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درباره انجمن
وظایف و ساختار انجمن ما اهداف و روند تصمیم گیری در اساسنامه.درج.شده است .فراتر از این میخواهیم در باره
ارزش ها و اصولی که بنیان کار ما را تشکیل می دهند ،با شما صبحت کنیم.
این ارزشها حاصل تجربه های متنوع ما در زمینه های گونانگون از جمله در روانپزشکی ،از روند کار روی بیماران
روانی بستری در بیمارستان و برخی تجربه های تلخی که ما در کار روزانه و درعمل کسب کرده ایم.
با این حال ،ما قصد نداریم هیچ مقررات اضافی را در اینجا پشنهاد کنیم ،بلکه هدف این است چگونه می خواهیم از ارزش
یابی های ( BOP& Pسازمان افراد با تجربه در زمینه روانپزشکی و افرادی که در بخش روانی بستری بوده اند) مراقبت
و براین اساس با یکدیگربرخورد کنیم ودر پایان چه نوع حریم هایی را می خواهیم در انجمن ایجاد کنیم .این پیش نهاد ها
کامل نیست وآیه هم نیست که تغیر ناپذیر باشد.
اگرچه همه ما چگونگی تشخیص ومتد های درمان روانی را می شناسیم ،اما می دانیم تجربه های ما در مورد سیستم
روانپزشکی متفاوت است .این فقط در مورد برآورد منفی یا مثبت منحصرنمیشود ،بلکه ریشه آن دراین واقعیت نهفته است
که ما در جهانی عادالنه و برابر زندگی نمی کنیم .جایگاه اجتماعی متفاوت ما بر چگونگی نحوه درمان روانپزشکی و
تشخیص بیماری تأثیر مستقیم دارد .تجربیات ما از سیستم روانپزشکی محصول همین موقیعت های اجتمایی ماست .این
مواضع نابرابر ناشی ازریشه قومی و متعلق بودن یا نبودن به جایگاه اجتماعی برتر است.
این تفاوت درارتباط با جنسیت ،سن ،سوابق تحصیلی ،وضعیت مالی ،مذهب و عقاید ،گرایش جنسی ،اختالالت جسمی و
حسی و بسیاری از عوامل دیگر مربوط می شوند که زندگی ما را تعیین می کنند.
ما می خواهیم این تفاوت ها را نه فقط بپذریم ،بلکه می خواهیم انها را درک کنیم وبدانیم که هر یک از انها روی ما چگونه
تأثیر می گذارند.
ما می خواهیم با یکدیگر با احترام وحقوق برابر رفتار کنیم .در اینجا موضوع بحث بر سر آن نیست که بخواهیم به یک
رفتار اجتماعی شایسته اشاره کنیم ،بلکه هدف روبرو شدن صادقانه و با تمرکزخاص به نابرابری هایی است که زندگی
ما را تحت تأثیر قرار می دهد.
ما نمی خواهیم الگوهای حاکم بر ظلم را در کارخود بپذریم وانها را تحکیم بخشیم .این به این معنا نیست که ما نه فقط از
نژادپرستی ،تبعیض جنسی  ،خصومت با معلولین وسایراعمال تبعیض آمیز فاصله داشته باشیم ،بلکه با انها فعاالنه واگاهانه
روبرو شویم.
کانون توجه وتمرکز کار ما روی خشونت روانی وتبعیض است .با این حال ،ما تنها روانپزشکی را بعنوان یک پدیده مجزا
در نظر نمیگیریم ،بلکه کانون فعالیتهای ما در زمینه همه چیزهایی که زندگی ما را متاثرمیکند .برخالف دیدگاههای
تنگ وبحث برانگیزو جنجالی پزشکی ،ما ترجیح می دهیم که متد کار ما مبتني بر حقوق بشر باشد .برای این امر اهمیت
خاصی قائل هستیم .این بدان معناست که تجربه روانپزشکی با ساختارهای اجتماعی  ،اقتصادی و سیاسی ارتباطی
ناگسستنی دارد .به همین دلیل است که ما درهمه این زمینه ها ازبرابری وآزادی های اساسی حمایت می کنیم
این واقعیت که همه ما درگیر با روان پزشکی هستیم ,بدین معنا نیست که درباره روانپزشکی و مراقبتهای روانپزشکی
نظرات یکسانی داشته باشیم .ما می دانیم که نه تنها نگرش های متفاوت ،وحتی گاهی نظر مخالف هم داریم .این امر شامل
موضوع هایی مانند زیر سوال بردن یا پذیرش روش تشخیص های روانپزشکی ،وجود "بیماری روانی" یا استفاده از
دارو (داروهای روانگردان) می شود.
از انیرو ما می خواهیم حریم ایجاد کنیم که در آن از یکدیگر حمایت کرده ونگرشهای مختلف خود را مبادله کنیم و ازهمان
ابتدا به تمایز بین حق و باطل اکتفا نکنیم.
در روند تبادل نظر ،هر شخص در برابراعمال خود ودرهر تصمیم گیری مربوط به زندگی مسئول است .ما به تفاوت ها
احترام می گذاریم و همیشه به دنبال یک بنای مشترک برای اقدامات سیاسی خود هستیم.
انهایی که وقتی تاریخچه زندگی شان انگونه تفسیر ,و یا به آن تجاوزو گاهی هم حتی پاک شده است ,می دانند چه حسی
در انها بیدار شده است.
ما نمی خواهیم این کار را با یکدیگر تکرار کنیم و نمی خواهیم نظر خود را به هیچ کسی تحمیل کنیم
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در بسیاری از گروه ها وانجمن ها در سطح مدیریت شان شخصیت های رسمی وغیر رسمی قرار دارند .به نظر ما چنین
ساختارهایی مضر است .ما می خواهیم به طور متفاوت و شفاف با هم کار کنیم .بنابراین ,ما سعی می کنیم اطالعات ،حجم
کار و مسئولیت را به طور مناسب با دیگران تقسیم کنیم.
ما سازمانی هستیم برای افراد آسیب دیده که مبتنی بر خودگردان وخودیاری است .بنابراین ما هیچ خدماتی ارائه نمی دهیم.
هرفرد دانش ومهارت های خود را بهمراه می آورد تا به طور مشترک فعالیت ها وپروژه هایی را طراحی و عملی کند.
بسیاری از ما خودمان با شرایط اضطراری روانشناختی روبرو بوده ایم و بنابراین درک از رفتارهای غیرنامآنوس پیدا
کرده ایم .با این حال ،این بدان معنا نیست که همه چیز مجاز است وافراد دیگر مسئولیت کاری را که انجام می دهند نداشه
باشند .مرز مدارا وبزرگواری افراد همیشه قابل بحث و گفتگو ست وباید با آن به توافق رسید.
این امربه ظرفیت افرادی که به طور مستقیم درگیر کار هستند بستگی دارد
خشونت جسمی وروانی وموضع نژادپرستانه ،ورفتار خشن علیه همجنس گرائی (همجنس گرا هراسی) وهمچنین بی
احترامی به ترانس یا همجنسگرایان تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نخواهد بود.
ما از همه افرادی که چنین نگاهی دارند دعوت می کنیم با ما همکاری کنند وفضاهایی را ایجاد کنند که در آن همه افرادی
که با روانپزشکی درگیر بوده اند ،احساس خوبی داشته باشند ,صرف نظراز منشا ,وضعیت حقوقی آنها ,درجه شناخت
آنها از زبان آلمانی یا سایرانگیزها.
ما مشتاقانه منتظر گسترش افق دید خود وجستجوی پیشرفت کار وامکانات مشترک جدید هستیم.
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