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روشنگری مسايل جنسی در آلمان

اين رساله معلومات برای چی کسی است؟
دري�ن رساله توضيح ميشود ،که در آلمان روشنگری مسايل جنسی
در مکتب چې معنی دارد و چرا قابل اهميت است .اين طور مثال
برای والدين نوشته شده است ،که از ممالک ميايند ،که در آنها درس
مسايل جنسی يا هي�چ موجود نيست و يا اگر هست هم بسيار اندک.
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تشويش والدين
إزندگی با کلچرهای مختلف مفاد و هم مشکالت دارد .يک فايده آن
اينست ،که والدين و اطفال شان بهرتي�ن های همه کلچرها را انتخاب
کرده ميتوانند .اطفال که در يک وطن جديد نشونما ميکنند ،آنرا طور
خودبخود يا اتومات انجام ميدهند.
برای والدين گاهگاه اين کار مشکل است :ممکن آنها نخواهند ،که
اطفال رابطه خود را با وطن آبايي شان از دست دهند .آنها راجع به
اطفال شان تشويش دارند :آيا اطفال به راه راست خواهند رفت؟
اطفال با تجارب جديد چطور معامله خواهند کرد؟ تمام والدين در
سراسر جهان تشويش راجع به اطفال و رشد شان ميشناسند.
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روشنگری مسايل جنسی در مکتب
در آلمان روشنگری مسايل جنسی در مکتب صورت ميگريد .اين برای
شما ممکن غريعادی باشد .و يا شما تعجب ميکنيد ،که به اطفال در
کدام سن وسال درس وضاحت مسايل جنسي داده ميشود.
شايد شما هم در خصوص موضوعات ان تشويش داشته باشيد.
والدين ميخواهند بدانند ،که در درس چی چ�يز توضيح ميشود .شما
اين حق را داريد ،که راجع به آن معلومات بخواهيد :معلم و يا معلمه
طفل تانرا بپرسيد ،که در کدام سن روی کدام موضوعات نشونما يا
ت�کامل بدنی و اغراض جنسي بحث ميشود .موضوعات برای اطفال
خورد سال و کالن ساالن يکسان نيستند .شما ميتوانيد از اطفال خود
بپرسيد ،که آنها در مکتب چی چ�يزی را ياد گرفته اند .شما ميتوانيد به
اطفال خود قصه کنيد ،که خود شما چطور بوديد .و شما ميتوانيد به
اطفال خود بگوي�يد ،که برای شما چی چ�يز مهم است و برای اطفال
خود چی آرزو داريد.

»

من راجع به درس مسايل جنسي بسيار تشويش داشتم.
يک مادر ديگری برايم از شام مالقات والدين بيان کرد .حاال
من يک اندازه آرام هستم

«
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روشنگری مسايل جنسی در آلمان

اطفال بايد حالت خوبی داشته باشند
والدين تمام جهان به اين اتفاق اند ،که اطفال شان بايد خوب باشند.
همني طور مانند والدين ،اشخاص مسلکي در آلمان هم ميخواهند،
که بايد اطفال خوب و بهرت باشند .اما اينکه «خوب» چی است – طبع ًا
همه آنرا يکسان نه می بينند .چون بني ما انسانها وجوه مشرتک و
اختالفات موجود اند.
والدين مفکوره ها و خواست های مختلف دارند .بعضی والدين برای
اطفال خود ميخواهند ،که روابط جنسی بعد از ازدواج صورت بگريند،
وقتيکه دخرت و يا پسر شان برای آن آماده و مساعد باشد .و برای
بعضی والدين اهميت خاصی دارد ،که اطفال در وجود خود احساس
رضايت کرده و بدون ترس وبيم راجع به روابط جنسی بينديشند و
حرف زده بتوانند.

»

اطفال ميخواهند بدانند ،که چی باالی شان مي�يايد ،چی
وقت وجود شان تغري ميخورد – و بعد از آن چی ميشود.

«
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مگر والدين تمام جهان ميخواهند ،که نبايد دخرتان شان قبل از وقت
و يا ناخواسته حامله و پسران شان قبل از وقت و يا ناخواسته پدر
شوند .و والدين ميخواهند که اطفال شانرا از سوء استفاده جنسی
محفوظ نگه دارند.

قواعد و قوانني
در آلمان برای مسايل جنسی قواعد و قوانني وجود دارند .مثالً در
آلمان روابط جنسی با اطفال تحت  ١٤سالگی ممنوع است .نوجوانان
هم از جانب قانون حفاظت ميشوند .در قانون صريح ًا ذکر شده ،که
چی وقت نوجوانان و بالغني جزا می بينند ،وقتی که با نوجوانان
تحت سن  ١٨سالگی عمل جنسی را انجام ميدهند .کس اجازه ندارد به
اطفال و نوجوانان مواد لخت و عريان را نشان دهند.

