
من الذي يمكنه التوجه إلينا؟
المصابون وأقاربهم وأصدقاؤهم وكذلك شهود الجرائم 

وأعمال العنف التي لها دوافع عداء جماعي ضد 
اإلنسانية. وقد يكونوا أشخاصًا يتم االعتداء عليهم 

بدوافع عنصرية أو معادية للسامية

بسبب مظهرهم البديل و/أو وقفتهم غير المعتدلة 

بسبب توجههم الجنسي و/أو هويتهم الجنسية

بسبب إعاقتهم 

بسبب التمييز االجتماعي

بسبب نشاطهم ضد اليمين المتطرف ـ بسبب  

بسبب انتمائهم الديني.

bejm حساب التبرعات الستشارات الضحايا 
 DE60 5206 0410 0008 004820 IBAN

  GENO DEF 1EK1 BIC
بنك المؤسسة اإلنجيلية )جمعية رسمية)

 كلمة السر صندوق المساعدة

تبرع تبرعا يمكن خصمه من ضرائبك. وفي 
حالة المبالغ المالية التي تصل إلى 100 € يعتبر 
وصل اإليداع هو وصل التبرع. ومع المبالغ 

المالية األكبر يسعدنا ـ بناء على رغبتك ـ 
إرسال وصل بالتبرع. لهذا الغرض نرجو 

االتصال بمقر العمل التابع لنا. 

ماذا تستطيع أنت أن تفعل؟
ال تنظر بعيدًا عندما ترى اعتداءًا، بل قم بتنظيم مساعدة. 

اعرض على المصابين دعمك وأخبرهم عن عرض 
االستشارة الذي نقدمه.

 وعندما ترى هجوما أو تعرف بوقوع هجوم اتصل بنا. 

تبرع لصندوق مساعدة المصابين بسبب العنف اليميني 
والعنصري والمعادي للسامية في مدينة توبنجن. فمن 

هذا الصندوق يمكن دعم المصابين ماليًا بصورة سريعة 
وغير معقدة.

 ما هي األسس الرئيسية
التي نلتزم بها؟     

استشارة الضحايا متحيزة لجانب المصابين وترى واجبها 
ـ بجانب االستشارة الفردية ـ أيضا في توصيل وجهة 

نظر الضحايا إلى النقاش االجتماعي. نحن مستقلون عن 
السلطات الحكومية. ومهمة عملنا المطلوبة تتركز في 
توفير استشارة في مكان المصابين بناء على رغبتهم. 

االستشارات صارمة السرية ومجانية ويمكن أن تتم حتى 
بدون إثبات شخصية المصاب. كما يمكن االستفادة من 

عروضنا بغض النظر هل تم تقديم بالغ أم ال.

 
ماذا نستطيع أن نفعل؟

نحن نقدم االستشارة في الكوارث ونقدم محادثات حول 
معالجة النتائج الشخصية المترتبة على الجرائم.

كما أننا نرافق المصابين إلى السلطات والمصالح 
الحكومية والشرطة والمحاكم. ويشمل ذلك أيضًا متابعة 

القضية بما في ذلك اإلجراءات قبل وبعد المداولة.

ونقدم المساعدة عند البحث عن أطباء ومعالجين 
ومحامين مناسبين. ونساعد أيضًا في تقديم طلبات الدعم 

المالي )على سبيل المثال تعويض الضحايا والمساعدة 
في التكاليف القضائية(.

وتتوجه جميع عروضنا إلى ما يرغب فيه المصاب أو 
المصابون من استشارة ومرافقة ودعم!



االستشارة المتنقلة لضحايا العنف اليميني 
والعنصري والمعادي للسامية 

Juri-Gagarin-Ring 96/98 شارع
   99084 Erfurt مدينة

تليفون 33 51 86 21 – 61 03
فاكس 13 30 86 21 – 61 03

info@ezra.de بريد إلكتروني
www.ezra.de الموقع اإللكتروني

مؤسسة

إن ezra هي مؤسسة تقديم 
االستشارة المتنقلة لضحايا 
العنف اليميني والعنصري 

والمعادي للسامية. نحن نقدم 
االستشارة والمرافقة والدعم 

لألشخاص الذين تعرضوا 
العتداء بدوافع العداء الجماعي 
ضد اإلنسانية ـ مثال ألن الجاني 

يصنفهم ضمن مجموعة من 
األشخاص هو يرفضها. وبجانب 

ذلك يتوجه عرضنا أيضًا إلى 
أقارب المصابين وإلى الشهود.

ezra مؤسسة
  استشارة متنقلة لضحايا

 العنف اليميني العنصري
 والمعادي للسامية

إن ezra هو مشروع 
برعاية الكنسية 

اإلنجيلية في وسط 
ألمانيا. ورابطة شباب 

اإلنجيليين في وسط 
ألمانيا هي المكلفة بتنفيذ 

المشروع. 
يتم دعم ezra في إطار 
برنامج مقاطعة توبنجن 
»الديمقراطية والتسامح 
واالنفتاح على العالم« 
دعم التسامح ـ وتقوية 

الكفاءة.


