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ኣለያ/ሓገዝ፡

ንግዳያት ጎንጺ የማናውያን እተማኽር ማሕበር

ጎንጺ የማናውያን ማለት እንታይ ማለት እዩ?

ማንም ሰብ ብምኽንያት ትርኢቱ/ኣከዳድንኡ  ወይ 
ብምኽንያት ሕብሪ ቆርበቱ፡ መበቆሉ፡ ሃይማኖቱ፡ ኣገባብ 
ኣመራርሓ ሂወቱ ወይ ውን ብምኽንያት ዘለዎ ራኢ፡ 
ክግለለልን ክብደልን የብሉን። በዚ ዝተጠቕሰ ምኽንያታት 
ዝጸርፈካ፡ ዘፈራርሓካ፡ ወይ ዝሃርመካ፡ ገበን ይፍጽም ኣሎ 
ማለት እዩ።

ጎንጺታት የማናውያን፡ ካብ ጸረ-ወዲ-ሰብ ዝኾነ ራኢ 
ዝመንጨወን፡ ካብ ገላሊ ባህርያት ዝነቐለን፡ ንዝተወሰነ 
ክፋል ሕብረተሰብ ወይ ጃንዳ ገላሊን ጎናጽን ተግባር እዩ። 
ምስኡ ዝዛመዱ፡

• ዓሌታውያን፡ ጸረ-ሴማውያን (ጸረ-ይሁዳውያን)፡ ጸረ-
ምስልምና ዝኾነ ዓሌታውነት

• ጽልኢ ጸጋማውያን ኮምኡ ውን ጽልኢ ዲሞክራስያውያን 
ኣሓትን ኣሕዋትን 

• ንዕቀት ኣብ ልዕሊ እቶም ካብቲ ሓፍሻዊ ፍልይ ዝበለ 
ባህርያት ዘለዎም መንእሰያትን

• ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ቤት-/ ስራሕ-ኣልቦ ዝኾኑ፡ ጥዕና 
ዝጎድሎም ኮነ ስንኩላን ሰባት

• ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ልውጢ ደቂ-ኣንስትዮን ደቂ-
ተባዕትዮን

 
ንሓደ ገበን ጎንጺ የማናውያን ኢልካ ንምምዛን ናትካ 
ውልቃዊ መዐቀኒ ወሳኒ እዩ። ናይ ምስክራት ኮነ ናይ ፖሊስ 
ሚዛን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስራዕ።

Tigrinya



እንታይ ክንሕግዝ ንኽእል? ነማኽረካ መንነት ሓጋዚት ማሕበር - Opferperspektive?

ሓገዝ ነወፊ
ንስኻ ወይ ካልእ ሰብ ኣብ ከባቢኻ ብየማናውያን እንተድኣ 
ተጸሪፉ፡ እንተ ኣፈራሪሖሞ፡ ወይ መጥቃዕቲ ኣውሪዶምሉ፡ 
ንሕግዝ። ኣማኻሪ ወዲ ማሕበርና ብማናውያንን ንዘጋጠመካ 
ጎንጺን ሳዕቤናቱን ዝምልከት፡ ማለት ክትወስዶ እትኽእል 
ስጉምትታት ይሕብረካ፡፡  እቲ ምኽሪ ሓዘል ዝርርብ ንሓደ 
ግዜ ወይ ውን ንነዊሕ ግዜ መሰነይታ ክኸውን ይኽእል 
እዩ። መንእሰያት ኣለይትኹም ዘይድግፍዎ ወላ ይኹኑ፡ 
ክትውከሱና ትኽእሉ ኢኹም። 

ሕጋዊ መሰልካ
ሕጋዊ ኣገባብ ከመይ ከምዝመስል ንሕብረኩም፡ ናብ 
ፖሊስን ናብ ቤት ፍርድን ነሰንየኩም። ጠበቓ ኣብ ምርካብ 
ንተሓባበረኩም። 

ማሕበራዊ ናብራኻ ብዝምልከት
ኩነታትካ እንታይ ይመስል ምሳኻ ሓቢርና ነጽንዖ፡፡ናይ 
ዝወረደካ ገበን፡ ወይ ኣካላዊ ማህረምቲ ዘስዓቦ ቃንዛ ካሕሳ 
ክትረኽበሉ ንተሓባበረካ፡ ንኢንሹራንስ (መድሕን) ወይ 
ንኣለያ ዝምልከት ሕቶታት ሓቢርና ንምልከቶ።

