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التنوع فً جمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة القدٌمة ()FRG
التنوع في العيش معا
تأسست جمهورية ألمانيا االتحادية ( )FRGمنذ  32ماٌو .9191
القانون األساسي ساري المفعول منذ ذلك الٌوم.
ٌقول أن ألمانٌا
دولة دٌمقراطٌة واجتماعٌة.
هذا ٌعنً ،أن الناس هنا ٌتمتعون
بحريات وحقوق هامة.
التنوع فً العٌش معا ممكن فً أي مكان.
فً األٌام األولى من FRG
التجارة كانت جٌدة جدا.
لكن فً نفس الوقت كان هناك نقص فً العمال.
بدأ فً عام 9111
مجًء العدٌد من العمال من الخارج إلى ألمانٌا.
ال ٌجب أن ٌبقون إلى األبد.
ولم ٌعٌشوا مع األلمان.
لهذا السبب تم استدعاؤهم بالعاملين الضيوف.
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بٌن عامً  9191و  9191اظهر الناس
حول العالم رأيهم المتنوع.
خرجوا إلى الشارع و
طالبوا بالتنوع فً العٌش م ًعا.
الكلمة الصعبة لهذا هو المظاهرة.
تظاهر فً  FRGفً ذلك الوقت
كثٌر من الشباب.
طلبوا المزٌد من التنوع.
كما طلبوا اٌضا
بان كل الناس فً البلد
ٌلزمهم التعامل أكثر مع الفترة النازٌة السٌئة.
إنها تسمى حركة 86
بوجودهم أصبح التعاٌش فً FRG
أكثر حرية وتنو ًعا.

األسرة ومسؤوليات المرأة والرجل
ٌنص القانون األساسي لـ  FRGعلى ما ٌلً:
الرجال والنساء لهم حقوق متساوية.
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نص أٌضا فً قانون آخر من FRG
ماهً مهام الرجل والمرأة التً
ٌجب أن تكون فً العائلة:
• الزوج هو من يقررفً األسرة وحده.
• ٌجب على الزوجة القٌام باألعمال المنزلية.
• أال ٌكون للزوجة مال خاص بها.
استمرت هذه القاعدة لفترة طوٌلة ج ًدا
الحٌاة األسرٌة فً FRG
كانت غٌر عادلة.
تناقضت مع القانون األساسً.
وطالب أبناء حركة 86
إلغاء هذا التوزٌع الجائر للمهام.
الكثٌر من النساء فً السبعٌنٌات والثمانٌنٌات
أصبحوا بذلك أكثر ثقة بالنفس واستقاللٌة.
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حب الحياة
فً القانون األساسي لـ FRG
استمر تطبٌق الفقرة  991من الحقبة النازٌة.
الحب بٌن الرجال
كان ال ٌزال ممنوعا
من عام  9111إلى عام 9191
تم القاء  91ألف رجل مثلً الجنس
فً السجن.
أهل حركة 86
طالب بالتغيير.
كافح المزٌد والمزٌد من الرجال والنساء المثلٌٌن من أجل حقوقهم.
فً عام  ، 9191غٌرت ألمانٌا الفقرة .991
كانت المثلٌة الجنسٌة جريمة جنائية حتى عام .4991
بعض الناس فً ألمانٌا استمروا فً الحفاض على رأي سًء
حول الشذوذ الجنسً..
كانو ضد التنوع فً حب الحٌاة.
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الفن وأسلوب الحياة
فً الستٌنات 9191
كانت الكتب والفنون األخرى سياسية.
خواطر نسائٌة
أصبحت موضو ًعا عامًا.
وهذا ما ٌسمى "أدب المرأة".
تغٌرت الموسٌقى أٌ ً
ضا بمرور الوقت.
تأثرت بموسٌقى بلدان اخرى.
هذا جعل الموسٌقى متنوعة.
فً الرادٌو والتلفزٌون ٌ ،مكن للناس
سماع ومشاهدة الموسٌقى الجدٌدة.
مع موسٌقى الشوارع  ،أظهر فنانون متنوعون ما ٌجعلهم متمٌزٌن.
الترجمة :حسن التاٌب
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