
Mirë se vini ! 
 
Ne shpresojmë që ju dhe familja juaj të ndjehet mirë këtu dhe te kaloni një jetë te suksesshme dhe te 
qetë.  Gjermania është një vend I huaj për ju. Prandaj,  ne duam tju ndihmojmë që të njiheni me vlerat, 
ligjet dhe rregulloret,  ne vendin tonë, në veçanti për gratë.  
Sipas Kushtetutës sonë çdo person është i lirë, të vetëvendosi. Nuk duhet të bëhen dallime sipas gjinisë, 
origjines,ngjyrës, fesë,besimit apo orientimit seksual. 
 
Gratë dhe burrat kanë të drejta të njëjta 
Por kjo është, si kudo, jo automatike. Për këtë arsye, ne ju japim gjithashtu disa informacione në mënyrë 
që të kontaktoni, dhe të merrni të drejtat që ju perkasin. 
 
Ju keni të drejtë të pavarur të azilit  
Rruga juaj në Gjermani fillon me procedurën e azilit në "Zyrat Federale për Emigracionin dhe Refugjatët 
"(BAMF).Ju zakonisht do të jeni vetëm pa burrin dhe familjen tuaj kur të intervistoheni, për detajet dhe 
arsyet e largimit.  
Është e rëndësishme që ju të specifikoni në këtë seancë të gjitha arsyet në detaje pse u larguat nga 
vendi juaj i origjinës. Arsyet për largimin nga familja janë të rëndësishme, por si një grua, ju mund të 
keni përvoja të veçanta me dhunën dhe diskriminimin. Do të jetë e vështirë për ju  ne këtë seancë për 
arsye personale.  
Arsyet e pavarura për shkak të cilave ju do të merrni si një grua një njohje mund te jenë, ndër të tjera : 
martesa e detyruar, prostitucioni I detyruar, përdhunimi,rrethprerja, prokuroria për shkelje të rregullave 
të kulturës, për shembull kod veshje. Akte të tilla mund të jenë kryer edhe nga qeveria ose të ju 
kërcënojnë, si dhe nga ana jo - shtetëror, në qoftë se agjencitë qeveritare nuk ofrojnë mbrojtje. 
Nëse ju e keni të vështirë të flisni për përvojat e juaja me një burrë, ju keni të drejtë që në këtë seancë 
të flisni vetëm me grua,kështu që me një dëgjuese dhe një përkthyese. Nëse ju doni këtë, duhet që të 
njoftoni në sondazhin e parë të BAMF ose bëni kërkesë me shkrim.  
Ka në shumë qytete konsulentë të pavarur për refugjatët, të cilët mund të ju këshillojnë dhe të ju 
mbështesin në proçesin tuaj : Pro Asyl, Diakonie, AWO, Caritas, Kryqi i Kuq dhe Këshilla për Refugjatë. 
Mbikëqyrësit apo ndihmësit vullnetarë në objektin tuaj mund të ju ndihmojnë të kontaktoni.  
 
Femrat vendosin për veten e tyre se si ato duan të jetojnë  
Kjo gjithashtu përfshin vendimin për të,kur dhe me kë ajo don të martohet. Çdo grua dhe çdo burrë ka 
të drejtë të divorcohet. Partneritete të njejtit seks janë të pranueshme. Kontracepsioni është për gratë 
dhe burrat e lejuar. Për këtë konsultohuni me një mjeke ose gjinekolog.  
Gratë janë të lejuara për të studiuar apo për të mësuar një zanat. Ato marrin përgjegjësi, jo vetëm në 
familje por edhe në shoqëri.  
Ato e vendosin vetë nesë duan të punojnë apo jo, dhe ju lejohet të kenë paratë e tyre dhe një llogari të 
tyren në bankë.  
Gratë dhe burrat ndajnë përgjegjësite familjarë. Të dy prindërit, nëna dhe babai janë njësoj përgjegjës 
për edukimin dhe kujdesin e fëmijëve. Vajzat dhe djemtë shkojnë në shkollë se bashku dhe marrin të 
njëjtin udhëzim. 



Fëmijët kanë të drejtë për edukim jo të dhunshëm. Kush rreh fëmijët, burgos apo mohon qasjen në 
arsim është një vepër penale.  
Në çdo qytet ka qendra të këshillimit për gratë, ku ato mund të drejtohen. Më pas mund të pyesni 
ndihmësit tuaj.  
Në lidhje me pyetjet për familjen dhe edukimin, ekziston Zyra Rinore  (Jugendamt), e cila do ju këshillojë 
dhe ndihmojë. Për më tepër ju ofrojnë këshilla emigrimi, japin informacione dhe mbështetje në çështjet 
praktike të jetës në Gjermani, për shembull, gjatë regjistrimit të fëmijëve në shkollë ose në subjektin e 
sigurimeve shoqërore.  
 Ndihmë për diskriminimin racor, mund të merrni në Agjensinë Kundër Diskriminimit duke kontaktuar 
në numrin e telefonit 030 18555 1865. 
Kontaktet seksuale janë të lejuara vetëm nëse të gjitha palët pajtohen. "Stop" juaj, ose "Jo" duhet të 
respektohet nga të tjerët. Komentet mbi trupin tuaj apo kërkesat  ndërhyrese për favore seksuale do të 
merren të vërteta si ngacmime dhe nuk tolerohen. 
Çdo formë e dhunës kundër grave, duke përfshirë brenda dhe martesën është e  ndaluar. Përdhunimi 
martesor dënohet.  
Në qoftë se ju ndiheni e kërcënuar nga një njeri i huaj ose privat ,telefononi policinë në numrin 110. 
Policia është aty për tju mbrojtur ju dhe vjen sa më shpejt të jetë e mundur tek ju. Pyetni fqinjët dhe 
njerëzit në afërsinë tuaj për ndihmë, deri sa policia të mberrijë. 
Në Gjermani ekziston një "Ndihmë Telefoni kundër dhunës ndaj grave "(Hilfetelefon Gewalt gegen 
Frauen), e cila mund të arrihet nga çdo vend nën numrin 08000 116 016. 
Në këtë numër ju këshillojnë gra të tjera - edhe në gjuhën tuaj amtare, duhet të sqaroni në cilën gjuhë, 
në mënyrë që të konsultoheni më një përkthyese të përshtatshme. Ajo do të jetë në gjendje të ju 
ndihmojë ju dhe fëmijët tuaj,nëse është e nevojshme për të akomoduar, madje edhe në një apartament 
të fshehtë me gra të tjera dhe fëmijë, të kërcënuar nga dhuna ,ku shkelësit nuk mund të ju gjejnë.  
 
Shtatzania  
Nëse jeni shtatzënë, ju keni shumë qendra këshillimi për këshilla dhe mbështetje praktike në anën tuaj.  
Ka një linjë telefonike për gratë shtatzëna në nevojë, ju mund të telefononi nga kudo në numrin  
08000 40 40020. 
Ju mund të bisedoni hapur për çdo gjë që ju shqetëson, sepse këshilltarët janë të betuar për fshehtësi. 
Këto do të ju japin adresat ku ka qendra këshillimi në afërsi në qytetin tuaj. Pastaj ju mund të bisedoni 
personalisht grua me grua. 
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