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Direitos humanos para 
Imigrantes 

 

 

Terapia e Aconselhamento  

Psycho-social 

 
 

 Questões sobre assuntos legais  
 Tráfico de mulheres 
 Conflito familiar 

 Violência caseira 
 Sexista e Racismo, discriminação e 

Violência 
 Situação em crise 
 Estrupo, abuso sexual       

 Casamento forçado  
 Mutilação dos órgãos genitais femininos 

 
 
 
Aconselhamento anô nimo e sem custo 

terapia com hora marcada    

 

 

 

 

Aconselhamento  

e suporte      
 

 Repartições públicas 
 Alojamento na casa de mulheres 
 Auxílio durante o processo de pena  

(tráfico de mulheres) 
 Receituário Médico Advogados, etc... 

 
 
 

 
 

Formação Educatica/Workshops 

 
Nos seguintes temas:  

 
 Direitos humanos 

 Violência contra mulher no processo de 
imigração  

 Casamento forçado  

 Tráfico de mulhers  
 Mulheres e Imigração 

 Combatendo contra discriminação e 
racismo 

  
Qualquer interesse entrar em contato con-uos. 

 
 

 

Nossas Reivindicaçõ es  
 

 Direitos humanos para mulheres 
imigrantes e refugiadas 

 Direitos sociais e legais de iguadade 
para imigrantes femininas 

 Direito de residência independente de 
casamento 

 Reconhecimento específico para 
mulheres, fatos e razões pelas quais 
ocasionaram sua fuga 

 Revogação da lei pela qual requer 
custódia para deportação 

 Direito de permanência para mulheres 
afetadas pelo tráfico humano 

 



agisra e.V. 
Organização internacional contra o abuso 

sexual e exploração racista. 

 
Endereço: Martinstr. 20a  
(Esquina Bolzengasse) 

50667 Coló nia Heumarkt 
Metrô estação Heumarkt   
Linha 1, 9, 7 Ô nibus: 132, 133 
 

Tel.: 0221 - 124019 / 1390392 
Fax: 0221 – 9727492 
 

Horá rio de funcionamento telefô nico 

Seg., Terças e Quintas das 10 às 15hs. 
 

Mais informações entrar em contato 
conosco: www.agisra.org  

ou pelo Email: info@agisra.org 
 

 

Quem somos 
 

 Centro autônimo feminista de 
informação e aconselhamento para 

mulheres imigrantes e refugiadas 
 
 Trabalhamos contra qualquer forma de 

discriminação incluindo anti-
semitismo, filosofia islamista, anti-

ciganismo, racismo e sexismo 
 
 Um grupo transcultural com idiomas 

em amárica, bulgária, alemão, inglês, 
coreano, pércia, espanhol e tigrínia. 

 
Sessões de aconselhamento em outra 
língua é providênciado com tradutor 

 
 Membro da Der Paritä tische e KOK 

(Coordenação contra tráfico de 
mulheres e violência contra mulhers 
em processo de imigração) 

 
 Informações reginais ou nacionais para 

mulheres de outras organizações 
através da internet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o nosso trabalho você poderá nos 

ajudar com doações das seguintes 
formas.  
 

Nós agradecemos também se você se 

tornar membro da Agisra e.V. com 
contribuição mensal de no mínimo 5 
Euros.    
 

Nota fiscal somente acima de 100 Euros. 
 

Fö rderverein agisra Kö ln e.V.  

Stadtsparkasse KölnBonn 
BLZ 370 501 98 

Konto: 335 520 92 

 

 

 

 

 

Grupos oferecidos  
 

 Curso de conversação alemã, 
Segundas das 16:30-18:00 
Gratuitos, todos os niveles,sem registro. 
 

 Curso de ginástica,  
Quintas das 10:00-11:30 
Para  ficar saudável 

 


