خؾًْت ثش ػلیَ هشداى ُودٌغگشا ! ایي ساُؼ ًیغت...
هبًئْ – ثشًبهَ مذ خؾًْت ثشػلیَ گی ُب دس ثشلیي خْد سا هؼشفی هیکٌذ

فِشعت
 خیش همذم ؽِشداس ثشلیي هذیش اخشایی پشّژٍ چشا هبًئْ؟ (صًذٍ خْاُن هبًذ) سایح تشیي تُْیي هٌطمَ هوٌْػَ هبًئْ چیغت؟ٌ
 گشٍّ ُذف  - /خال آهبسی کوک ثَ لشثبًیبىزوبیت کن اُویت خلٍْ دادى ثشًبهَ افضایؼ گزؽت ّ هذاسا ثؼنی چیضُب ػْك هیؾًْذ ،ثؼنی ُشگض اهالع سعبًی ّ سّؽٌگشی ساٍ زل هؾکل اعت ُْهْفْثی ُْ /هْفْثی اص آعوبى ًبصل ًویؾْد اهالع سعبًی هِن اعت هشدُب ثَ ػٌْاى لشثبًی هشد کَ گشیَ ًوی کٌذ!  /عْعْل ثبصی دس ًیبسم خْک کثیف هْسد مشة ّ خشذ ّ تُْیي لشاس گشفتَ اًذ کوک سعبًی /ادا دس ًیبس هي ایي خب خبیی ًذاسم هبًئْ لشثبًیبى خؾًْت سا خذی هی گیشد هب اص گی ُب هتٌفشین  /ثَ خبًَ ثشهی گشدین ثشای اهٌیت خْدت خْدت سّ دعت کن ًگیش  /افضایؼ اػتوبد ثَ ًفظفسجت کشدى ثَ زل هؾکل کوک هیکٌذ  /اػالم ؽکبیت ساُکبسُبی ثشای صًذگی سّصهشٍ هبًئْ دس عطر ثیي الوللی فؼبل اعت تفبُن ًبهَ خبیضٍ لبًْى ًیض اص هبًئْ زوبیت هیکٌذ ساٍ دسعت اعتّ ،لی ٌُْص کبفی ًیغت... هبًئْ ثَ هْسخالفَ -چَ کغی؟ چَ ّلت؟ کدب؟
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خیش همذم
عبلِبی هتوبدی اعت کَ ثب ػاللَ ّ ازتشام فشاّاى کبس هْعغَ هبًئْ سا کَ ثَ ًفغ لشثبًیبى خؾًْت  ،دس خِت سّؽي
عبصی افکبس ػوْهی ّ ثَ هْس ثغیبس زشفَ ای اًدبم هیؾْد سا دًجبل هیکٌن .ثب ّخْد ایٌکَ ثشلیي (ثَ زك) داسای آّاصٍ
ای ًیک اص ثبثت ازتشام ّ دسک هتمبثل ؽِشًّذاى ًغجت ثَ یکذیگش اعتٌُْ ،ص کبسُبی ثغیبسی ثبیذ اًدبم ؽًْذ تب افشاد
ُودٌظ گشا اػن اص صى ّ هشد ثتْاًٌذ ثب آصادی ّ ثذّى تشط اص تسمیش دس ایي ؽِش ّ دس کٌبس ُن صًذگی کٌٌذ .هِوتشیي
ُذف دس ایي ساٍ ایدبد خبهؼَ ای ثبص ّ ػبسی اص سفتبسُبی غلو ّ افشاهی اعت .اهشی کَ ثذّى کوک ّ هؾبّسٍ
هتخققیي اهکبًپزیش ًویجبؽذ .ثذیٌْعیلَ زوبیت خْد سا اص تالؽِبی هغتوش هبًئْ کَ دس خِت تٌْیش افکبس ػوْهی ّ
سّؽٌگشی فْست هی گیشد سا اػالم هی داسم.
هبًئْ اص عبل  0661تْعو ؽْسای ؽِش ثشلیي هْسد زوبیت ّ پؾتیجبًی لشاس هی گیشد .ػالٍّ ثش آى هبًئْ هْفك ؽذ تب ثب
کوک « هْعغَ خیشیَ ثخت آصهبیی آلوبى» پشّژٍ « اهالع سعبًی ّ سّؽٌگشی » سا ثَ اخشا گزاسد .ثشلیي توبم تالػ
خْد سا ثَ کبس هیجٌذد تب ًبم خْد سا ثَ ػٌْاى ؽِشی ثب آغْػ ثبص ثَ سّی دًیب ّ هٌبعت ثشای ُوضیغتی هغبلوت آهیض
زفع کشدٍ ّ دس ایي ساٍ اص ُیچ تالؽی فشّگزاس ًوی کٌذ.
هْخجبت خْؽسبلی هي خْاُذ ثْد اگش افشاد ّ ؽخقیتِب ثب اػالم زوبیت خْد ،ثَ کبُؼ خؾًْت ّ هشد افشاد ّ ثَ
خقْؿ ُودٌغگشاُب تْعو خبهؼَ پشداختَ ّ دس ایي ساٍ ثَ هب کوک کٌٌذ .ایي اهش ثب زوبیت اص هبًئْ هیغش هیگشدد.
ؽِشداس ثشلیي
 06عبل اص تبعیظ هبًئْ ثَ ػٌْاى پشّژٍ « مذ خؾًْت » تْعو ثبؽگبٍ « » Mann-O-Meterهیگزسد.
تٌِب دس عبل گزؽتَ ثیؼ اص  011لشثبًی خؾًْت تْعو ُوکبساى هب هْسد هؾبّسٍ ّ ساٌُوبیی لشاس گشفتَ اًذ .یکی اص
فؼبلیتِبی هِن هب ثبصثیٌی ّ خوغ آّسی اهالػبت دسثبسٍ هْاسد اػوبل خؾًْت ثش ػلیَ ُودٌغگشایبى هشد دس ثشلیي ّ
اهشاف آى هیجبؽذ .هب ثب کبس خْد عؼی دس کؾف ّ ًؾبى دادى آهبس غیش سعوی اػوبل خؾًْت ثش ػلیَ ُودٌغگشاُب
داسین ،کَ هتبعفبًَ دس خیلی اص لغوتِبی خبهؼَ ثَ فْست اهشی ػبدی ًوْد پیذا هیکٌذ .تٌِب ثب ایي سّػ اعت کَ
هیتْاًین الذاهبت پیؾگیشاًَ هْثشی اًدبم دُین.
هب خطشات سا گْؽضد کشدٍ ّ دس ػیي زبل ًؾبى هیذُین کَ کبس هغتمل دس خِت تغییش افکبس ػوْهی ثشای همبثلَ ثب تشط
اص ُودٌغگشایی یک ّظیفَ ُوگبًی اعت .ثذّى کوک ُّوشاُی ؽجبًَ سّصی ّ داّهلجبًَ ُوکبساى ّ ُوَ کغبًی کَ هب
سا پؾتیجبًی کشدٍ ّ ثؼنب عبلِبعت کَ هب سا ُوشاُی هیکٌٌذ ،اسائَ ایي ُوَ خذهبت ُشگض هوکي ًویؾذ کَ ثذیي ّعیلَ
هشاتت لذسداًی ّ عپبط گزاسی خْد سا ًغجت ثَ ُوَ ایي دّعتبى اػالم هیذاسین.
هب دس تالػ ثشای گغتشػ ّ افضایؼ زْصٍ فؼبلیتوبى دس ُوَ ًمبه دًیب ثْدٍ ّ دس ایي ساٍ ثَ ُویبسی ّ کوکِبی هبلی ؽوب
ًیبصهٌذین.
هذیش اخشایی پشّژ
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چشا هبًئْ؟ (صًذٍ خْاُن هبًذ)
هبًئْ کلوَ التیي ثَ هؼٌی « هي اداهَ هیذُن » هیجبؽذ.
هِن ًیغت کَ چَ اتفبلی ثیفتذ؛ هي ُوَ هؾکالت سا پؾت عش گزاؽتَ ّ صًذٍ خْاُن هبًذ .ایي تْفیفی اعت کَ خبًْم
 Gloria Gaynorدس آٌُگی ثَ ًبم “ „I will surviveاص صًذگی داسًذ ّ هِوتش ایٌکَ ایي آٌُگ صهبًی خْاًذٍ ؽذٍ
کَ صًذگی اختوبػی ثشای افشاد ُودٌغگشا ثَ هشاتت عخت تش اص اهشّص ثْدٍ اعت .دس  01عبل گزؽتَ صًذگی ثشای
افشاد ُودٌغگشا اػن اص صى ّ هشد ثَ هشاتت سازت تش اص گزؽتَ ؽذٍ اعتّ ،لی ٌُْص کبفی ًیغت .آیب تب ثَ زبل دس
خیبثبى ثب کلوبتی هبًٌذ « کًْی ازوك » ّ یب « عْعْل » هْسد تُْیي لشاس گشفتَ ایذ؟ خؾًْت دس هْسد گی ُب چَ ثَ
فْست صثبًی ّ چَ ثَ فْست فیضیکی کوبکبى دس صًذگی سّصهشٍ سایح اعت .هب ثب آى همبثلَ هیکٌین!

