جرمنی میں رہنے کا مطلب ہے :مرد اور خواتین برابر ہیں۔
جرمنی ایک ایسا ملک ہے جو اپنی آزادی اور اپنے قوانین کی بہت قدر کرتا ہے۔ ان قوانین کا اطالق مردوں اور خواتین پر
یکساں ہوتا ہے پیشہ ورانہ ،ازدواجی ،شراکت داری اور خاندانی امور میں۔ مردوں اور خواتین کے لیے مساوی حقوق کی اہمیت
پر زور دینے کے لیے ہم نے اپنے معتبر ترین قانون  -آئی ِن جرمنی -کا پورا تیسرا حصہ ان کے لیے وقف کیا ہے۔ ریاست خیال
رکھتی ہے یہ ہر کوئی روز مرہ زندگی میں اس کی یکساں طور پر پاسداری کرتا ہے۔ بالکل مردوں ہی کی طرح ،تمام خواتین
اسکول جانے ،پیشوں کو سیکھنے اور کام پر جانے کی حقدار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جرمنی میں خواتین سیاستدان ،کاروباری،
ڈاکٹر ،اساتذہ  ،پولیس افسران ،جج ،اور وکالء خواتین ہیں ،بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں خواتین نرسیں ،نرسری اسکول
کے اساتذہ  ،بس ڈرائیور ،اور سیلز پرسن خواتین ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آیا کہ ایک خاتون اکیلی ہے ،کسی ساتھی
کے ساتھ رہتی ہے یا شادی شدہ ہے۔ اگر اس کا کوئی قانونی یا غیر قانونی بچہ ہے تو اس سے بھی بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا:
وہ مرد کی طرح ہی اتنے ہی احترام کی حقدار ہے۔
ہمارے خاندانی قانون اور قانو ِن وراثت دونوں ہی مساوی حقوق بھی دیتے ہیں۔ جرمنی میں ،خواتین اپنے لیے فیصلہ کرتی ہیں
کہ انہیں کس سے شادی کرنی ہے اور انہیں شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ جرمنی میں ایک شادی صرف اس صورت میں قانونی
طور پر جائز ہے اگر یہ ایک سرکاری شادی رجسٹرار کے ذریعے کی گئی ہے۔ صرف ایسی قانونی شادی  -چرچ ،مذہبی یا
نجی شادیوں کے برعکس  -میں کئی حقوق شامل ہیں۔ مشترکہ تحویل کا اطالق مشترکہ بچوں پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ،اہم
معامالت کا فیصلہ والد اور والدہ دونوں کو کرنا ہوتا ہے۔ یقیناً ،خواتین کے کام پر جانے کا حق شادی کے دوران برقرار رہتا
ہے۔ ایک خاتون اپنے ذاتی پیسے سے جو خریدتی ہے وہ اس اکیلی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جرمنی میں خواتین جو خود کو خطرے
میں محسوس کرتی ہیں یا وہ جن کو ازدواجی یا خاندانی مسائل درپیش ہیں بہت سے امدادی پروگراموں سے رجوع کر سکتی
ہیں۔ ایسی کسی بھی صورتحال میں ،وہ پولیس کے پاس جا سکتی ہے یا غیر سرکاری تنظیموں سے مشورہ کر سکتی ہے،
جیسے کہ خواتین کی پناہ گاہیں۔
خواتین اور مرد یکساں طور پر طالق کی درخواست دائر کرنے کے حقدار ہیں ایسی صورت میں کہ وہ فیصلہ کریں کہ شادی
کا خاتمہ بہتر ہے۔ جرمنی میں صرف سرکاری عدالتیں قانونی طور پر طالق کی کارروائی کر سکتی ہیں۔ کچھ اقدار اور آزادیاں
ہیں جنہیں ہم جرمنی میں مقدم رکھتے ہیں اور جن کی پاسداری ہر کسی پر الزم ہے۔ ایک آزاد اور محفوظ زندگی کے لیے۔
مردوں اور خواتین کی مساوات کے لیے۔
ت انصاف۔ لوگوں کے لیے انصاف۔
بویریا کی ریاستی وزار ِ

