اُؼ٘ق ضذ ٓثِ ٠اُج٘ظ
ُ٤ظ ج٤ذا!
ياٍَى  -يششوع نًىاجهة أنعُف ضذ يثهى انجُش ٌ -قذو َفضه
المحتويات
ُظلذٚ
ٓشدجآ
ًالٝط كٞكـب٣ذ ,ػٔذ ٙثشُ ٖ٤اُذبُ٠
ثبعز ٖ٤كٌ٘بٓ ,ذ٣ش ٓششٝع ٓبٗٞ٤
ُٔبرا ٓبٗٞ٤؟  /عٞف اٗج“ !I will survive“ ٞ
ػَٔ ٓبٗٓ /ٞ٤برا ٗلؼَ|
ً٤ق ٣غبػذ ٓبٗٓ /ٞ٤غبٗذ ٙاُضذٚ٤
اٗ ٕ٥جذآ  /دِٔٓ ٚبُِٗ ٞ٤زغبٓخ ,عؼ ٚاُظذس
ٞٓٞٛكٞث٤ب  /اٗذ ٓثِ ٠اُج٘ظ اّ ٓبرا
اُشجبٍ ضذ / ٚ٤اٗذ ضذ ٚ٤اّ ٓبرا
ٓبٗ٣ ٞ٤غبػذ ٣ٝغجَ ٓ /ثِ ٠اُج٘ظ خ٘ض٣ش”
ٓبٗ٣ ٞ٤ؤخز أُشبػش ثجذ / ٚ٣الرضخْ االش٤بء
خٞف ك ٠أُٞاطالد اُؼبٓٗ / ٚذٖ ٌٗشٓ ٙثِ ٠اُج٘ظ
ضذ٣ ٚ٤ذٌ / ٠ش٠ء ٣ظَ ثذاخِ ٠دائٔآ
٘ٛٝبى ٓغؤُخ ٓٞهق ُِ /ذظ ٍٞػِ ٠عالٓزي
ٗظبئخ ٓبٗ /ٞ٤ك ٠اُِٝ َ٤اُٜ٘بس
خطش اٗ٥زشٗذ  ًٖ /دزسآ ػ٘ذٓب رؤخز ٓ٤ؼبد ٓغ شخض ال رؼشكٚ
ٓبٗٓ / ٞ٤زظَ ٣ ٝؼَٔ ك ٠جٔ٤غ اٗذبء اُؼبُْ
ٓبٗ ٞ٤ػِ ٠دن  /اُذن ٓؼ٘ب
ٖٓٓ,برآ,ز,٠اٖ٣؟ ٞٓ /جض ػٖ ٓبٗٞ٤
أُج ّٞاُظٞس ُ /ذظبد ٓبٗٞ٤
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يشدبآ
ٓ٘ز ػذ ٙأػٞاّ أربثغ ثبدزشاّ  ٝإػجبة اُؼَٔ أُذزشف ٖٓ ٓبٗ ٞ٤ألجَ ٓغبػذ ٙاُضذ٤خ ٖٓ اُؼ٘ق ٝاُؼضّ ػِ٠
اعزٌشبف.اُذوبئن ك ٢إطبس أُششٝع .أ٣ضب ػ٘ذٓب رزًش ثشُ ٖ٤إٜٗب ػبطٔ ٚاُزغبٓخ ,إال اٗ٣ ٚظَ اٌُث٤ش ٖٓ اُؼَٔ دز٠
٣ؼ٤ش ٓثِ ٠اُج٘ظ دوب أدشاس ٖٓ اُزلش٣ن.
ثبالضبك ٚإُ ٠رُي ٣ذزبج أُشء ٓغبػذٝ ٙاعزشبس٤ُٝ ٙظ أخ٤شا رٞض٤خ ك ٢أُجزٔغ .إٗب أسدت ثبُؼَٔ اُجبد ٖٓ ٓبٗ,,ٞ٤
اُؼَٔ أُلزٞح دائٔب ٝأُغزٔش ُِٞهب٣خ ٖٓ اُؼ٘ق ثٔ٘٤ب رذػْ اُذٌٓٞخ ٓبُ٤ب ٓ٘ز ػبّ ٝ 1990ضؼذ ثشُ ٖ٤ػالٓخ ٓٔ٤ض ٙػٖ
طش٣ن رشج٤غ دِٔٓ ٚبُِٗٔ ٞ٤ؼِٓٞبد ٝاُزغبٓخ ” ٝاُز ٢رظٜش ٖٓ خالٍ ٓؤعغ ٚاُ٤بٗظ٤ت ثجشُ . ٖ٤ثشُ ٖ٤جبدح ك ٢اُذكبع
ػٖ طلزٜب ثؤٜٗب ػبُْ ٓلزٞح ٓٝذ ٚ٘٣اُزغبٓخ.
عٞف ٣غؼذٗ ٢ػ٘ذٓب ٣و ٍٞاٌُث٤ش ٖٓ اُ٘بط  ٝاُشخظ٤بد اُؼبٓخ ال ُِؼ٘ق ٝالعزؼجبد ٓثِ ٠اُج٘ظ  .ثٜز ٙاُطش ٣و٣ ٚؼجش
اُ٘بط ػٖ رذػٝ ْٜٔ٤رشج٤ؼُٔ ْٜشبس٣غ ٓ٘بٛضُِ ٚؼ٘ق ٓثَ ٓبٗ.ٞ٤
كالوس فىسفث
ٓ٘ز  19ػبّ ٞ٣جذ ٓششٝع ال ُِؼ٘ق ضذ ٓثِ ٠اُج٘ظ ٓبٗٓ ٖٓ ٞ٤بٗ٤ٓ ٞزش ك ٢ثشُ٣ ّٞ٣ ًَ ٖ٤ذم اُٜبرق أًثش ٖٓ ٓشٙ
دٞاُ 300 ٢ضذ٤خ ٓظبث ٖٓ ٚاُؼ٘ق ٝاُز٣ ٢وٞٓ ّٞظلٗٞب ثذٔب٣ز.ْٜ
جضء أخش ٛبّ ٖٓ ٓششٝػ٘ب  ٢ٛٝأٗ٘ب ٗو ّٞثزغج َ٤دبالد اُؼق اُز٣ ٢زؼشع ُٜب ٓثِ ٠اُج٘ظ ك ٢ثشُٓٝ ٖ٤ب دُٜٞب.
ٖٓ خالٍ ػِٔ٘ب ٗغب ْٛك ٢إظٜبس اُؼ٘ق اُز٣ ١زؼشع ُٓ ٚثِ ٠اُج٘ظ ..اُؼ٘ق اُز٘٣ ١ظش ُ ٚك ٢أجضاء أُجزٔغ ػِ ٢أٜٗب
ش٤ئب ػبد٣بٌٛ .زا كوظ ٌٗٓ ٕٞؤثشُِٞ ٖ٣هب٣خ ٖٓ اُؼ٘ق.
