
arc en ciel   قوس قزح 

 نحن جمیعا كائنات حیة وملونة ومتنوعة. نتحرك ونغیر حیاتنا كلها. كل شعور ، كل حب داخل العدید من
 ألوان قوس قزح هو  حق وجمیل .

 

 ومع ذلك ، بالنسبة لمعظم الناس واألدیان ، سواء كان ذلك في المسیحیة أو الیهودیة أو اإلسالم ، هناك
 نوعان متمیزان فقط في النظرة التقلیدیة ، على سبیل المثال ، ال یتغیران أبًدا. والحب مسموح به فقط في

 شكل واحد: بین الرجل والمرأة.

 

 وبالتالي فإن القیم والقواعد التي یمكن أن یشعر بها دیننا والمجتمع من حولنا كأنه مكان آمن ، ولكن أیًضا
 مثل عبودیة مشددة. بعض الناس یبتعدون عن الدین ألنهم یشعرون أنه مثل السجن. في كل األدیان ، یوجد
 اآلن تفسیرات أخرى أكثر انفتاًحا. إذا كنت ترغب في الحفاظ على إیمانك ، فمن الممكن التوفیق بین الدین

 ومشاعرك واالحتفال مع اآلخرین.

 إذا كنت مهتًما بالمجموعات الموجودة في ألمانیا حول األدیان LGBTI & Religion، یمكنك البحث
 هناك .

 ومع ذلك ، یعیش بعضنا في بیئة یكون فیها الدین أو المجتمع صارمین ومحافظین للغایة. في مثل هذه
 الحالة ، ُینظر إلى الشخص سریًعا على أنه مریضا أو خاطئا أو غیر طبیعیا ، إذا تجاوز المرء القواعد

 والقیود. إذا كنت ال تستطیع أو لن تخفي هویتك ، فقد تتم معاقبتك من ِقبل عائلتك. في بعض المجتمعات ،
 یتعرض الفرد لالضطهاد أیًضا من قبل الحكومة أو حتى التهدید بالقتل. كل هذا موجود في كل من البلدان

 المسیحیة واإلسالمیة.

 في ألمانیا ، الوضع القانوني أكثر لیبرالیة مما هو علیه في العدید من البلدان األخرى.معلومات حول
 قانون الحالي في ألمانیا  المرأة / المثلیین  ستجد هنا.

 توفرالجمعیة أخوات الالجئین The Refugee Sisters مساحة آمنة لجمیع مشاعر قوس قزح واألفكار
 التي تثیرها. هناك متسع لفرحة األلوان ، ولكن هناك أیًضا مساحة لألسئلة . معنا یمكنك التبادل مع

 اآلخرین وإیجاد الدعم في البحث عن المسار المناسب لك.

 

 خالف ذلك ، قد تظل في العادة "غیر مرئي" في حیاتك حتى ال تعرض نفسك للخطر. مع أخوات
 الالجئین یمكنك أن تكون مرئیة مع كل األلوان الخاصة بك. األخوات یمكن أن تحفظ األسرار. نحن ال

 نخبر أحدًا بما تعرضه أو تخبره إیانا.

https://www.queer-refugees.hamburg/index.php/refugee-sisters/regenbogen-refugee-sisters
https://www.queer-refugees.hamburg/index.php/informationen/70-lgbt-religion
https://www.queer-refugees.hamburg/index.php/informationen/51-frauen-lgbti-rechte