سایح تشیي تُْی
« کًْی » ٌُْص ُن (یب ؽبیذ دّثبسٍ) دس هیبى هشدم ثَ ػٌْاى سایح تشیي فسؼ ثَ کبس هیشّد ،کَ الجتَ ساثطَ هغتمیوی
داسد ثب ایٌکَ افشاد گی خْد ّ ظبُش خْد سا دس صًذگی اختوبػی دیگش هخفی ًویکٌٌذ ّ عِن ثبثتی سا دس ایي هیبى ثَ خْد
اختقبؿ دادٍ ّ ثَ ُویي دلیل خلت تْخَ کشدٍ ّ هْسد زولَ لشاس هیگیشًذ .کلوَ « کًْی » ثؼنی ّلتِب تْعو
ًْخْاًبى ثب هنوْى « ظشیف؛ هنسک ّ یب ػدیت ّ غیش لبثل ثبّس » ثَ کبس هیشّد.
آیب ثبیذ آى سا ثَ ػٌْاى خشهی ًبچیض ًبدیذٍ گشفت؟ خیش .چْى دس افل ُذف تسمیش اًغبى ّ یب کْچک ؽوشدى هْمْػی
هیجبؽذ کَ لبثل اغوبك ًیغت .هخقْفب ایٌکَ هشدُبی خْاى ثشای اثجبت هشداًگی ّ لذست خْد اص گی ُب ثَ ػٌْاى
لشثبًی اعتفبدٍ کشدٍ ّ آًِب سا هْسد تغخیش ّ توغخش لشاس هیذٌُذ .خؾًْت ثب گفتبس ؽشّع هیؾْد! ّ هتبعفبًَ کوبکبى
دّهیي تُْیي سایح « کًْی کثیف » هیجبؽذ!

هٌطمَ هوٌْػَ
ُش فشد گی هیذاًذ کَ ثِتش اعت دس کذام هٌبهك ؽِش تشدد ًکٌذ ّ یب دّعت خْد سا ًجْعذ ،اگش کَ هبیل اعت کَ هؾکلی
ثشایؼ پیؼ ًیبیذ .زتی دس ثشلیي لیجشال ُن ثَ خض هٌبهك ّعو ؽِش کَ اص آصادی ًغجی ثشخْسداس اعتُ ،غتٌذ هٌبهمی
کَ ثِتش اعت فشد اص خْد سفتبسی ًؾبى ًذُذ تب ثَ لْل هؼشّف هبًٌذ « گبّ پیؾبًی عفیذ » ؽْد.
زبل چَ کٌین اگش ثب ُوَ ایي توِیذات فشد هْسد مشة ّ ؽتن لشاس گشفت؟ اگش تُْیٌی ؽٌیذ کَ سّذ اّ سا آصسدٍ کشد ّ
هْسد تسمیش لشاس داد؟ هبًئْ ثَ ؽوب کوک هیکٌذ .ؽوب سا دس هغیش ثِجْد ّ التیبم صخوِبی خغوی ّ سّزی تٌِب ًویگزاسد
ّ ّظیفَ خْد هیذاًذ کَ ؽوب سا دس ایي ساٍ ُوشاُی کٌذ .ؽوب هیتْاًیذ چَ اص هشیك تلفي ّ یب زنْسی هؾکالت خْد سا
ثب هبًئْ دس هیبى ثگزاسیذ ّ .ایي پبیبى ساٍ ًیغت ...

هبًئْ چیغت؟
هبًئْ یک پشّژٍ هغتمل اص هشف ثبؽگبٍ  Mann-O-Meterهی ثبؽذ کَ ثَ ػٌْاى هشکض اهالع سعبًی ّ هؾبّسٍ دس
ًضدیکی ایغتگبٍ هتشّ  Nollendorfplatzهؾغْل ثَ فؼبلیت هیجبؽذ .هبًئْ دس هشکض یکی اص هٌبهك ثغیبس پش خوؼیت ّ
هسجْة گی ُب دس هسلَ  Schönebergدس ثشلیيُ ،ش سّص اص عبػت  2تب  4ثؼذ اص ظِش ثَ فْست زنْسی ّ
تلفٌی دس خذهت ؽوب هیجبؽذ .هیتْاًیذ ثَ فشف ًْؽیذى لٍِْ ثَ هب هشاخؼَ کشدٍ ّ هؾکالتتبى سا ثب هب دس هیبى گزاسیذ.
اگش ُن هبیل ُغتیذ کَ ًبؽٌبط ثوبًیذ هیتْاًیذ ثَ ففسَ ایٌتشًتی هب هشاخؼَ کٌیذwww.maneo.de .
دس پشّژٍ هبًئْ یک ًفش ثَ فْست توبم ّلت ثَ ػٌْاى هذیش پشّژٍ ّ ً 01فش ثَ فْست افتخبسی ُوکبسی هیکٌٌذ.
گشٍّ دّم خِت هؾبّسٍ اّلیَ دس آخشُفتَ ُب ّ یب توبط تلفٌی دس خذهت ؽوب هیجبؽٌذ.

www.maneo.de
3

گشٍّ ُذف
ثشًبهَ زوبیتی هبًئْ ؽبهل گی ُب ّ افشاد ثب گشایؼ دّ خٌغی هیؾْد کَ لشثبًی خؾًْت خبًگی ؽذٍ ّ یب دس خبهؼَ اص
زمْق خمَ خْد هسشّم گؾتَ اًذ .دس سّاثو ثیي گی ُب ُن هْاسدی اص اػوبل خؾًْت دیذٍ هیؾْد .هب ُوچٌیي ثشای کوک
ثَ اعیت دیذگبى ایي ًْع سّاثو ّ ثغتگبى ّ یب ؽبُذاى خؾًْت آهبدگی کبهل داسین .ؽبُذاى ًیض هْسد تْخَ خبؿ هب
لشاس داؽتَ ،چْى دس هْاسدی خْد ؽبُذ ُن ثش اثش هؾبُذٍ خؾًْت دچبس آعیت سّزی ؽذٍ ّ فسٌَ خشم سا تشک هیکٌذ
ّ ثؼذاٌ دچبس ازغبط تشط ّ خدبلت ؽذٍ ّ ایي خْد ًیض هْخت عخت تش ؽذى کبس خغتدْ ثَ دًجبل هدشم هیؾْد .هبًئْ
تکیَ گبُی اعت ثشای تْسیغتِب ،افشادی کَ ثَ خبهش ؽغل ثَ ثشلیي آهذٍ ّ یب آًِبیی کَ تبصٍ اص ؽِشُبی کْچکتش ثَ
ثشلیي آهذٍ اًذ ّ الجتَ عبکٌیي ؽِش دّعت داؽتٌی ثشلیي.

خالٌ آهبسی
هِوتشیي کبس هبًئْ سعیذگی ثَ زبل لشثبًیبى خؾًْت ّ تسمیش هیجبؽذ کَ دس ایي ساٍ ُن ثب ًؾغتي پبی دسد دل ُبی آعیت
دیذگبى ّ ُن ثَ فْست ػولی ثَ آًِب کوک سعبًی هی کٌذ.
پیؾگیشی اص ّلْع خشم یکی اص ساُکبسُبی هِن دس ایي صهیٌَ هیجبؽذ .ثش اعبط آهبس تمشیجی زذّد  51%خشائن ػلیَ
افشاد ُودٌظ گشا ثَ فْست سعوی دس ُیچ خبیی ثجت ًویؾًْذ .هب دس ایي ساٍ ثب خوغ اّسی اهالػبت ّ اسائَ آى ثَ
افکبس ػوْهی عؼی دس کوک ثَ اص ثیي ثشدى ایي خالء آهبسی داؽتَ ّ دس ایي ساٍ کالعِبی آهْصؽی هتؼذدی سا ثب
ُوکبسی پلیظ ثشگضاس کشدٍ ّ هیکٌین .هبهْساى پلیظ ًیض دس ایي ساٍ آهْصػ دیذٍ ّ ثشای ثشخْسد ثب ایي ًْع خشاین
آهبدگی کبهل داسًذ.

کوک ثَ لشثبًیبى
پشّژٍ هبًئْ دس ثشلیي دس عبل  0661تست ػٌْاى « تلفي کوک ثَ گی ُبی آعیت دیذٍ » تبعیظ ؽذ .دس ایي ساٍ ثیؼ اص
 0111هْسد اص اػوبل خؾًْت ثش ػلیَ افشاد ُودٌظ گشای هشد ثَ ثجت سعیذٍ ّ ثَ افشاد آعیت دیذٍ کَ تؼذادؽبى ثَ
هشاتت ثیؼ اص سلن فْق هیجبؽذ کوک ؽذٍ اعت .دس ایي ساٍ عبالًَ ثیؼ اص ً 011فش کَ لشثبًی خؾًْت ثب پیؼ صهیٌَ
« ُْهْفْة » ؽذٍ اًذ هْسد کوک ّ ساٌُوبیی لشاس گشفتَ اًذ .ػالٍّ ثش آى ًیض ثَ هْس هغتوش الذاهبت پیؾگیشاًَ ثَ
هٌظْس خلْگیشی اص ّلْع چٌیي خشایوی اًدبم هیپزیشًذ.

