
„اکنون! بدون آن مایی 
وجود ندارد”

مدافع حقوق پناهندگان 
معلول و وابستگان آن ها 



نه به موانع، آری به همبستگی
پناهندگان معلول هر روز با موانع مواجه می شوند. اما موانع 

عرصه را بر انسان تنگ می کنند چون مشارکت آنان را محدود 
می کنند. مدافع حقوق ]تحت عنوان[ „اكنون! بدون آن مايى وجود 

ندارد” قصد دارد موانع را از بين ببرد.  

پناهندگان معلول اغلب مورد تبعيض قرار می گيرند. نقاط قوت 
و توانمندی های آن ها نديد گرفته می شود. „اکنون! بدون آن مايی 
وجود ندارد” قصد دارد اين مسائل را تغيير بدهد. ما می خواهيم 

در سياست، دستگاه های دولتی، اداره ها و همچنين از سوی 
اجتماع ِجدی گرفته شويم.

„اکنون! بدون آن مايی وجود ندارد” برای همبستگی پناهندگان 
معلول مبارزه می کند. آنان بايستی متعلق به کشور آلمان باشند. 

عالوه بر اين آنان بايستی زندگی مستقل در شان يک انسان داشته 
باشند. اين هدف „اکنون! بدون آن مايی وجود ندارد” است.

زبان یک مانع است    
 يک مانع يک سد است. به طور مثال وقتی کسی نتواند 

يک زبان خارجی را صحبت کند، آن زبان يک مانع است. 
پناهندگان معلول بايد اول زبان آلمانی را ياد بگيرند تا بتوانند 
در جامعه مشارکت داشته باشند. اما برای پناهندگان معلول به 
طور مثال تعداد کمی کالس زبان وجود دارد. برای کسانی که 

معلوليت ذهنی دارند، تا به امروز هيچ کالسی وجود ندارد. 
مابين اين افراد و اجتماع زبان به مثابه يک مانع است.



ما برای یک جامعه همبسته تالش 
می کنیم 

„اكنون! بدون آن مايى وجود ندارد” مدافع حقوق پناهندگان 
معلول است. ما خود پناهنده هستيم و معلول. از زمان ورود به 
آلمان تا به حاال با موانع روبرو هستيم. اما در گروه خود تفاهم 
و همبستگی داريم. ما متقابال همديگر را تقويت می کنيم و برای 

يک جامعه همبسته تالش می کنيم.

ما بر آن هستيم تا پناهندگان معلول و خانواده هايشان در کشور 
آلمان بهتر بتوانند زندگی کنند.

پناهندگان معلول برای زندگی در آلمان چه 
آرزویی دارند؟

آن هــا می خواهنــد که در جامعه مشــارکت داشــته باشــند. 
آن هــا می خواهنــد کــه کار کننــد، آنان نيازمنــد امکانات 

آموزشــی و حمايتــی هســتند، آنــان می خواهند به کنســرت 
يــا کافــه برونــد، پيوندهای دوســتی برقــرار کنند و به 

همســايگان خــود کمــک کنند. بــه طور خالصــه: پناهندگان 
معلــول خواســتار حقوق يکســان هســتند. برای اين 

منظور„اكنــون! بــدون آن مايى وجــود ندارد” مبارزه 
. می کنند



مطالبات و تعهدات ما
ما خواهان حقوق يکسان و خواستار از بين بردن تبعيض هستيم. 

به ويژه خواهان تقويت استقالل دختران و زنان هستيم چرا که 
آنان در معرض خطر بزرگتری هستند از اين جهت که جامعه 

به آنان توجهی ندارد.

ما با آشنايان، همسايگان، ساير انجمن ها و همچنين با 
سياستمداران و اداره ها درباره عالقمندی ها و نيازمندی ها 

پناهندگان معلول و وابستگان آن ها صحبت می کنيم.

ما  تالش می کنيم:

برای عدم وجود موانع و حرکت داشتن	 

برای دسترسی به اطالعات و	 

برای دسترسی به رفاه به طور مثال در زمينه پزشکی، 	 
آموزشی و کار

ما برای داشتن زندگی غيروابسته فعاليت می کنيم! 

مدافع حقوقی- یعنی چه؟ 
مدافع حقوق گروهی است متشکل از افرادی با حقوق و 
عالقمندی ها مشترک. آن ها وضعيت را به بهترين وجه 

می شناسند و از اين رو می توانند برای حقوق و خواسته ها  
مبارزه کنند. آنان از حقوق و خواسته هايشان در مقابل سياست، 

کارگزاری ها و جامعه دفاع می کنند. هدف آن ها آن است که 
وضعيت خود را بهبود ببخشند. 

مدافع حقوقی: مدافع حقوقی برای خواسته های مشترک به طور 
مثال بهبود وضعيت انسان های معلول تالش می کند.



اهداف ما 
مشارکت عادالنه و زندگی مستقل	 

تقويت مشارکت در تصميم گيری	 

از بين بردن پيش داوری ها، پيش قضاوت ها و تبعيض	 

تقويت آگاهی درباره حقوِق ما	 



تالش ما
ما طالب همبستگی و آزادی بدون مانع هستيم به طور 	 

مثال در يادگيری زبان، کمک های پزشکی، محل 
زندگی، آموزش و کار

ما دانش خود، نقطه نظرات، مطالبات و عالقمندی 	 
های مان در جامعه، سياست و کارگزاری  مطرح 

می کنيم

در گفتگوها افراد با يا بدون معلوليت را سهيم می کنيم 	 

در کارگاه های آموزشی و سمينارها، ميزگرد با 	 
سياستمداران و يا از طريق ويديو کليپ يا پادکست 
مشکالت پناهندگان معلول را برای ديگران شرح 

می دهيم 

ما در سمينارهايی که درباره حقوق ما هستند شرکت 	 
می کنيم و دانش خود را با پناهندگان معلول و 

خانواده هايشان تقسيم می کنيم.

