتیژی ئاوڕی لێ دەدرێتەوە؟ . ک   ٤

جۆرە   لەم  ئاوڕ  هەڕەشە  توندوتیژییانەئێمە  وەکوو:  سووکایەتی لێ دەدەینەوە  جنێودان،  لەش کردن،  بریندارکردن، پێکردن، 
ئەو زەرەر ئیتێرنێتیشدا دەقەومێن،  بەرکەوتنی کەلووپەل. هەروەها  لە دنیای  ئێمەوە  توندوتیژی و هەڕەشانەی  پێدا  دا  لەالیەن  نیان 

 دەنرێت و کاریان لەسەر دەکرێت. 
ن، بەداخەوە ناتوانین کاریان لەسەر بکەین. ئێمە دەتوانین خەڵکانی تووشبووی  دا  استی هەاڵواردنی بنیاتنەرانەئ ئەو کەیسانەی لە  

 بۆ ئەو شوێنە ڕاوێژانە بەڕێ بکەین کە لێوەشاویی کارەکەیان هەیە.  هەاڵواردنەئەم جۆرە  

 . بکرێت  داوا دەتواندرێت  قەرەبووکردنەوە ە بۆ  . چەندە پار  ٥

 دەکرێت تا ئاستی هەزار یۆرۆ داخوازی بەرز بکرێتەوە. 

 . بە کام زمان دەتوانم داواکارییەک بەرز بکەمەوە؟   ٦

ەرگێری  ئێمە ئەو داواکارییانە وەردەگرین کە بە زمانی ئاڵمانی نووسراون، بەاڵم ئێمە بەشێوەیەکی چڕوپڕ لەگەڵ خەڵکانێک کە و
گفتوگۆی  لە چوارچێوەی  داواکارییەکە  فۆڕمی  پڕکردنەوەی  بۆ  دەتوانن  کە  دەکەین،  کار  ئێوەش    ەکی زمانن  یارمەتی  ڕاوێژکاری 

 بدەن.

 ؟ من دەبێت شکایەتەکە بکەم   . بەر لەوەی داخوازینامەکە بەرز بەکەمەوە   ٧

ئێوە دەکەین پاڵپشتی  ئێمە  بەمەوە  نا.  نەبەسراوەتەوە  پاڵپشتییەکە  ئاخۆ پرۆسەیەکی دادگایی    و  نا و  یان  ئاخۆ شکاتەکە کراوە  کە، 
 تەکە کرابێت، دەکرێت ئەمە وەک زانییارییەک لە کاتی پڕکردنەوەی داخوازییەکەتان بنووسرێت. اگەرکوو شکەبەڕێوەیە یان نا. ئ 

 . کامە زانیاری هاوتەریبە لەگەڵ ڕووداوەکە؟   ٨

پ  لەسەر  بۆ وێناکردنی رووداوەکە  بدەن  دەکرێت  رسیارگەلێک کەهەوڵ  دەکرێت،     لێتان  ئەوجێیەی  تا  بەرخۆرتان.  بدەنە  هۆش 
پێوەندی بە  ڕووداوەکە بە وردەکارییەکانییەوە بگێڕنەوە. ئەگەر واڵمدانەوەی پرسیارەکان بێتاقەتتان دەکات، بە دڵنیاییەوە دەتوانن  

تایبەتی ئێمەوە بگرن. ئێمە دەتوانین بۆ واڵمدانەوەی پرسیارەکان یارمەتیتان بدەین یان داوا لە شوێنەکانی دیکە بکەین بۆ    بەشی 
 پشتگیری.

 ؟ و زەرەر و سنووردارکردنەکان چۆن شرۆڤە دەکرێنەوە خەسار .   ٩

زیان و  خەسار  نموونە:  بۆ  بێت.  ئەوانە  دەکرێت  سنووردارکردن  و  زەرەر  و  خەسار  بۆ  دەروون،  نموونە  برینداربوونی   ،
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و سنووردارکردنی ئاسایش و ساڵمەتی، کاریگەری نەرێنی لە سەر دینامیک و جموجۆڵی نێو    برینداربوونی لەش، بەرتەسککردن 
و .... دەکرێت لەسەر داواکارییەکە    ( Einschränkung der Selbstwirksamkeit)  سنووردارکردنی خۆکاریگەری گروپێک،  

 بنووسرێن.