ٗذٖ ٗش٤ش إُ ٢اُخطش ٗ ٝظٜش ٙا٣ضآ كٗ ٢لظ اُٞهذ رٞض٤خ اُؼَٔ اُذش ٓغزٔش ٝٝاجت ُِٔجزٔغ ُوٜش اُٜٞٓٞك٤ج.٠
ٖٓ ؿ٤ش ٓغبػذٗ ٙش٤طٞٓ ٖٓ ٚظلٗٞب أُزطٞػٝ ٕٞاٌُث٤ش ٖٓ أُغبٗذ ٖ٣اُز٣ ٖ٣غبػذ ٕٝك ٢جضء ٖٓ
أُششٝع ٓ٘ز اُؼذ٣ذ ٖٓ اُغُ٘ٔ ٖ٤ب اعزطبع ادذ إرٔبّ أُششٝعٗ .وش ُٜؤالء األشخبص ًَ اإلػجبة ٝاُشٌش ٝاالدزشاّ.
ٗذٖ ٗش٣ذ إٔ ٗغزٌَٔ ٗٝطٞس ٓششٝػ٘بُ .زُي ٗذزبج ٓغبػذ ٝ ٙرشج٤غ ًَ ع٘ ٚرجشع جذ٣ذ
باصحٍٍ فُكا
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نًارا ياٍَى؟
أٗب ػِ ٠ه٤ذ اُذ٤بح
كهًه ياٍَى أجث يٍ انهغة انالجٍٍُة وانحً جعًُ أَا يىجىد":اَا يضحًش فً انحىاجذ"
ال ٓ ْٜ٣برا ٣ذذس أٓ ٝبرا دذس أٗب ػِ ٠ه٤ذ اُذ٤بح ٌٛ -زا هبُذ جِٞسٝؿ٤بج٘٤ب ك ٢أؿ٘٤زٜب
“. ”i will survive
ٌٛزا ٝطلذ أؿ٘ ٚ٤كٝ ٢هذ ًبٕ طؼجب ػِٓ ٢ثِ ٠اُج٘ظ أًثش ٖٓ اُٞهذ اُذبُ.٢خظٞطب ك ٢اُؼششح ع٘ٞاد االخ٤شٙ
رذغٖ اُٞضغ ك ٢أُٔبٗ٤ب رجبٓ ٙثِ ٠اُج٘ظ ٤ُ ٌُٖٝظ ًلب٣خ َٛ :هبٍ ُي ادذ ك ٢اُشبسع ؿش٣ت األطٞاسُٞ ,ط ٢خ٘ض٣ش؟
ػ٘ق ضذ ٓثِ ٠اُج٘ظ أطجخ ُألعق جضء ٖٓ اُذ٤بح اُ٤ٓٞ٤خ عٞاء إٔ ًبٕ ثبُو ٍٞأ ٝثبُلؼَٗ .ذٖ ٗزلبػَ ٓغ ٛزا اُغجبة.
شحًٍة سقى واح
د
"ٓثِ ٢اُج٘ظ" رظَ دز ٠أالٕ (أٓ ٝش ٙأخش١؟) اُشزٔ٤خ سهْ ٝادذ ك ٢ك٘بء أُذسعخ ٝعجت ٛزا إٔ ٓثِ ٢اُج٘ظ أطجذٞا
أًثش ظٜٞسا ُوذ دبسثٞا ٖٓ.
اجَ اُذظ ٍٞػٌِٓ ٢بٕ ك ٢أُجزٔغ ُزُي ٌٞٗٞ٣ا كٗ ٢لظ اُٞهذ ِٓذٞظ٣ٝ.ٖ٤غ َٜاُزٜجْ ػُِ ْٜ٤لع "ٓثِ ٠اُج٘ظ"
أطجخ ٣غزخذّ ٖٓ هجَ اُشجبة ؿبُجب ُٔؼبٗ ٢أخشٓ ١ثَ "ٗبػْ  /ؿش٣ت".
ٗشئ طـ٤ش؟ ال أُ ْٜاُذبُخ شئ أ ٝإٗغبٕ روَِ ٖٓ شؤٗ .ٚخظٞطب اُشجبة اُز٣ ٖ٣ش٣ذ ٕٝإظٜبس هٞرٝ ْٜسجُٞز ْٜػِ٢
دغبة ٓثِ ٠اُج٘ظ ٝاُِز٣ ٖ٣ظجذٞا ضذب٣ب .ْٛاُؼ٘ق ٣جذاء ثبٌُِٔبد ُٝألعق اُشزٔ٤خ أُذجٞثخ سهْ اث٘ ":ٖ٤رظَ دائٔب
ُٞط ٢خ٘ض٣ش".

‘'No show areas
ًَ ٓثِ ٢اُج٘ظ ٣ؼشف دائٔب ك ٢أٌٓ ١بٕ ُ٤ظ ػِ ٚ٤إٔ ٣ظٜش اٗٓ ٚثِ ٢اُج٘ظ ,ك ٢أٞٓ ١هق ػِ ٚ٤إال ٣وجَ طذ٣و ,ٚػ٘ذٓب
٣ش٣ذ إٔ ٣زج٘ت أُشبًَ .ا٣ضآ ك ٢ثشُ ٖ٤أُزذشسح ك ٌٕٞ٤كٓ ٢ؼظْ األٓبًٖ اُز ٢ال ٞ٣جذ ثٜب ٓثِ ٢اُج٘ظ ًث٤شا ٖٓ اُزًبء
إٔ رٌٓ ٕٞزٌزْ.
ٓبرا ٣لؼَ أُشء ثؼذ ًَ ٛزا اُخطش ػ٘ذٓب ٣ذذس شئ ع٤ئ؟ ُطٔ ٚػِ ٢اُٞج ٌُٚٔ ,ٚك ٢اُظذس ًِٚٔ,هج٤ذخٝ,اُز ٢رجشح
اإلدغبط؟ ٓبٗ ٞ٤ال ٣زشى أٓ ١ثِ ٢اُج٘ظ كٛ ٢زا أُٞهق ٝد٤ذا ٝ.ألٗ ٚال ٣ؼشف إُ ٢أ٣ ٖ٣زٛت ٓ ٞٛٝشرجي :ضذب٣ب اُؼ٘ق
٣جذ ُ ٝذٓ ١بٌٗٓ ٞ٤بٕ ِ٣جؤ إُ ٝ ٚ٤إٗغبٕ ٣غزط٤ؼ ٕٞاُزذذس إُ ٖٓ - ٚ٤خالٍ اُٜبرق أٝ ٝجُٞ ٚجٛٝ – ٚزا ُ٤ظ ًَ شئ.
