
„اکنون! بدون آن مایی وجود ندارد”

به آن دست یافتیم!

سال 2020 و 2021 



„اکنون! بدون آن مایی وجود ندارد”

ما پناهندگان معلول و یا بستگان پناهندگان معلول هستیم. 
ما برای همبستگی پناهندگان معلول تالش می کنیم. هدف 
ما زندگی در شان انسان و خودمختاری برای خودمان و 

دیگر پناهندگان معلول است.

ما در آلمان زندگی می کنیم. برخی از ما تنها زندگی می 
کنند و برخی دیگر همراه با خانواده هایشان. بسیاری از 
ما خیلی دور از سایر پناهندگان معلول زندگی می کنند. 

با همدیگر مدافع حقوق "اکنون! بدون آن مایی وجود 
ندارد!" را تاسیس کردیم. 



به آن دست یافتیم!
مدافع حقوق: گروه ما

ما گروهی را پایه گذاری کردیم و مدافع حقوق شدیم. 
در این باره هندی کپ اینترنشنال به ما کمک کرد.

اعضای گروه

به یکدگیر گوش می دهند،	 
متقابال به هم کمک می کنند و	 
منافع خود را در زمینه سیاسی، نزد اداره ها و در 	 

جامعه نمایندگی می کنند

گروه ما از سال 2020 همدیگر را مالقات می کنند. 
در پایان سال 2021 ده بار به صورت آنالین همدیگر 
را مالقات کردیم. این مالقات های آنالین را مالقات 

ماهانه می نامیم. عالوه بر این سه بار به صورت 
حضوری همدیگر را مالقات کردیم؛ دو بار در شهر 

برلین و یک بار در شهر کلن. مالقات های حضوری 
ما آن قدر خوب هستند که هیچ جایگزینی ندارند

در مالقات هایمان ایده هایی را 
برای آینده جمع آوری می کنیم 
و فعالیت هایی برای گروه خود 

برنامه ریزی می کنیم.



درباره گذشته حرف زدن، آینده را برنامه ریزی کردن

در مالقات های ماهانه ما درباره وضعیت خود و نیازهایمان 
صحبت می کنیم. عالوه بر این ایده هایی را توسعه می دهیم 

که چگونه می خواهیم به حقوق و منافع خود دست یابیم. هندی 
کپ اینترنشنال همراه است و ما را حمایت می کند. در این اثنا 

چشم انداز و برنامه عملیاتی برای گروه مان ایجاد کرده ایم.

خیلی زیاد درباره داستان زندگی، فرار، تجربیات مان درباره 
همبستگی و طردشدن، نگرانی ها و آرزوهایمان برای آینده 

حرف می زنیم. این برای بسیاری از ما خیلی مهم است: 
درباره خودمان حرف زدن ما را قوی تر می کند.



یک نام با مفهومی بزرگ

چندی قبل برای گروه خود اسمی گذاشتیم:

"اکنون! بدون آن مایی وجود ندارد!" 

اسم گروه نشان می دهد که با گروه هم ذات پنداری می کنیم. نام گروه برای ما یعنی: 
که همبستگی و تعهد ما برای منافع و حقوق مان، ما را شجاع می کند. به عالوه برای 

فعالیت ما در کار مدافع حقوق به ما قدرت می بخشد.

حمایت خوب 

هندی کپ اینترنشنال ما را در راهی که هستیم به طور مداوم 
حمایت و همراهی کرده است. به همین خاطر امروز ما مدافع 

حقوق هستیم.

تیم هندی کپ اینترنشنال

ما را باهم متحد کرده است	 
فعالیت های ما را برنامه ریزی کرده است 	 
در کارمان به عنوان مدافع حقوق خود در کنار ما مانده اند	 

ولین نقطه تماس ما باهم همیشه تیم ما بود.



در گروه با همدیگر یاد گرفتن  

درباره موضوعات مهم خیلی چیزها یاد گرفته ایم

وره های آموزشی 

در سه دوره آموزشی درباره حقوق خود به عنوان فرد معلول در کشور 
آلمان و درباره سیستم کمک رسانی یاد گرفتیم.

رینات گروهی 

در سه تمرین گروهی شرکت کرده ایم. موضوع این تمرینات عبارت 
بودند از:

حساسیت در خصوص استرس و شوک روحی	 
توانمندی های بین فرهنگی	 
کار بر روی منابع فردی طبق زندگی نامه شخصی	 

به موازات آن چیز مهم دیگری یاد گرفتیم: تجارب و توانمندی های ما 
یک منبع پرارزش هستند!

نظارت های گروهی 

ما در سه نظارت برای گروه مان شرکت کردیم. در این باره صحبت 
می کنیم که به عنوان گروه چه چیزهایی نیاز داریم تا بتوانیم به نحو 

خوبی باهم کار کنیم.



