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Home 
 خانه

 
  سالم آیا مجبور شده ای از وطنت فرار کنی یا اون رو ترک کنی و االن درهامبورگ هستی ؟

 خوش آمدی ! ما منتظر دیدار تو هستیم. Refugee-Sisters به
تو یک زن هستی و به زن ها عالقه داری یا به هر دوجنس گرایش داری ؟ پس به اینجا خوش آمدی ! تو با جنسیتی که هنگام 

 تولد نام گذاری شده ای خودت را تعریف نمیکنی ؟ پس به اینجا خوش آمدی ! 
مان داشته ای و شاید حتی خسته کننده وخطرناک . این جا قطعاً برای خیلی چیز های تازه ای وجود حتماً راه طوالنی ای تا آل

دارد . شاید همه چیز را متوجه نمی شوی یا خیلی چیز ها هنوز نگرانت میکنند .احتماالً شرایط زندگی خوبی نداری، تو در یک 
ساتت چیزی بدانند وگرنه اذیتت میکنند ؟ آیا تو بچه هایی داری که کمپ زندگی میکنی ؟ اقوام و یا شوهرت نباید در مورد احسا

 دوستشان داری ولی همچنین برای خودت یک زندگی شخصی و آزاد می خواهی ؟
هنوز اجازه ی اقامت نداری ؟ تا بتونی اینجا  یک زندگی جدیدی را برای خودت بسازی مراحل زیادی باقی مانده ؟ گاهی اوقات 

 تت ، ترس هایت و نگرانی هایت تناا حس میکنی ؟خودت را با سؤاال
دوست داری زبان آلمانی یاد بگیری ؟ میخواهی ورزش کنی؟ دلت میخواهد جاهای دیدنی را ببینی و هامبورگ را بشناسی؟  

 فرهنگ مردم برایت جالب است یا آیا می خواهی خودت چیزی بنویسی ، برقصی ، نقاشی کنی ، موزیک اجرا کنی؟
 ست داری در هامبورگ با کسانی مالقات کنی که همانند تو احساس میکنند یا سلیقه ی مشابه دارند ؟ خیلی دو

 ! ما از آشنایی با تو خوشحال می شویم . Refugee-Sistersخوش آمدی به 
 

  



Wer wir sind 
 ، ما که هستیم

وما در خانواده هایمان خواهر هایی که ما را حمایت کنند نداشته ایم . اما در ریفیجی سیسترز ما می توانیم همه ی ما ها لز
 . برای هم خواهر هایی که همیشه آرزویش را داشته ایم باشیم

 . خواهرها  می توانند به یکدیگر کمک کنند ، خواهر ها می توانند از یک دیگر یاد بگیرند
یکدیگر شباهت دارند ولی همزمان بسیار با هم تفاوت دارند ، همه ی خواهر ها می توانند همدیگر را در خواهر ها خیلی به 

آغوش بگیرند ، می توانند با هم بخندند و خوش بگذرانند . خواهر ها به حرف های هم گوش می دهند و می توانند به یکدیگر 
بول می کنند . خواهر ها حتی وقتی با هم هم عقیده هم نباشند به اعتماد کنند . خواهر ها همدیگر را همانطور که هستند ق

 . یکدیگر احترام می گذارند
خواهر ها رازدار هستند : بنابراین هرچه که برای ما تعریف می کنی یا برای ما می نویسی به گوش هیچکس نخواهد رسید . 

خواهشمندیم که تو هم این ها را برای هیچکس تعریف  دیگران مطلع خواهی شد ،  ما از تودر جلسات تو هم ار داستان های 
صورت ما می توانیم احساس امنیت کنیم و به یکدیگر اعتماد کنیمنکنی . تناا بدین   . 

 . به جلسات مالقات ما بیا ومارا بشناس
ما برای بسیاری از سواالت احتمالی در سایت های زیر اطالعت و آدرس هایی را به همراه هم قرار داده ایم . ما این 

 . اطالعات را به طور مداوم به روز رسانی می کنیم
تو میتوانی هر زمانی که پیشناادی داشتی یا اطالعاتی الزم داشتی به ما ایمیل بزنید . پس بدین طریق می توانی با ما در 

 .ارتباط باشی
  



 

Regenbogen 
 رنگین کمان

همه ی ما انسان هستیم ، رنگی و متفاوت . ما در طول زندگی به جلو می رویم و تغییر می کنیم . هر احساسی ، هر نوعی از 
بودنعشق از بین رنگ های رنگین کمان زیباست و الیق   . 

اکثر افراد و مذاهب چه در مسیحیت ، چه در یاودیت و چه در اسالم و چه در بقیه ی ادیان به طور سنتی عقیده دارند که  
فقط دو جنسیت وجود دارد و آن دو جنسیت هیچ گاه تغییر نمی کنند و عشق تناا بین دو جنسیت تعریف شده مجاز است : بین 

 . مرد و زن
آن ها جات گیری و حفاظت را فراهم می کنند و جتماعی و دینی گاهی به نظر مفید می رسند چون قوانین و ارزش های ا

گاهی محدود کننده به نظر می رسند چون از شکوفایی ما جلوگیری می کنند . بعضی ها به طور کامل از مذهب روی بر می 
ادیان به طور ضمنی تفاسیر بازتری وجود دارد . گردانند ، چون دین برایشان به مثابه زندان است اما همچنین در همه ی 