«سوء استفاده جنسی از اطفال» به اين معنی است :که يک شخص
طفل را تحت عمل جنسی قرار ميدهد و يا خود را تحت عمل جنسی
طفل قرار ميدهد و يا به او جنس بازی را نشان ميدهد .سوء استفاده
جنسی در تمام دنيا موجود است و در آلمان هم.
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روشنگری مسايل جنسی:
روی کدام موضوعات بحث ميشود؟
در آلمان درس مسايل جنسی وجيبوی است .نظر به سن
و سال بر موضوعات ذيل بحث ميشود:

توضيحات راجع به وجود
اطفال و نوجوانان بايد بدانند« :اين من هستم .اين اعضای بدن به
من ارتباط دارند ».آنها بايد يادگريند ،که اعضای بدن چی نام دارند.
حدود من ،حدود تو
اينجا اطفال و نوجوانان ياد ميگريند ،که هر انسان حدود دارد،
و او اين حدود را بايد احرتام گذارد .اينکه هر انسان متفاوت است
ولی حقوق مساوي دارد .اطفال و نوجوانان در توضيحات جنسی
ايرنا هم می آموزند ،که هي�چ کس به او اجاز نزديک شدن را ندارد،
اگر خودش نخواهد.
تغريات عاليم بلوغ و حفظ الصحه يا بهداشت
اطفال می آموزند ،که جسم و احساسات تغري ميخورند .آنها می
آموزند ،که اين تغريات عادی و نورمال اند و نبايد از آنها بيم وترس
داشته باشند.
يک طفل چطور بوجود ميايد؟  -حاملگی و والدت
درينجا اطفال کوچک يک جواب سوال مکرر خود را در مي�يابند؛
«من چطور به شکم آمده ام؟» آنها راجع به تخمه ،نطفه های منی
و حاملگي معلومات حاصل ميکنند.
جلوگريي و وقايه مقابل امراض
نوجوانان مسن تر هم معلومات مهم راجع به جلوگريی و محافظه
مقابل امراض که توسطه آميزش جنسی انتقال ميابند ،بدست ميآورند.
موضوعات ،که تحت بحث قرار ميگريند ،ميتوانند از يک ايالت
(محل سکونت) تا ديگر ايالت کمی متفاوت باشند.
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مکتب و والدين مشرتک ًا
بهرت آنست که وضاحت مسايل جنسی نه تنها در مکتب صورت ميگريد،
بلکه مادر و پدر هم راجع به آن با دخرتان و پسران خود صحبت ميکنند.
اطفال سواالت مشتاقانه کرده و جوابات مناسب را ميگريند .برای
بسياری از والدين اين کار ساده نيست .گاهگاهی والدين و اطفال
میشرمند.
ممکن طفل تان برای شما نميگويد ،که او در درس معلومات جنسی
چی چ�يز را آموخته است ،چون ميشرمد .شما از معلمني شان بپرسيد،
که اطفال چی ياد ميگريند و از کدام وسايل استفاده ميشود .لطف ًا
نامه های که از مکتب ميايند بخوانيد و يا والدين ديگر را پرسان کنيد،
که در آن چی نوشته شده است .کار خوب است ،که به شام مالقات
والدين  Elternabendبه مکتب برويد .اگر شما هنوز زبان آلماني را
خوب نميدانيد ،شده ميتواند که ديگر والدين به شما ترجمه کنند.
شما با سواالت و تشويش های خود تنها نيستيند ،ديگر والدين عني
حالت را دارند .معلمني و اشخاص مسلکي در مراکز مشورتي ميتوانند
شما را رهنمايي کنند ،که چطور ميتوانيد به اطفال خود مسايل
آميزش جنسی را تشري�ح کنيد .اين که مرکزهای رهنمايي يا مشورتي
در کجا هستند ،در پايان اين برگه تحري�ر شده است.
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چرا توضيحات آميزش جنسي قابل اهميت اند؟
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معلومات خوب و معلومات خراب
در تلوي�زي�ون و انرتنيت مسايل روابط جنسی اغلب ديده ميشوند.
والدين نميتوانند ممانعت کنند ،که اطفال شان آنرا نه بينند .والدين
اکرث در حريت می افتند ،که اطفال شان در مبايل ها چی چ�يز را دارند.
بسياری اطفال و نوجوانان چ�يزهای را می بينند ،که آنها را نميدانند،
آنها گاهگاهی نادرست اند و ميتوانند آنها را برتسانند .چنني تصاوي�ر و
نوشته ها برای شان خوب نيست.
در توضيحات روابط جنسي اطفال و نوجوانان ميتوانند راجع به آن
صحبت کنند .و آنها معلومات درست را بدست ميآورند ،که مطابق
سن وسال شان ميباشند .آنها ميتوانند پرسان کنند و معلومات غلط
تصحيح شده ميتوانند.