به آن دست یافتیم!
فعالیت های ما در سال 2020 و 2021

ابتدا با اشخاص مهمی ارتباط برقرار کردیم. این اشخاص در 
زمینه پناهندگی و کمک به معلوالن کار می کنند. به همین دلیل 

درباره وضعیت مان به آن ها گزارش دادیم و منافع و حقوق 
خود را در مقابل آنان نمایندگی کردیم. عالوه بر این قصد ما آن 

بود که جامعه، سیاست و اداره ها ما را جدی بگیرند.

تا کنون چه کرده ایم؟                                                                                                                                            



1. مالقات

مالقات با نیروهای متخصص و اشخاصی از حوزه سیاست	 

2. تبادل

با نمایندگان حکومت برای پناهندگان، مهاجرین و هم سان سازی	 
با شبکه کار برای جوانان و معلوالن ِرِگنس بورگ	 
با انجمن تخصصی مهاجرت و معلولیت آوو منطقه ای شهر برلین	 
با پروژه " متفاوت اما یکسان" انجمن منطقه ای برابر شهر هامبورگ	 
با شورای موسیقی ایالتی نوردراین-وستفالن در مورد تنوع فرهنگی و فراگیر در موسیقی	 



3. ارائه

در روز تخصصی دیجیتال "ما خانواده هستیم"	 
برای روز آگاهی در قالب یک کار گروهی دانشجویی در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان شهر مونیخ	 

4. اتصال با انجمن هایی که برای تنوع و هم بستگی فعالیت می کنند  

قهرمانان اجتماعی )شهر برلین(	 
انسان ها انسان را مالقات می کنند انجمن کلیسایی شهر کلن	 

5. دوره های کوتاه آموزشی و تمرینات

به عنوان متخصص در امور خود برای نیروهای متخصص ) با همکاری هندی کپ اینترنشنال(	 
تاثیرگذاری در پنج دوره کوتاه آموزشی هندی کپ اینترنشنال برای فرادی که در سازمان هایی کار می 	 

کنند که با پناهندگی و معلولیت سر و کار دارند

https://www.lmbhh.de/fileadmin/user_upload/diverses/2021/20210506_Programm_We_Are_Family_Fachtag_final.pdf


6. سایر فعالیت ها 

شرکت در سمینارهایی در حوزه مطالعات درباره ناتوان ها دانشکده آلیس 	 
سالمون شهر برلین

مشارکت در شصتمین سالگرد سازمان کمک به نابینایان	 

 نکته برجسته شرکت ما در یک برنامه سیاسی تخصصی آنالین بزرگ با 350 شرکت کننده
 بود. موضوع بسیار مهم آن بود "همبستگی: مساله اجازه اقامت؟ پناهندگان معلول بین حقوق

"پناهندگی و حقوق مشارکت

„Inklusion: eine Frage des Aufenthaltstitels? Geflüchtete Men-
schen mit Behinderung zwischen Asyl- und Teilhaberecht“

https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/mehr-unterstuetzung-fuer-gefluechtete-menschen-mit-behinderung-in-deutschland-auf-fachpolitischer-online-%e2%80%8btagung-gefordert/
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/mehr-unterstuetzung-fuer-gefluechtete-menschen-mit-behinderung-in-deutschland-auf-fachpolitischer-online-%e2%80%8btagung-gefordert/


به آن دست یافتیم!
مدافع حقوق در مطبوعات

ما با روزنامه ها، فرستنده هایی تلویزیونی گفتگو 
داشتیم و مقاالتی نوشتیم. از این طریق می خواستیم 

وضعیت پناهندگان معلول را برای جامعه آلمانی 
تشریح کنیم. عالوه بر این قصد ما آن بود که از 

حقوق و منافع مان دفاع کنیم.

مصاحبه با اکسیون ِمنش	 

گزارش در تحریریه کوبینت	 

مصاحبه با مجله مو مو	 

چاپ مقاله در مجله آمال هامبورگ	 

چاپ مقاله در تحریریه آب واب	 

برای وب سایت مان پروفایل هایی نوشتیم. برخی از 
ما خودشان را معرفی کرده اند و داستان زندگی شان 

را کوتاه و مختصر تعریف می کنند.

https://www.aktion-mensch.de/inklusion/recht/hintergrundwissen/flucht-und-behinderung/flucht-nujeen-mustafa
https://kobinet-nachrichten.org/2021/04/25/behindert-ist-nur-wer-keine-traeume-und-ziele-mehr-hat/
https://www.momo-magazin.de/diversitaet-vergesst-menschen-mit-behinderungen-nicht/
https://amalhamburg.de/2021/11/09/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%80-%d9%86%d8%ad%d9%86-%d8%a7/
https://www.abwab.eu/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82/%d9%86%d8%ad%d9%86%d9%8f-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%b4%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%84%d9%8d-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b9%d9%81-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%83%d9%8a/
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/empowerment/selbstvertreterinnen-stellen-sich-vor/


ما ویدیوها و پادکست هاکلیی با زبان ساده منتشر کردیم. اکنون همه چیز 
در اینترنت برای عموم قابل مشاهده است:

ویدیویب درخصوص همبستگی: همبستگی برای من یعنی ...!	 

