زنده گی در آلمان بدین معنی است :زن و مرد با هم برابر هستند.
آلمان کشور است که برای آزادی و قوانین خود ارزش قائل است این قوانین به یک اندازه در مورد زنان و مردان اعمال میشود - ،
چه در مسائل شغلی  ،ازدواج  ،مشارکت و خانواده .برای تأکید بر اهمیت حقوق برابر زن و مرد ،بخش سوم عمیقترین قانون ما -
یعنی قانون اساسی آلمان بهطور کامل به این مسئله اختصاص داده شده است .ایالت مراقب است که همه افراد این برابری را در
زنده گی روزمره رعایت کنند .درست مانند مردان  ،تمام زنان نیز حق دارند به مکتب بروند  ،یک مسلک را بیآموزند و به کار
بروند .به همین دلیل است که در آلمان ،زنان سیاستمدار ،کارآفرین  ،داکتر ،معلم  ،افسر پولیس  ،قاضی ،و څارنوال داریم .،درست
همانطور که زنان نرس  ،معلم کودکستان  ،راننده بس ،و فروشنده داریم .هیچ اهمیت ندارد که زن مجرد ،دارای شریک زنده گی
یا متأهل باشد .حتی اینکه کدام طفل مشروع یا نامشروع داشته باشد هم کدام اهمیت ندارد :او از همان میزان شأن و احترام برابر با
یک مرد برخوردار است .هم قانون خانواده و هم قانون ارثی ما نیز حقوق برابر را اعطا میکنند .در آلمان ،زنان هستند که تصمیم
میگیرند با کی ازدواج کنند و آیا اصالً ازدواج کنند یا خیر .ازدواج در آلمان تنها در صورت از نظر قانونی معتبر است که توسط
یک دفتر ثبت ازدواج رسمی منعقد شده باشد .تنها این نوع ازدواج  -و نه ازدواج در کلیسا ،ازدواج مذهبی یا خصوصی  -حقوق
متعدد را شامل میشود .سرپرستی مشترک در مورد کودکان مشترک اعمال میشود .این بدان معنی است که در مورد مسائل مهم هر
دو والدین تصمیم میگیرند .البته ،حق زنان برای کار کردن در طول مدت ازدواج به قوت خود باقی است .اینکه زن با پول خود چی
چیز بخرد تنها با تصمیم خودش صورت میگیرد .در آلمان زنان که احساس تهدید میکنند یا مشکالت زناشویی و خانواده گی دارند
میتوانند به تعداد از برنامههای کمکرسانی روی بیآورند .
در چنین یک وضعیت ،زن میتواند به پولیس مراجعه کند یا با سازمانهای غیردولتی ،از جمله پناهگاه زنان مشوره نماید .زنان و
مردان بهطور یکسان حق درخواست طالق دارند چنانچه به این نتیجه برسند که بهتر است ازدواج خاتمه یابد .تنها محاکم رسمی
حق دارند بهصورت قانونی حکم طالق را در آلمان جاری کنند .این ارزشها و آزادیهای است که ما در آلمان داریم و همه باید
آنها را رعایت کنند .برای زنده گی آزاد و مصون .
برای مساوات زنان و مردان.
وزارت عدلیه ایالت باواریا .عدالت برای مردم.