عًم ياٍَى
ٓبرا ٣لؼَ ٓبٗٞ٤
ٓ٤زشٍٍ ٍٍ ٍٍ ٓشًض ٓؼِٓٞبد ٝاعزشبسُٔ ٙثِ ٢اُج٘ظ ك ٢ثشُ ٖ٤ثٔذطخ ٗ ُٕٞٞدٝسف ٗالرظٓ .بٗ٤ٓ ٞزش
ٓبٗٓ ٞ٤ششٝع ٓبٗٞ
ٍ
٣وغ ك ٢أُشًض ٓبث ٖ٤جٔ٤غ أُ٘شآد اُز ٢رخزض ثٔثِ ٢اُج٘ظ ك ٢ثشُ ٖ٤شٗٞب ث٤شجٗ ,ذٖ ٓٞجٞد ٖ٣كٌٓ ٢زجّٞ٣ ًَ ٖ٤
ٖٓ اُغبػخ  ٠٠:٧١دز ٠اُغبػ٤ُ ٠٠:٧١ٚظ ٘ٛبى أٓ ١شٌِ ٚػ٘ذٓب ٣ؤر ٢أ ١شخض ٣ٝششة اُوٜٞح ُذ٘٣ب ٝ .األع َٜػجش
ٓٞهؼ٘ب ػِ ٢االٗزشٗذ إرا ُْ ٣شد اُشخض اإلكظبح ػٖ ٣ٞٛز.www.maneo.de:ٚ
كٓ ٢ششٝع ٓبٗ٣ ٞ٤زٞاطَ أُٞظلٝ ٕٞأُزطٞػٓ ٕٞؼب .ك ٢اُٞهذ اُذبُ٣ ٢ؼَٔ شخض ٝادذ ( ٞٛٝسئ٤ظ أُششٝع),
ٝشخض ٖٓ اُخذٓخ اُٞط٘٤خ ٝػششٓ ٙزطٞػ ٖ٤كٓ ٢ششٝػ٘ب ٤ٓٞ٣ب ٣وٞٓٞا ثبعزوجبٍ أٌُبُٔبد ٝأُوبثالد االعزشبس٣خ
األ ٢ُٝك ٢االجبص ٙاالعجٞػ ٚ٤ػِ ٢عج َ٤أُثبٍ.
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اُجٜٔٞس
ٓبٗ٣ ٞ٤لذّ أُشٞسح ٝاُشػب٣خ ُٔثِ ٠اُج٘ظ اُز٣ ٖ٣وؼ ٕٞضذب٣ب ألػٔبٍ اُؼ٘ق  ٝاُزٔ٤٤ض  ٝ.ا٣ضآ ٖٓ ضذب٣ب اُؼ٘ق أُ٘ضُ.٢
٘ٛٝبى أ٣ضب اُؼ٘ق ك ٢ػالهبد ٓثِ ٠اُج٘ظُ .ذ٘٣ب أ٣ضب دػْ األهبسةٝ ،اُششًبء ٝاُشٜٞد ٖٓ أػٔبٍ اُؼ٘قٛ .ؤالء اُ٘بط
 ْٛأ٣ضب ك ٢ؿب٣خ األ٤ٔٛخ ثبُ٘غجخ ُ٘ب ،ألٕ اُشٜٞد  ٌٖٔ٣إٔ ٣ؼبٗٞا ٖٓ رجشثخ اُؼ٘ق أ٣ضبٛٝ .زا  ٞٛاُغجت ك ٢أٗ ْٜؿبُجب ٓب
٣وٞٓٞا ثبُلشاس ثغشػخ ٖٓ ٓغشح اُجشٔ٣خٝ .كٝ ٢هذ الدن ؿبُجب ٓب ٣شؼش ٕٝثبُخجَ  ٝاُخٞف ٝ .ألٗ ٖٓ ٚاُظؼت اُؼثٞس
ػِ ٠اُجبٗ ٢كً ٢ث٤ش ٖٓ اُذبالد.
ثشُ ٖ٤ثِذ جزة ع٤بدٝ ، ٢اُ٘بط ٣ؤر ٕٞإُ٘ٛ ٠ب ُِؼَٔ ٝاٌُث٤ش ٖٓ اُشجبٕ ػذ ٢ٔ٣اُخجشح ،اُز٣ ٖ٣ؤر ٖٓ ٕٞاُش٣ق رش٣ذ إٔ
رٌ ٕٞأٗ ٍٝوطخ أُشٞسح ثبُ٘غجخ ُ.ْٜ
َصٍذة وفعم
ٗشبط ٓبٗ ٞ٤األ ٞٛ ٍٝروذ ْ٣اُذػْ ُِضذب٣ب :ضذب٣ب اُؼ٘ق ٝاُزٔ٤٤ضٓ .بٗ٣ ٞ٤وذّ أُشٞسح ٝاُذػْ ٖٓ أٞٗ ١عٝ .اُِز٣ ٖ٣ؤرٕٞ
إُ٘ٛ ٠ب ٣شؼش ٕٝثؤٗٞٓ ْٜضغ رشد٤ت ُذػٔ٘ب ٖٓ .أجَ رج٘ت اُ٘شبط اُؼ٘٤ق ك ٢أُوبّ األٓ ،ٍٝبٗ٣ ٞ٤ؼشع أُشبس٣غ
أُ٘بٛضخ ُِؼ٘ق ٝػٖ طش٣ن اُزٞض٤خ ٝاُزؼِٝ.ْ٤رغج َ٤اُجشٔ٣خ .جضء ٖٓ األػٔبٍ اإلجشآ٤خ ضذ ٓثِ ٠اُج٘ظ  ٝاُز٢
ُْ ٣زْ إثالؽ اُغِطبد ػٜ٘ب ٝاُز٣ ٢وذسٛب اُؼِٔبء ثؤٜٗب :أًثش ٖٓ ٖٓ ٢ ٠٠اُجشائْ أُشرٌجخ ال رؤد ١إُ ٠إداٗخٗ .ذٖ
ِٓزضٓ ٕٞثئظٜبس ٛز ٙاألػذاد إُ ٢اُ٘ٞسٓ .بٗ٣ ٞ٤و ْ٤جٔ٤غ أُؼِٓٞبد اُز ٢رْ اُذظ ٍٞػِٜ٤ب ثظٞسح ٓ٘زظٔخ ٝرجِؾ ثٜب
اُجٜٔٞس٘ٗ .ظْ دِوبد دساع٤خ ٌُٔبكذخ اُؼ٘ق ٝاُذسٝط اُخبطخ كٓ ٢ذاسط اُششطخ .آ ٕ٥ؼظْ سجبٍ اُششطخ ٣ؼشكٕٞ
ٓبرا ٣ؼ٘ ٢اُؼ٘ق ٝاُخٞف ٓثِ ٠اُج٘ظ ٓٝؼ٘ ٢اُٜٞٓٞكٞث٤ب  ٝهذ رِوٞا رذس٣جب خبطب ُِزؼبَٓ ٓغ اُذبالد اُز ٢ر٘ط ١ٞػِ٠
ٛز ٙأُغؤُخ.
كٍف ٌضاعذ ياٍَى
دعى انضذاٌا
ياٍَى يششوع نًكافذة انعُف جؤصضث فً بشنٍٍ عاو ٠٩٩١جذث اصى "انخط انضاخٍ نًثهى انجُش فً داالت انطىاسئ
واالعحذاءات فً بشنٍٍ"٘ٓ .ز ٛزا اُٞهذ ٗؼشف دٞاُ ٠٠٠٠ ٢دبُ ٚػ٘ق ٝ .ا٣ضآ ضذب٣ب أًثش ٖٓ ٛزا هٔ٘ب ثٔغبػذ.ْٛ
اُششٝع ٣زذا ٍٝك ٢اُغ٘خ أًثش ٖٓ ٠٠٠ضذ٤خ ٝرغج َ٤ػ٘ق اُٜٞٓٞكج٤ب ٓغ خِل ٚ٤اُٞهب٣خ ضذ اُؼ٘ق ك ٢اُؼَٔ أُلزٞح ٝ
اُذػب٣خ.