هنگامی که انسان می خواهد ایمان خود را حفظ کند آنجا ممکن است دین و احساسات شخصی را با هم مطابقت داد و با 
 . یکدیگر جشن گرفت

 . اگر دوست داری بدانی چه گروه هایی در آلمان برای دین و ال جی بی تی آی وجود دارد می توانی اینجا کلیک کنی
برخی از ما هم در محیطی زندگی می کنند ، می کردند که در آناا دین و یا اجتماع بسیار سختگیر و محافظ کار هستند ، در 

چنین موقعیت هایی اگر انسان این قوانین را زیر پا بگذارد به سرعت بیمار ، خطاکار غیر عادی ، عصبانی و یا گناه کار تلقی 
انسان نتواند یا نخواهد خود را پناان کند ، احتماال از طریق خانواده ی خود مجازات خواهد شد . در برخی می شود . پس اگر 

  . جوامع انسان ها حتی از طریق دولت آزار و اذیت و یا تادید به مرگ می شوند
 . همه ی این ها نه تناا در کشور های مسیحی بلکه همچنین در کشور های مسلمان هم وجود دارد

بسیاری از کشور های دیگر استدر آلمان موقعیت های قانونی آزاد تر از   . 
  . برای اطالعات به روز رسانی شده راجع به حقوق زنان / ال جی بی تی آی اینجا را کلیک کنید

ن کمانی تو وجود داردآزادسازی تمام احساسات و افکار رنگی در ریفیجی سیسترز یک فضای امن برای  . 
برای سواالتی که می توانند ایجاد شوند . در کنار ما می توانی اطالعاتت را با  مکانی است برای شادی های رنگی و همچنین

 . دیگران به اشتراک بگذاری و برای راهت هم همیاریه مناسبی پیدا کنی
 شاید در طول زندگی خیلی وقت ها ترجیح دادی نا مرئی

ا در خطر نیفتیباشی ت    
  !تو در اینجا می توانی با تمام رنگ هایت مرئی باشی

 . خواهر ها می توانند راز ها را نگه دارند . هرچه که تو نشان دهی یا تعریف می کنی به هیچکس انتقال پیدا نخواهد کرد

  



TREFFEN/TERMINE 
رار مالقات/زمان مالقاتق  
 

ر اینجا  ما از آشنایی با تو خوشحال هستیم . اگر تو راهنمایی یا کمکی الزم داشته باشی ما تو را کمک خواهیم کردد  . 
 خواهر ها راز نگه دار هستند ، این یعنی هر چیزی که تو برای ما تعریف میکنی یا برای ما می نویسی به هیچکس انتقال پیدا نمی کند . در

های دیگران مطلع خواهی شد ، ما از تو خواهش مندیم که تو هم این ها را برای هیچکس تعریف نکنی . تناا به این  جلسات تو هم از داستان
 .صورت ما می توانیم احساس امنیت کنیم و به یکدیگر اعتماد کنیم

می توانی برای اتفاقات زندگیت  تو میتوانی به ما هر چیزی که دوست داری بگویی و هر سؤالی راجع به مساءل   زندگیت بپرسی و همچنین
 . هم کمک بگیری

راجع اگر نامه هایت را متوجه نمیشوی یا تناایی نمیتوانی جواب دهی آناارا همراه خود بیاور و همچنین زمانی که اطالعاتی نیاز داری، مثالً 
وانی فوتبال بازی کنی ، از ما بپرسبه جاب سنتر و یا برای ثبت آدرس یا برای افتتاح کردن حساب بانکی یا محلی که آنجا میت  . 

 . حتی برای قرار های مام اداری ما میتوانیم تالش کنیم تا کسی را پیدا کنیم که همراهی ات کند
 دوبار در ماه در یک مکان مطمِءن  و دوستانه با هم مالقات میکنند  . . اتاقی که ما در آن یکدیگر را مالقات میکنیم یک خانه ی کامالً  

) بی طرف ( است . از بیرون خانه امکان شناسایی خانه به عنوان فضای ال جی بی تی آی وجود ندارد ، نه هیچ تابلویی نه هیچ پرچم   خنثی
 ... رنگین کمانی و یا

 
قیق تر اطالع پیدا کنیخالصه باالخره شروع شد ! می توانی به جمع ما بپیوندی و به مالقات های ما بیایی ! لطفاً ابتدا با ما تماس پیدا کن تا د  . 

 یک  مالقات برای خانم های لزبین و بی سکشوال و کوییر در یک مکان امن وجود دارد . آنجا میتوانی با دیگران تبادل اطالعات کنی ، و یا
کنیمحتی فقط چای بنوشی و ریلکس کنی . اگر سؤال و یا مشکلی داری در آنجا به تو کمک می   . 

 
 

کنجکاو شدی ؟ حتماً به ما سر بزن و جمع را با نظراتت و پیشنااد هایت روشن کن . لطفاً قبلش با ما تماس پیدا کن تا از مکان و زمان مالقات 
 . بعدی اطالع  پیدا کنی

به صفحه ی فیسبوک ما سر بزن تا در جریان موضوعات و جشن هایی که برای مالقات بعدی برنامه ریزی شده قرار بگیری . البته تو 
هر زمان یک قرار مالقات شخصی بگیری میتوانی  . 