در سمينارها به طور مثال ياد می گيريم که چگونه 	 
می توانيم حقوق خود را مطالبه کنيم. 

ما با افرادجامعه و سياستمداران تبادل نظر می کنيم و 	 
به آنان می گوييم که به چه چيزی عالقه داريم و چه 

نيازهايی داريم. 

برای آنکه دانش خود را مبادله کنيم، با مراکز کمک 	 
رسانی برای افراد معلول و پناهندگان ارتباط برقرار 

می کنيم.

سخنرانی ها را تنظيم می کنيم، عالقمندی ها و کار خود 	 
را در معرض نمايش می گذاريم.



ما به اتفاق هم مشترکاً کار می کنیم 
دست کم يک بار در ماه به صورت گروهی و در کارگاه های 
آموزش همديگر را مالقات می کنيم. مالقات ها اغلب از طريق 

برنامه زوم انجام می شود چرا که  ما در شهرهای مختلف 
زندگی می کنيم و بيماری کرونا همه گير شده است. گاهی اوقات 

به صورت حضوری همديگر را در به طور مثال در شهر 
برلين يا کلن مالقات می کنيم.

برای اين گونه مالقات ها هندی کپ اينترنشنال هزينه رفت و آمد 
را به عهده می گيرد. تمامی مالقات ها در اماکنی با دسترسی 

برای افراد معلول و به زبان ها مختلف انجام می پذيرد. در 
فاصله زمانی بين ارتباط از طريق زوم و مالقات حضوری 

اغلب با هم در تماس هستيم و تبادل اطالعات می کنيم.

در مالقات ها درباره موضوعاتی صحبت می کنيم که برای 
ما مهم هستند. عالوه بر اين پروژه هايی انجام می دهيم که از 
طريق اين پروژه ها مشارکت در تصميم گيری، مشارکت و 

همبستگی پناهندگان معلول را تقويت می کنند. کار گروهی ما 
مبتنی بر احترام و تفاهم است!



درباره ما 
ما از کشورهای مختلفی هستيم، به زبانهای مختلفی صحبت 
ميکنيم، زندگی نامههای متفاوتی داريم و همگی از ساليان 
پيش -تعداد زيادی از ما از سال 2014 يا 2015- در کشور 

آلمان زندگی ميکنيم. ما همگی توانمنديها، نقاط قوت، آگاهی 
و تجاربی داريم. ما گوناگون و متنوع هستيم. تنوع جمعی به 

ما قدرت ميبخشد.  



واژه نامه   
دسترسی: هر بخش از محل زندگی بايد بدون کمک ديگران قابل 

دسترسی است. به عنوان مثال، شما بايد بتوانيد بدون مشکل به 
هر مکانی برويد، تمام ساختمان ها و اطالعات بايد آزادانه در 

دسترس باشند، هر شخصی بايد بتواند از هر وب سايتی استفاده 
کند. شمول بدون دسترسی امکان پذير نيست! 

شمول: هر فرد بخشی از جامعه است و بايد بتواند در زندگی 
اجتماعی شرکت کند. هيچ فردی نبايد به دليل محل تولد يا 

معلوليتش مورد تبعيض قرار گيرد. هر شخص را بايد آنگونه که 
هست پذيرفت. اين معنای شمول است. 

مشارکت اجتماعی: هر فردی حق دارد به گونه ای که می 
خواهد در جامعه شرکت کند. هر کس ميتواند مطابق ميل خود 

زندگی کنند و برای مثال در زندگی کاری، تحصيلی، فرهنگی و 
سياسی شرکت کند. 

حق تعیین سرنوشت: هر فرد، صرف نظر از توانايی ها و يا 
محل تولد خود، می تواند تصميم بگيرد که چگونه می خواهد 

زندگی کند و با زندگی خود چه کند. به عنوان مثال: چه چيزی 
را می خواهم ياد بگيرم؟ کجا می خواهم  زندگی کنم؟

 اين بروشور به زبان های زير در دسترس هست

 Kurmandschi  عربى  English  Deutsch

https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/selbstverstaendnis-ku
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/selbstverstaendnis-ar
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/selbstverstaendnis-en
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/selbstverstaendnis-de


با ما همراه شوید!
آيــا دوســـت داريد بــه  „اکنون! بدون آن مايی وجود 
ندارد‟ بيپونديد؟ مـــا قصـــد داريم تعداد بيشـــتری از 

پناهنــدگان معلــول و وابســـتگان آنها را تشــويق کنيم تا به 
گروه ما ملحق شوند.گـــروه حمايـــت از خـــود „اکنون! 

بــدون آن مايــی وجود ندارد‟ به عنوان بخشـــي از پروژه 
ي „توانمندســـازي‟ ســـازمان هنديكـــپ اينترنشـنال 

هماهنگی ميشود. براي اطالعات بيشـــتر بـــه صفحـــه ي 
پروژه ي مـــا مراجعه كنيد. براي اطالعات بيشــتر به 

صفحــه ي پروژه ي مــا مراجعه كنيد.

اين پروژه توسط سازمان زير حمايت می شود

https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/empowerment/