زوبیت
هبًئْ ػالٍّ ثش اهالع سعبًی ،دس صهیٌَ هؾبّسٍ تْعو سّاًؾٌبعبى ّ خبهؼَ ؽٌبعبى چَ دس کْتبٍ هذت ّ چَ دس
دساصهذت ثَ فؼبلیت هیپشداصد .ایي کوک ُب ثذّى تْخَ ثَ صهبى زبدثَ اًدبم هیگیشد ّ لشثبًی هی آهْصد کَ چطْس ثَ
صًذگی سّصهشٍ خْد ثذّى تشط ّ ًگشاًی اداهَ دُذ .هِن ًیغت کَ ثَ پلیظ هیخْاُیذ هشاخؼَ کٌیذ یب دادگبٍ ّ یب ثب هدشم
دس خبسج اص دادگبٍ خِت دسیبفت غشاهت هزاکشٍ هیکٌیذ .هبًئْ اص ؽوب زوبیت هیکٌذ !

کن اُویت خلٍْ دادى
ػذم اػالم هْاسد اػوبل خؾًْت ػلیَ افشادی کَ ثَ ػلت گشایؼ خٌغی خْد هْسد آصاس ّ اریت لشاس هیگیشًذ ثبػث
ؽکل گیشی آهبسی ًبهؼلْم هیگشدد .ػوذٍ لشثبًیبى ثَ ػلت تشط ّ خدبلت ثشای دسیبفت کوک ثَ هشاکضی کَ فمو
هختـ سعیذگی ثَ هؾکالت گی ُب ًیغتٌذ هشاخؼَ ًویکٌٌذ .هب دس ایي ساٍ ثب اهالع ّ ُوبٌُگی کبهل هْکلیي خْد ثَ ایي
اهش کوک کشدٍ تب ثَ ؽکل گیشی آهبسی دلیك هٌدش ؽْد.
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ثشًبهَ افضایؼ گزؽت ّ هذاسا
ثخؼ ػوذٍ ثْدخَ هب تب ثَ زبل تْعو عٌبی ثشلیي دس اهْس آهْصػ ،خْاًبى ّ ّسصػ تْعو صیشهدوْػَ تخققی
زوبیت اص افشاد ُودٌغگشا تبهیي هی گشدیذ .ػلی سغن افضایؼ عطر ّ زدن کبس اص عبل  0660تب ثَ زبل ایي همذاس
افضایؼ چؾن گیشی ًذاؽتَ ّ هب سا ثَ عْی خوغ آّسی کوک ُبی هشدهی عْق دادٍ اعت .اص عبل  6113تب  6116ثب
کوک ّ زوبیت هْعغَ خیشیَ ثخت آصهبیی آلوبى هْفك ثَ تْعؼَ ثخؼ سّاثو ػوْهی ؽذٍ این کَ اص ایي هشیك تْاًغتین
ثب کوپیي « افضایؼ گزؽت ّ هذاسا » ثیؾتشیي هیضاى آؽٌبیی ّ تْخَ ػوْهی سا هی دٍ عبل گزؽتَ دس ساثطَ ثب فؼبلیتِبی
ایي هْعغَ ثَ دعت آّسین.

ثؼنی چیضُب ػْك هیؾًْذ ،ثؼنی ُشگض
خؾًْت ػلیَ گی ُب کوبکبى ّ ػلی سغن لیجشال ؽذى خبهؼَ ّخْد داسد .ثشلیي ًیض اص ایي اهش هغتثٌی ًجْدٍ ّ ثب ّخْد
تغییشات فشاّاى کَ ثَ ّاعطَ هِبخشیي ،تْسیغتِب ّ افشادی کَ ثَ ثشلیي ًمل هکبى کشدٍ اًذ ثَ ّخْد آهذٍ اعت ،ثذّى
کوک پلیظ ّ هشاخغ لنبیی زل ّ فقل ثغیبسی اص هؾکالت هوکي ًوی ثبؽذ .هب دس تسمیمبت خْد هتْخَ ؽذین کَ خیلی
اص لشثبًیبى ّ ؽبُذیي ثب اهکبًبتی کَ هْئغغَ هب دس اختیبس آًِب لشاس هیذُذ آؽٌبیی ًذاؽتَ ّ ثَ ُویي دلیل ًَ ثَ هب ّ ًَ ثَ
پلیظ ثشای سفغ هؾکل خْد هشاخؼَ هیکٌٌذ.
ثَ ُویي دلیل ّ ثب کوک اًدوي ُبی خیشیَ پشّژٍ « اهالع سعبًی دسثبسٍ ًسٍْ کبس ّ خذهبت هبًئْ » سا ثَ ساٍ اًذاختَ
ّ تْاًغتین ثب هخبهجبى خْد ثب تْخَ ثَ ؽشایو خذیذ ّ پیؼ آهذٍ استجبه ثشلشاس کٌین.

اهالع سعبًی ّ سّؽٌگشی ساٍ زل هؾکل اعت
اص عبل  ّ 6113ثَ هذت  0عبل پشّژٍ اهالع سعبًی ثَ هٌظْس آؽٌبیی ثیؾتش گی ُب ثب کبس ّ خذهبت ایي هْئغغَ سا
دس کلْة ُب ّ هشاکض هْسد ػاللَ گی ُب ثَ اخشا گزاؽتین تب ػالٍّ ثش آؽٌبیی ،ثب هؼنل ًبچیض ؽوشدى خؾًْت ًیض
هجبسصٍ کشدٍ ّ تْخَ افکبس ػوْهی سا ثَ ایي هغئلَ خلت ًوبیین ،کَ خؾًْت ّ تسمیش تست ُیچ ؽشایطی لبثل لجْل ًجْدٍ
ّ الصم اعت هشاتت ثَ هشاخغ ریقالذ اهالع دادٍ ؽًْذ.
دادٍ ُبی هب ًؾبى هیذٌُذ کَ خؾًْت ّ تنییغ زمْق گی ُب دس ُوَ ثخؾِبی خبهؼَ ثَ یک زمیمت اًکبس ًبپزیش تجذیل
ؽذٍ اًذ .ثَ ُویي دلیل هؼتمذین کَ دس ُوَ ثخؾِب ثبیذ ثشای همبثلَ ثب ایي اهش تالػ پیگیشی فْست گیشد.
دس ایي ساٍ عؼی ثش ایي داسین تب هتزکش ؽْین کَ آصادی ُبی فشدی دس خبهؼَ هب ثَ سازتی ثَ دعت ًیبهذٍ ّ ثشای زفع ّ
ًگِذاسی آًِب ثبیذ تالػ کشد .خؾًْت ّ تسمیش ػلیَ گی ُب ًیض اص ایي اهش هغتثٌی ًجْدٍ ّ هب عؼی دس سّؽٌگشی دس
ساعتبی زل ایي هؾکل دس خبهؼَ داسین .اص آًدب کَ ثشلیي یک ؽِش ثیي الوللی اعت ،ثشّؽْسُبی خْد سا ثَ صثبى ُبی
هختلف دًیب دس اختیبس ػاللَ هٌذاى لشاس دادٍ تب دس کٌبس ُن ثتْاًین صًذگی ثِتشی داؽتَ ثبؽین.

ُْهْفْثی
دس لغتٌبهَ ّیکیپذیب کلوَ ُْهْفْة ثب تؼشیف « اًضخبس ،تشط  -گبٍ ثیوبس گًَْ – ثَ هْس فضایٌذٍ ّ ثیؼ اص زذ » اسائَ
هی گشدد .اًغبًِب ثَ خبهش ایٌکَ گی ُغتٌذ ّ یب ازتوبل هیشّد کَ گی ثبؽٌذ هْسد تسمیش ،توغخش ،هسشّهیت ّ زولَ
لشاس هیگیشًذ.
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ُْهْفْثی اص آعوبى ًبصل ًوی ؽْد
دس لبًْى خضا هقبدیك خشم ثَ هْس دلیك تؼشیف ّ ثشای آى خشیوَ دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت ّ اػوبل خؾًْت ثبسی کَ
افشاد ثب پیؼ صهیٌَ ُْهْفْة اًدبم هی دٌُذ خضّ ایي هْاسد ؽوشدٍ هیؾًْذ .فشد هدشم ثب ایي ػول خْد ثَ تفکشات ّ دیذ
خْد ًغجت ثَ عبیش افشاد خبهَ ػول هیپْؽبًذ کَ ایي کبس ثبػث خغبسات خبًی ّ هبلی ثَ عبیشیي هیؾْد .ایي ًْع ًگشػ
ّ ثشخْسد چیضی ًیغت کَ ثَ هْس خذا اص خبهؼَ ثَ ّخْد آهذٍ ّ ثَ ػٌْاى هؾکالت سّزی سّاًی فشد لبثل ًگشػ
ثبؽذ .هب هؼتمذین کَ ایي ًْع ًگشػ اص هسیطی کَ فشد دس آى سؽذ کشدٍ ّ تشثیت ؽذٍ ّ عبختبس ُبی اختوبػی پیشاهْى
ّی ًؾبٌت هیگیشد کَ ػوْهب ثش مذ افشاد ُودٌغگشا هیجبؽذ.
هدشم ثب اًْاع پیؼ داّسی ُب ّ تقبّیش غلطی کَ ثش ػلیَ افشاد ُودٌغگشا ّ هتبعفبًَ ثَ ّفْس دس خبهؼَ ّخْد داسًذ
هبًٌذ « :آًِب هشیل ُغتٌذ » ّ یب « آًِب هجیؼی ًیغتٌذ » ثَ خْد اخبصٍ هیذُذ کَ ثَ گی ُب زولَ ّ یب اهْال آًبى هْسد
غبست لشاس دُذ.

