Göçmen ve mülteci kadınlar
için danışmanlık ve
bilgilendirme merkezi

Eğitim/Bilgilendirme
Psikososyal danışmanlık ve terapi










Oturum hakkı ve sosyal haklarla ilgili
konular
Kadın ticareti
Aile içi sorunlar
Aile içi şiddet
Irkçılık, cinsel ayrımcılık ve şiddet
Kriz durumları
Tecavü z ve taciz durumlarında
Zorla evlendirme
Kadınlarda sünnet

Konular:
 İnsan hakları
 Göçmenlik sürecinde kadınlara
uygulanan şiddet
 Zorla evlilik
 Kadın ticareti
 Kadın ve göç
 Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı
İlginiz var ise bizim ile irtibata geçebilirsiniz

Danışma ve terapi ü cretsiz ve anonimdir.
Randevu alınması rica olunur

Refakat
Destekleme

agisra
e.V.
Göçmen ve mülteci kadınlar
için de
insan hakları






Resmi kurumlara gidişlerde
Kadın sığınma evlerine yerleştirme
Mahkeme duruşması sürecinde destek
(kadın ticareti)
Doktorlara, avukatlara ve benzeri
kurumlara ulaşmada

Taleplerimiz

 Göçmen ve mülteci kadınlar için insan

hakları
 Göçmen kadınların hukuksal ve sosyal
eşitliği
 Evlilikten bağımsız oturum hakkı
 Kadınlara özgü sığınma nedenlerinin
pratikte de uygulanması
 Kadın ticareti mağdurlarına oturum
hakkı

Biz

agisra e.V.
uluslararası cinsiyetçi ve ırkçı sömürüye karşı
çalışma kurumu

Martinstr. 20a (Bolzengasse köşesi)
50667 Kö ln Heumarkt
U-Bahn-durağı Heumarkt
1, 9, 7 otobü s: 132, 133







Tel.: 0221 - 124019 / 1390392
Fax: 0221 – 9727492
Telefon ile görüşme saatleri
Pzt., sa. ve perş. 10.00 – 15.00 arası
Detaylı bilgi için : www.agisra.org
E-mail: info@agisra.org

Göçmen ve mülteci kadınlardan
oluşan otonom ve feminist bir
bilgilendirme ve danışma merkeziyiz
Her tür ayrımcılığa, örneğin
antisemitizm, islam korkusu, çingene
düşmanlığı, ırkçılık ve cinsel
ayrımcılığa karşıyız
Çok kültürlü bir çalışma ekibiyiz ve
Almanca, Amharca, Arapça, Bulgarca,
İngilizce, Korece, Farsça, İspanyolca
ve Tigrinyaca dillerinde danışma
sunuyoruz. Diğer dillerdeki
danışmaları tercüman aracılığı ile
yapıyoruz.
 “Der Paritätische” ve KOK’ya (Kadın
ticaretine ve gö çmenlik sü recinde
kadınlara uygulanan şiddete karşı
Koordinasyon grubu) ü yeyiz



Yerel ve tüm ülke bazında diğer kadın
örgütleriyle irtibatlı çalışmaktayız












Çalışmamızı yapabileceğiniz bağış ile
destekleyebilirsiniz.
“Förderverein” derneğimize üye
olursanız yada düzenli olarak en az
ayda 5 Euro bağışlarsanız seviniriz.
Bağış makbuzları 100 Euro’dan
itibaren verilir
Fö rderverein agisra Kö ln e.V.
Stadtsparkasse Kö lnBonn
BLZ 370 501 98
Konto: 335 520 92

Grub Kursları


Almanca konuşma, Pazartesi 16:3018:00

Almance gelistirme için
katılabilirsiniz


Jimnastik, Perşembe 10:00-11:30
Baska kadınlarla tanişmak ve
formda kalmak için

