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در مدافع حقوق „اکنون! بدون آن مایی وجود ندارد“ نمایندگان 
پناهندگان معلول و وابستگان آنها هستند.

مدافع حقوق ما منحصر به فرد است! در این گروه افرادی هستند با 
عالقمندی ها متنوع، شخصیت های جالب و متفاوت ترین توانمندی 

ها.

ما یک گروه باز، با صدایی بلند، متمرکز روی هدف، خودمختار 
و فمینیست هستیم.

هندی کپ اینترنشنال در این راه ما را همراهی می کند. هدف 
مشترک ما همبستگی بهتر و مشارکت پناهندگان معلول است.

برای قدم های بعدی خود خوشحال هستیم! 
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در سال 2020 و 2021 کارهای زیادی انجام دادیم. به همچنین 
برای سال 2022 چند هدف مدنظر داریم: می خواهیم گروه مان 
را تثبیت کنیم، قدرتمندتر نمایندگی کنیم و دانش خود را بیشتر 

کنیم.

قصد داریم در سه مرحله به هدف خود برسیم. 



ونهم!وباا،!تونال!ب!آناگآکی1
مثل سابق یکبار در ماه همدیگر را مالقات می کنیم برای اینکه

به صورت شبکه به هم متصل شویم	 

درباره چیزهای مهم بحث کنیم و	 

فعالیت ها را برنامه ریزی کنیم	 
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گکبه!«نرنبا !وابا!یا! نآ !بدبا!
نانکا»!اک!سنل!2022!هم!چننا!
 هم!تکآا!  ! ننا.!نآا!گکبه!وه!
نصطالح!هسته! انفع!حقبق! ن!ب!

تبن ناسنزی!هنی! ن!نست.
در ماه های اخیر دوره های آموزشی درباره مسائلی داشتیم که برای ما به 

ویژه مهم هستند. هندی کپ اینترنشنال در سال 2022 مثل سابق موضوعات 
را هماهنگ می کند. از این طریق دانش بیشتری به دست می آوریم. به طور 

مثال درباره این سواالت:

پناهندگان معلول چه حقوقی دارند؟	 

چگونه می توانیم در سیاست و کارگزاری ها به مشارکت پناهندگان 	 
معلول دست یابیم؟

پناهندگان معلول چه پیش شرط هایی را برای مشارکت موفق نیاز دارند؟	 

چگونه می توانم داستان زندگی ام، تجربیات و توانمندی هایم را برای 	 
خودم و دیگر پناهندگان معلول به کار بیندازم؟

چه چیزی مرا قوی می سازد؟	 

چگونه به عنوان یک شخص منحصر به فرد خودم را قوی می کنم؟	 

دوره های آموزشی مالقات های ما را تکمیل خواهند کرد. زمان زیادی 
برای تبادل خواهیم داشت. عالوه بر این بهتر باهم آشنا خواهیم شد.

هر ماه یک برنامه

آغاز هر ماه هندی کپ اینترنشنال خبری برای ما می فرستد: چشم انداز 
ماهانه. در این خبر آن ها تاریخ و موضوعات مالقات بعدی را مطرح می 
کنند. عالوه بر این در خبر می توانیم مطلع شویم که آیا در ماه فعالیت های 

بیشتری برگزار می شود یا نه.

اعضای جدید برای گروه

هر چقدر گروه ما اعضای بیشتری داشته باشد، زنده تر می شود. به همین 
دلیل تا هر جایی که امکان داشته باشد درباره کار خود به دیگر پناهندگان 

معلول و وابستگان آن ها اطالع رسانی می کنیم. هدف ما آن است که آنان با 
"اکنون! بدون آن مایی وجود ندارد" همکاری کنند.

هندی کپ اینترنشنال گروه ما را برای تبلیغات حمایت می کند.



 انفع!حقبق!اک!سآنست!ب! اآکآت
در حال حاضر در کشور آلمان به مقدار کمی منافع و نیازهای پناهندگان 

معلول مورد توجه قرار می گیرند. اغلب نه سیاستمداران و نه قانون 
گذار و دستگاه های اجرا و مراکز مشاوره پیش شرط ها برای مشارکت 

موفق پناهندگان معلول را می شناسند.

ما از خود می پرسیم:

چگونه می توانیم سیاست مداران و اداره ها را وادار کنیم تا عالیق و 
نیازمندی های ما را در آینده در نظر بگیرند؟

پاسخ ما این است:

در سال 2022 با وزارت خانه ها و ادارات مهم صحبت می کنیم و از 
وضعیت خود آن ها را ونخوک!  !سنزآم.

به این ترتیب عمل می کنیم:

برای کارکنان وزارت خانه ها و ادارات از قصه زندگی خود تعریف 
می کنیم. عالوه بر این از تجربیات زندگی خود و مشکالت مان با 

سیستم کمک رسانی آلمان به آنها گزنکش!   دهیم. برای آنان وضعیت 
زندگی خود و شرایط روزمره خبا!کن!تبصآف!  !رنآم.

سبنالت  طرح می کنیم

سواالتی که برای مهم هستند و	 

سواالتی که هیچ به ما پاسخ نداده است	 

 موانعی را شرح می دهیم که دسترسی ما به 
حمایت و در مسیر 

 زندگی ما در آلمان قرار دارند.

