
مرد و زن برای مساوی حقوق  

است انسانیت هویت در تنوع بلکه گناه، نه و بیماریست نه بودن جنسه دو و جنسگرا هم . 

دورند به تبعیض از آلمان قانون در ها جنسه دو یا ها جنسگرا هم . 

شده قید ۲ و۱  بن ۳ پاراگراف آلمان اساسی قانون در  

- 

برابرند هم با قانون برابر در انسانها تمام .  

و تبعیض مورد سیاسی تفکرات یا دین تولد، محل زبان، نژاد، تبار، جنسیت، دلیل به نباید هیچکس  

بگیرد قرار ارجحیت یا . 

برابری قانون  

حمایت برتری یا تبعیض و آنها هویت از جدا جنسگراها هم و مردان زنان، انسانها تمام از قانون این  

 میکند

سکونت محل ، تحصیلت،شغل به برتری یا تبعیض بدون انسانها تمام که میکند تضمین قانون این  

باشند داشته دسترسی عمومی مکانهایی و  

جنسگراها هم برای پناهندگی  

دلیل به تولدشان محل کشور در وقتی باشند، پناهندگی حق دارایی آلمان در میتوانند همجنسگرایان  

غیر تحقیرهای حتی یا و فیزیکی یا مالی های جریمه به تهدید یا تعقیب مورد جنسی گرایشات  

شوند انسانی  

دیگر تکمیل و ذکر با باشدو تضاد در آلمان قوانین با تولدشان محل کشور قوانین که صورتی در  

داد پناهندگی درخواست آلمان در میشود،میتوان منتهی بشر حقوق نقض به که دلیلی  

کشورهای از که کسانی.باشد تناقض بدون و دقیق و قاطع باید اما شود ثابت نباید فرار و ترک دلیل  

تعقیب تحت کشور آن اصلی قوانین از غیر کشورشان در که شوند متذکر باید هستند متواری امن   

اند بوده  

را کشور از اخراج لغو درخواست ژنو از خاص درشرایط پناهندگی،میتوان درخواست رد صورت در  

 داد

تمامی حقوق از و برسانند ثبت به را خود مشترک زندگی میتوانند آلمان در مرد دو و زن دو  

کنند استفاده مزدوج همسران  

اجازه نیز او شریک ، آلمان دایم اقامت داری یا و اروپایی یا باشد آلمانی شهروند مقابل طرف اگر  

داشت خواهد را کشور این در کار و سکونت  

کنند قبول فرزندی به را کودکی حتی و باشند هم فرزند داری میتوانند جنسگراها هم  

و دهند تغییر شناسنامه در را خود جنسیت و نام قانون طبق آلمان در توانند می ها جنسیت دو  

نیست لزم پزشکی اقدامات یا و همسر از طلق اینکار برای  

کنید قرار بر ارتباط ها سرپرست با سوءال داشتن یا کمک به احتیاج صورت در  

است نکات این شامل ما مشاوره  



حضوری مشاوره  

ایمیل با یا تلفنی مشاوره  

محرمانه مشاوره  

میکنیم پیدا حل راه همکاری با و هستیم شنونده ما  

است رایگان مشاوره  

ها جنسیت دو و جنسگراها هم برای مشاوره  

beratung@sichtbar-mainz.de 

۰۱۷۴/۴۹۸۵۲۸۶ :تلفن  

ها جنسیت دو برای مشاوره  

 Petra. weitzel@dgti.org 

۰۱۵۱/۷۵۰۴۹۴۹۴ :تلفن  

گرا همجنس زنان برای مشاوره  

fz@frauenzentrum-mainz.de 

۰۶/۲۲۱۲۶۳ :تلفن  