ጉዳይ ጥዕናኻ
ተጎዲእካ እንተ ኼንካ፡ ኣለያ ሕክምና ክትረክብ 
ንተሓባበረካ። ዘለካ ፍርሒ/ሻቕሎት ዝምልከት ውን 
ክትውከሰና ትኽእል። ናይ ኣእምሮ ጭንቂ ኣሕዲሩልካ 
እንተኾይኑ ሓገዝ ሕክምና ከነማጽኣልካ ንኽእል።

ከባቢኻን ማሕበራዊ ናብራኻን
ለውጢ መታን ክህሉ፡ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኣስጋኢ ጎንጺ 
የማናውያን ብግልጺ ክዝተየሉ ድልየትካ እንተኾይኑ፡ ነቲ 
ኣርእስቲ ናብ ዝተፈላለዩ ትካላትን ማሕበራትን ማዕከን 
ዜናንታትን ከተብጽሖ ይከኣል እዩ።

ኣብ ቦታኻ
ናብቲ ዘለኻዮ፡ ኣብ ኣውራጃ ብራንደንቡርግ ናብ ዝመረጽካዮ 
ቦታ ንመጽኣካ።

ብዘይ ክፍሊት
ንዓኻ ዝመጻካ ዕዳ ክፍሊት፡ ወይ እትወስዶ ሓላፈንት 
ምኽፋል ገንዘብ ኣይክህሉን እዩ።

ብዝተፈላለየ ቋንቋታት
ኣድላይነት እንተርኢኻሉ ተርጓሚ/ሚት ከነምጽኣልካ ንኽእል 
ኢና።

ብወለንታኻ
ከነማኽረካ ኮነ ኣስዒቡ ዝውሰድ ስጉምትታት ብዝምልከት 
ንስኻ ኢኻ እትውስን። ንሕና ድማ ነሰንየካ።

ስቱርነት
ኩሉ ምሳና ትዛረቦ፡ ስቱር እዩ። ብዘይ ፈቓድካ ንማንም ሰብ 
ብዛዕባኻ ሓበሬታ ኣይንህብን ኢና።

ነጻ
ምኽርና ካብ ኩለን መንግስታዊ ምሕደራታት ነጻ እዩ።

ጽግዕነት
ሓገዝና ኣብ ድልየትካ ዝተሞርከሰ እዩ። ጻዕርና ንጥቕምኻ 
እዩ።  

ሰሙን ሰሙን ሰባት ምስ ራኢ የማናውያን ስለ ዘይሰማምዑ 
ይህረሙን ይጉበጡን ኣለዉ። ግዳያት ካብ ዕለታዊ 
ናብርኦም ተመንዚዖም፡ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ኣሻቓሊን 
ዘየትኣማምን ሃዋህው ይወድቁ፡፡ መብዛሕትኡ ግዜ፡ ምስ 
ሻቕሎቶም ረዳኢ ዘይብሎም ንበይኖም ይኾኑ።

ጎንጺ የማናውያን መብዛሕትኡ ግዜ ንራኢ ብዙሓን 
ዝውክል ተግባር መሲሉ ይቐርብ። ነዚ ሱቕታ ንምስጋርን፡ 
ናይ ምትሕብባር ሃዋህው ንምፍጣርን ግዴና ምብርካት፡ 
ኩሉ ሰብ ነጻን፡ ፍርሒ ዘይብሉ ሂወት ዝመርሓሉ ሃዋህው 
ምፍጣርን ዕላማና እዩ። 

ማሕበርና (Opferperspektive)  ንግዳያት ጎንጺ 
የማናውያን ኣብ ኣውራጃ ብራንደንቡርግ ምኽርን 
መሰነይታን ተወፊ። ማሕበርና (Opferperspekti-
ve) ብዛዕባ ጎንጺ የማናውያን ትሕብር፡፡ ንውክልናን 
ድልየታትን ጠለባትን ግዳያት፡ ኮምኡ ውን ንሓገዞምን 
ትውፊ።

ማሕበርና ከም ረድኤትን ሓገዝን ዘበርክት ማሕበር 
ፍሉጥን ምዝጉብን እዩ። ማሕበርና ካብ ፖለቲካዊ ጽግዕነት 
ነጻ እዩ። ባጀትና ካብ መርበብ ምትእስሳር ናይ ምኽርን 
ረድኤትን ማሕበራት - ካብ ተንቀሳቓሲ ኣለያ ግዳያት 
የማናውያውነት ኮምኡ ውን ንረድኤትን ካብ ዝዋጻእ 
ንረኽቦ። 

ሒደት ሓገዝ የለን።
Spendenkonto 3813100
Bank für Sozialwirtschaft
Bankleitzeahl 10020500
IBAN: DE34100205000003813100 