اطالع رسانی مهم است
دادٍ ُبی هب ًؾبى هیذٌُذ کَ خؾًْت ّ تنییغ زمْق گی ُب دس ُوَ ثخؾِبی خبهؼَ ثَ یک زمیمت اًکبس ًبپزیش تجذیل
ؽذٍ اًذ .ثَ ُویي دلیل هؼتمذین کَ دس ُوَ ثخؾِب ثبیذ ثشای همبثلَ ثب ایي اهش تالػ پیگیشی فْست گیشد .ثش ایي ثبّسین
کَ خؾًْت ػلیَ گی ُب ًتیدَ خبهؼَ ای هشد عبالس هیجبؽذ .خبهؼَ ای کَ دس آى ػذٍ ای ثشای اثجبت هشداًگی خْد اص
ُیچ اهشی فشّگزاس ًویکٌٌذ .کَ زل ایي هؾکل خض ثب افضایؼ آهْصػ ػوْهی دس هْسد هغبئل خٌغی اهکبى پزیش
ًویجبؽذ.

هشدُب ثَ ػٌْاى لشثبًی
آیب چیضی ثذتش اص یک گی تشعْ ُن ّخْد داسد؟ « تشعْ » دس صثبى هسبّسٍ ای ًْخْاًبى ثَ هؼٌی « گی » فِویذٍ
هیؾْد.
ًِبد کوک ثَ گی ُب ُوبًٌذ ًِبد کوک ثَ لشثبًیبى یک ًِبد اختوبػی اعت .عبلِبعت کَ فؼبلیي زمْق اختوبػی دس تالػ
ثشای افضایؼ آگبُی هشدم ًغجت ثَ ّلْع ّ اًْاع زبلتِبی اػوبل خؾًْت هی ثبؽذ .دس خبهؼَ هب ثَ هْس عٌتی ُوَ
زْاط ثَ هدشم ّ هدبصات اّ هؼطْف هیجبؽذ ،دس زبلی کَ کوتش کغی ثَ زبل ّ سّص لشثبًیبى فکش کشدٍ ّ کوک ثَ سفغ
هؾکالت آًِب هیکٌذ.
هتبعفبًَ خْاًبى ّ ًْخْاًبى اهشّص ثب گشفتي ژعتِبی هتفبّت عؼی دس خؾي ّ گشدى کلفت ًؾبى دادى خْد داسًذ ّ ثب
تؼبثیشی هبًٌذ« تشعْ » ّ« ثضدل » گی ُب سا ثَ عخشٍ گشفتَ ّ ثبػث هی ؽًْذ کَ آًِبیی کَ دس ثیي ایؾبى گی ُغتٌذ
خشات فسجت دس هْسد هغبئل ّ هؾکالت خْد سا ًذاؽتَ ثبؽٌذ.

هشد کَ گشیَ ًوی کٌذ!
گی ُب دس ُّلَ اّل هشد ُغتٌذ! ّ هشدُب تشعْ ًیغتٌذ.
یک هشد لذست داسد ،تْاى ثَ دعت گشفتي اهْس سا داسد ّ اگش ُن الصم ثبؽذ خؾًْتی دس خبیی اػوبل ؽْد ،تْعو هشدُب
هیتْاًذ فْست ثگیشد ،چْى آًِب تْاًبیی اًدبم ایي کبس سا داسًذ .پغش ثچَ ُب دس ُوبى عٌیي کْدکی هی آهْصًذ کَ
چیضی ثَ ًبم دسد ثشای آًِب ّخْد ًذاسد ّ آًِب کوتش آعیت پزیش ُغتٌذ .ایي زذالل تقْیشی اعت کَ خبهؼَ اص یک هشد
دس رُي داسد .ثَ ُویي دلیل ُن ّلتی اتفبق ًبگْاسی هی افتذ ُوَ اّل ثَ فکش ًدبت صًِب ّ ثچَ ُب ُغتٌذّ .لی آهبس
چیضی دیگشی هیگْیذ .دس لتل ُب ،مشة ّ خشذ ّ دصدی ُب دّ عْم لشثبًی ُب هشد ُغتٌذ ّ دس ػْك صى ُب دٍ ثبس
ثیؾتش اص هشدُب لشثبًی خؾًْت خٌغی هیؾًْذ.
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سوسول بازی در نیارم
ثشای اکثش هشدُب اػتشاف ثَ ازغبط ًب اهٌی ّ یب تشط اهشی اعت دؽْاس .چْى کَ دس خبهؼَ ثیبى ایي ازغبط ّ زبلت
ثب تقْیشی کَ اص هشد ّخْد داسد ثَ سازتی لبثل تطجیك ًجْدٍ ّ ثَ ُویي دلیل لشثبًیبى دچبس هؾکالت ؽخقیتی هیؾًْذ.
گی ُب ًیض اص ایي اهش هغتثٌی ًجْدٍ ّ اص ایي کَ ثَ ػٌْاى ثضدل ؽٌبختَ ؽًْذ ّاُوَ داسًذ ّ ایي هْمْع ثبػث هیؾْد
کَ ایي افشاد تست فؾبس فشاّاًی لشاس ثگیشًذ .هبًئْ ثب ایي هؾکل اص هشیك افضایؼ آگبُی ػوْهی ثشای اعتمالل هشدُب
ثَ همبثلَ هی پشداصد ّ اص ساٍ هؾبّسٍ ّ ساٌُوبیی ثَ زل هؾکالت لشثبًیبى ایي ًْع ثشخْسد ُبی اختوبػی کوک هیکٌذ.

خوک کثیف
خشونت بر علیه گی ها موضوع ناراحت کننده ای است که متاٌسفانه همه روزه هم شاهد آن هستیم .مانئو به ثبت
مواردی که به ما اطالع داده می شوند می پردازد .زونکن های متعدد پر از وقایع گوناگون تنها نمایانگر بخش کوچکی
از موارد بی شماری است که پشت ابرها پنهان مانده اند.

هْسد مشة ّ خشذ ّ تُْیي لشاس گشفتَ اًذ
ػوذٍ خشائوی کَ ثبػث آعیت ثَ گی ُب هیؾًْذ دس عطر ؽِش ّ اًظبس ػوْهی هبًٌذ خیبثبىّ ،عبئل زول ّ ًمل ػوْهی
ّ غیشٍ اتفبق هی افتٌذ .تؼذد ایي ّلبیغ دس چٌذ هبٍ اخیش هب سا ثش آى داؽت تب ثَ رکش چٌذ هثبل ثپشداصین:
 خْالی  :6115پذسی  10عبلَ ثَ خبهش ایٌکَ ثَ ًظش مبسثیي گی ثْدٍ اعت هْسد مشة ّ ؽتن لشاس گشفتَ ّ ثبفکی ؽکغتَ ساُی ثیوبسعتبى هیؾْدّ .ی کوبکبى دچبس هؾکالت سّزی ًبؽی اص ایي زبدثَ اعت.
)(Berlin: Friedrichshain
 آّگْعت  :6115دس عبختوبًی هغکًْی دّ ًفش کَ گی ثْدٍ اًذ هْسد مشة ّ ؽتن ثب ؽیؾَ ًْؽبثَ لشاس گشفتَ اًذ ّثَ آًِب تُْیي ؽذٍ اعت.
)(Berlin: Friedrichshain
 آّگْعت  :6115چٌذ هشد گی هْسد زولَ لشاس گشفتَ اًذ .یکی اص آًِب کَ هشدی  15عبلَ هیجبؽذ دس زبلی کَ ًیوَخبى ثْد ثَ ثیوبسعتبى هٌتمل ؽذٍ اعتّ .ی چٌذیي ُفتَ دس زبلت کوب ثْدٍ ّ پظ اص آى ًیض چٌذیي هبٍ تست هشالجت توبم
ّلت پضؽکبى لشاس داؽت ،تب ثتْاًذ پظ اص آى ثَ صًذگی ػبدی خْد ثشگشدد.
)(Berlin; Tiergarten
 اکتجش  :6115هشدی  00عبلَ دس هتشّ تْعو دّ ًْخْاى اص خبًْادٍ ُبی هِبخش هْسد مشة ّ ؽتن لشاس هیگیشد.پظ اص ایٌکَ هشدم ثَ کوک اّ هی آیٌذ مبسثیي هتْاسی ؽذٍ ّ ّی ثب فکی ؽکغتَ پظ اص  2سّص اص ثیوبسعتبى هشخـ
هیؾْد.
)(U-Bahn
 اکتجش  :6115یک صّج ُودٌغگشای خبًن هْسد مشة ّ ؽتن ثب اًْاع ّعبیل لشاس گشفتَ ّ ثش عش آًِب سًگ پبؽیذٍهیؾْد .پلیظ کوبکبى دس زبل پیگیشی ایي زبدثَ هیجبؽذ.
))Berlin; Hellersdorf
 ژاًْیَ  :6116هشدی  60عبلَ ثش اثش آعیجِبی فشاّاى ثَ عش هْسد ػول خشازی فْسی لشاس هیگیشدّ .ی ّ دّعتؼدس یک کالة دس ّعو ؽِش ثْدٍ کَ تْعو ً 2فش هْسد زولَ لشاس هیکیشًذ .پلیظ کوبکبى پیگیش هْمْع اعت.
)(Schöneberg
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کمک رسانی
مانئو با قربانیان صحبت کرده و آنها را مراجع ذی صالح راهنمایی میکند.مراجعین می توانند تا زمان دادگاه که
معموال ٌ ماه ها طول می کشد ،با ما در تماس بوده و از روند بهبودی خود ما را با خبر سازند.
هبًئْ دس توبم هشازل اػن اص تِی ّ تکویل اًْاع فشهِب ،هؾبّسٍ ،اسخبع ثَ عبیش ًِبدُبی کوک سعبًی ،هشاخؼَ ثَ
دادگبٍ ّ ًوبم هشازل هؾبّسٍ ّ ثبصپشّسی هذدخْیبى سا یبسی ّ ُوشاُی هی کٌذ.