انحذزب
ػشع ٓبٗ ٞ٤ثشُ ٖ٤رجٔ٤غ أُؼِٓٞبد ٝروذ ْ٣أُشٞسح ٝاُذػْ ك ٢شٌَ ٖٓ أشٌبٍ اُذػْ اُ٘لغٝ ٢االجزٔبػ ،٢ػِ ٢أُذٟ
اُوظ٤ش ًٝزُي ػِ ٠أُذ ٟاُط.َ٣ٞ
ُ٤ظ ٖٓ أُ ْٜثبُ٘غجخ ُ٘ب ٓب إرا ًبٕ كؼَ ٖٓ أكؼبٍ اُؼ٘ق دذس ٓ٘ز خٔظ دهبئن أ ٝدذس هجَ خٔظ ع٘ٞاد .اُضذب٣ب ْٛ
ٖٓ ٣ؤ٣ذٝا ٓ -غبػذح ُٔغبػذ ٙأٗلغٓ ْٜشح أخش٣ ٢ٌُٝ ٟزٌٖٔ أُشء ٖٓ إٔ ٣ؼ٤ش خبٍ ٖٓ اُخٞف ٖٓ اُؼ٘قٓ .بٗ ٞ٤رذػْ
اُضذ٤خ ٖٓ خالٍ روذُٔ ْ٣شاكوز ْٜإُ ٠اُششطخ ،أٓ ٝذبّ أٓ ٝذٌٔخ هبٗ٤ٗٞخًٔ .ب أٜٗب رغبػذ ك ٢اُ٘ضاع خبسج أُذبًْ ( "ثٖ٤
اُضذ٤خ ٝاُجبٗٝ ٢عبطخ") ،ػِ ٠عج َ٤أُثبٍ.
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ٌجشي عهى يقشبة يٍ يكاٌ انذادخ
ٖٓ خالٍ ػِٔ٘ب ك ٢أُششٝع ٗزؼبَٓ ٗذٖ ٓغ عِٞى اُزٌزْ ٖٓ هجَ اُضذ٤خ .الٕ اُضذب٣ب ًث٤شا ٓب ٣شؼش ٕٝثؼذّ االسر٤بح
ٝاُخٞف ٖٓ اعزشبسح ٓشاًض أُشٞسح ُـ٤ش ٓثِ ٢اُج٘ظٝ ،اُز٣ ٖ٣ؤِٓ ٕٞدػٔ٘ب ُٔ ُْٜٞ٤اُج٘غ٤خ ٗذٖ ال ٗلؼَ ش٤ئب ضذ
سؿجبد ػٔالئ٘ب.
اٌَ َبذأ
دًهة ياٍَى يٍ أجم انحضايخ
اُذػْ أُبُ ٢اُشئ٤غ٣ ٢ؤر ٖٓ ٢هجَ ٓجِظ اُشٞ٤ر ك ٢ثشُ ٖ٤إداسح اُزشث٤خ ٝاُزؼِٝ ْ٤اُشجبة ٝاُش٣بضخ .اإلداسح اُلشػ٤خ
أُغؤُٝخ ثبُ٘غجخ ُ٘ب ٝ ٞٛادذ ٖٓ أجَ 'ٓثِ ٢اُج٘ظ ٖٓ عجَ اُذ٤بح' ٓ٘ز ػبّ ٗ ُْ .٧١١٠زِن أ ١ص٣بدح ًج٤شح ك ٢اُذػْ
أُبُ ٢اُوبدّ ٖٓ ٛز ٙاُذائشح ٝ ،سؿْ إ أػذاد اُؼٔالء ٓزضا٣ذح ثبعزٔشاس ٓٔب ٣ؼ٘ ٢إٔ ػِ٘٤ب إٔ ٗؼزٔذ ػِ ٠اُزجشػبد.
ٖٓ  ٦٠٠٢إُ ٦٠٠١ ٠رْ ٓ٘خ ٓبٗ ٞ٤اُزٔ ٖٓ َ٣ٞجبٗت ٖٓ "ٓؤعغخ اُ٤بٗظ٤ت األُٔبٗ٤خ ثشُ"ٖ٤
( ،)DKLBاألٓش اُز ١عٔخ ُ٘ب ثزٞع٤غ أػٔبُ٘ب كٓ ٢جبٍ اُزٞػ٤خ .فً انًقابم  ،وهزا جعم يٍ انًًكٍ انقٍاو بؤول دًهة
جىعٍة واصعة فً غضىٌ  ٠١صُىات.
تتؽٌر بعض األمور ،والبعض ال
على الرؼم من أن برلٌن معروفه جٌدا لكونها مدٌنة لٌبرالٌة  ،إال انه ال ٌزال هناك الكثٌر من الهجمات العنٌفة تجاه
مثلً الجنس بانتظام والتً تتطلب اهتماما من الشرطة والقضاء.
تموٌالت المشروع فً السنوات الماضٌة لم تكن كافٌة تقرٌبا لدعم جهودنا فً مجال العالقات العامة التً تسلط الضوء
على التؽٌرات فً مدٌنتنا والنظرة لمثلً الجنس .التؽٌٌرات التً قد تسببها عوامل مثل الوافدٌن الجدد فً المدٌنة ،
والسٌاحة والهجرة .لقد أدركنا أن العدٌد من الضحاٌا وؼٌرهم من الناس المتضررٌن من التمٌٌز لم ٌكونوا على علم
بمشروعنا والعمل الذي نقوم به .العدٌد من هإالء الناس لم ٌجدوا طرٌقهم لنا أو للشرطة .لهذا السبب فؤن الهدؾ
الرئٌسً للحملة إالعالمٌة لدٌنا هو أن نجعل أنفسنا وعملنا معروؾ لدى الجمهور .وبفضل األموال الٌانصٌب نحن قادرون
على االستجابة للظروؾ المتؽٌرة فً برلٌن.
المعلومات والتعلٌم هً الحل
ابتداء من عام  2006أجرٌنا ثالث سنوات طوٌلة حملة إعالمٌة فً برلٌن  ،والتً ساعدت على جلب المزٌد من االهتمام
لمشكلة العنؾ تجاه مثلً الجنس.
ٗذٖ ٜٗذف إُ ٠جؼَ ػَٔ ٓبٗ ٞ٤شؼجٝ ٢خِن جٜٔٞس أٝعغ ك ٢اُغبدخ ُِٔذبسثخ ٝاُزوِ ٖٓ َ٤أػٔبٍ اُؼ٘ق ػِٗ ٠طبم
ٝاعغ ُٔثِ ٢٤اُج٘ظ :
العنؾ والتمٌٌز ال ٌمكن أن تقبل ببساطة علً إنها أشٌاء عادٌه .هذا ٌعنً أٌضا أن تبلػ ألشرطه بآي عمل من أعمال
العنؾ المناهض للمثلً الجنس.