 آیا کسی را الزم داری تا تو را از کمپ وردارد و برگرداند ؟
چ پولی برای بلیط نداری ؟آیا هی  

 آیا کسی را نداری تا وقتی به دیدار ها می آیی از فرزندانت مراقبت کند ؟
 ...و

 ! با ما تماس پیدا کن ، ما راه حلّی پیدا خواهیم کرد
 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/Refugee-sisters-a-space-for-lesbian-bisexual-trans-intersex-refugees-196985624287047/


Unterstützerin 
 پشتیبانی

و می خواهی ریفیجی سیسترز را پشتیبانی کنی ؟ آیا تو می خواهی کمک تو می خواهی به عنوان پشتیبان در ریفیجی سیسترز فعالیت کنی ؟ ت
برای شاریه ی کالس زبان ، هزینه ی مراقبت کودک ، یک اتاق در خانه ات و یا لوازم الزم روزمّره  پیشنااد کنی ؟ تو می توانی ترجمه 

اد دیگری داری و یا ایده های بیشتر و باتری برای کار یک همراه داشته باشی ؟ اصال پیشناجات کنی ؟ می خواهی برای رفتن به اداره 
 ریفیجی سیسترز داری ؟

 .این عالیه ! ما منتظر تو بوده ایم با ما در تماس باش
 
   



KONTAKT 
 تماس با ما

 
در صفحه ی پایین برای تو جمع آوری کرده ایمهمچنین نکات و آدرس هایی ما سؤاالت عملی بسیاری و   . 

ما خیلی خوشحال میشویم اگر با ما تماس برقرار کنی ! می توانی هر زمانی که اطالعات دقیقی نیاز داری و یا می خواهی چیزی بدانی  برای 
 . ما ایمیل بزنی و صفحه ی فیس بوک ما را ببینی

 
انیم جواب بدهیم . لطفاً چند روز صبر اگر به زبان عربی ، فارسی ، دری و یا روسی برای ما بنویسی مقدار بیشتری طول می کشد تا ما بتو

 . کن . ما تمام تالشمان را می کنیم تا سریع جواب دهیم اما ما فقط یک گروه کوچک هستیم و روزی بیست و چاار ساعت آنالین نیستیم
 همچنین در صورتی که می خواهی به عنوان پشتیبان با ما همکاری کنی یا می خواهی حمایت مالی کنی ، طبیعتاً می توانی با ما تماس بگیری

. 
Refugee sisters 

info@refugee-sisters.hamburg 
0049-1575 - 9617503 

Tel. 0049-40 - 95008788 
   

https://www.facebook.com/Refugee-sisters-a-space-for-lesbian-bisexual-trans-intersex-refugees-196985624287047/
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INFORMATIONEN 
 اطالعات

 
. ما آدرس های بسیاری را جمع  مختلف طبقه بندی کرده ایمبرای اینکه سریع تر راه خودتان را پیدا کنید ، ما اطالعات را به قسمت های 

 . آوری کرده ایم ، اما شاید هنوز چیزی کم باشد
برای تو چه چیزی مام است ؟ شاید خودت آدرس های خوب بیشتری داری... با ما تماس بگیر و پیشنااد بده که چطور می توانیم صفحه ی  

 . خودمان را باتر کنیم
تی راجع به موضوع پناهندگی و یا حقوق اقامتی داری می توانی با کمال میل با ما تماس بگیری . اما اینجا هم اطالعات به درد اگر اگر سؤاال

بخور زیادی را راجع به حقوق اساسی ، مشاوره ، انقضای مصاحبه ها و همراهی ممکن برای روند پناهندگی به زبان های مختلف پیدا می 
 . کنی

 . اگر می خواهی در هامبورگ خودت را وفق دهی و هدایت کنی ، می توانی با ما در تماس باشی
برای اینکه بتوانی هر چه سریع تر تعدادی از مکان های مناسب راجع به سالمتی ، محافظت مقابل خشونت کودکان و فرهنگ پیدا کنی ، 

 . آدرس هایی را در زندگی در هامبورگ برای تو گردآوری کرده ایم
 . اگر در شار دیگری زندگی می کنی . شاید کسی را الزم داری که در نزدیکی تو باشد، می توانی با ما تماس .بگیر ی.

 ...پس اینجا اطالعات سازماناای ال جی بیتی آی در آلمان را پیدا میکنی
 

اگر تو در یک کشور اروپایی دیگری هم هستی می توانی با ما ارتباط برقرار کنی ... اما شاید خوب باشد که بدانی که چه سازمان هایی در 
 . آنجا وجود دارد . اینجا یک مرور کلی برال بی جی تی آی  در اروپا پیدا می کنی

 
 . اگر االن این وبسایت را می خوانی و در یک کشوری خارج از اروپا هستی می توانی با کمال میل با ما ارتباط برقرار کنی

 . اما شاید نیاز داری که در همانجا ، در کشور یا منطقه ی خودت با کسی تماس پیدا کنی
 .اینجا آدرس سازمان های ال بی جی تی آی  دور دنیا را پیدا می کنی

 
  



ASYLVERFAHREN 
 روند پناهندگی

 
شانس خوبی در روز پناهندگی داشته باشی ، باید قبلش تمام اطالعات مام را دریافت کرده باشی . اگر تو بدلیل  برای اینکه

گرایشات جنسی ات می خواهی درخواست پناهندگی بدهی ، در اولین مصاحبه ات ، به آن اشاره کن چون آنوقت برای 
دمصاحبه ی دوم سریعاً یک بخش تخصصی در بمف مسئول خواهد بو . 