ادا دس ًیبس
ازغبط خدبلت ،تشط ّ خؾن ،یبد آّسی سّصُبیی کَ ثشای اّلیي ثبسایي هْمْع سا ثب دیگشاى هطشذ کشدًذ ،یبد آّسی
کؾوکؾِبی دسًّی ّ ازغبعی کَ ثب خْد داؽتَ اًذ ّ ایٌکَ ساُی کَ سفتَ اًذ دسعت ثْدٍ یب ًَ ّ تْلغ ثیؼ اص زذ ّ غیش
ّالغ ثیٌبًَ خبهؼَ ثشای ثبصگؾت عشیغ ثَ صًذگی ػبدی ،تٌِب ثخؾی اص فؾبسُبیی اعت کَ گی ُب پظ اص ایٌکَ لشثبًی
ایٌگًَْ خشائن هیؾًْذ ثب آى دعت ّ پٌدَ ًشم هیکٌٌذ .خؾًْت ،آؽفتگی ازغبعی ػدیجی سا ثش خبی هیگزاسد .هبًئْ دس
ایي خْس هْالغ ثَ ؽوب کوک هیکٌذ.

هي ایي خب خبیی ًذاسم
دس اکثش هْاسد لشثبًیبى خؾًْت ازغبط تٌِبی ّ ثی پؾتْاًَ ثْدى هیکٌٌذ .کَ ًَ تٌِب اص خبًت دّعتبى ّ خبًْادٍ ثب
ػٌبّیي ّ افطالزبتی هبًٌذ « :ایي چَ ّمؼؼ اعت » ّ یب « خْة چشا ایٌدْسی لجبط هیپْؽی » هْسد عشصًؼ لشاس
هیگیشًذ ،ثلکَ دس اداسٍ پلیظ ،دادگبٍ ،ثیوَ ّ سعبًَ ُب خْد سا فمو ّعیلَ ای ثشای سعیذى ثَ ُذف هیجیٌٌذ ّ ُیچکظ اص
آًِب ًویپشعذ کَ هؾکلت چیغت ّ آیب کوک الصم داسی؟ ایي هْمْع ثبػث عشخْسدگی ؽذٍ ّ فشد ازغبط هیکٌذ کَ ُیچ
خب خبیی ثشای اّ ّخْد ًذاسد.

هبًئْ لشثبًیبى خؾًْت سا خذی هی گیشد
 هبًئْ تشعِب ّ ًبسازتی لشثبًیبى ّ ؽبُذاى سا خذی هیگیشد. هبًئْ کبسی ًویکٌذ کَ ثش خالف هیل آعیت دیذگبى ثبؽذ ّ دس ایي هغیش ثب ُوکبسی ّکال ّ پضؽکبى هتخقـ ثَ ؽوبکوک هیکٌذُ .وچٌیي دس هْسد ساُِبی پیگیشی ؽکبیت اص هشیك هشاخغ لبًًْی ثَ ؽوب کوک هیکٌذ.
هؼوْال هؾبّسٍ ُب دس دفتش هب  Nollendorfplatzفْست هیگیشًذ ّلی دس هْاسد خبؿ زتی ثَ ثیوبسعتبى هب آیین ّ
دس ثب ؽوب هؾْست هیکٌین .اگش ُن هبیل ُغتیذ کَ ًبؽٌبط ثوبًیذ هیتْاًیذ ثَ فْست تلفٌی ،کتجی ّیب اص هشیك ایٌتشًت ثب
هب استجبه ثشلشاس کٌیذ ّ هؾکالت خْد سا ثب هب دس هیبى ثگزاسیذ ّ اص ساٌُوبیی ُبی ُوکبساى هب ثِشٍ هٌذ ؽْیذ.

هب اص گی ُب هتٌفشین
ؽجِبی ثشلیي فشاهْػ ًؾذًی ُغتٌذ .ثب توبم آًِبیی کَ اص یک کالة ثَ کالة دیگشی سفتَ ّ لقذ تفشیر ّ لزت ثشدى اص
اّلبت فشاغت خْد سا داسًذّ .لی هتبعفبًَ گبُی اّلبت چیضی خض خؾًْت ّ ًفشت ػبیذؽبى ًویؾْد.
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ثَ خبًَ ثشهی گشدین
فجر یک سّص یکؾٌجَ یک صّج ُودٌغگشا اص هِوبًی ثَ خبًَ ثشهیگؾتٌذ .دس هیبى ساٍ دس ُNeukölnفت هشد
ایغتگبٍ خْاى کَ ثیي  05تب  62عبل عي داؽتٌذ ّاسد هتشّ ؽذٍ ّ چٌذ لسظَ ثؼذ یکی اص آًِب هیگْیذ ؽوب گی ُغتیذ هگش
ًَ؟ ّ لجل اص ایٌکَ آًِب فشفت خْاة دادى داؽتَ ثبؽٌذ ثمیَ ُن تکشاس هیکٌٌذ کَ ؽوب ُب گی ُغتیذ ّ هب اص گی ُب هتٌفشین
ّ آًِب پغت تشیي ّ کثیف تشیي اًغبًِب ُغتٌذ .یکی اص آى دّ ًفش پبعخ داد ،هگش گی ُب اًغبى ًیغتٌذ؟ آًِب ُن زك صًذگی
داسًذ! یکی اص آًِب هیگْیذ :زتی ؽِشداس کًْی ثشلیي ُن ًوی تْاًذ ثَ ؽوب کوک کٌذ .ایٌدب هسلَ هبعت .ثؼذ عشدعتَ
گشٍّ ثش آًِب تف هی اًذاصد ّ ثمیَ ًیض ثش آًِب تف هیکٌٌذ.

به ما کمک کنید
آى دّ دس ایغتگبٍ ثؼذی ثَ ّاگي دیگشی سفتَ ّ اص زبمشیي تمبمبی کوک هیکٌٌذ ّ هیگْیٌذ :آًِب هیخْاٌُذ ثَ هب زولَ
کٌٌذ چْى هب گی ُغتین .عَ ًفش اص ثیغت ًفشی کَ دس ّاگي ثْدًذ ثَ کوک آًِب سفتَ ّ ّمؼیت سا خْیب هیؾًْذ .لشثبًیبى
ازغبط آساهؼ ثیؾتشی ثَ دعت هی آّسًذ

با موبایل از صحنه فیلم برداری کرده اند
ّلی ازغبط آساهؼ دّاهی ًذاؽت .دس ایغتگبٍ ثؼذ آى گشٍّ دّثبسٍ ثَ هشف ایي دّ زولَ ّس ؽذٍ ّ ثب مشثبتی ثش عش ّ
فْست آًِب سا صخوی ّ هدشّذ هیکٌٌذ .یکی اص لشثبًیبى ثَ خبهش هی آّسد کَ دس زبلی مبسثیي هؾغْل مشة ّ
خشذ دّعت ّی ثْدًذ ،یکی اص مبسثیي ثب هْثبیل خْد اص فسٌَ فیلن ثشداسی هیکشدٍ اعت.

حاضرین به کمک آنها می آیند
ؽبُذیي هبخشا الذام ثَ تْلف اظطشاسی لطبس ًوْدٍ ّ ثب اػالم هْمْع ثَ پلیظ تمبمبی کوک هیکٌٌذ کَ هتبعفبًَ
مبسثیي پیؼ اص سعیذى پلیظ الذام ثَ فشاس کشدٍ ّ تب کٌْى ًیض پلیظ هْفك ثَ دعتگیشی آًِب ًؾذٍ اعت.
هقذّهیي ثَ ثیوبسعتبى هٌتمل ؽذٍ ّ هْسد هذاّا لشاس هیگیشًذ .ؽکغتگی دهبؽ ّ پبسگی فْست ُش دّی آًِب ،تْسم
اعتخْاى خودوَ ّ کْفتگی ّ تْسم ّ آعیت دیذى لغوتِبی هختلف ثذى آًِب دس پشًّذٍ پضؽکی ثَ ثجت سعیذٍ اعت.

