
ናይ የመናውያን ጎንጺ መልዓሊኡ እንታይ እዩ ?

ወዲ ሰብ ብዘለዎ አካላዊ ቁመና አካዳድንኡ ፣ 
አተሃሳስብኡ ፣ዝኽተሎ ሀይማኖት ፣አመራር ሂወቱን ወይ 
ድማ ህብሪ ቀለሙ/ ዘርኡ / ርኢኻ ክግለልን ክብደልን 
የብሉን።
ብዘን ዝተጠቕሳ ምኽንያታት ወዲ ሰብ ምብዳል ፣ 
ምፍርራህ ወይ ድማ ኣካላዊ ጥቕዓት ምፍጻም ገበን 
ይፍጽም አሎ ማለት እዩ።
ናይ የመናውያን ጎንጺ መልዓሊ ካብ መግለሊ ባህሪያት 
ዝተለዓለ እዩ።
እዚ ድማ ናይ ውስን ጉጅለ  መጓነጺ አረዓእያ ዝተለዓለ 
እዩ።

 • ፀረ - ሴማውያን / ፀረ አይሁዳውያን 
/ ፀረ ምስልምና አርአእያ ዘለዎ ዓሌታዊነት

 •  ጽልዒ ፀጋማውያን ከምዑውን ፅልኢ 
ዲሞክራሲያውን አሀትን አህዋትን 

 • ንዕቀት አብ ልዕሊ እቶም ካብቲ 
ሀፈሻዊ ፍልይ ዝበለ ባህርያት ዘለዎም መንእሰያትን(ጌይ ; 
ኩዊር)

 • ስራህ ዘይብሎም መንእሰያት / 
ሰገናት / ጉድኣት አካል ዝኾኑ ሰባት 

 • ጽልኢ አብ ልዕሊ ለውጢ ዘርአዩ ደቂ 
አንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን

ገበን ጎንጺ የመናውያን ኢልካ ንምምዛን ግላዊ መኧቀኒ 
ወሳኒ እዩ 
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ሓገዝ 
ንግዳያት ጎንፂ የማናውያን



እንታይ ክንህግዝ ንኽዕል ?

ሃገዝ ንግበር 
ዝኾነ ሰብ አብ ከባቢሀ ብየመናውያን እንተ ተፀሪፉ ፣እንተ አፈራሪሆምዎ 
፣ወይ ድማ አካላዊ መጥቃዕቲ እንተበጺሁዎ ምህጋዝ ግቡዕ እዩ ።አማኻሪ 
ወዲ ማህበርና ብየመናውያን ንዘጋጠመካ ጎንጽን ሳዕብየናትን ንዝምልከት 
ክትወስዶ ዝግብዕካ ስጉምቲታት ይህብረካ ።እቲ ምኽሪ ሀዘል ዝርርብ ንሐደ 
ግዜ ወይ ድማ ንነዊህ ግዜ መሰነይታ ክኽውን ይክዕል እዩ ። መንዕሰያት 
አለይትሃ ዘይድግፍዎ ወላ ይዂን ክትውስኸና ትክዕል ኢኻ።

ሕጋዊ መሰልካ
ሕጋዊ አግባብ ከመይ ከምዝመስል ንህብረካ ። ናብ ፖሊስ ፣ናብ ቤትፍርዲ 
ንስንየኻ ። ጠበቃ ንምርካብ

ማህበራዊ ናብራ ዝምልከት
ኩነታትካ እንታይ ከምዝመስል ምስ ባዕልኻ ኮይና ነጽንዖ ። ዝገጠመካ አካላዊ 
መጥቃዕቲ ካሕሳ ክትረኽበሉ ንትኸባበረካ ። ኢንሹራንስ (መድህን) ከመይ 
ከምትረክብ ንዓለያ ዝምልከት ሕቶታት ሓቢርና ንርእዮ ።

ጉዳይ ጥዕናኻ
ጉድኣት እንተ በጺሑካ ህክምና ክትረክብ  ንትኸባበረካ ። ዘለካ ፍርሒ ( 
ሻቕሎት) እንተሐሊዩ ክትነግረና ትኽዕል ። ናይ አእምሮ ጭንቂ ከሕድረልካ 
እንተኾይኑ ሐገዝ ሀኪም ክትረክብ ንህብረልካ 