وألن برلٌن أصبحت واحدة من الوجهات األكثر شعبٌة فً السنوات األخٌر فً عالم السفر ٗذٖ ٗوذّ أ٣ضب أُؼِٓٞبد ك٢
ػذح ُـبد ٓخزِلخ
ٝثبإلضبكخ إُ ٠رُي ك ٢أُغزوجَ ٞٗ ،د إٔ ٗؼشة أ٣ضب ػٖ ا ٓ٘٤ز٘ب ُِٞط ٍٞإُ ٠جٜٔٞس أٝعغ ػٖ طش٣ن اٌُشق ػٖ
اُؼ٘ق ٝاُخٞف رجب ٙأُثِٞٗ .ٖ٤٤د إٔ ٗش٤ش إُ ٠أُجزٔغ إٔ اُذش٣بد أُذٗ٤خ اُز ٢هبرِذ ٖٓ أجَ إٔ رٌٓ ٕٞذٔ٤خ ٌُٔبكذخ
اُؼ٘ق ضذ ٓثِ ٢اُج٘ظُٝ.زُي ٛزا اُؼ٘ق ُ٤ظ ٌُٓ ٚبٕ كٝ ٢عظ ٓجزٔؼ٘ب.
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الهوموفٌبٌا
هل أنت مثلً الجنس  ،أم ماذا؟
الجنسٌة المثلٌة  :ال أساس لها  ،مبالػ فٌها  --أحٌانا حتى من هاجس الخوؾ أو القلق تجاه مثالٌون جنسٌا والمثلٌة
الجنسٌة[وفقا لتعرٌؾ وٌكٌبٌدٌا]ٌ .صبح الناس ألنهم مثلً الجنس أو ٌظنون أنهم مثلً الجنس /معزولٌن
ٌ،ضطهدونٌ,تعدى علٌهم بؽض النظر عن أصلهم
الهوموفوبٌا ال تسقط من السماء
الجنسٌة المثلٌة ٌصبح مرئٌا عندما ٌتعرض لهجمات منتظمة .وؼالبا ما تكون الجرٌمة ترتكب من قبل نوع معٌن من
الناس .هناك قانون العقوبات و التً تعاقب عن مثل هذه الهجمات .وهذه الهجمات هً تعبٌر عن الجانً لمكافحة موقؾ
مثلً الجنس.
ونحن ال نعتقد أن هذا الموقؾ هو بمنؤى عن التؤثٌرات من المجتمع فً حٌاة الشخص  ،الذي ال ٌجعلها جزءا معزوال عن
شخصٌة واحدة.
نحن ننظر إلٌها باعتبارها أكثر من جزءا من سٌرة حٌاة الفرد  ،والذي ٌحتوي أٌضا على المٌول الجنسٌة المثلٌة التً
ٌمكن العثور علٌها فً ثقافتنا ومجتمعنا .المذنب ٌبنً موقفه تجاه مثلٌن جنسٌا على المتحٌزات التً ال تزال كامنة فً
المجتمع ،الحكم المسبق علً سبٌل المثال مثلٌن جنسٌا مرضون أو ؼٌر طبٌعٌون من هذا االفتراض ٌستمد الفاعل أنه
من المقبول الهجوم وضرب وسرقة مثلٌن جنسٌا.
التعلٌم ضروري
المعلومات التً لدٌنا تجعل من الواضح أنه هناك تمٌٌز وعنؾ ضد مثلً الجنس فً مجتمعنا .والتً ٌمكنك العثور علٌها
فً أنحاء المجتمع بؤسره .هذا هو السبب فً أننا نعتقد انه من المهم لنا أن الكفاح ضد مواقؾ الهوموفٌبا عبر المجتمع ككل
العنؾ ضد مثلً الجنسً فً رأٌنا انه ؼالبا ما ٌستند إلى هٌاكل السلطة األبوٌة  ،والبحث عن الهوٌة الذكرٌة وانعدام
التثقٌؾ الجنسً .معرفتنا وجهودنا تتناسب مع جهود المدرسة للتحرر والعمل والتعلٌم.
الرجال كضحاٌا
"هل أنت ضحٌة  ،أم ماذا؟"
كلمة "الضحٌة" ٌنقلها الشباب علً أنها الشتٌمة الثانٌة بعد "مثلً الجنس"  .فماذا ٌمكن أن ٌكون أسوأ من ضحٌة مثلً
الجنس؟
ودعم الضحاٌا هً حركه اجتماعٌه مثل حركة مثلً الجنس على حد سواء حركات اجتماعٌة
.المإسسات العامة و المدنٌة حاولت لسنوات تطوٌر الحساسٌة تجاه ضحاٌا العنؾ و األعمال اإلجرامٌة .تقلٌدٌا مجتمعنا
ؼالبا ما ٌهتم بالجانً (و عقوبته) .احتٌاجات الضحاٌا قد أهملت .فً الوقت الحاضر إثارة الشباب والدٌهم عن طرٌق
استعراض العضالت واالستخفاؾ ،والتً تهدؾ إلى إثبات من هو األقوى" :ضحاٌا" و "مثلٌن جنسٌا" ضعفاء .أي شاب
ال ٌجرإ علً دعم الضحٌة؟
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"الرجال ال ٌبكون"!
مثلً الجنس من الرجال هم فً المقام األول من الرجال ،والرجال ال ٌكونوا ضحاٌا.ال تزال نظره المجتمع هكذا .الرجل
لدٌه القدرة على التعامل مع األمور بنفسه والعنؾ عندما ٌؤتً ٌكون عن طرٌقه.الفحل تهدٌد آلخرٌن.
األطفال ٌفكرون منذ سن السادسة أنه ال ٌمكن أن ٌتضرروا من أي شًء
الرجال ال ٌبكون.
رسالة عن الشباب ،سواء كانوا مثلً الجنس أو الجنس اآلخر ،هو أنها ال ٌمكن أن ٌتضرروا من أي شًء ٌبكون.من الذي
ٌحصل علً قوارب النجاة أو ال؟ النساء واألطفال.
لكن التقارٌر أحصت شًء مختلؾ تماما .إذا نظرتم إلى حالة من حاالت القتل والقتل ؼٌر العمد والسرقة وإلحاق أضرار
جسدٌة خطٌرةٌ ،كون ثلثً الضحاٌا هم من الذكور .ولكن المرأة هً عشر مرات أكثر من المرجح أن تصبح ضحٌة
للعنؾ الجنسً.
ال تكن ناعم ,متخوف
عند تحول الرجل إلى ضحٌة ,فان األمور أكثرها تعقٌدا.
و ألن مكانة الرجل معتبرة فً مجتمعاتنا ,فٌصبح ؼارقا فً أزمة نفسٌة.
إن الرجل ال ٌعترؾ بؤنه باالحتٌاج إلى مساعدة ,نفس القضٌة ٌواجهها مثلى الجنس ,كً ال ٌضرب بمثل المتخوؾ.