 .همچنین مترجمان این بخش راجع به موضوع ال جی بی تی آی متخصص هستند
 ! قبل مصاحبه ی دقیق دوم حتماً اول از یک وکیل توصیه های مام را دریافت کن

اینکه در وطن تو به طور رسمی بر علیه هم جنس گرایی قوانینی وجود داشته باشد فرق بزرگی ایجاد خواهد کرد ، به عالوه 
تو با ویزای شنگن از یک کشور اروپایی دیگر وارد شده باشی نقش تصمیم گیرنده ای ایفا خواهد کرد . همچنین اینکه اینکه 

استدر کجا اثر انگشت داده ای یا اصالً اثر انگشت داده ای بسیار مام   . 
کلی داری ما به تو کمک می ما می توانیم وکالی با تجربه ای را به تو معرفی کنیم و همچنین اگر در پرداخت دستمزد مش

کنیم . اگر تو نمی خواهی به تناایی به جلسه ی مصاحبه بروی ، ما برای تو یک همراه پیدا میکنیم . اگر در روند پرونده ی 
 . پناهندگی به پشتیبانی و کمک نیاز داری می توانی با کمال میل با ما ارتباط برقرار کنی

زیادی راجع بع روز پناهندگی را اینجا می توانی پیدا کنی اطالعات   : 
ما برای تو نکاتی با اطالعات جامع راجع به مبانی قانونی و مراحل متفاوت آن و بویژه راجع به مصاحبه ی دوم در روند 

 . پناهندگی و آدرس مرکز مشاوره گرداوری کرده ایم
 

 اصول اولیه ی قانونی
ختلف را اینجا می توانی پیدا کنیاطالعات به زبان های م  . 

https://www.queerrefugeeswelcome.de/de/asyl-und-andere-schutzformen-deutschland 
https://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht.html 

 
 دومین مصاحبه

 اینجا یک راهنما به زبان هاب مختلف پیدا می کنی
https://www.asyl.net/view/detail/News/information-zur-anhoerung-im-asylverfahren 

 
ای که راجع به پناهندگی در هامبورگ اطالع رسانی می کنند : مراکز مشاوره ی کلیساییمراکز مشاوره    

http://www.fluchtpunkt-hh.de/ 

https://www.diakonie-hamburg.de/de/rat-und-hilfe/migration/ 

http://hamburgasyl.de/ 

 
 

 مراکز مشاوره ی دیگر در هامبورگ
http://www.fz-hh.de/index.php 

http://cafe-exil.antira.info/angebot/beratung-begleitung/ 

 

Email: frauen@rlc-hh.de  

https://rlc-hh.de/de/refugee-law-clinic-in-hamburg/ 
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http://hamburgasyl.de/
http://www.fz-hh.de/index.php
http://cafe-exil.antira.info/angebot/beratung-begleitung/
mailto:frauen@rlc-hh.de
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Womens/LGBTI RIGHTS 
 حقوق خانم ها

1918از سال  در آلمان خانم ها اجازه ی رأی دهی دارند ، از سال   1958 میتوانند بدون اجازه ی شوهر کار کنند . قبل از  
1974سال  سقط جنین بدون اجازه ی  شوهر غیر قانونی بوده است . خانم ها تازه از سال   1977 میتوانند با حقوق برابر  

باشند . از سال مانند مردان حق طالق داشته  1996 هم جنس گرایی در آلمان دیگر جرم نیست . تازه از سال   1996 خانم ها  
 . هم در آلمان میتوانند همسر خودشان را در صورت اعمال خشونت گذارش کنند

2001در سال  حق در آلمان عنوان زندگی خانوادگی مشترک بین لزبین و گی ها به ثبت رسیده است ، این عنوان بسیاری از 
 . و حقوق ها را در بر می گیرد ، اما نه دقیقا  مسأله ی ازدواج

2006از سال   در آلمان قانون ضد تبعیض وضع شده است . این قانون هر گونه تبعیض به دالیل نژادی ، قومی نژادی ،   
 . جنسیتی ، مذهبی و یا نگاه جمانی ، معلولیت و یا هویت جنسی را ممنوع می کند

2017از سال  زبین ها و گی ها می توانند در آلمان به طور رسمی ازدواج کنند و حقوق برابری با انسان های ل 
 . هتروسکشوال دارند ، مثالً می توانند کودک به سرپرستی بگیرند

 
 .اینجا میتوانی مقاله مامی راجع به حقوق زنان  و حقوق ال جی بی تی آی و راجع به قانون غیر تبعیض در آلمان پیدا کنی

 
 …. حقوق زنان

https://www.der-paritaetische.de/service-navigation/suche/suchergebnis/rechte-fuer-
alle-frauen/?cHash=6832709df9190c12367e439d7f546c76&L=0 

 
http://www.frauenrechte.de/online/images/downloads/allgemein/TDF_Flyer_Women_M

en.pdf 
 

 LGBTI...حقوق
https://www.queerrefugeeswelcome.de/system/files/document/Broschu%CC%88re-