ویدیوکلیپ درباره مدافع حقوق: اکنون! بدون آن مایی وجود ندارد- مدافع 	 
حقوق پناهندگان معلول

ویدیوکلیپ درباره داستان خود: گزارش تجربیات یکی از اعضای کروه	 

 قسمت 27 پادکست قبیله جهانی: از سوریه تا آلمان روی ویلچر، با نجین	 
مصطفی و مروه مبائد

در تهیه بروشور همکاری کردیم. در این بروشور همکاری در گروه و 
پروژه هم اکنون قدرتمند شوید از هندی کپ اینترنشنال را شرح دادیم. 

بروشور به چند زبان است:

عربی	 

فارسی	 

ُکردی کورمانجی	 

انگلیسی	 

آلمانی	 

ما همگی منحصر به فرد، افرادی 
تاثیرگذار با داستانی پر حادثه 

هستیم. با همدیگر قوی هستیم!

https://www.youtube.com/watch?v=c_47xNaE0CU
https://www.youtube.com/watch?v=CauHoCX7PlY
https://www.youtube.com/watch?v=CauHoCX7PlY
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/capacity-building/roadbox/storytelling/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/27-from-syria-to-germany-by-wheelchair-nujeen-mustafa/id1468264562?i=1000517307838
https://podcasts.apple.com/us/podcast/27-from-syria-to-germany-by-wheelchair-nujeen-mustafa/id1468264562?i=1000517307838
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/arabisch-hi-crossroads-empowerment-now-digital.pdf
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/farsi-hi-crossroads-empowerment-now-digital.pdf
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/kurdisch_kurmandschi-hi-crossroads-empowerment-now-digital.pdf
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/englisch-hi-crossroads-empowerment-now-digital.pdf
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/deutsch-hi-crossroads-empowerment-now-digital.pdf


آن دست یافتیم!
ما بر چالش ها غلبه کردیم

اولین مالقت گروه ما مصادف شد با اولین موج کرونا در 
سال 2020. از آن به بعد کار و تبادالت ما مرتب محدودتر 

می شوند.

در حین همه گیر شدن بیماری کرونا مدافع حقوق پناهندگان 
معلول را بنا کردیم. هیچ کدام از ما دیگری را از قبل نمی 

شناخت. این اصال کار راحتی نبود!

اما تمامی اعضا گروه را قبول داشتند- تقریبا بدون ارتباط 
شخصی. به صورت آنالین همدیگر را بهتر شناخیتم. در 

نهایت موفق شدیم همدیگر را به صورت حضوری مالقت 
کنیم.

به این ترتیب در مدت کوتاهی گروه ما رشد کرد.

همگی ما پناهندگان معلول هستیم و بسیار منحصر به فرد. ما 
عالقمندی ها مختلف، نیازها و نقطه نظرات متفاوتی داریم. 

همزمان تجربیات، ایده ها و اهداف مشابه یا همانند داریم.



به این ترتیب راه افتادیم تا یک گروه بسازیم. خیلی باهم بحث کردیم 
و دائما درحال توسعه دادن خود هستیم. از این گذشته می خواهیم 

تمامی ایده های اعضای گروه عادالنه باشند.

در گروه ما ایده های مختلفی درباره فعالیت ها وجود دارد. مثل 
سایر گروه ها و حرکات مردمی برای حقوق و منافع خود تالش می 

کنند. به همین دلیل برای سال آینده در نظر داریم که مالقات های 
کاری درباره موضوعات مشخصی داشته باشیم.

نتیجه 

در مرحله اول پیشرفت خوبی داشتیم. این مرحله بسیار پرهیجان 
بود. در حال حاضر خیلی چیزها را باهم و با همکاری هندی کپ 

اینترنشنال به دست آوردیم.

گروه ما زنده است!

می توانیم بر خود ببالیم!

„اکنون! بدون آن مایی وجود ندارد‟

به لطف جلسات کاری می توانیم در 
آینده حتی بهتر از منافع شخصی و 
حقوق خود دفاع کنیم - به صورت 

فردی و همزمان.