ከባቢኻን ማህበራዊ ናብራኻ
ለውጢ ምእንታ ክህሉ አብ ከባቢኻ ዘሎ አስጋዒ ጎንጺ የማናውያን ብግልጺ 
ክዝተየሉ ድልየትካ እንተኾይኑ ነቲ አርዕስቲ ናብዝተፈላለዩ ትካላትን 
ማህበራትን ማዕኸል ዜናታትን ክተብጽሆ ይክአል እዩ።

ስቱርነት (ሚስጥራዊነት)
ኩሉ ምሳና ትዛረቦ ስቱር እዩ ። ብዘይ ናትካ ፍቃድ ንማንም ሰብ ብዛዕባኻ 
ሐበሬታ አይንህብን ።

ነፃ
ምኽርና ካብ ኩለን መንግስታዊ ምህደራታት ነፃ እዩ ።

ጽጉዕነት 
ሓገዝና አብ ድልየትካ ዝተሞርከዘ እዩ ። ሳዕርና ንጥዕምኻ እዩ ።

ምኽሪ አገልግሎት ብማህበርና 

አብ ቦታኻ
ናብቲ ዘለኻዮ አብ አውራጃ ብራንደንቡርግ ናብ ዝመረጽካዮ ቦታ 
ንመፀካ።

ብዘይ ክፍሊት 
ነዚ ትረኽቦ አገልግሎት እትከፍሎ ነገር የለን (ክፍሊት የብሉን) ወይ 
ድማ ዕዳ አይምፅኧልካን

ብዝተፈላለየ ቋንቋታት
አድላይነት እንተርኢኻሉ ተርጓሚ / ተርጓሚት ክነምፅዕልካ ንክእል ።

ብወለንታኻ
ክንማኽረካ ኮነ አስዒቡ ዝውሰድ ስጉምትታት ብዝምልከት ባዕልኻ 
ኢኻ እትውስን ፤ ንህና ድማ ንስንየካ 

ስቱርነት (ሚስጥራዊነት)
ኩሉ ምሳና ትዛረቦ ስቱር እዩ ። ብዘይ ናትካ ፍቃድ ንማንም ሰብ 
ብዛዕባኻ ሐበሬታ አይንህብን ።

ነፃ
ምኽርና ካብ ኩለን መንግስታዊ ምህደራታት ነፃ እዩ ።

ጽጉዕነት 
ሓገዝና አብ ድልየትካ ዝተሞርከዘ እዩ ። ሳዕርና ንጥዕምኻ እዩ ።

መንነት ሓጋዚት ማህበር

ብይእዋኑ ሰባት ምስ ራዕይ የመናውያን ስለዘይስማምዑ አካላዊ 
መጥቃዕቲ ይበጽሆም አሎ ፣ ግዳያት ካብ ዕለታዊ ናብርኦም 
ተመንዚኦም ንነዊህ ዕዋናት አብ አሻቓሊን ዘየተኣማምን 
ኩነታት ይወድቁ ፤ መብዛህቱ እውን ንበይኖም ይኾኑ ።

ጎንጺ የመናውያን መብዛህቱ እዋን ንራእይ ብዙሀን ዝውክል 
ተግባር መሲሉ ይቀርብ ። ነዚ ከቢድ ተፅኖ ንምስጋር ናይ 
ምትህብባር  ሃዋህው ንምፍጣር እጃምና ምብርካት። ኩሉ 
ሰብ ነፃን ፍርሂ ዘይብሉ ሕይወት ዝመርኸሉ ሃዋህው ምፍጣር 
ዓላማና እዩ ።

ማህበርና ( Opferperspektive ) ንግዳያት ጎንጺ የመናውያን 
አብ አውራጃ ብራንደንቡርግ ምኽርን መሰነይታት ተውፍይ 
፣ማህበርና  (Opferperspektive) ብዛዕባ ጎንጺ የመናውያን 
ትህብር ፤ንውክልናን ድልየታትን ጠለባትን ግዳያት ከሞኡውን 
ንሀገዞምን ትውፊ ።
ማህበርና ከምረድኤትን ሀገዝን ዘብርክት ማህበር ፍሉጥን 
ምዝጉብን እዩ ።ማህበርና ካብ ፖለቲካዊ ጽግዕነት ነፃ እዩ 
። ባጀትና ካብ መርበብ ምትእስሳር ናይ ምኽርን ረድኤትን 
ማህበራት ካብ ተንቀሳቃሲ ዓለያ ግዳያት የማናውያውነት 
ከምኡውን ንረድኤት ካብዝዋፃእ ንረኽቦ ።

ሒደት ሓገዝ የድልይ
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