Gleichberechtigung_0.pdf 
 

 .... قانون غیر تبعیض
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SiteGlobals/Forms/Publikationssuche/Publikati
onssuche_Formular.html?nn=6560636&cl2LanguageEnts_Themenbereich=publikation

eninanderensprachen 
 

http://adb-hamburg.de/read 
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http://adb-hamburg.de/read


LEBEN IN HAMBURG 
 زندگی در هامبورگ

 
 آموزش

www.flaks-zentrum.de/index.php 

www.hamburgfuerfrauen.de/portfolio/arbeit-beratung-zum-beruf-und-weiterbildung 

 
المتس  

همچنین اگر نیاز به آدرس دکتر های خوب داری می توانی هر زمانی به راحتی از ما بپرسی که ریفیجی سیسترز به چه 
 . کسانی مراجعه می کنند

 
نزل شما می آیند . پایین در وبسایت می شود اطالعات آگای ها به زبان های گدوه سالمت زنان برای پناهجوهای خانم به م

 .مختلف دانلود شود

www.wht-hh.org 

 
 مشاوره برای حاملگی ناخواسته ، جنسیت ، پیشگیری

www.familienplanungszentrum.de 

 
 به طور مثال مشاوره روانی ، همچنین برای مشکالت در مشارکت ، مشکالت روحی روانی

www.biff-eimsbuettel-altona.de 
 

 مشاوره برای ترنس ها

www.transberatung-nord.de/beratungsangebote 
 

 حفاظت در مقابل خشونت
با آدم های دیگر در خانه ات مشکل داری ؟ با خانواده ات یا شاید شوهرت ؟ تحدید میشوی یا کسی در خانه رفتار 

با تو دارد ؟ در اینجا می توانی از این مساءل طعریف کنی و ما آن را به هیچ کس دیگری نخواهیم گفت پرخاشگرانه  
ما با تو هم فکری می کنیم که چه کاری می توانی انجام دهی و به تو نشان می دهیم کجا و چه گونه پشتیبانی می توانی پیدا 

خشونت کمک کنند را می شناسیم ، همچنین ما با وکالی حقوقی کنی ما بسیاری از پروژه هایی که می توانند راجع به 
 . همکاری می کنیم که می توانند برای تو مناسب باشند

 اگر دیگر در خانه احساس امنیت نمی کنی ما جایی را پیدا می کنیم که از تو باتر محافظت شود
 : کمک در مورد خشونت را سازمان های زیر در هامبورگ پیشنهاد می کنند

www.verikom.de/gewaltschutz/savia 
 

 کمک و پشتیبانی در مکان اقامتی امن و پناانی مثال در صورت خشونت در رابطه
www.24-7-frauenhaeuser-hh.de 

 
ورد تجاوز جنسیمشاوره در م  

www.frauennotruf-hamburg.de 
 

 مشاوره در مورد خشونت و ازدواج اجباری
www.ikb-lale.de 

 
 مشاوره در مورد فحشای اجباری ، تجارت زنان

www.koofra.de/https://www.koofra.de 
 

 مشاوره و پشتیبانی در مورد سو استفاده ی جنسی از دختران
www.dolledeerns-fachberatung.de 

www.allerleirauh.de/index.php 
 

 کودکان ، والدین رنگین کمانی

http://www.flaks-zentrum.de/index.php
http://www.hamburgfuerfrauen.de/portfolio/arbeit-beratung-zum-beruf-und-weiterbildung/
https://www.wht-hh.org/
http://www.familienplanungszentrum.de/
http://www.biff-eimsbuettel-altona.de/
http://transberatung-nord.de/beratungsangebote/
http://www.verikom.de/gewaltschutz/savia
http://www.24-7-frauenhaeuser-hh.de/
http://www.frauennotruf-hamburg.de/
http://www.ikb-lale.de/
https://www.koofra.de/
http://www.dolledeerns-fachberatung.de/
http://www.allerleirauh.de/index.php


ilse.hh@lsvd.de 
ilse-hamburg@yahoo.de 

www.lsvd.de/lebensformen/lsvd-familienseiten.html 
https://ilsehamburg.wordpress.com 

 
 دختران ، خانم های جوان

www.dolledeerns.de 
 

ها ( برای لزبین ها ، بی سکشوال ها و ترنس جندر هایک پیشنااد ویژه )مشاوره ، جلسه، مناسبت   . 
www.junglesbenzentrum-hamburg.de 

 
 

 کالس زبان ها
http://cafe-exil.antira.info/angebot/deutschkurs 

www.amnestyforwomen.de/english 
www.ikb-integrationszentrum.de 

www.frauenprojekt.com/de 
www.hamburgfuerfrauen.de/portfolio/deutsch-lernen 

 
 مااجرین _ سازماندهی

www.damigra.de/mut-projekt 
https://facebook.com/DaMigra 

Hamburg@damigra.de 
www.amnestyforwomen.de/english 

www.hamburgfuerfrauen.de/portfolio/cafe-kultur 
 

 فرهنگ ، اوقات فراَغت ، جشن
 موزیک

www.frauenmusikzentrum.de 
 

 خوانندگی گروهی
https://regenbogenchorhamburg.wordpress.com/termine 

 
 جشن رقص برای خانم ها

http://haus-drei.de/projekt/tanzveranstaltungen-fuer-frauen 
 

برای خانم ها مکان مالقات  
www.flaks-zentrum.de/index.php 

www.intervention-hamburg.de/epages/61304227.sf/de_DE/?ObjectPath=Categories 
 

 فیلم
www.lsf-hamburg.de/english-info.html 

 
 ورزش

رت لزوم ممکن جامعه ی ورزشی گی _ لزبین . یک مشارکت با تخفیف یا مجانی در کالس هایی برای افراد پناهنده در صو
 . می باشد ، لطفا سوال کنید

www.startschuss.org 
 

 دیگر گروه های ال جی بی تی آی در هامبورگ
https://queer-refugees-support.de 

www.intervention-hamburg.de 
www.mhc-hh.de 

mailto:ilse.hh@lsvd.de
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http://hamburg.lsvd.de 