»

من دايم فکر ميکردم ،که درس مسايل جنسی چشم
اطفال را باز ميکنند .مگر مسايل جنسی در همه جا
وجود دارند ،در تلوي�زي�ون ،در انرتنيت :چشم اطفالم بغري
آن هم باز ميشوند.

«
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جلوگريی سوء استفاده از روابط جنسی
کار خوب است ،که با اطفال راجع به وجود صحبت کرد و سواالت مسايل
جنسي را جواب داد .به اينصورت اطفال با کلمات آشنا ميشوند ،که
به آنها ضرورت دارند ،تا بتوانند راجع به اعضای بدن شان صحبت کنند.
برعالوه آنها ياد ميگريند ،که برای شان جای شرم نيست ،وقتيکه راجع
به وجود خود حرف ميزنند.
اين هم خوب است ،وقتيکه اطفال بدانند ،که اجازه دارند راجع به
مسايل جنسي با والدين خود صحبت کنند .والدين بايد به اطفال خود
نشاندهند ،که اطفال ميتوانند به آنها اعتماد کنند .و اينکه نبايد ترس
وبيم داشته باشند ،وقتيکه به والدين خود از چ�يزی حرف ميزنند ،که
برای آن ممکن بشرمند .اين همه مهمرت اند منحيث جلوگريی از سوء
استفاده از روابط جنسی :اطفال ،آنهای که اعتماد دارند و کلمات
را ميدانند ،ميتوانند با والدين خود حرف بزنند .و والدين ميتوانند ،در
صورت ضرورت ،کاری کنند.
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دانستن قواعد و مسئوليت ها
اطفال و نوجوانان در روشنگری جنسی اصول روابط جنسی
پرمسئوليت را مي آموزند« .پرمسئوليت» به اين معنی که طور مثال،
ديگر انسانها را احرتام کرد .چنانچه هي�چ کس اجازه ندارد انسان ديگری
را به عمل جنسی مجبور کند و هي�چکس به عمل جنسی مجبور شده
نميتواند .پرمسئوليت به اين معنی هم است ،که بسيار وقتی نبايد
پدر يا مادر شد.
اطفال و نوجوانان در فاميل های خود بسيار قواعد را يادميگريند.
آنها بر والدين خود اعتماد ميکنند و می آموزند ،که برای والدين شان
چی چ�يز قابل اهميت اند .و واليدن ميتوانند اعتماد داشته باشند،
که اطفال شان بسياری از اصول يادگرفته را در زندگی خود شان بکار
خواهند برد.
وقتيکه شما روی موضوعات توضيحات مسايل جنسی با پسر و يا
دخرت خود صحبت کنيد ،اطفال شما ميتوانند يک راه را دريابند ،آنکه
قواعد کلچرهای مختلف را با هم يکجا ميکند.
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»

«

من نميدانستم ،وقتيکه من ازدواج کردم .اين برای اطفال
ما بايد طور ديگری باشد.

روشنگری مسايل جنسی به معنی «حفاظت سروقت» است
بعضی والدين تشويش دارند ،که روشنگری مسايل جنسی باعث آن
ميشود ،که اطفال قبل از وقت آغاز کنند ،روابط جنسی داشته باشند.
آنها در تلوي�زي�ون نوجوانان را مي بينند ،که بسيار قبل از وقت روابط
جنسی داشته ويا پ�يش از وقت حامله ميشوند .ولی حقيقت ديگر چ�يز
است :مطالعات ممالک متفاوت نشان ميدهند ،چی وضاحت مسايل
جنسی باعث آن نميشود ،که نوجوانان قبل از وقت روابط جنسی
دارند .چون ،آنجای که وضاحت روابط جنسی صورت ميگريد ،نوجوانان
حتی بندرت قبل از وقت و ناخواسته حامله ميشوند.
توضيحات مسايل جنسی باعث آن ميشوند ،که نوجوانان با روابط
جنسی خود مسئوالنه حرکت ميکنند .وضاحت مسايل جنسی در مکتب
ميخواهد با والدين مشرتک ًا اطفال را تا حد امکان بهرت آماده بلوغ سازند.
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درينجا شما ميتوانيد معلومات بدست آوريد
درينجا شما ميتوانيد معلومات بدست آوريد

pro familia:
از جانب  pro familiaشما راجع به مسايل جنسی ،حاملگی و همزستی
يا رفاقت رساله های معلوماتی را طور مجانی دريافت ميکنيد .شما
ميتوانيد اين رساله ها را سپارش دهيد و يا از يک نمايندگی مشورتی
 pro familiaبدست آوريد pro familia .در شهرهای متعدد مراجع
مشورتي دارد.
در  www.profamilia.deشما تمام آدرس ها و رساله های
معلوماتی يافته ميتوانيد.
شما ميتوانيد با يک مرجع مشورتي نوبت هم بگرييد.
شما ميتوانيد مشوره بگرييد ،که چطور ميتوانيد با طفل خود راجع به
مسايل جنسی صحبت کنيد ،که مناسب حال شما و طفل تان باشد.

