
چه کسی می تواند
 به ما مراجعه کند؟

افراد قربانی، اقوام و دوستان ایشان و همچنین شهود در 
رابطه با اعمال شاقه و ظالمانه ناشی از رفتارهای گروهی 

ضد و غیرانسانی. اینها می توانند افرادی باشند که 
به دالیل نژادپرستانه و ضد یهود،

 به دلیل ظاهر آلترناتیو و \
یا دیدگاه غیر راستگرایانه ی ایشان،

 به دلیل گرایش جنسی و \
یا شناخت هویت جنسی ایشان،

به دلیل عجز و ناتوانی ایشان )افلیچ(،
به دلیل تبعیض طبقاتی،

 به دلیل فعالیت ایشان ضد افکار
راستگرایانه ی افراطی،

به دلیل عقاید مذهبی ایشان،
مورد حمله و ظلم قرار می گیرند.

 حساب بانکی جهت کمک و پشتیبانی
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کسر کمکهای مالی از مالیات امکانپذیر است. 
رسید پرداختی برای مبالغی تا 100 یورو 
همزمان رسید پرداخت اهدائی نیز است. 

چنانچه درخواست شود برای مبالغ اهدائی 
باالتر به شما یک رسید پرداخت یارانه ی 

مجزا تقدیم خواهیم کرد. لطفا در این رابطه 
با با دفتر مرکزی ما تماس حاصل فرمائید.

چه کمکی از شما بر می آید؟
وقتی شخصی مورد حمله و ظلم قرار می گیرد نگاهتان را 

برنگردانید و در کمک و یاری رسانی فعال شوید.

 فرد قربانی را پشتیبانی کرده و وی را در رابطه با 
سازمان ما مطلع گردانید.

 چنانچه حمله ای خصمانه مشاهده می کنید یا از آن با خبر 
می شوید با ما تماس حاصل فرمائید.

 کمکهای مالی خود را به Hilfsfonds برای قربانیان 
مظلوم در اعمال حصمانه راستگرایانه و ضد یهود در 
ایالت تیورینگن ارسال فرمائید. افراد قربانی می توانند 

بوسیله این کمکها سریع و بی وقفه پشتیبانی شوند.

چه کاری از ما
 ساخته است؟

ما مشاوره ِویژه شرایط بسیار حاد و نیز امکان گفتگو 
جهت بررسی و هضم اعمال ظلمانه بصورت فردی ارائه 

می دهیم.

 ما افراد مربوطه را در مراحل اداری، امور دولتی، 
پلیس و دادگاه همراهی می کنیم. از این جمله همراهی در 
مراحل دادگاهی است که شامل آمادگی پیش و بررسی پس 

از دادگاهی خواهد بود.

 ما شما را در جستجوی پزشکان، متخصصین درمانی 
و وکیل های مناسب پشتیبانی می کنیم. در ضمن به شما 
در رابطه با تقاضای کمکهای مالی پشتیبانی می رسانیم 

)مثال خسارات دیه قربانیان و کمکهای مالی برای مراحل 
دادگاهی(.

 تمامی خدمات ما بر اساس آن خواسته های فرد قربانی از 
ما در رابطه با مشاوره، همراهی و پشتیبانی است.

وظایف ما بر چه اصولی
 پایگذاری شده اند؟

مشاوره قربانیان همواره طرف افراد قربانی را گرفته و 
وظیفه خود را عالوه بر مشاوره فردی در این می بیند 

که دیدگاه فرد قربانی را به بحث و جدلهای جامعه انتقال 
دهد. ما هیچگونه وابستگی به سازمانهای دولتی نداریم. 

نهوه کاری ما به ما امکان می دهد که به افراد مربوطه در 
صورت تقاضا در محل خود ایشان مشاوره دهیم. مشاوره 
ها محرمانه و رایگان بوده و در صورت تقاضا می توانند 
سری انجام پذیرند. مشاوره و پیشنهاداتی که ما ارائه می 

دهیم مستقال قابل استفاده هستند حتی بدون دریافت شکایت 
برای دادرسی.
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ازرا

مشاوره سیار برای قربانیان 
تحت ظلم راستگراها، 

نژادپرستها و ضد یهود 
در ایالت تیورینگن. ما به 
انسانهائی را که از سوی 

گروهکهای غیر و ضد انسانی 
مورد حمله و ظلم واقع شده 

اند مشاوره داده و آنها را 
همراهی و پشتیبانی می کنیم 

ـ چون عاملین این جرمها 
اشخاص از خارج از محدوده 
دیدگاه خود را رد کرده و نمی 

پذیرند. ضمنا خدمات ما خطاب 
به اقوام و شهود افراد قربانی 

نیز است.

 ازرا ـ مشاوره سیار برای
 قربانیان تحت ظلم

 راستگراها، نژادپرستها و
ضد یهود

ازرا پروژه ای است 
وابسته با کلیسای 

پروتستان در آلمان 
مرکزی. خدمات توسط 

اتحادیه پروتستانهای 
جوان در آلمان مرکزی 

به اجرا گذارده می شوند.
ازرا در چهارچوب 

برنامه های ایالتی در 
رابطه با „دموکراسی، 
 تولرانس و اندیشه آزاد“

  و برنامه فدرال 
„تولرانس را تقویت کنیم 
ـ توانائی ها را قوی تر 
کنیم“ پشتیبانی می شود.