 
 

شوالمالقات برای افراد بی سک  
www.bigaystammtisch.de 

 
 مشاور و پشتیبانی در صورت تبعیضی
http://adb-hamburg.de/read 

 
 مشاور و پشتیبانی برای ترانس ها

https://transberatung-nord.de/beratungsangebote 
 

 مشاور و پشتیبانی برای اینتر سکس ها
http://hamburg.im-ev.de 

https://de-de.facebook.com/Intersexuelle-Menschen-eV-503988872977658 
  

http://hamburg.lsvd.de/
http://www.bigaystammtisch.de/
http://adb-hamburg.de/read
https://transberatung-nord.de/beratungsangebote
http://hamburg.im-ev.de/
https://de-de.facebook.com/Intersexuelle-Menschen-eV-503988872977658


LGBTI IN DEUTSCHLAND 
جی اتی آی در آلمان آال بی  

 
در آلمان با موضوعات مختلف پیدا میکنی راجع زندگی اینجا اطالعات فراوانی  

 
های کل آلمانهای پروژهوبسایت  

www.women-in-exile.net/en 
http://refugee-pride.org 

 
تی به زبان روسی برای آال جی بی    

http://www.quarteera.de 
https://www.facebook.com/Quarteera 

 
 اطالعات راجع به موضوعات مختلف برای پناهجوها

http://www.refugeeguide.de/ 
https://myradiostream.com/station/flashplayer.php?s=s29&p=11704 

Refugee Radio 
 

های آنهارها و شهبررسی تمام ایالت  

www.queer-refugees.de 
 

Baden-Württemberg 
refugees@netzwerk-lsbttiq.net 

www.netzwerk-lsbttiq.net 
 

Bayern 
info@letra.de 
www.letra.de 

 
Berlin 

https://lesmigras.de/lesmigras-home.html 
http://www.gladt.de/seite/238931/%C3%BCber-uns.html 

www.transinterqueer.org 
www.miles.lsvd.de 

 
Niedersachsen 

https://queer-refugees-niedersachsen.de 
 

Saarland 
lgbtirefugeessaar@gmail.com 

 
Sachsen 

refugees@csd-dresden.de 
www.csd-dresden.de 
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LGBTI in Europa 
رال بی جی تی آی  در اروپاب  

در اروپا در بسیاری از کشورهای مختلف پیدا میکنی های زیادی راجع به زندگیاینجا لینک  
 

Albania: 
http://www.pinkembassy.al 
http://www.aleancalgbt.org 

 
Armenia 

http://guarantee-ngo.blogspot.de 
http://www.pinkarmenia.org/en 

http://rightsidengo.com 
http://www.swv.am/index.php/en 

 
Azerbaijan 

http://www.nefeslgbt.org 
 

Belgien 
http://rainbowhouse.be/en/thematique/asylum-migration 

 
Bosnien-Herzegowina 

http://soc.ba 
http://fondacijacure.org 

 
Bulgarien 

http://www.bilitis.org 
http://sofiapride.org 

 
Dänemark 

https://www.lgbtasylum.dk 
 

Estland 
http://www.lgbt.ee 

http://seky.ee 
 

Finnland 
http://seta.fi/asylum 

 
Frankreich 

https://ardhis.org/WP3 
https://www.centrelgbtparis.org 

 
Georgien 

http://identoba.ge 
http://www.women.ge 

 
Griechenland 

http://www.oocities.org/sympraxis/index-en.html 
http://www.colouryouth.gr/en 

http://lesbianbimafia.blogspot.de 
http://thessalonikipride.com/en 
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Großbrittannien 
https://uklgig.org.uk 

http://www.petertatchellfoundation.org/asylum-advice-for-lgbt-refugees 
https://microrainbow.org 

https://imaanlondon.wordpress.com  
(LGBTQ Muslim Charity) 

 
Island 

https://www.samtokin78.is 
 

Irland 
http://www.outhouse.ie 

http://belongto.org 
https://www.facebook.com/NoiseIreland 

 
Italien 

info@arcigay.it 
http://www.arcilesbica.it 

http://www.risorselgbti.eu 
 

Kosovo 
http://cel-ks.org 

 
Kroatien 

http://www.lori.hr/hr 
https://www.facebook.com/RispetLGBT 

http://zenskasoba.hr 
http://www.zagreb-pride.net/hr 

http://www.kontra.hr/cms 
https://www.voxfeminae.net 

 
Lettland 

https://www.facebook.com/mozaikalv 
 

Litauen 
http://www.lgl.lt 

http://www.tja.lt/index.php/lt 
http://zephiroplatform.wixsite.com/main 

 
Luxemburg 

http://www.gay.lu 
 

Mazedonien (Republik) 
https://www.womensalliance.mk 

https://en-s-front.weebly.com 
http://lgbti.mk 

http://lgbtunited.org 
 

Malta 
http://www.maltagayrights.org 

 
Moldavien 
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https://gdm.md 
 

Montenegro 
http://lgbtprogres.me/en 

http://queermontenegro.org 
http://www.montenegro-gay.me 

 
Niederlande 

http://www.embracepink.nl 
https://www.cocamsterdam.nl/en 
http://switchboard.coc.nl/english 

