
 

 التنوع الٌوم
 

 التنوع في العيش معا     
 

 كثٌر من الناس فً ألمانٌا الٌوم

 .لمهاجرينا تجاه تفتحينم

 جامعة بٌلٌفٌلد. هذا من طرف اكتشف

 ونمعظم األلمان ٌرٌد

 البالدمًعا فً ان ٌكون التعاٌش 

 .ا  وملون ا  متنوع

 

ا منهاٌجب أن ٌكون األشخاص المهاجرون   .جزء 

 هذا ما تروج له الحكومة األلمانٌة.

 ترٌد أن ٌكون الناس فً المكاتب األلمانٌة متنوعٌن.

 .عداء أقل تجاه األجانبنتٌجة لذلك ، ٌجب أن ٌكون هناك 

 

 األجانب ، ال ٌزال هناك عداء تجاه الحياة اليوميةومع ذلك ، فً 

 واألشخاص الذٌن ٌعارضون التنوع.

 

 ٌستغرق العدٌد من الخطوات

 من أجل التنوع.للكفاح 

 على سبٌل المثال:
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 بالتنوع. ندنڤبو IGS مدرسة  تلتزم •

 هً نشطة فً الشبكة        

 مدرسة بشجاعة". -"مدرسة بال عنصرٌة        

 3102منذ عام  ٌوجد فً ألمانٌا •

 ٌوم التنوع.فً كل سنة 

 كان الشعار 3130فً عام         

 التنوع".نشكل معا " نحن        

 

 ثل هذه الخطوات ضرورٌة.م

 ٌتضح هذا من خالل مثال عائلة من مونستر.

 طفل من هاٌتً.ب تكفلت

ٌُسأل عن لون بشرته.  غالًبا ما 

 العنصري. مٌزبالنسبة للعائلة ، هذا ٌعنً ال

 عداء للٌهود.اٌضا ال ٌزال هناك الٌوم 

 الكلمة الصعبة لهذا هً معاداة السامٌة.

 بن سلٌمان پمغنً الراخضع 

 العداء للٌهود والتهدٌدات

 فً المدارس وعلى اإلنترنت.

 3130قال ذلك فً أكتوبر 
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 .بوڤندن IGSمدرسة فً 

 .التحٌزاتعلٌنا جمٌعا أن نغٌر 

  العٌش معا مبنً على  حتى ٌكون

 !السلم و االحترام

 

 األسرة ومسؤوليات المرأة والرجل    
 

 ت.تغٌر الطرٌقة القدٌمة فً التفكٌر فً األسرة

 هناك أفكار جدٌدة

 كٌف ٌمكن أن تكون األسرة.

  :على سبٌل المثال

 هناك المزٌد والمزٌد من العائالت التً لدٌها أطفال •

 حٌث الوالدان غٌر متزوجٌن.        

 هناك عائالت مخلوطة. •

 ٌعٌش األطفال هنا         

 واألطفال من العالقات السابقة من قبل الوالدٌن مًعا.

 هناك عائالت مع أمتٌن أو أبوٌن. •

 .عائلة قوس قزحوهذا ما ٌسمى         
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 األفكار حول النساء والرجال تتغٌر أٌضا.

 :مند فترة طوٌلة بأن القانون األساسً ٌنص

 بنفس الحقوق التً ٌتمتع بها الرجال. ٌتمتعن النساء

 

 من الرجال ، أقل كسبنما يلكنهم غالًبا 

 ومؤهالت مهنية عند التخرج من المدرسة مؤهالت جيدة نعلى الرغم من أن لدٌه

 الرجال. مثل

 بكثٌر من الرجال. أموال أقل، تحصل النساء على  التقاعدفً سن 

 

 العمل.غالًبا ما ال تكون النساء مدٌرات فً 

 .وظيفتهن مهمةومع ذلك ، تجد العدٌد من النساء أن 

 .الخاصة هنأموالترٌد أن تكسب 

 .تمستقال نترٌد أن تكون

 .تحقيق ذاتهنو مع 

 
 فً  خطوات لألماملذلك كانت هناك 

 المساواة بٌن المرأة والرجل.

 لكن الزوجة والزوج

 .تماما بعد ال تتساوى
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 حب الحياة     
 

 ونمثلٌال زال الفً بعض البلدان 

 ٌتعرضون لالضطهاد والسجن حتى الٌوم.

 على سبٌل المثال فً روسٌا.

 مثلٌون رجال ونساء 

 فً الشارعتعرضوا 

 للضرب أو االغتصاب.

 

 .هذا الوضعتغٌٌرمن اجل ذه محاولة ه

 علًناالبعض ٌجتمع 

 .الدفاع عن أنفسهم من اجل

 الشرطة. م من طرفثم توقفهلكن ٌ

 

 .LGBTQIٌُطلق على األشخاص ذوي الجنسٌات المتنوعة اسم 

 باختصار 

 .وخناثى شاذة،  عابرة،  ثنائية،  مثلي الجنس،  مثلية

ا ًٌ  حتى الٌوم فً ألمانٌا ، ٌعٌش األشخاص المثلٌون جنس

#006 



 

 

 العداء والتهمٌش والعنف. 

 كل عام بالدفاع عن هذه االشخاص LGBTQI حركةتقوم 

 ( فً العدٌد من المدن.CSDسترٌت ) ٌوم كرٌستوفر

 وهً بذلك تدافع عن التنوع.

 فً المستقبل. LGBTQIمن أجل أن نستمر فً حملتنا  اٌضا ٌجب

 

 الفن وأسلوب الحياة    
 

 .اليوم أحرارالفن وطرٌقة الحٌاة ٌعتبر

 ٌقول القانون األساسً:

 أحرار. هم الفن والعلم والثقافة والفن

 

 للمؤسسات الثقافٌة. تمنح الدولة األموال

 من المهم للدولة

 .بشكل مستقل يعملونأن الفنانٌن 

 مراًرا وتكراًرا ٌتحدث المرء علًنا عن حرٌة الفن.

 حرية فنيةفً الدٌمقراطٌة ٌجب أن تكون هناك 

 .مرارا وتكرارالمناقشتها 
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 قال الفنان األلمانً هاٌنرٌش بول

 فً وقت مبكر من الستٌنٌات:

 ٌجب أن ٌذهب بعٌدا"الفن 

 لمعرفة ،

 ذهب. "ٌٌمكن أن  حدإلى أي 

 

 

(Übersetzung: Hassan Et-Taib) حسن التاٌب الترجمة :   
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