ثشای اهٌیت خْدت
چیضی کَ ّامر اعت ایي اعت کَ یک ًغخَ خبهغ کَ ُویؾَ کبسگؾب ثبؽذ ّخْد ًذاسدُ .ویؾَ ثبیذ هتٌبعت ثب ؽشایو ّ
هْلؼیت ثَ یک ساٍ زل لبثل اعتفبدٍ ّ هْثش سعیذ .ثَ لْل هؼشّف ،هؼوب چْ زل گؾت آعبى ؽْد!
ایٌکَ ػذٍ ای هی آیٌذ ّ هیگْیٌذ کَ ثبیذ ایي کبس سا هیکشدی ّ آى کبس سا ،هؾکلی سا کَ زل ًویکٌذ کَ ُیچ ،ثلکَ ثش
هؾکالت سّزی فشد ًیض هی افضایذ .هبًئْ ثب ُذف تمْیت اػتوبد ثَ ًفظ ّ سّزیَ ؽوب دس همبثل هؾکالت دس کٌبس ؽوب
اعت ّ ثَ یبسیتبى هی آیذ.

خودت رو دست کم نگیر
خٌغیت ّ توبیالت خٌغی تْ هتؼلك ثَ خْد تْ ّ ثخؾی خذایی ًبپزیش اص تْ هی ثبؽٌذ .توبیالت خٌغی فمو ثَ ساثطَ خٌغی
ختن ًوی ؽًْذ! ثلکَ ؽکل دٌُذٍ سفتبس ّ زشکبت ّ ؽخقیت فشد هیجبؽٌذ .ثَ دعت آّسدى زظ اػتوبد ثَ ًفظ ّ ازغبط
اسصؽوٌذ ثْدى اعت کَ ثَ هْفمیت فشد ّ استجبه هْثش ثب هسیو پیشاهًْی کوک ثغضایی هیکٌذ .ثب دّعتبى ّ آؽٌبیبى ّ
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کغبًی کَ ثَ آًِب اػتوبد داسیذ دسثبسٍ ایي هْمْػبت فسجت کٌیذ ،صیشا کَ دس هْفمیت ّ آساهؼ ؽوب ًمؼ ثغضایی
داسًذً .سٍْ سفتبس ّ ثشخْسد ؽوب ًؾبًگش عطر اػتوبد ثَ ًفظ ّ آساهؼ دسًّی ؽوبعتُ .شچَ ایي همذاس ثیؾتش ثبؽذ،
اص ازتوبل تسشیک ّ یب اریت اص خبًت دیگشاى کبعتَ ؽذٍ ّ ثَ ؽوب آساهؼ ثیؾتشی هیذُذ.

افزایش اعتماد به نفس
ًسٍْ سفتبس ّ ثشخْسد ؽوب ًؾبًگش عطر اػتوبد ثَ ًفظ ّ آساهؼ دسًّی ؽوبعتُ .شچَ ایي همذاس ثیؾتش ثبؽذ ،اص
ازتوبل تسشیک ّ یب اریت اص خبًت دیگشاى کبعتَ ؽذٍ ّ ثَ ؽوب آساهؼ ثیؾتشی هیذُذ .ثب ؽشکت دس کالعِبی افضایؼ
اػتوبد ثَ ًفظ ّ یب آهبدگی دفبػی ثب اهویٌبى خبهش ثیؾتشی اص صًذگی لزت ثجشیذُ .وکبساى هب اهالػبت الصم سا دس
اختیبس ؽوب هیگزاسًذ.

صحبت کردن به حل مشکل کمک می کند
فسجت کشدى دسثبسٍ هؾکالت ّ هغبئلی کَ ثبػث تشط ّ ًگشاًی هیؾًْذ اص فؾبس سّزی اًغبًِب هی کبُذ .ثب ًضدیکبى
ّ خْیؾبى خْد ایي گًَْ هغبئل سا دس هیبى ثگزاسیذ تب ثَ هْس هؾتشک ثَ ساٍ زل هٌطمی دعت یبثیذ.
هب ًیض دس ایي ساٍ ثَ ؽوب کوک کشدٍ ّ دس فنبیی فویوی ثَ اسائَ ساٍ کبسُبی هوکي پشداختَ ّ ؽوب سا دس ایي اهش
یبسی هیٌوبیین.

اػالم ؽکبیت
سفتي ثَ کالًتشی ّ اػالم ؽکبیت ّ پظ اص آى ثَ عئْالِبی ثی پبیبى خْاة دادى کبس سازتی ًیغتّ ،لی تْخَ ثَ ایي
ًکتَ الصم اعت کَ ایي کبس ثشای ازمبق زمْق تنییغ ؽذٍ لشثبًی هی ثبؽذ .هبًئْ دس ایي ساٍ ّ اػالم هْمْع ثَ پلیظ ّ
دادعتبًی ثَ ؽوب کوک هی کٌذ تب هْمْع اص هشیك هشاخغ لبًًْی پی گیشی گشدد ،الجتَ ثب توبیل ّ سمبیت ؽوب!

ساُکبسُبیی ثشای صًذگی سّصهشٍ
ازتیبه ؽشه ػمل اعت ّ ثَ ُویي خِت تْخَ ؽوب سا ثَ سػبیت ًکبت ریل خلت هی ًوبیین:
 ٌُگبم تشک هٌضل فمو ثَ همذاسی پْل ثب خْد ثجشیذ کَ الصم داسیذ .الصم ًیغت کَ غشیجَ ُب پْل ّ اؽیبی صیٌتی ؽوب ساثجیٌٌذ.
 اگش دلؾْسٍ داسیذ آى سا ًبدیذٍ ًگیشیذ .ایٌکَ ازغبط تشط داؽتَ ثبؽیذ ؽشم آّس ًیغت ،ثلکَ ًؾبى دٌُذٍ زْاط خوؼیؽوبعت.
 ثَ اهشاف خْد دلت کٌیذ .اص هکبى ُبی تبسیک ّ خلْت تب زذ هوکي دّسی کٌیذ ّ عؼی کٌیذ دس ًضدیکی عبیش اًغبًِبّ هسل ُبی سّؽي ثوبًیذ.
 اگش ثب کغی ثشای یک ؽت آؽٌب ؽذیذ ،اّ سا ثَ آؽٌبیبًتبى ّ یب کغی کَ پؾت پیؾخْاى کبس هی کٌذ ًؾبى دُیذ. ثشای تفشیر ّ لزت یک ؽت الصم ًیغت کَ زتوب ثَ هٌضل خْد ثشّیذ .هیتْاًیذ ثَ عًْب ّ یب ُتل ُبی عبػتیًیض هشاخؼَ کٌیذ.
 -اگش ُن کغی سا ثشای یک ؽت ثَ هٌضل هیجشیذ ،دلت کٌیذ کَ زتوب تٌِب ثبؽذ.
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 اگش ثَ هْلؼیت هؾکْکی ثشخْسد کشدیذ آى سا ثب دیگشاى دس هیبى ثگزاسیذ تب ثتْاًیذ ثَ یک ساٍ زل هؾتشکسعیذٍ ّ ثؼذ تقوین ثگیشیذ.
 اگش ثَ هْسدی اص اػوبل خؾًْت ثشخْسد کشدیذ ،عشیؼب اص دیگشاى کوک ثخْاُیذ ،ثَ پلیظ ّ پظ اص آى ثَهبًئْ اهالع دُیذ .عبیش افشاد زبمش دس ایي خْس هْالغ ثَ ػٌْاى ثِتشیي ؽبُذ ثَ زغبة هی آیٌذ.
 اگش هْلؼیت ثَ ؽوب اخبصٍ هی دُذ ثب دیگشاى ُوکبسی کٌیذ .دلت کٌیذ ،چْى اگش کغی اعلسَ ای دس دعتداؽتَ ثبؽذ هوکي خْد ؽوب ُن آعیت ثجیٌیذ.
 اگش ثب چٌذ ًفش دسگیش ؽذیذ زتوب چِشٍ یکی سا ثَ خبهش ثغپبسیذ .تؼذد هدشهیي ثبػث تشط ّ فشاهْؽیهیؾْد.
 زْاعتبى ثَ ًْؽیذًی کَ عفبسػ دادٍ ایذ ثبؽذ .اگش کغی ؽوب سا ثَ یک ًْؽیذًی اص پیؼ آهبدٍ دػْت کشدازتیبه کٌیذ.
 اص کغبًی کَ الکل ّ یب هْاد هخذس صیبد هقشف کشدٍ اًذ دّسی کٌیذ. ؽجِبی هْالًی ،هقشف الکل ّ یب هْاد هخذس هیتْاًٌذ ؽوب سا ثَ خْاة ػویمی فشّ ثشدٍ ّ ثَ ؽخقی کَ ثبخْد ثَ هٌضل ثشدٍ ایذ اهکبى استکبة ثَ خشم سا هیذٌُذ.