 
Norwegen 

https://foreningenfri.no 
 

Österreich 
https://dievilla.at/asyl 

Portugal 
http://ilga-portugal.pt/actividades/gaps.php 

 
Rumänien 

http://www.eusunttu.ro 
http://www.acceptromania.ro 

 
Russland 

http://comingoutspb.com/en/en-home 
https://www.msk-stimul.eu 

https://lgbtnet.org 
http://krilija.sp.ru/en/index.html 

 
Serbien 

https://dasezna.lgbt 
http://www.labris.org.rs 

 
Slovakei 

http://www.saplinq.org 
https://ganymed.webnode.sk 

http://inakost.sk 
 

Slowenien 
http://www.dih.si 

https://legebitra.si 
http://www.ljudmila.org/lesbo 

 
Spanien 

http://www.acathi.org 
ARCOPOLI (LGTBI Vereinigung) 

http://arcopoli.org  
buzon@arcopoli.org  

Fundación La Merced (LGTBI- freundlich) 
http://www.lamercedmigraciones.org  
lamerced@lamercedmigraciones.org 
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Red Acoge (LGTBI- freundlich) 
http://www.redacoge.org  

acoge@redacoge.org  
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (LGTBI- freundlich) 

https://www.cear.es 
Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid (LGTBI Service der Stadtregierung von 

Madrid) 
www.madrid.org/lgtb  
infolgtbi@madrid.org 

 
Schweden 

https://www.rfsl.se 
 

Schweiz 
http://los.ch/de 

http://www.lestime.ch 
http://www.juragai.ch 

https://lgbt.asile.ch 
 

Türkei 
Rechtliche und soziale Beratung für LGBTI Geflüchtete in Türkei  

http://www.kaosgl.org  
refugee@kaosgl.org 

 
KADAV Frauen Solidarität Stiftung) 

http://www.kadav.org.tr/?lang=en  
http://www.spod.org.tr 

 
ASAM (Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants) Büros in 

verschiedenen Städten: 
http://en.sgdd.info/?page_id=11 

 
HRDF (Human Resource Development Foundation) Büros in verschiedenen Städten:  

http://www.ikgv.org/eng_ikgv_gecici/trainingpro.htm 
 

MUDEM (Refugee Support Center) Büros in verschiedenen Städten:  
http://www.mudem.org 

 
Tschechische Republik 

http://proud.cz 
LGBTI, machen aber keine Asylberatung 

http://www.charlie.li/o-nas  
Unterstützung für Geflüchtete, LBGTI freundlich 

http://www.migrace.com/en 
http://www.poradna-prava.cz/detail/8-kontakt 

 
Ukraine 

http://www.feminist.org.ua  
http://gay.org.ua 

http://www.gay-forum.org.ua 
http://www.upogau.org/eng 

 

http://www.redacoge.org/
mailto:acoge@redacoge.org
https://www.cear.es/
http://www.madrid.org/lgtb
mailto:infolgtbi@madrid.org
https://www.rfsl.se/
http://los.ch/de/
http://www.lestime.ch/
http://www.juragai.ch/
https://lgbt.asile.ch/
http://www.kaosgl.org/
mailto:refugee@kaosgl.org
http://www.kadav.org.tr/?lang=en
http://www.spod.org.tr/
http://en.sgdd.info/?page_id=11
http://www.ikgv.org/eng_ikgv_gecici/trainingpro.htm
http://www.mudem.org/
http://proud.cz/
http://www.charlie.li/o-nas
http://www.migrace.com/en
http://www.poradna-prava.cz/detail/8-kontakt
http://www.feminist.org.ua/
http://gay.org.ua/
http://www.gay-forum.org.ua/
http://www.upogau.org/eng


Ungarn 
Hungarian Helsinki Committee 

Juristische Beratung und Vertretung bei Asylprozessen (Menschenrechtsorganisation, 
sehr LGBTQI-freundlich) 

https://www.helsinki.hu/en/howcanwehelp 
 

Háttér Society 
LGBTQI Beratung und juristische Hilfe (außer Asylverfahren) 

http://en.hatter.hu 
 

Transvanilla Transgender Association 
Beratung and juristische Unterstützung für für trans Personen 

http://transvanilla.hu/egyesulet/tevekenyseg 
 

Cordelia Foundation 
Psychotherapy für Trauma Überlebende (LGBTQI freundlich) 

http://www.cordelia.hu/index.php/en 
 

Weißrussland 
http://www.gayby.net  

https://vimeo.com/user9037407 
 

Zypern 
http://www.acceptcy.org 

https://www.facebook.com/envisiondiversity 
https://www.facebook.com/queercyprus 
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LGBTI weltweit 
نیاای در داتی آال جی بی  

