Centro de informação e apoio
para mulheres imigrantes e
refugiadas

agisra
e.V.
Direitos Humanos também
para mulheres imigrantes!

ACOMPANHAMENTO
+
APOIO

ACONSELHAMENTO
PSICO-SOCIAL
+
TERAPÉUTICO
 Assuntos ligados as autoridades
e informaçoes jurídico-sociais
 Procedimento de asílo político
 Direito da permanência, p.ex.
§ 31 (da lei de estrangeiro)
 Tráfico de mulheres e jóvens
 Conflitos familiares e de geração
 Violência e conflitos na relação de
par / Violência Doméstica
 Discriminação e violência sexual e
racista
 Intervenção em situações de crise
 Abuso sexual
 Violentação e coação sexual
 Violência em nome da honra
 Casamento forçado
 Prostituição forçada
 Em caso de prisão e/o deportação
Consultas anonimas e gratuitas.
Por favor, marque consulta.

Às autoridades
Em caso de prisão e deportação
À casa de mulheres
Em casos de testemunho em
processos penais
 À médicos, advogados etc.





FORMAÇÃO
+
INFORMAÇÃO
 Assuntos ligados a imigração,
antiracismo e feminismo

 Direitos Humanos
 Casamento Forçado
 Tráfico de Mulheres
 Mulheres e Imigração

agisra e.V.
Centro de apoio contra exploração
internacional sexista e racista

Martin
Str. 20a40
Steinbergerstr.
50667
Köln (Nippes)
(Heumarkt)
50733 Köln
U-Bahn (estação)
Florastraße
U-Bahn
(estação)
Heumarkt
Linien 12, 15
Linie 1, 7, 9 Bus: 132 und 133
Telefone: 0221 - 124019/
1390392
Fax: 0221 – 9727492
Serviço telefonico
Seg., Ter. e Qui. 10.00 – 15.00 h
Para mais informações consulte
nosso site:
www.agisra.org
E-mail: info@agisra.org
Apoie o trabalho da agisra com uma
doação ou sendo sócia.
Recibos a partir de 100 Euro
Förderverein agisra Köln e.V.
Stadtsparkasse KölnBonn
BLZ 370 501 98

Konto: 335 520 92

Nos somos

Exigimos

 Um centro de informação
autonomo e feminista e de apoio
para mulheres imigrantes,
refugiadas, negras e judias.

 Direitos humanos para mulheres
imigrantes e refugiadas

 Contra todas as formas de
discriminação, p.ex. antisemitismo, islamofobia, anticiganismo, racismo e sexismo
 Uma equipe intercultural,
falamos alemão, inglês,
espanhol, francês, serbo-croata,
coreano, persa, tigrigna, turco, e
português. Também trabalhamos
com tradutoras.
 Membro do DPWV (Der
Paritätische Wohlfahrtsverband)
e KOK (Koordinierungskreis
gegen Frauenhandel und Gewalt
an Frauen im Migrationsprozess)
 Trabalhamos em rede com
outros projetos de mulheres a
nível regional, nacional e
internacional

 igualdade jurídica e social entre
imigrantes e alemães e entre
homens e mulheres
 Direito de permanência para
imigrantes independente do
marido
 Abolição da prisão para fins de
deportação
 Reconhecimento de asílo em
causas específicas de mulheres
 Direito de permanência para
vítimas de tráfico de mulheres