هبًئْ دس استجبهی تٌگبتٌگ
هبًئْ اص عبل  0666ثب کبسگشٍّ « کوک ثَ لشثبًیبى دس آلوبى » دس استجبهی تٌگبتٌگ ثْدٍ ّ اص خذهبت ّ
کوک ُبی تخققی ایي ًِبد ثشای کوک ثَ هْکلیي خْد ثِشٍ هٌذ هی ؽْد .هب ُوچٌیي خؾي عبالًَ
ُودٌغگشاُب سا اص عبل  0660-65دس ثشلیي ثَ ساٍ اًذاختَ ّ دس تبعیظ فٌذّق زوبیت ّ پیؾگیشی
 Tempelhof-Schönebergدس عبل ً 6111مؼ ثغضایی داؽتَ اینُ .وچٌیي ثب ُوکبسی اداسٍ کل دادگغتشی
ثشلیي اتبق ؽِْد (خِت دادسعی) سا دس عبل  6110تبعیظ ًوْدٍ این.
هبًئْ دس ثغیبسی اص ثخؾِبی خبهؼَ ثب زنْسی فؼبل عؼی دس استجبه ثیؾتش ّ تالػ ثشای کوک ُوگبًی ثَ سفغ
هؾکالت هشدُبی ُودٌغگشا سا داسدُ .ن اکٌْى ثغیبسی اص اسگبًِبی زوبیت اص هشداى ُودٌغگشا دس آلوبى ًیض ثب
اعتفبدٍ اص ساُکبسُبی هبًْ هؾغْل ثَ کبس هیجبؽٌذ.

مانئو در اروپا
ًَ تٌِب دس عطر آلوبى ثلکَ ثب ثغیبسی اص ًِبدُبی بین الوللی ًیض هؾغْل ثَ کبس ثْدٍ ّ ُغتین .با مجموعه
 SOS-Homophobieدس فشاًغَ ّ «اًدوي خیشیَ ثشای زمْق ثشاثش  ّ » Fundacja Rownosciکوپیي مذ
ُْهْفْثی «  » KPH–Kampania Przeciw Homofobiiدس لِغتبى ًیض استجبهی ثغیبس تٌگبتٌگ داؽتَ
ّ لشاسداد ُوکبسی ثَ اهنب سعبًذٍ این.

تفبُن ًبهَ Tolerancja
هب ثب توبم لْا ثشای ایدبد خبهؼَ ای هذًی دس اسّپب کَ دس آى ثتْاًین ثَ دّس اص تسمیش ّ دس آصادی کبهل صًذگی
کٌین تالػ کشدٍ ّ دس ایي ساٍ اص یکذیگش زوبیت هی ًوبئین .ثب اعتٌبد ثَ کٌْاًغیْى زمْق ثؾش اسّپب ،هب ًیض ثَ
همبثلَ ثب اػوبل خؾًْت ّ ًفشت ثش ػلیَ اللیتِب هی پشداصین .هب اص افشادی کَ ثشای ًگِذاسی ّ ثمبی زمْق
هذًی ،ثشاثشی زمْق اًغبًِب ّ زوبیت اص اللیتِب ّ کٌْاًغیْى زمْق ثؾش اسّپب تالػ هیکٌٌذ زوبیت هی کٌین.
www.maneo.de
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هب ثشای خلْگیشی اص تنییغ زمْق اّلیَ ُودٌغگشاُب اػن اص صى ّ هشد تالػ کشدٍ ّ ثَ همبثلَ ثب تسمیش ّ
هشد افشاد ُودٌغگشا دس یک اسّپبی هتسذ هی پشداصین.

خبیضٍ Tolerantia
ایي خبیضٍ ثَ ػٌْاى عوجلی ثشای تالؽِبی هؾتشک هب اص عبل ُ ّ 6113ش عبلَ دس کؾْسُبی آلوبى ،فشاًغَ ّ لِغتبى
ثَ افشادی کَ ثَ همبثلَ ثب خؾًْت ّ ثشای ثشاثشی زمْق اًغبًِب تالػ هی کٌٌذ اُذاء هیؾْد.

شبکه گسترش پیدا می کند
اص عبل ً 6115یض ثب ًِبدُبی اعپبًیبئی  TRIANGULO ّ COGAMدس استجبهی تٌگبتٌگ ثْدٍ ّ
ثذیي ّعیلَ ُوَ ثب ُن ثشای همبثلَ ثب هؾکالت دس یک اسّپبی هتسذ تالػ هی کٌین.

لبًْى ًیض اص هبًئْ زوبیت هیکٌذ
هذتِبعت کَ هْمْع ازتشام ثَ گی ُب فمو یک اهش ؽخقی ّ اص عش زغي ًیت ًیغت .لْاًیي داخلی آلوبى ثب
فشازت اػالم هیکٌٌذ کَ :تسمیش ّ کْچک ؽوشدى ّ ًبدیذٍ گشفتي زمْق هشدُبی ُودٌغگشا ثَ خبهش گشایؼ
خٌغی آًِب اهشی اعت خالف لبًْى ّ ؽبهل هدبصات هیؾْد.
ثش اعبط هقْثَ  .04هی 0661 .هدوغ ػوْهی عبصهبى ثِذاؽت خِبًیُ ،ودٌغگشایی اص لیغت ثیوبسیِبی سّاًی
ززف ؽذٍ اعت .ثب اثتکبس یک فشاًغْی ثَ ًبم  Louis-Georges Tinعبصهبى خِبًی گی ّ لضثیي ُب
) International Lesbian and Gay Association (ILGAایي الذام سا ثَ فبل ًیک گشفتَ ّ ایي سّص
سا ثَ ًبم « سّص خِبًی همبثلَ ثب ُْهْفْثی » ًبم گزاسی کشدٍ اعت.

زنده باد اروپا
پبسلوبى اسّپب دس هقْثَ .05ژاًْیَ 6113.تنییغ زمْق ؽِشًّذاى ثَ خبهش گشایؼ خٌغی آًِب سا ثَ ؽذت
هسکْم کشدٍ ّ توبم اػنبی اتسبدیَ سا هْظف هیکٌذ کَ ثب ُشگًَْ تسمیش ّ تنییغ زمْق افشاد ُودٌغگشا اػن
اص صى ّ هشد ّ اػوبل خؾًْت ثش ػلیَ آًِب اص ساٍ آهْصػ ّ افضایؼ عطر آگبُی ػوْهی ثَ ؽذت همبثلَ کٌٌذ.
ایي هقْثَ ُوبًٌذ آلوبى ،فشاًغَ ،اعپبًیب ّ لِغتبى ،دس توبم ًمبه اسّپب الصم االخشا هی ثبؽذ.

لبًْى زمْق ثشاثش
دسآلوبى ُن لبًْى گزاس ثبالخشٍ ثؼذ اص کؾوکؾِبی فشاّاى ثب تقْثت « لبًْى زمْق ثشاثش » لبًًْی سا کَ دس
ساعتبی هقْثَ اتسبدیَ اسّپب ّ ثش مذ تنییغ زمْق ؽِشًّذی هی ثبؽذ سا ثَ تقْیت سعبًذ ،کَ ثَ هْخت
آى ُشگًَْ تسمیش ّ مبیغ ؽذى زمْق ؽِشًّذی ثَ هْخت خٌغیتً ،ژاد ،هؼلْلیت ،عي ،گشایؼ خٌغی،
ایذئْلْژی ّ دیي اکیذاٌ هوٌْع هی ثبؽذ.
دس لْاًیي داخلی اعتبى ثشلیي ًیض اص هذتِب پیؼ ُشگًَْ اّلْیت دادى ّ یب تبخیش دس کبس افشاد ثَ خبهش
خٌغی آًِب هوٌْع هیجبؽذ (Art. 10; Absatz 2).گشایؾبت
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ساٍ دسعت اعتّ ،لی ٌُْص کبفی ًیغت...
ثشدى خبیضٍ  » Mete-Eksi-Preisدس عبل  ،0666خبیضٍ «  » Berliner CSD Preisثشای تالؽِبی
هشدهی ّ ،دس عبل  6113خبیضٍ پیؾگیشی اص خؾًْت«  ّ » Chance-Awardلذسداًی کویغیْى مذ
خؾًْت اعتبى ثشلیي ثشای تالؽِبی پی ؽگیشاًَ هبًئْ ،تٌِب ثخؾی اص خْایضی اعت کَ ثَ خبهش تالؽِبی
هغتوش دس توبم آلوبى ثَ هبًئْ تؼلك گشفتَ اعت.
ُش پیؾشفت لبًًْی ّ اختوبػی کَ هبًئْ ثَ دعت هی آّسد ،هِش تبئیذی ثش تالؽِبی ایي هدوْئَ ّ هْخت اهیذ
ّ تالػ ثیؾتش اػنب ثشای خذهت ثیؾتش ثَ ؽوب ػضیضاى ثْدٍ ّ ثَ هب ًؾبى هی دُذ کَ ساٍ سا دسعت سفتَ این
ّلی ٌُْص ثَ پبیبى آى ًشعیذٍ این . ...

