IRKÇI AYRIMCILIK

Hiç kimse size başka bir gruba ait olduğunuz

IRKÇI

için veya ait oduğunuzu düşünerek ayrımcılık
yapamaz. Örneğin etnik kökeniniz, dininiz,
dünya görüşünüz, cinsel seçiminiz, yasınız,
cinsiyetiniz veya bir özürlüğünüz dolayı.
Dolayısıyla size bu yüzden hakaret eden veya
sizi mağdur bırakan kişi haksızlık etmiş olur.
Şayet teninizden, uyruğunuzdan, etnik kökeninizden,
dilinizden, dininizden veya yaşam biçiminizden
dolayı farklı bir muamele görüyor iseniz, burada
ırkçı ayrımcılık yapılıyor demektir.
Aşağılayıcı ifadeler, davranışlar ya da kaçınmalar
kanuna aykırıdır. Her kesin eşit muamele görme
ve eşit şans hakkı vardır.

Rudolf-Breitscheid-Straße 164
14482 Potsdam
Telefon: 0331 8170000
Telefax: 0331 8170001

AYRIM C IL IĞA
MARUZ KALANLARA

YERiNDE DANIŞMA

Email: antidiskriminierung@opferperspektive.de
http://www.opferperspektive.de

Mağdurlara, yakιnlarιna
ve tanιklara danιşmanlιk

Kanun koyucu da bunu buyurmaktadir: Anayasanın
3 maddesinin 3. fıkrası ve Brandenburg Eyalet
Anayasasının 12. maddesinin 2. fıkrasında ve Genel

Aşağidaki kurumlar tarafından desteklenir::

Eşit Muamele Kanununda.
Irkçı bir ayrımcılığın söz konusu olup olmadığına dair bir değerlendirmede esas olan
sizin o durumdaki kişisel algılamanızdır.

0331 8170000
www.opferperspektive.de

KENDiNiZi SAVUNABiLiRSiNiZ

BiZ SiZi DESTEKLERiZ

OPFERPERSPEKTIVE DERNEĞi

Teninizin renginden, adınızdan, kökeninizden, uyruğu-

Yerinde

Irkçılık ve dışlama her ne kadar kanun dışı olsalar

nuzdan, dininizden, diliniz ve yaşam tarzınızdan dolayı

Biz Brandenburg Eyaleti içinde sizin belirlediğiniz bir

da, bunlar ortadan kaybolmuş değiller. Göçmen veya

ayrımcılığa maruz kaldığınızda, size yardim ederiz.

yere geliriz.

göçmen kökenli insanlara karşı çekinceler oldukça
yaygındır. Amacımız bu görüşleri değiştirmek ve tüm

Eğer günlük yaşamınızda aşağılanırsanız veya hakarete
maruz kalırsanız, ev aramada, işyerinde veyahut boş

Ücretsiz

zamanlarınızda haksızlığa uğradığınızda veya kurumlar

Herhangi bir masrafınız veya yükümlülüğünüz

tarafından size adil omayan bir şekilde muamele yapılırsa

olmayacak.

Biz sizin tarafınızdayız! Danışmanlık için gerektiğinde
memnuniyetle size geliriz. Eşit muamele hakkınızı kabul
ettirmek için neleri yapabileceğinizi sizinle konuşuruz. Size
diğer başka yardımları nerede bulabileceğinizi gösteririz,
örneğin sizin için zor bir durumun üstesinden daha kolay
gelebilmeniz için. Mümkün ve yararlı olması durumunda
size kadın veya erkek bir avukatı bulmanızda yardımcı
oluruz.

atmosferin oluşmasına katkıda bulunmaktır.
Opferperspektive on yıldan fazladır sağci şiddet

bize başvurunuz.
Şahsi danışmanlık

insanlara eşit şans ve muamele sunan sosyal bir

Çok dilli

mağdurlarına Brandenburg‘da danışmanlık sunmakta

Gerekli gördüğünüzde, bayan veya erkek bir tercümanı

ve eşlik etmektedir. Sağcı şiddet hakkinda bilgilendirir

beraberimizde getiririz.

ve mağdurlarının haklarını savunur. Opferperspektive
2009 yılının Eylül ayından beri Ayrımcılıkla Mücadele

Kendi isteğinizle

Mevkisi ile ortak Brandenburg Eyaletinin Uyum

Danışmak isteyip istemediğinize, hangi yoğunlukta ve

Görevlisinin bürosunda ırkçı ayrımcılığa maruz

hangi adımları atmak istediğinize siz kendiniz karar

kalanlara da danışmanlık sunmaktadır.

vereceksiniz. Biz size kararınınızı uygulamanızda
yardımcı olacağiz.

Kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip Opferperspektive derneği siyasi olarak kimseye bağımlı
değildir. Irkçi ayrımcılığa karşı yapılan bu yerinde

Müdahale

Gizli

Istediğinizde sizinle beraber bir strateji belirler ve sorunlara

Bizimle konuştuğunuz her şey gizli kalacak. Sizin

danışmanlık Iş, Sosyal, Kadın ve Aile Bakanlığından

müdahale ederiz. Sizinle, şikayet ve kendinizi savunmak

onayınız olmadan üçüncü bir şahsa hakkınızda herhangi

(MASF), Uyum Görevlisi tarafından, Brandenburg

için hangi yolların mümkün olduğunu konuşuruz.

bir bilgi vermeyiz.

Eyalet ödeneğinden, Vakıf ödeneğinden ve bağışlarla

Güçlendirme ve birleştirme
Dilediĝinizde ayrımcılıkla nasıl baş edebileceğiniz konusunda
sizi güçlendiririz. Sizi diğer ayrımcılık görmüş mağdurlarla
bir araya getiririz.
Dökümantasyon
Değişim ancak ırkçı ayrımcılık örneklerinin ve boyutunun
ortaya çıkarılmasıyla mümkün olabilir. Verdiğiniz bilgileri
gizli ve anonim bir şekilde kullanacağız

finanse edilmektedir.
Bağımsız
Danışmanlık hizmetimiz tüm resmi daire ve
makamlardan bağımsızdır.

Yapιlan her bağιş yararlιdιr.

Taraflı

Bank für Sozialwirtschaft

Biz çalışmalarımızda sizin ihtiyaçlarınızı esas alır ve
sizin çıkarlarınız için mücadele ederiz.

Hesap no. 3813100
Banka Kodu 10020500
Rumuz: Antidiskrimierung