 
تا ما لیستمان را کامل  بدهیهای فیسبوک دیگری به ما ها یا صفحهما بسیار خوشحال میشویم اگر تو اطالعات راجع به وبسایت

 یا به روز رسانی بتوانیم کنیم

 
AFRIKA 

 آفریقا

http://panafricailga.org/ 
http://iranti-org.co.za/AQMMN/ 

https://www.qayn.org/ 
 

Algeria 
https://www.facebook.com/LGBTQ.Algeria/?ref=py_c 

 
Botswana  

https://www.facebook.com/ProjectSuccessBw/ 
 

Congo (Democratic Republic of) 
https://jeunialissime.wordpress.com/ 

 
Egypt 

https://solidaritywithegyptlgbt.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/noh8egy/ 

 
 

Ghana 
https://www.facebook.com/lgbtGhana  

Kenia 
https://www.galck.org/ 

 
Liberia 

https://www.facebook.com/Transgender-Network-of-Liberia-TNOL-1052683781519177/ 
 

Mauritius 
www.youngqueeralliance.com/en/about.html 

 
Marokko 

https://www.facebook.com/MALIMaroc09/ 
https://www.facebook.com/LGBT.ma/ 

 
Namibia 

http://www.wlc-namibia.org/ 
https://sisternamibia.com/ 

 
Nigeria 

https://nostringsng.com/ 
http://www.refugeelegalaidinformation.org/nigeria-lgbti-resources 

http://www.mymindsnaps.com/ 
www.theequalityhub.com 
http://therustintimes.com/ 
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Südafrika 
http://gaylesbian.org.za/ 

 
Tunesien 

http://www.mawjoudin.org/ 
http://shams-tunisie.com/ 

 
Uganda 

http://gayuganda.blogspot.de/ 
http://faruganda.org/ 

https://transequganda.org/ 
 
 

MITTLERER OSTEN / ASIEN 
 خاور میانه / آسیا

https://www.facebook.com/ArabicLGBTLibrary/ 
https://www.facebook.com/AskMeAbout.LGB.ar 

 
Irak 

www.rasanorg.org 
https://www.facebook.com/rasanorganization/?ref=br_rs 

 
Iran 

www.irqr.ca (sitzen in Kanada, Support für LGBTI aus Iran) 
 

Jordania 
https://www.facebook.com/LGBTIjordan/ 

 
Libanon 

http://www.helem.net/ (derzeit offline) 
https://www.facebook.com/Official-Page-for-Helem-Lebanon-133916233311662/ (scheint 

aktiv) 
lbprograms@ha-iraq.org (Unterstützung für LGBTI aus Irak, die im Libanon sind) 

info@afemena.org (Unterstützung für LGBTI aus Irak, die im Libanon sind) 
http://afemena.org/wp-content/uploads/2015/11/guide.pdf (Infos für LGBTI Geflüchtete im 

Libanon/Jordanien) 
 

Palästina 
http://www.alqaws.org/ 

 
 

WEBSEITEN/ONLINE MAGAZINE/BLOGS 
ها / آن الین/ مجله / بالگ هاوبسایت  

http://www.aswatmag.com/ 
https://www.facebook.com/BarraMagazine/ (derzeit inaktiv) 

https://www.facebook.com/LebLGBTmonitor/ 
http://afemena.org/about-us/ 
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LGBT & Religion 
اتی آئ و دین ال جی بی   

 
پیدا میکنی اتی آئ و دین ال جی بی راجع به اینجا لینکی  

Muslimische Gruppen: 
های مسلمانگروه  

 
LGBTI-freundlich: 

اتی آای دوستان آال جی بی  
http://www.liberale-muslime-deutschland.de 

hamburg@lib-ev.de 
 

Christliche Gruppen: 
های مسیحیگروه  

Lesben und Kirche: 
ها و کلیسالزبین  

LGBTI w.lesben-und-kirche.de/NE_kontakt.html 
 

Basigemeinde MCC Hamburg: 
بر جامعه هامبورگ مبتنی  

https://www.mcc-hh.de/ 
 

Jüdische Gruppen: 
یاودی ایهگروه  

Keshet Deutschland: 
info@keshetdeutschland.de  

Facebook: @keshetdeutschland  
 

LGBTI-freundlich 
Die liberalste jüdische Gemeinde im Bereich Hamburg ist in Pinneberg: 

gemeinde(at)gmx.de 
 

LGBTI: 
http://yachad.israel-live.de/01/home.htm 

https://www.berlin-judentum.de/gruppen/yachad.htm 
 

https://queer-refugees.hamburg/index.php/informationen/70-lgbt-religion
http://www.liberale-muslime-deutschland.de/
http://www.liberale-muslime-deutschland.de/
mailto:hamburg@lib-ev.de
https://www.lesben-und-kirche.de/NE_kontakt.html
https://www.mcc-hh.de/
https://www.mcc-hh.de/
https://www.mcc-hh.de/
https://www.mcc-hh.de/
mailto:info@keshetdeutschland.de
https://queer-refugees.hamburg/index.php/informationen/70-lgbt-religion#link_tab
mailto:gemeinde@gmx.de
http://yachad.israel-live.de/01/home.htm
https://www.berlin-judentum.de/gruppen/yachad.htm