مانٌو تؤخذ بعٌن االعتبار هده االضطرابات و الضؽوطات االجتماعٌة ,و تعمل على أن الرجل ٌنشرح و ٌواجه هده
الوصاؾ الملقاة علٌه.
مانٌو تساعد و تسجل
مثلى الجنس خنازٌر
العنف ضد مثلى الجنس رهٌب ,لكنه أصبح شًء عادي من الحٌاة الٌومٌة.
مانٌو تعمل على تسجٌل كل أنواع العنؾ ,و التً لها عالقة بمشروعنا.
معنا الكثٌر من الملفات ,لكن لؤلسؾ تبقى قلٌلة
الشتم ,السب ,الضرب
الحاالت العامة للهموفوبٌا تصدر بالمرافق العامة كالشارع و المواصالت.
خالل الشهر الماضً من جوٌلٌة  ,2008أصٌب رجل ,رب عائلة 41 ,سنة ,بالعنؾ من طرؾ شخص ,ضن أنه من
مثلى الجنس.
و لقد نقل إلى المستشفى ,أقٌم بها مدة طوٌلة ,و انه ٌعانى إلى ٌومنا هدا من إصاباته.
فً الشهر الماضً ,فً فناء إقامة ببرلٌن,أصٌب شخصٌن مثلى الجنس باإلهانة و الضرب بقارورات.
فً أوت  ,2008بتٌر ؼارتن ,أصٌب مثلى الجنس 48 ,سنة بجروح ,أقٌم أسابٌع بالمستشفى.
أكتوبر  ,2008أصٌبت ضحٌة أخرى ,عمرها  33سنة بجروح ,بالمواصالت العامة ,من طرؾ رجلٌن أجنبٌٌن ,بسبب
أنه كان من مثلى الجنس ,نقل إلى المستشفى من طرؾ الشهود ,و بقً بها  5أٌام.
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بعد بضعة أٌام  ,أصٌبت فتاتٌن هٌلس دورؾ بالضرب و الشتم و اإلهانة.
و أخٌرا ,فً جانفً  ,2009أصٌب رجل عمره  23سنة بجروح رهٌبة و خطٌرة ,أجبر على نقله بالمستشفى و االقامة
بعملٌة جراحٌة برأسه ,كاد أن ٌفقد حٌاته.
دعامة
مانٌو تساعد و تساند الضحٌة عن طرٌق الحوار.
و مع مرور األشهر تبقى الضحٌة مع مانٌو فً اتصال متواصل عن طرٌق إعطاء النصائح بصفة مستمرة.
مانٌو تأخذ المشاعر بعٌن االعتبار
ال تضخم األشٌاء
العنؾ تصٌب بالمشاعر  ,مانٌو كمساعدة للضحاٌا ,لها معرفة بالموضوع.
مثلى الجنس ٌواجه باستمرارٌة مجتمعه الذي ٌعٌش فٌه.
ال أعرف أٌن أذهب
ضحاٌا اإلهانة و العنؾ تحس أنفسها بوحدانٌتها ,و تشعر بؤن ال أحد باالستطاعة على فهمهم ,و أنهم بدون حماٌة و خوؾ
مستمر.
مع دلك ٌعتقدون أن الشرطة ,شركات التؤمٌن ,العدل و اإلعالم ال تهتم بهم بصفة تامة.
و ٌقال أن الضحٌة هً السبب الرئٌسً عن ما جرى بها لمادا ارتدٌت هده المالبس؟ لمادا مالمحك تمٌت الكثٌر إلى مثلى
الجنس؟
مانٌو تأخذ الضحاٌا بعٌن االعتبار
مانٌو تؤخذ الخوؾ و معانات الضحٌة بعٌن االعتبار.
كذلك تحترم ما ال ترٌده الضحٌة ,و تعطً لها اإلمكانٌة بحماٌتها و االتصال بمحامً ,طبٌب ,و أخٌرا بالشرطة و العدل.
بإمكاننا أٌضا نصح الضحٌة عن طرٌق الهاتؾ و االنترنت.
إن أبواب مانٌو دائما مفتوحة ب نولندوؾ بالتز ,أؼلبٌة أشؽالنا نقٌمها هناك ,كما نستطٌع كذلك التنقل إلى المستشفى.
نحن نكره مثلى الجنس
الخوف بالمواصالت العامة
مشاعر جمٌلة
برلٌن لٌال ,فً الطرٌق بحثا عن اللهو و المرح ,تبدأ هنا باألؼلبٌة محاوالت العنؾ ضد مثلى الجنس.
أخٌرا بالمنزل
مبكرا باألحد ,تنقل زوج من مثلى الجنس عن طرٌق المواصالت العامة للعودة إلى منزله ,و فً طرٌقهم ب نوي كولن,
ركبت جماعة دو  7أشخاص ,عمرهم ال ٌفوق  18سنة ,على رأسهم شاب دو  25سنة.
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بعد تفحصهم بالنظر سؤلوهم هل أنتم من مثلى الجنس ,لم ٌترك لهم الفرصة للتكلم و أجابوا نحن نكرهكم ,إنكم خنازٌر,
فقال أحد مثلى الجنس لكنن أٌضا من البشر ,فؤجابوهم باإلهانة مرة أخرى و بصقوا علٌهم.
ساعدونا من فضلكم
ركب مثلى الجنس أحدى عربات المواصالت العامة صائحا ساعدونا من فضتكم ,إنهم ٌرٌدون االعتداء علٌنا.
كانت بالعربة تقرٌبا  20مسافرا ,تقدم  4منهم للتفحص عما ٌجري ,فشعرت الضحٌة بؤمان ,و أحبت رد فعل و مبادرة
الشهود.
التسجٌل و االعتداء عن طرٌق الهاتف النقال
االطمئنان و األمان ؼالبا ما ٌكون إحساسا خاطئا.
عند توقؾ إحدى عربات المواصالت العامة ,ركبت جماعة اعتدت على ضحٌة بالمالكمة والضرب بشدة ,و أجبرت أحد
الشهود بالتسجٌل بالهاتؾ النقال.
شاهد ٌأخذ المبادرة
أوقؾ أحد من الشهود القطار ,أما آخر فاتصل الشرطة عن طرٌق الهاتؾ النقال بسرعة كً ال ٌفر المجرمٌن.
أما المسافرٌن فقد بقوا مع الضحاٌا إلى نقلها بالمستشفى.
و بعد فحص كامل وجد أن أنفه متكسر و إصابات أخرى ببقٌة جسمه ,أما الضحٌة الثانٌة فتكسرت رجلها.
استطاعت الشرطة إلقاء القبض على المجرمٌن.
مسألة موقف
لسالمتك الخاصة
ال نستطٌع إهداء لك حماٌة قدرها .% 100
النصائح و المعلومات مفٌدة لتفادي االعتداءات و اإلهانات و المعرفة كٌفٌة مواجهتها بطرٌقة ذكٌة.