هبًئْ ثَ هْس خالفَ
هبًئْ کوک هی کٌذ
 هبًئْ ثَ ًْخْاًبى ّ هشداى ُودٌغگشا کَ لشثبًی خؾًْت ؽذٍ اًذ – اػن اص ؽبُذ ،لشثبًی ،ؽشیک صًذگی ّثغتگبى  -کوک هی کٌذ.
 لشثبًیبى دس ثیؾتش هْاسد خْد سا ثَ ػٌْاى ّعیلَ ای ثشای دیگشاى هی ثیٌٌذ کَ اص آًِب ثشای سعیذى ثَ اُذافخْد اعتفبدٍ هی کٌٌذ .ثَ ػٌْاى هثبل :پلیظ ،ثیوَ ،دادگغتشی ّ سعبًَ ُب .هبًئْ ثَ دسد دل ُب ّ هؾکالت
لشثبًیبى ّ ؽِْد تْخَ کشدٍ ّ آًِب سا دس پیوْدى ایي ساٍ عخت ُوشاُی ّ ُویبسی هیکٌذ .الجتَ ثب توبیل ّ
سمبیت ؽوب!
 هبًئْ دس هْسد ساُِبی پیگیشی ؽکبیت اص هشیك هشاخغ لبًًْی ثَ ؽوب کوک هی کٌذ. هبًئْ ّکال ّ پضؽکبى هتخقـ ّ هشاکضی کَ ثَ هؾکالت ؽوب سعیذگی هی کٌٌذ سا ثَ ؽوب هؼشفی هی کٌذ. هبًئْ ؽوب سا دس خشیبى دادسعی – کَ هؼوْالٌ  3تب  06هبٍ – ثؼذ اص زبدثَ اًدبم هی گیشًذُوشاُی هی کٌذ. اػالم ؽکبیت ثَ هشاخغ لبًًْی ،پیؼ ؽشهی ثشای ساٌُوبیی اص عْی هبًئْ ًوی ثبؽذ. هؾبّسٍ ثَ هْس کبهالٌ هسشهبًَ ّ خقْفی هی ثبؽذ ّ اگش ُن هبیل ثبؽیذ ثذّى ًبم. اص اهکبًبت هب هیتْاًیذ ُش چٌذ ثبس کَ ثخْاُیذ ثِشٍ هٌذ ؽْیذ. ثغتگبى ّ ؽِْد ًیض هی تْاًٌذ اص خذهبت هؾبّسٍ ای هب ثِشٍ هٌذ ؽًْذ. هبًئْ کبسی ًوی کٌذ کَ ثش خالف هیل آعیت دیذگبى ثبؽذ ّ دس ایي هغیش ثب ُوکبسی ّکال ّ پضؽکبى هتخقـ ثَ ؽوبکوک هی کٌذ.

هبًئْ خوغ ثٌذی هی کٌذ
 هبًئْ دسثبسٍ خؾًْت ػلیَ گی ُب ّ تجؼبت آى اهالع هیذُذ. هبًئْ هْاسد تسمیش ّ اػوبل خؾًْت ػلیَ گی ُب – کتک صدى ،دصدی ،تِذیذ ،تُْیي ،تدبّص خٌغی ،تسمیش ّاسػبة – سا خوغ ثٌذی هیکٌذ .لشثبًیبى ّ ؽِْد هیتْاًٌذ هْاسد سا اص هشیك تلفي ّ یب ایویل اػالم کٌٌذ.
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 هبًئْ ُش عبل ثب خوغ آّسی توبم اتفبلبت ّ اػالم آًِب ثَ اًظبس ػوْهی (ثذّى اػالم اعبهی ّ هؾخقبتافشاد) ثَ ًؾبى دادى زدن ػظین خؾًْت ػلیَ گی ُب پشداختَ ّ ساُکبسُبیی هتٌبعت تذّیي هی کٌذ .ایي اهش ثَ
ؽکل گیشی آهبسی دلیك کوک هی کٌذ.
 هبًئْ هْاسد تسمیش ّ اػوبل خؾًْت ػلیَ گی ُب سا گْؽضد هی کٌذ ّ ثش ػلیَ ًبچیض ؽوشدى خؾًْت ًبؽی اصُْهْفْثی ثش ػلیَ گی ُب هجبسصٍ هی کٌذ.
 هْاسد اػوبل خؾًْت سا اػالم کٌیذ! اگش ؽبُذ هبخشا ثْدٍ ایذ هب سا ثَ ػٌْاى ؽبُذ یبسی ًوبییذ. -تلفي  +40-30-216 33 36 :و meldestelle@maneo.de, www.maneo-fallmeldungen.de

مانئو روشنگری میکند
 هبًئْ دسثبسٍ خؾًْت ػلیَ گی ُب ّ تجؼبت آى اهالع هیذُذ. هبًئْ ثَ دسد دل ُب ّ هؾکالت ثغتگبى ّ ؽِْد لشثبًیبى سعیذگی هی کٌذ. مانئو ثب هؼنل ًبچیض ؽوشدى خؾًْت ثش ػلیَ گی ُب هجبسصٍ کشدٍ ّ تْخَ افکبس ػوْهی سا ثَ ایي هغئلَخلت هی ًوبیذ ،کَ خؾًْت ّ تسمیش تست ُیچ ؽشایطی لبثل لجْل ًیغت .هبًئْ گْؽضد هی کٌذ کَ کوبکبى ًیبص
فشاّاًی ثَ سّؽٌگشی ّ آؽٌبیی دس افکبس ػوْهی ّ دس هذاسط ثب ایي لجیل هؾکالت ّخْد داسد.
 هبًئْ ثب ثشگضاسی کالعِبی آهبدگی دفبػی ثب کوک پلیظ دس هشاکض آهْصؽی ّ تْمیغ ثشّؽْس ثَ پیؾگیشیهی پشداصد.
 هبًئْ ثب هشاخغ لبًًْی دس استجبه تٌگبتٌگ ثْدٍ ّ ثب اهالع سعبًی ثب ایي هؼنل هجبسصٍ هی کٌذ.www.maneo-toleranzkampagne.de

مانئو هماهنگ می کند
 هبًئْ اص زشکتِبی هشدهی ثشای دفبع اص زمْق ُودٌغگشاُب زوبیت هی کٌذ. هبًئْ ثب کوک ُوکبساى آهْصػ دیذٍ ّ هتخقـ ثشای ثَ ثوش سعیذى ایي تالؽِب فؼبلیت هی کٌذ. هبًئْ ثذّى کوک ُبی هشدهی ُشگض هْفك ثَ اًدبم پشّژٍ ُبی گًْبگْى ًوی ؽذ .کوک ُب ّ ُذایبی ًمذیؽوب هب سا دس ایي ساٍ پؾتیجبًی هی کٌٌذ.
ُ -ش عبلَ دس هشاعوی اص ُوَ ایي ػضیضاى کَ هب سا دس ایي ساٍ یبسی ًوْدٍ اًذ تمذیش ّ تؾکش هی ؽْد.

چَ کغی؟ چَ ّلت؟ کدب؟
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MANEO – The gay anti-violence project in Berlin (since 1990)  پشّژٍ مذ خؾًْت،ْهبًئ
ػلیَ گی ُب
Address: MANEO, c/o Mann-O-Meter e.V., Buelowstr. 106, 10783 Berlin
E-Mail address: maneo@maneo.de Homepage: www.maneo.de
Office Phone: 030- 217 532 13, Fax: 030-236 381 42
(Opening times: Monday 2-4 pm, and Thursday 11am-1pm)
Contact person: Mr Bastian Finke (Sociologist), MANEO-Project Manager
Contacts:

تلفي کوک امطشاسی

Advisory hotline: 030-216 33 36 (Lines are open from 5-7pm every day)
Fax: 030-236 381 42, E-Mail: info@maneo.de, Homepage: www.maneo.de
www.maneo-fallmeldungen.de
www.tag-gegen-homophobie.de
www.maneo-toleranzkampagne.de
Donations for MANEO!
Donation Account: Mann-O-Meter e.V.
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
For: MANEO / Victim Assistance
!مبالغ اهدایی قابل محاسبه در برگه مالیاتی می باشند

Important cooperation:
Association of victim support groups in Germany (ado)
German Equality and Welfare Union (DPWV) Regional Section Berlin
Prevention and Settlement fund Tempelhof-Schoeneberg (PAF)
Work shop of gay and emergency hotlines and gay anti-violence project in
Germany (ASAD)
Gay Weimart Triagle
Berlin Alliance Against Homophobia and Hate motivated Violence (AHV)

Board of Trustees
MANEO is an independent Project of and supported by Mann-O-Meter e.V.
Address: Mann-O-Meter e.V., Berlin’s gay information and advice centre (since 1985)
Bülowstrasse 106, 10783 Berlin
Phone: 030-2168008, Fax: 030-2157078
E-mail: info@mann-o-meter.de, Homepage: www.mann-o-meter.de
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