 پێناسە دەکرێت؟  (Härtefallکەی بابەتێک وەک کەیسی تەنگانە ).  ١٠

وەک   تەنگانەبابەتێک  دەکرێت  کەیسی  تووشبوو کە    ،پێناسە  هۆی    کەسی  زیان   و  ڕەنج  گەڵلە  ،  رووداوەکەبە  و  ێکی  خەسار 
نەگونجاو و  نەشیاو  فیزیکی  و  دابێت،  دەروونی  کە    لەملمالنێ  کەسەکە  دۆخی  بوونی  سەخڵەت  هۆی  ببێتە  دیکە  هۆکاری  یان 

 . ەسار و زیانەکە خ پشتڕاستکردنەوەی  پاساوێک بێت بۆ  دەتواندرێت
 بە دڵێکی کراوەوە لەم بوارەدا ڕاوێژتان پێ دەدەین.  ئێمە

 قەرەبووکردنەوە بکەن؟ . بۆ چ شتێک ئێوە دەتوانن داوای  ١١

 و ماڵ  ڵک م قەرەبووکردنەوەی خەسار و زیانبەرکەوتنی •

 چاودێری و سەرپەڕشتی دەروونی  •

 ۆ ناگرێت چارەسەری لە ڕێی داوودەرمانێک کە، بیمە تێچووکەی وەئەست  •

 ڕاپەڕاندن و جێبەجێ کردنی پێوەرەکانی ئاسایش و پاراستن •

 ڕاوێژی یاسایی  •

 بەسەرڕاگەیشتن و چاودێری  •

 خولی فێرکاری و ڕاهێنان •

 ( Selbstverteidigungs- oder Empowermentkurse) کۆرسی خۆپاراستن یان خۆبەتواناکردن •

 هتد. •
 : نموونە 

بە   • بۆیاغخواردنگەیەک  و  ئ   ،ڕەنگ  ئێس/  نازییەکان هێمای  درابێتێسی  لەسەر  بۆ    ←   ی  دارایی  و  ماڵی  پاڵپشتی 
 سڕینەوەی ڕەنگەکە. 

  ←تووشی ڕق و توندوتیژی دەبێتەوە، ڕەنگە عاڕەبانەکەی خەسار و زیانی پی بگات.    و  کەسێک کە لەسەر عاڕەبانەیە •
 پاڵپشتی ماڵی بۆ دروستکردنەوە یان بۆ دەسکەوتنی عاڕەبانەیەکی نوێ. 

لە • لڕۆژنامەنووسێک  هەڕەشەی  زانیاری  و  هەواڵ  باڵوکردنەوەی  و    ← دەکرێت    ێ سەر  دارایی  و  ماڵی  پاڵپشتی 
 . ڕۆژنامەنووسەکە  ئاسایش و پاراستنی ڕێوشوێنیدابینکردنی 

و    ڕەنجێکی دەروونی لە ملمالنێ دایە یان تووشی ژانێکی دەروونی  لە دژ  کەسێک پاش هێرشێک کە کراوییەتە سەری •
 ی و دارایی بۆ ڕاوێژی دەروونی خێرا و بەپەلە. پاڵپشتی ماڵ ←  بووە. نەفسی 

و  پەالماردراو زیان و خەساری بەربکەوێت کەسی  ئەگەر لە پەالمار و هێرشێک بۆ سەر لەشی پەالماردراوەکە، ددانی   •
نەگرێت.   وەئەستۆ  خەسارەکە  چاککردنەوەی  تێچووی  د  ←بیمە  و  ماڵی  چاککرپاڵپشتی  تێچووی  بۆ  ەوەی  ن دارایی 

 ددانەکان. 

بکەوێتە دۆخێکی  کەسی هێرشکراو   ،  لێگرتن یان دوژمنایەتی لە دنیای ئینتێرنێتر پاش شەپۆلێکی تووڕەیی و ڕق ئەگە •
 بۆ ڕاوێژی دەروونناسی بەپەلە و خێرا.  پاڵپشتی ماڵی و دارایی ← دەروونی خراپ. 