در گفتگوها نماینده تمام پناهندگان معلول هستیم.
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 کنرز!ر ک!کسنن !وه!
 علبالا!ب!پننهناگنا!وه!خبو !
ونهم!رنک!ن  !رننا !وه!ه آا!
الآل!پننهناگنا! علبل!نغلب!
استکس ! بفق!وه!خا نت!

 شنکرت !نانکنا.
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نقش هندی کپ اینترنشنال

هندی کپ اینترنشنال ما را برای چیزهایی که در پیش داریم، حمایت می 
کند:

این انجمن جلسات مطمئن با افراد مهم در وزارت خانه ها و ادارات را 
هماهنگ می کند. به این ترتیب می توانیم مهم ترین مسائل را مطرح 

کنیم به طور مثال دسترسی به 

حمایت های اجتماعی	 

کار و مشغولیت	 

کالس زبان	 

همبستگی اجتماعی و مشارکت	 

پس از جلسات با هندی کپ اینترنشنال مجامع عمومی را درباره 
نتایج جلسات اطالع رسانی می کنیم. در موارد اضطراری باهمدیگر 

سیاستمداران و کارگزاری ها را مطلع می کنیم، برای آن که حقوق ما را 
بشناسند و عالقمندی ها و نیازهای ما را برآورده کنند.

هم اکنون قدرتمند شویم!

التمكین اآلن!



نز!اآگک! انفعنا!حقبق!
آناگکفتا

اغلب از خود می پرسیم:

چگونه به عنوان یک گروه تکامل می یابیم؟

ما می دانیم:

در آینده می خواهیم منافع و حقوق خود را به طور موفقیت 
آمیز عملی کنیم و روی وظایف خود کار کنیم.

سواالت ذیل برای ما مهم هستند:

با چه فعالیت هایی!خبا را به سیاست، دستگاه های 	 
اجرایی و جامعه نشنا!اهآم؟

چگونه می توانیم نزد پناهندگان معلول شناخته شویم؟	 

چگونه می توایم عالقمندی مختلف و ایده های اعضای 	 
گروه را به خوبی در گروه مان ه نهنگ!رنآم؟

چگونه می توانیم همه چیز را طوری هماهنگ کنیم که 	 
به بهترین شکل به اهداف خود برسیم؟
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ایده ها و پاسخ های احتمالی برای گروه

در کشور آلمان مدافع حقوق برای افراد کامال متفاوتی وجود 
دارد، بخشی از آنان از مدت ها پیش فعالیت می کنند.

به همچنین برای پناهندگان و افراد معلول مدافع حقوق وجود 
دارد. می توانیم از آن ها مشورت بگیریم و جواب سواالت ما 

را بدهند. همچنین هندی کپ اینترنشنال در اینگونه موارد به ما 
کمک می کنند. در سال 2202 انجمن مثال های خوبی از مدافع 

حقوق خود در آلمان را به ما نشان می دهد. برخی از مدافعان 
حقوق در زمینه پناهندگی و برخی دیگر در زمینه معلولیت کار 

می کنند.

ما با مدافعان حقوق منتخب – امیدواریم به صورت حضوری- 
مالقات خواهیم کرد برای آنکه

با همدیگر آشنا شویم و	 

تبادل نظر کنیم اما همچنین	 

از تجربیات آن ها بیاموزیم	 

سپس با هندی کپ اینترنشنال تامل می کنیم که کدامیک از 
تجارب آن ها را برای گروه خود برداریم. 

در مسیر مدافع حقوق خود جهت مشارکت و هم بستگی 
پناهندگان معلول در کشور آلمان خرسندیم!

 



7!قننبا!طالآ !وکنی!
ه کنکی! ن!اک!سنل!2022!
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با همدیگر در نهایت احترام برخودر می کنیم. 1

وعده های ما متصل به هم هستند و می توانیم به . 2
همدیگر تکیه کنیم

مالقات ما به طور مرتب برگزار می شوند یا به . 	
صورت آنالین و یا به صورت حضوری

واضح و روشن با هم صحبت می کنیم. 	

ما تبادل تجربیات خود را حفظ می کنیم.. 	

موضوع مالقات های کاری ما از پیش مشخص . 	
شده اند

ما می پذیریم که هر عضوی نیازهای خود را دارد . 	
و همگی ما نیازمندی های متفاوتی داریم.



نهانف! ن



نهانف! ن

هم بستگی و مشارکت در تمام زمینه های عمومی زندگی 	 

دسترسی )رفع موانع(	 

حقوق خود را شناختن و مسیر را پیدا کردن	 

به دست آوردن اطالعات درباره پیشنهادات کمک و پیدا کردن مراکز 	 
مشاوره

مالقات با فعاالن سیاسی، کارگزاری و نیروهای متخصص	 

تبادل بیشتر و آشنا شدن با چشم اندازهای بیشتر	 

ایجاد شبکه با سایر سازمان ها 	 

به درست آوردن آگاهی درباره مشارکت، همبستگی، توانمندسازی و 	 
ارسال آن به دیگران

حساس کردن مجامع عمومی درباره منافع و نیازهای ما	 

قدرتمند کردن زنان و دختران	 

ساخت پل ارتباط بین ما و انسان ها در کشور آلمان	 

در سال 2022 می خواهیم همچنان قدرتمند باهمدیگر کار کنیم تا به تمان این 
اهداف برسیم.



 شنکرت!را 
با گروه ما تناسب داری و به کار ما عالقه داری؟ پس به ما بپیوند- 

مشارکت کن!

"اکنون! بدون آن مایی وجود ندارد"




