
 

 .هستند زن و مرد با هم برابر :است یدر آلمان بدین معن زنده گی 

 -، شود مورد زنان و مردان اعمال می این قوانین به یک اندازه در زادی و قوانین خود ارزش قائل استاست که برای آ آلمان کشور

 -ترین قانون ما  برای تأکید بر اهمیت حقوق برابر زن و مرد، بخش سوم عمیق. ، مشارکت و خانوادهچه در مسائل شغلی ، ازدواج 

این برابری را در  که همه افراد ایالت مراقب است .طور کامل به این مسئله اختصاص داده شده است یعنی قانون اساسی آلمان به

موزند و به کار آرا بی یک مسلکبروند ،  مکتب ، تمام زنان نیز حق دارند بهدرست مانند مردان . روزمره رعایت کنند زنده گی

درست . داریم، څارنوالو  لیس ، قاضی،و، معلم ، افسر پداکتر، کارآفرین ، است که در آلمان، زنان سیاستمداربه همین دلیل  .بروند

 زنده گی، دارای شریک ندارد که زن مجرد هیچ اهمیت. داریم ، و فروشندهبس، راننده  کودکستان، معلم  نرسطور که زنان  همان

ام برابر با او از همان میزان شأن و احتر: ندارد اهمیتکدام داشته باشد هم  یا نامشروع مشروع کدام طفلحتی اینکه .  باشد یا متأهل

تصمیم هستند که  در آلمان، زنان. کنندما نیز حقوق برابر را اعطا می یهم قانون خانواده و هم قانون ارث .یک مرد برخوردار است

از نظر قانونی معتبر است که توسط  در آلمان تنها در صورت ازدواج. ازدواج کنند و آیا اصالً ازدواج کنند یا خیر کیگیرند با می

حقوق  -و نه ازدواج در کلیسا، ازدواج مذهبی یا خصوصی  -تنها این نوع ازدواج . ثبت ازدواج رسمی منعقد شده باشد یک دفتر

هر  ن معنی است که در مورد مسائل مهماین بدا. شودک در مورد کودکان مشترک اعمال میمشتر سرپرستی. شودشامل می را متعدد

 یاینکه زن با پول خود چ. به قوت خود باقی است در طول مدت ازدواج البته، حق زنان برای کار کردن .گیرندتصمیم می یندو والد

 گی دارنده یا مشکالت زناشویی و خانواد کنندلمان زنان که احساس تهدید میدر آ. گیردبخرد تنها با تصمیم خودش صورت میچیز 

 .ورند آرسانی روی بی های کمک میتوانند به تعداد از برنامه

زنان و . وره نمایدردولتی، از جمله پناهگاه زنان مشهای غی یا با سازمان مراجعه کندلیس وتواند به پوضعیت، زن مییک در چنین  

رسمی  محاکمتنها . د که بهتر است ازدواج خاتمه یابدچنانچه به این نتیجه برسن یکسان حق درخواست طالق دارندطور  مردان به

و همه باید  که ما در آلمان داریم است های ها و آزادی این ارزش. طالق را در آلمان جاری کنندحکم  صورت قانونی حق دارند به

 . مصونآزاد و  زنده گیبرای . آنها را رعایت کنند

 .زنان و مردان مساواتبرای  

 .عدالت برای مردم. ایالت باواریا عدلیهوزارت  

 

 

 

 