اعترف بما أنت
حٌاتك الجنسٌة تخصك أنت ,إنها جزء ال تتجزأ من شخصٌتك ,إنها ال تخص سوى العالقات الجنسٌة ,إنما لها عالقة
متٌنة بالمشاعر و الشخصٌةٌ .جب أن تؤخذ وقتك للتكلم مع عائلتك ,أصدقاءك و مع الدٌن تثق علٌهم ,إن الثقة فً النفس
تساعد على فهم األشٌاء و أخطارها.
الثقة بالنفس
الثقة بالنفس تستطٌع حماٌتك من اإلهانة و العنؾ.
باالستطاعة أن تدرب نفسك فً هدا المٌدان ,لدلك لدٌنا مجموعة من العناوٌن.
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البقاء فً حوار متواصل
التكلم مع األشخاص الدٌن تثق بهم حول موضوع سالمتك ,تسؤلهم أو تحدثهم عن حادثة أوقعتك فً صدمة.
ممكن أن تتقدم إلى جمعٌتنا بؤسئلتك واشكالٌتك و التكلم عنها.
معا نستطٌع إٌجاد حلول لمسؤلتك.
تدوٌن الجرائم
ادا كنت ضحٌة جرٌمة وتقدمت بالشرطة ,فسوؾ تطرح علٌك مجموعة من األسئلة ؼٌر مرؼوبة ,إنها لٌست تافهة ,بل
مهمة بالنسبة لك ,ألن شخص لم ٌتعامل معك بصفة عادلة.
مانٌو بإمكانها تقدٌم لك المساعدة ,و دلك بتدوٌن الجرٌمة و إٌصالها بالشرطة
بٌن اللٌل و النهار
لحماٌة نفسك وبما حولكٌ ,جب أن تكون حذر و تظهر اتحادك مع اآلخرٌن
عند خروجك وحدك ,خد النقود التً تحتاجها فقط ,كذلك ٌجب لآلخرٌن بما عندك ,أما األشٌاء الثمٌنة فؤتركها بمنزلك.
عند اإلحساس بشًء أو الشك ,فٌجب أن تثق بمشاعرك ,الخوؾ قد تكون وسٌلة انقاد.
ٌجب أن تكون حذر بما ٌحٌطك ,خد الطرقات الؽٌر الخالٌة و الؽٌر المظلمة.
قبل قضاء لٌلتك مع أحدٌ ,جب تقدٌمه لصدٌقك ,أو أحد خادم الحانة قبل مؽادرتك المكان.
عند قضاء لٌلة مؽامرة ,فمع شخص واحد فقط.
عند مؽامرتك األولى مع أحد ,ال تؤخذه مباشرة إلى منزلك ,علٌك أن تذهب معه بالفندق أو الحمام.
عند الشك فً وضعٌة ,فتحاور مع اآلخرٌن ,و تبادل معهم اآلراء ,و خد القرار لما تكن قادرا علٌه.
عند الشك بؤن شخص سوؾ ٌإدي بك ,فؤبحث فورا عن المساعدة ,اتصل بالشرطة و بجمعٌتنا.
ادا كانت الوضعٌة سمحت بك ,فساعد اآلخرٌن  ,و علٌك أن تكون لك نظرة عامة بما ٌحٌطك.
ٌجب أن تعلم أن جماعة المجرمٌن تعتدي على اآلخرٌن سوى متحدة ,المجرم وحده ال ٌثق بنفسه.
ال تنس أن الناس حولك تستطٌع اتخاذهم كشهود ,حاول دائما أن تطلب منهم المساعدة.
راجع دائما مشروباتك ,ال تقبل ما ٌهدي لك شخص ؼرٌب.
ال تؤخذ معك شخص تناول كثٌرا من الكحول و المخدرات ,ان الوضعٌة قد تتحول ضدك.
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مانٌو تنشط دولٌا
نحن نعمل معا بجمعٌات مختصة بالضحاٌا مند .1992
عضو من جمعٌة مساعدي ضحاٌا بجمهورٌة ألمانٌا الفٌدرالٌة ,كما أننا شاركنا بمهرجان مثلى الجنس من  93إلى 98
ببرلٌن.
و بجمعٌة الوقاٌة بشونوبارغ تمبل هوؾ مند  , 2000و عضو فً مٌدان العدل مند . 2003
نحن نعمل بقدر المستطاع لتقدٌم برامجنا و أعمالنا ضد االعتداءات على مثلى الجنس على المجال الوطنً و الدولً.
مانٌو بأوروبا
مند مدة و نحن نشارك فً الكثٌر من البرامج الدولٌة.
نحن نعمل معا بالجمعٌة الفرنسٌة ضد الهٌموفوبٌا أٌن استثمرنا بها الكثٌر.
نفس الجمعٌة نشارك فٌها ببولونٌا ,مند جانفً  ,2008مع جمعٌة التسامح و العدل كذلك أٌن تقام الكثٌر من المإتمرات.
إعالن التولٌراخ
نحن نضم كل مجهودانا لبناء مجتمع ,و الذي فٌه نعٌش بكل حرٌة و بدون تمٌز.
نحن نعلن بتضامننا معكم لتحقٌق هده األهداؾ.
بإٌماننا باتفاقٌة حقوق اإلنسان األوروبٌة ,نحن ضد العنؾ و التمٌٌز ضد األقلٌة بالمجتمع.
إننا متضامنٌن مع البشر و القانون المدنً ,العدل ,حماٌة األقلٌة و احترام اتفاقٌة حقوق اإلنسان األوروبٌة.
نرٌد محاربة التمٌز و اعتزال مثلى الجنس بؤوروبا المتحدة.
نرٌد تحقٌق احترام حقوق مثلى الجنس.
جائزة التولٌرانسٌا
فً أول مدة من عام  , 2006نال مشروعنا ألول مرة بجائزة التولٌرانسٌا شخصٌات فرنسٌة ,بولونٌة و ألمانٌة ,و الدٌن
حاربوا كل جرائم العنؾ ,و لنٌل العدل ببلدانهم.
تلك الجائزة رمز للمجهود ,و لقد تكررت مند دلك العام سنوٌا.
عمل متمركزا
التمركز ٌنبت
مند  , 2008مانٌو تكثؾ تعاونها مع الجمعٌة االسبانٌة كوؼان و ترٌٌنؽوال.
إقلٌم كؤوروبا و أٌن األشٌاء تنبت معا ,إن هدا التحدي نواجهه معا.
مانٌو لها الحق
إنها لٌست سوى مسألة موقف أو إنسانٌة الحترام مثلى الجنس.
القانون ٌتكلم لؽة فصٌحة ,ؼٌر مشرع سوء معاملة مثلى الجنس بسبب شخصٌته ,كل المعامالت ضده تعتبر جرٌمة.
مادا تعنً بمرٌض؟
فً  17ماي  ,1990قررت المنظمة العالمٌة للصحة بتشطٌب مرض مثلى الجنس باعتباره مرض نفسً.