زانیاری کەسی و خۆیی کەسێک لە دنیای ئیتێرنێتدا باڵو کرابێتەوە بۆ نموونە: ناو و نیشان، ژومارە تەلەفوون  ئەگەر   •
 پشتی ماڵی و دارایی بۆ ماڵگوازتنەوە و گۆرینی ژومارە تەلەفوون. ڵپا ←

 

پ  ١٢ کۆتایی  کە  بکەم،  چارەسەرییەک  و  ڕێوشوێنێک  جۆرە  بۆ  پارە  داوای  دەتوانم  من   .( هاتووە  تێچووی  ێ  نموونە:  بۆ 
 چارەسەری دەروونی بۆ خولێکی چارەسەری دەروونی کە کۆتایی پێ هاتووە.(؟  خولێکی

ووانە دەکرێت داوا بکرێن، کە رێوشوێنەکە یان چارەسەرییەکە )بۆ نموونە خولێکی چارەسەری( هیشتا دەستی  چبەداخەوە ئەو تێ 
وەئەس تێچووانە  ئەو  ئێمە  تر  واتایەکی  بە  نەکردووە.  خەرج  پێ  بۆ  پارەیان  دەبێت  داواکردنەکە  لەگەڵ  هاوکات  کە  دەگرین  تۆ 

 بکرێت.
)خاڵی    بۆ   تەنگانە  قەول  بە  پێ   ١٠کەیسی  گرینگییان  و  دەدرێتەوە  لێ  ئاوڕیان  چارەسەرییانەش  و  ڕێوشوێن  ئەو  بخوێننەوە( 

ەسەرییەکە بایەخی پێ دەدرێت و یان بە  دەدرێت، کە هەنووکە دەستیان پێ کراوە. ئەگەر ئێوە خاترجەم نین، ئاخۆ ڕێوشوێن و چار
 ، بە بێ دوودڵی پێوەندیمان پێوە بگرن هەند وەردەگیرێت

 ؟ بهێنرێتە دیچ شتێک دەبێت هاوکات لەگەڵ داواکردنی داواکارییەکە .  ١٣
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 : کردبێتڕەچاو  یکەسی داواکار دەبێ یەک لەو سێ پیوەرانەی خوارەوە 

 ای ڕاوێژتان کردووە و بەڕێی ئێمە کراون. ئێوە هەنووکە لە شوێنێکی ڕاوێژکاری، داو •

 ئێوە لە شوێنی تایبەتی بنکەکەی ئێمە داوای ڕاوێژتان کردووە.  •

داواکارەکە   • کەسی  یان بەڵگەی  ئەگەر  بێت  دەستدا  لەبەر  زیانەکانی  و  خەسار  نرخاندنی  یان  مەزندە  وێنە،  میدیایی، 
ک و  باڵڤۆکەکە  لە  کۆپی  یانیش  کردبێت  دۆکومێنت  بە  دادخواز  هەڕەشەکەی  پارێزەرانی  دەستەی  داتای  و  اغەز 

(Staatsanwaltschaft )  /   .دادگا و هتد بخاتە ڕوو 

 ؟ ەوە دەپرسرێتهەن  دا١٣خاڵی  لەو پیوەر و محەکانەی کە، لە  بۆ چ مەبەستێک .  ١٤

ییە کە لێپرسینەوە لە  ئەگەر ئێمە لەسەر سەلماندنی کارەکان لە کەسی تووشبووی ڕق و توندوتیژی پرسیار دەکەین، لەبەر ئەوە ن 
بەرچاوەڕوونی و پرێسپێکتیوی کەسی تووشبوو بە  دواتر  کەسی تووشبووی ڕق و توندوتیژی بکەینەوە، بگرە لەبەر ئەوەیە کە  

 هەند بگیردرێت و گومان لە دەربڕین و وتەکانی کەسی تووشبوو نەکرێت. 
ی تووشبووی ڕق و توندوتیژی کار لە سەر پێوسیتییەکانی بەر لە هەر شتێک، کارەکە لەبەر ئەوەیە کە بە تێکڕایی و لەگەڵ کەس

بە    یارمەتی بکرێت. باوەڕەن و  ئەو  بزاندرێت، چی ڕووی داوە.  هەندێک لەسەر  گرنگی دەزانن کە کەسی  بۆ ئەوەش گرنگە 
سەلما جۆرەکانی  لێرەدا  بەاڵم  بگێڕێتەوە.  دیسان  وردەکارییەکانییەوە  بە  ڕووداوەکە  نەکرێت  مەجبوور  و  تووشبوو  ندن 

 پشتڕاستکردنی رووداوەکە یارمەتیدەرە. 