اداره مرکزی آلمان برای توضيحات صحی (:)BZGA
از  BZgAراجع به موضوعات متعدد صحی مواد معلوماتی را بدست
آورده ميتوانيد .با رساله های کوچک در موضوع توضيحات جنسی
شما ميتوانيد به اطفال خود راجع به نشونماء بدنی و مسايل جنسی
معلومات دهيد .طور مثال با (يک دوسيه با سه رساله معلوماتی
از  ٨سال) بنام  .Dem Leben auf der Spurرساله های معلوماتی
مجانی را تحت  www.bzga.de/infomaterialienيافته ميتوانيد.

ی

سراف

TÜRKÇE

qip

Sh

Русский

Български

صفحه انرتنيتی  www.zanzu.deهم
از  BZgAاست .درينجا ميتوانند والدين
معلومات راجع به بدن و مسايل جنسی
بدست آورند.

هم متون و هم تصاوي�ر مربوطه شان موجود اند.
متون در  ١٣لسان موجود اند ،طور مثال به عربی ،البانيايي،
بلغاريايي ،فارسي ،رومانيايي ،ترکي
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رساله معلوماتی PRO FAMILIA
به دری
• جلوگريی (دری – آلمانی)
• معلومات مختصر راجع به سقط جنني

تربای نوجوانان
• Anabole Steroide
• روابط جنسی تو – حقوق تو

جهت سپارش دادن:
pro familia Bundesverband
Mainzer Landstraße 250 – 254
60326
:
Frankfurt am Main
Tel.: 0 69 / 26 95 77 90
ويا www.profamilia.de

آدرس های اتحاديه های ايالتی
Baden-Württemberg
Königstraße 2
70173 Stuttgart
Tel. 07 11 / 2 59 93 53
lv.baden-wuerttemberg@profamilia.de

Niedersachsen
Dieterichstraße 25a
30159 Hannover
Tel. 05 11 / 30 18 57 80
lv.niedersachsen@profamilia.de

Bayern
Leopoldstraße 9
94032 Passau
lv.bayern@profamilia.de

Nordrhein-Westfalen
Kolpingstraße 14
42103 Wuppertal
Tel. 02 02 / 2 45 65 10
lv.nordrhein-westfalen@
profamilia.de

Berlin
Kalckreuthstraße 4
10777 Berlin
Tel. 0 30 / 2 13 90 20
lv.berlin@profamilia.de
Brandenburg
Charlottenstraße 30
14467 Potsdam
Tel. 03 31 / 7 40 83 97
lv.brandenburg@profamilia.de
Bremen
Hollerallee 24
28209 Bremen
Tel. 04 21 / 3 40 60 60
lv.bremen@profamilia.de
Hamburg
Seewartenstraße 10
20459 Hamburg
Tel. 0 40 / 3 09 97 49-30
lv.hamburg@profamilia.de
Hessen
Palmengartenstraße 14
60325 Frankfurt/Main
Tel. 0 69 / 44 70 61
lv.hessen@profamilia.de
Mecklenburg-Vorpommern
Schonenfahrerstraße 5
18057 Rostock
Tel. 03 81 / 3 13 05
lv.mecklenburg-vorpommern@
profamilia.de

Rheinland-Pfalz
Emmerich-Josef-Straße 18
55116 Mainz
Tel. 0 61 31 / 23 63 50
lv.rheinland-pfalz@profamilia.de
Saarland
Heinestraße 2–4
66121 Saarbrücken
Tel. 06 81 / 91 81 76 77
lv.saarland@profamilia.de
Sachsen
Strehlener Str. 12–14
01069 Dresden
Tel. 03 51 / 21 09 38 45
lv.sachsen@profamilia.de
Sachsen-Anhalt
Zinksgartenstraße 14
06108 Halle
Tel. 03 45 / 5 22 06 36
lv.sachsen-anhalt@profamilia.de
Schleswig-Holstein
Marienstraße 29 – 31
24937 Flensburg
Tel. 04 61 / 9 09 26 20
lv.schleswig-holstein@profamilia.de
Thüringen
Erfurter Straße 28
99423 Weimar
Tel. 0 36 43 / 77 03 03
lv.thueringen@profamilia.de

. خواستار طرزالعمل مسئوالنه با منابع اندک استpro familia
هرگاه شما اين رساله های معلوماتی را ديگر ضرورت نداشته
. بسيار تشکر. لطف ًا آنها را به عالقمندان ديگر بدهيد،باشيد

