Informacyjno doradczy
ośrodek
dla emigrantek i
uchodźczyń

agisra
e.V.

Prawa czlowieka dla
migrantek !

Porady
psychologicznosocjalne
i
Terapia
 okoliczności urzędowe i socjalno
prawne
 postępowanie azylowe
 prawo pobytowe (§ 31 Prawa
Cudzoziemskiego)
 handel dziewczętami i kobietami
 konflikty rodzinne
 przemoc w związkach
partnerskich
 dyskryminacja i przemoc na tle
rasy i płci
 przemoc w imię honoru
 w wykorzystywaniu i gwałcie
seksualnym
 w sytuacji stręczycielswa
 w przymusowym małŜeństwie
 w przymusowej prostytucji

Poradnictwo i terapia są
bezpłatne i anonimowe.
Terminy po wcześniejszym
telefonicznym
zgłoszeniu.

Towarzyszenie i
pomoc :
 sprawy urzędowe
 odwiedziny w więzieniach
i aresztach tymczasowych
 podczas procesόw sądowych
 w umieszczaniu w “Domach
Kobiet”
 w znalezieniu lekarzy, prawnikow
itp.

Kształcenie
i
Informacja
W problematyce spezyficznej dla
kobiet, emigracji i rasizmu jak:
♦ prawa człowieka
♦ przymus do małŜeństwa
♦ handel kobietami
♦ kobiety i emigracja

agisra

e.V.

Martin Str. 20a
Steinbergerstrasse
40
50733
50667 Köln
Köln(Nippes)
(Heumarkt)
U-Bahn,
przystanek
Florastraße
U-Bahn przystanek
Heumarkt
linie 12,15
Linie 1, 7, 9

Jesteśmy :

Domagamy się:



 prawnego i socjalnego

Bus: 132 und 133

tel. 0221-12 40 19/13 90 392
fax 0221-97 27492
Porady telefoniczne:
pon, wt, czw 10:00 -15:00





W celu uzyskania dalszych
informacji proszę odwiedzić naszą
stronę internetową:
www.agisra.org
E-mail: info@agisra.de

Autonomiczną poradnią udzelającą
informacji i wsparcia emigrantkom,
kobietom tzw.Trzeciego Świata,
śydowkom i uchodźczyniom
Przeciwko kaŜdej formie
dyskryminacji jak: antysemityzm,
islamofobia, rasizm czy seksizm
Grupą kobiet wywodzących sie z
rόŜnych kultur. Mόwimy w wielu
językach: arabskim, niemieckim,
angielskim, francuskim,
koreańskim, perskim, hiszpańskim,
tureckim, polskim, portugalskim,
serbsko-chorwackim.
Jeśli zachodzi potrzeba tłumaczenia
w jezyku niewymienionym tutaj
korzystamy z pomocy tłumaczek.

Naszą działalność mogą państwo
wspomόc wpłacając pieniądze na
niŜej podane konto:
Förderverein agisra Köln e.V.
Stadtsparkasse Köln
BLZ : 370 501 98
Numer konta : 335 520 92
Zaświadczenia ofiarodawcze są
wystawiane od kwoty 100,00 Euro.



Członkiem w DPWV (Deutscher
Paritätischer Wohlsfahrtsverband) i
KOK (Koordinierungskreis gegen
Frauenhandel)



Wspόłpracujemy z innymi
organizacjami kobiecymi na
płaszczyźnie regionalnej i
miedzynarodowej

rόwnouprawnienia migrantek

 realizacji praw człowieka dla
uchodźczyń i migrantek

 uznania i realizacji w praktyce
specyficznych powodόw
uchodźstwa

 zniesienia prawa do wydalania z
obszaru Niemiec

 prawa pobytu dla kobiet, ofiar
handlu

 niezaleŜnego od meŜa prawa
pobytu dla migrantek,
następujacego bezpośrednio po
zawarciu związku małŜeńskiego