 چۆن بە ئەنجام دەگات؟  ،ەگیراوەوکە پیوەندی پێ ی بنکە،شوێنی تایبەت  رۆسەی ڕاویژ لەڕەوت و پ .  ١٥

پا داواکارییەکە  فۆڕمی  پڕکردنەوەی  بۆ  دەکڵئێوە  پاڵپشتی  بە  نیازتان  ئێوە  ئەگەرکوو  ڕوون  رێن.  بۆتان  ئەوە  بوو  دیکە  پشتی 
هەرکات پێوستیتان بە پاڵپشتی دیکە بوو، دەتوانن پێمان ڕابگەیەنن. ئێمە بە شێوەیەکی الیەنگرانە )الیەنگری    گەر ە و ئەدەکرێتەو

بۆ  بێت    ێ لە کەسی تووشبووی ڕق و توندوتیژی( و متمانەپێکراو و  سەربەست و بەخۆڕایی ڕاوێژ دەدەین و ئەگەر حەزیشتان ل
دەت  ڕاویژ  ئ انن  ووەرگرتنی  خۆتان  کەسانی  ناوی  لەگەڵ  ئێمە  لەوەش  بێجگە  وەربگرن.  راوێژ  نەناسراوی  بە  و  نەکەن  اشکرا 

 وەرگێڕی زمانیش کار دەکەین.  

 دەدرێت؟   داواکارییەکە. چەندە کات دەخایەنێت تا ڕەزامەندی لەسەر   ١٦

 حەوتوو ڕەزامەندینامە واتە بڕیاری ڕەزامەندییەکەتان بۆ بەڕی دەکرێتەوە.    ٦تا  ٣پاش نزیکەی 

 . کەنگێ پارەکە دەخرێتە سەر حیساب؟  ١٧

پاش ئەوەی ڕەزامەندینامەکە بەڕێکرا، پارەکەش دەخرێتە سەر حیسابی بانکەکەتان. لە رەزامەندینامەکەدا کۆتاکات دیاری کراوە  
 بۆ بەڕێکردنی بەڵگە و کاغەزە ئەسڵییەکان.

 بکەم؟  چی لێ ( Rechnung)  حیسابنامەکە. ئەی  ١٨

پاڵپشتی پاش   وەرگیرائەوەی  ماڵییەکەت  بکرێتیە  بەڕی  دیاریکراودا  کاتێکی  ناوبەری  لە  حیسابنامەکە  دەبێ  کە  ،  گرنگە  ئەمە   .
   ەی ئەسڵ و ئۆرگیناڵ بێت نەک کۆپی و شتە. حیسابنامەکە بەشێو

 
 

 وشەنامە 

 : ئەبالیسموس() پێداویستی تایبەتکەسانی خاوەنلە دژ هەاڵواردن 

ەاڵواردنەیە لە بەرانبەر  کەسانی خاوەن پیداویستی. ئەبالیسموس دەربڕینی ئەوجۆرە ه  دژ نە لە  هەاڵوارد  لە ئەبالیسموس،   مەبەست
سووکایەتییان پی دەکرێت یان بە هۆی  بێرێزی و  کە بە هۆی بەرتەسکبوونەوە و سنوورداربوونی تواناییە جەستییەکانیان  کەسانێک  

 هەڵدەئاوێردرێن. بێڕێزییان پی دەکرێت یان ئەوەی خاوەن پێداویستی تایبەتن،

 دژی فێمێنیستی: 

ڕوانگەیە  و  پێگە  دەربڕینی  و  هەڵوێست  جۆرێک  فێمێنیست،  بۆ    کەدژی  خەباتێک  دژ  لە  یان  فێمێنیست  پێگەی  بەرامبەر  لە 
ت  ئیمتیاز و مافە پاوانخوازەکانی پیاوان دەکرێ   بەربەرەکانی لە   فێمێنیستدا،ەدژ  یبەرابەری هەموو ڕەگەز و نێرماییەکان. لە هەڵوێست 

 و دەپارێزرێن. 