إن الشخصٌة لوٌس جورج  ,و المشاركة بجمعٌة مثلى الجنس الٌػ ,أعلن أن تارٌخ  17ماي مإرخا و رمز ضد
الهٌموفوبٌا.
www.maneo.de
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أوروبا حٌاة طوٌلة
أعلن بتارٌخ  18جانفً  2006بالبرلمان األوروبً ,بؤن الجرائم و التمٌٌز ضد التوجٌه الجنسً سوؾ تعاقب بشدة ,ان
األعضاء الدولٌة أعلنت بؤن مثلى الجنس ,رجال كان أو امرأة ,محامٌن قانونٌا ضد مجرمٌهم ,و سوؾ تحارب كل حاالت
الهٌموفوبٌا أٌا كانت ,عن طرٌق التربٌة و تسجٌل كل حاالت التمٌٌز و العنؾ.
إن هدا الموقؾ مطبق بفرنسا ,ألمانٌا و بولونٌا.
التعامل بطرٌقة عدلٌة
بعد مفاوضات بالتحالفات الكبرى السٌاسٌة بؤلمانٌا ,أسست مجموعة من النصوص القانونٌة ,لها بعض االختالفات مع
القانون العام األوروبً.
ففً القانون المدنً ,ال ٌمنع التمٌٌز سوى بٌن الرجل و المرأة و األصول البشرٌة ,و إنما أٌضا بٌن المعوقٌن ,الشخصٌة
الجنسٌة و الدٌن.
استنتج أجٌرا بعد المفاوضات بالشخصٌة الجنسٌة.
و بنص دستور برلٌن مكتوب فٌه ال أحد تساء معاملته بسبب شخصٌته الجنسٌة.
اعترافات
لقد نجحت مانٌو بتحقٌق مشارٌع ,اشتهرت دولٌا.
اعترفت بمجهود مانٌو بالجوائز التالٌة
مٌت اٌكس أوارد ب 1999
برٌلٌن ؼاي براٌد للشجاعة ب 2001
جائزة الفرصة ب 2006
فً  ,2003الجنة اإلقلٌمٌة تشجع أعمال مانٌو فً المٌادٌن ضد العنؾ و الوقاٌة .كل خطوة عدلٌة ضد التمٌٌز تبرر أن
مانٌو بالطرٌق الصحٌح.
رؼم هده اإلجازات ,فعمل مانٌو ٌبقى دوما متواصال
مانٌو تساعد
مثلى الجنس ,شابا كان أو رجال ,المصابٌن بالعنؾ و التمٌٌز ضدهمٌ ,حس نفسه بدون وقاٌة ,و ٌحس أن الشرطة ,العدل
,و وسائل اإلعالم وشركات التؤمٌن بدون اهتمام له.
مانٌو تهتم بضحاٌاها بصفة تامة.
فهً تعطً المساعدة فً الحاالت المعقدة ,وتحترم كل ما ال ٌبتؽٌه الشخص المصاب.
مانٌو تساعد الضحاٌا بمركز الشرطة و العدل.
مانٌو تسمح لك باالتصال بمحامً ,طبٌب مختص و بكل إمكانٌات المساعدة.
مانٌو تصاحب الضحٌة بالشرطة و العدل خالل ستة ,سبعة أو حتى بعد مرور سنة من االعتداء علٌها.
ال ٌنبؽً أن تشتكً بالشرطة للحصول على نصائح من طرؾ جمعٌتنا.
نصائحنا و توجٌهاتنا قد تتكرر أكثر من مرة
بإمكاننا أٌضا نصح األقارب و الشهود.
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مانٌو تغتنم
أفعال العنؾ ضد مثلى الجنس .إنها تضم كذلك حاالت العنؾ الجسدٌة ,الجنسٌة ,السرقة ,السب ,الشتم ,التمٌٌز.
الشهود و األشخاص المعنٌة تستطٌع تدوٌن الحدث عن طرٌق الهاتؾ و االنترنت.
مانٌو تقوم مرة فً السنة بمراجعة كل التدوٌن المسجل باحترام المعلومات الشخصٌة حول المعنً بالموضوع ,لتفادي
اإلشهار الؽٌر المرؼوب به.
هده المعلومات تستعمل كبرهان إلضاءة قضٌة الهٌموفوبٌا .و لمحاربة العنؾ.
للتسجٌل و لالستعمالنا كشاهد فاتصل ب
الهاتؾ  ,36 33 216-030مركز التسجٌل meldestelle@maneo.de, www.maneo-fallmeldungen.de
مانٌو تشرح
فٌما ٌتعلق بعنؾ الهٌموفوبٌا و نتائجها..
مانٌو تعطً األهمٌة لحاالت التمٌٌز و أفعال العنؾ فً ترتٌب للوقاٌة ضد الهٌموفوبٌا و جرائمها
لقد بررت مانٌو أن على المجتمعات عرض تربٌة ذات جودة .إن المدارس مع تعاون الشرطة هً الوسٌلة و المدرب ضد
العنؾ ,و نشر معلومات مادٌة .مانٌو بإمكانها أن تعمل بمٌدان الوقاٌة ضد العنؾ و التربٌة.
مانٌو باتصال مع ممثل نمط حٌاة مثلى الجنس إلدارة شرطة برلٌن .مانٌو تإدي عملها فً مٌدان الوقاٌة ضد العنؾ.
www.maneo-toleranzkampagne.de
مانٌو تحرك
االنخراط المدنً لحماٌة حقوق مثلى الجنس.
المتطوعٌن مدربٌن من طرؾ مانٌو ,فهً تساهم لنجاح مشارٌعها.
ألن التموٌل ؼٌر ممكن من طرؾ الدولة ,مانٌو تعتمد على تموٌل المإسسات و األشخاص بصفة مستمرة .بدون دلك ,كان
ؼٌر ممكن لمانٌو بتحقٌق مشارٌعها سنوٌا و نجاحها دولٌا.
مانٌو تدعو مساعدٌها لحفلة لشكرهم على دعمهم و مشاركتهم.
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هدا,هده ,متى ,أٌن
دعم الضحاٌا-مركز التسجٌل-الوقاٌة-االنخراط
مانٌو -مشروع ضد العنف لمثلى الجنس ببرلٌن مند 0991
العنوان MANEO, c/o Mann-O-Meter e.V., Buelowstr. 106, 10783 Berlin
www.maneo.de
االنترنت ,العنوان االلكترونً maneo@maneo.de
هاتف الجمعٌة 030- 217 532 13
الفاكس 030-236 381 42
أوقات الفتح االثنٌن من  4-2زواال الخمٌس  1-11زواال
اتصال بالشخص السٌد باستٌان فاٌك ,مسٌر المشارٌع.
معلومات اتصال لضحاٌا مثلى الجنس
الهاتف  030-216 33 36من  7-5زواال ٌومٌا
الفاكس 030-236 381 42
العنوان االلكترونً www.maneo.de info@maneo.de
www.maneo-fallmeldungen.de
www.tag-gegen-homophobie.de
www.maneo-toleranzkampagne.de
تموٌل جمعٌة مانٌو
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 100 205 00
Account No. 312 60 00
BIC: BFS WDE 33 BER
IBAN: DE 96 1002 0500 0003 1260 00
لمانٌو مساعدة الضحاٌا
اتصل بنا للحصول على تبرٌر تموٌلك بنا.
اتصل بنا!
www.tag-gegen-homophobie.de
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