 )دوژمنایەتی دژی جوو( جوودژی

دژی لە  ناڕاستەوخۆ  یان  راستەوخۆ  کە،  دەکات  دەستنیشان  هەڵسوکەوتێک  و  دەربڕین  هەڵوسیت،  دەستەواژەیە  مرۆڤە    ئەم 
بە   جوو  دژی  بێت.  دامەزراوەکانیان  و  پەیمانگە  بە  شجوویەکان،  و  دەردەخات  خۆی  و  دەردەکەوێت  جۆراوجۆر  ێوازی 

روانگەیە  هەڵسوکە ئەو  نەبەسراوەتەوە.  و  نەدراوە  گرێ  جوویەکانەوە  مرۆڤە  و  وتی  ئارەزوو  خۆدئاگای  )ڕاگوێستنی  ڕەپاڵدان 
و دەرهاویشتنی کەسانێکە،    خستنە پاڵ خەڵکانی دیکە(  دی خۆت،هەست و سۆزی خۆت بۆ کەسێکی تر، بیر و هەستی ناخۆشی خۆ

 کە دژی جوون. 



 بنکەی فریاگوزاری بەپەلە بۆ فریاخوازان  –بێرلین دژی ڕق و توندوتیژی 
 ٢٠٢١.  ٠٨.  ١٩ڤێرژەنی دووهەم   ییەک سەبارەت بە بەرزکردنەوەی داخواز پرسیارە هەمیشییەکان 

 ( Rom:njaکان )ا( و رۆمنیSint:ezza) اناکسینتێزدوژمنایەتی لە بەرانبەر 

نتی و رۆمنیاکان ی دوژمنایەتی لە بەرانبەر سکان و رۆمنیاکانە.  انتێزی سسووکایەتی و هەاڵواردنە لە دژ    ،ئەمجۆرە لە نژادپەرەستی
 کە سەرانسەری ئەوروپای گرتۆتەوە.  ،خۆی مێژوویەکی دوور و دریژی هەیە

 ( LSBTI*- Feindlichkeit) ئەستێرەدار ێس، بی، تی، ئیئێڵ، ئخەڵکانی دوژمنایەتی لە بەرانبەر 

ە. مەبەست  نتێروول، ترەنس و خەڵکانی ئەستێرەداری ئی کورتکراوەی خەڵکانی ئەستێرەداری لێسبین، ش   *LSBTIکورتکراوەی  
 ە. *LSBTIەڵکانی لە دوژمنایەتی لە بەرانبەر خەڵکانی ئەستێرەداری ئێڵ، ئێس، بی، تی، ئی، سووکایەتی و هەاڵواردنە لە دژ خ 

 :نژادپەرەستی

و نەریتیان،  و  داب  و  کلتوور  )بەڕواڵەت(  نازناویان،  و  ناو  روخساریان،  هۆی  بە  کە خەڵک  ئایدیالۆژییەکە،    نژادرپەرەستی 
 ەوە سووکایەتییان پی دەکرێت. نژادپەرەستی وەک میژوو لە سەردەمی کۆیلەدارییەوە بنیات نراوە. ن یان مەزهەبیا رەچەڵەک  

 ماڵ و مەسکەن یەتی لە بەرانبەر خەڵکانی بێدوژمنا

  ماڵ و مەسکەن بێت.ئاراستەی خەڵکانی بێ  ،کە  ماڵ و مەسکەن، جۆرێک دوژمنایەتییەمەبەست لە دوژمنایەتی لە دژ خەڵکانی بێ
 پێ دەکرێت. "بێنرخ" دەبیندرێن و سووکایەتییان و مرۆڤگەلێکی  ماڵ و مەسکەن، وەک ژیانلەمجۆرە دوژمنایەتییە، خەڵکانی بێ
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