كيف يمكنك دعم
المتضررين؟
 ezraاستشارة للمتضررين من العنف اليميني،
العنصري والمعادي للسامية في تورينجن.
Juri-Gagarin-Ring 96/98
99084 Erfurt
Tel.: 0361 – 21865133
Fax: 0361 – 21863013
E-Mail: info@ezra.de
Web: www.ezra.de
Facebook: @Opferberatung.ezra
Instagram: @ezra_online
Twitter: @ezra_online

استشارة للمتضررين من
العنف اليميني ،العنصري
والمعادي للسامية في
تورينجين.

◄ قدم للمتضررين مساعدتك واعلمهم بخدماتنا
االستشارية.
◄ بغض النظر عن االستشارة فنحن نوثق مدى عنف
اليمين المتطرف في تورينجين ،لذلك نرجو منك
إعالمنا بحوادث االعتداء ويمكنك اإلبالغ عنها دون
إثبات هويتك.

 ezraمشروع برعاية الكنيسة
االنجيلية في وسط المانيا ويتم
دعم ezraفي إطار برنامج الوالية
„ “DenkBuntلالنفتاح الثقافي،
التسامح والديمقراطية والبرنامج
الوطني „. “Demokratie leben

البيانات البنكية
من خالل صندوق التبرعات للمتضررين من العنف
اليميني ،العنصري والمعادي للسامية في تورينجين
يمكنكم دعم المتضررين ماليا ً بسرعة وبدون تعقيدات.
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 ezraمكتب استشارة متخصص
يدعم ،يرافق ويساعد المتضررين
من العنف اليميني ،العنصري
والمعادي للسامية في تورينجن.
نحن نقف في صف المتضررين
المعتدى عليهم للدوافع المذكورة
سالفا ً ونرفع من مستوى الوعي
العام بمطالب ورؤى المتضررين.

◄ ال تتقاضى النظر عند رؤية اعتداء وإنما نظم مساعدة.
ومن المهم هنا التعامل دائما ً مع احتياجات المتضرر/ة
وأخذها بعين االعتبار.

شكرا لتبرعاتك
Ev. Kirche Mitteldeutschland
IBAN DE26 5206 0410 0008 0000 00
Bank Evangelische Bank
BIC GENO DEF 1EK1
Kennwort: Opferhilfsfonds

مبادئنا

من يستطيع التوجه إلينا؟

االنحياز

األشخاص المتضررون ،أقاربهم ،األصدقاء/الصديقات إضافة
إىل الشهود عىل الجرائم والعنف.

نحن نقف بوضوح في صفك ونأخذ ما تصفه لنا بجدية.

يمكنك التواصل معنا عندما تتعرض
لالعتداء بسبب:

االستقالل

◄ دوافع عنصرية (عىل سبيل المثال العنصرية المعادية
للغجر و الرحّل ،العنصرية المعادية للمسلمين ،العنصرية
المعادية للسود والعنصرية المعادية لليهود) أو بسبب

نحن مستقلون ال نتبع المكاتب الحكومية ،القضاء
والشرطة.

السرية
المقابالت االستشارية سرية وال يتم إعطاء المعلومات
بدون موافقتك .نحن نلتزم بالسرية.

االستشارة مجانية.

عدم الكشف عن الهوية
بناء عىل رغبتك يمكنك تلقي المشورة دون اإلدالء
بهويتك.

نع ّرف مفهوم العنف بالعنف الجسدي (اإليذاء الجسدي،
جريمة القتل بما في ذلك محاولة القتل ،الحرق المتعمد
والسرقة) إضافة إىل التهديد ،اإلكراه واإلضرار العمد
بممتلكات الغير وما يترتب عليها من نتائج جسيمة عىل
المتضرر.
للحصول عىل االستشارة ليس من المهم أن تكون قد
تقدمت ببالغ ،حيث يمكنك التواصل معنا وإن لم يتم تتبع
الحوادث جنائياً .كما ونقدم المشورة حتى وإن كان الجاني /ة
من الشرطة.

0361 – 21865133
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تقديم المشورة
بسرعة وسالسة نرتب موعدا ً للمقابلة االستشارية .ونقدم
عما عانيته إما عندنا أو في
ألجل ذلك إطارا ً آمنا ً للتحدث معنا ّ
المكان الذي تتواجد فيه .نساعد في تصنيف اآلثار المترتبة
عىل العنف اليميني ،ندعمك في األزمات ونتوصل معا ً إىل
اإلمكانيات المتاحة لمعالجتها.

مرافقة

◄ مظهرك المختلف و /أو تصرفك المغاير لليمينيين
المتطرفين.

بنا ًء عىل رغبتك نرافقك إىل مواعيد الدوائر الحكومية
(الشرطة ،المحكمة...الخ) وايضا ً لمواعيد األطباء/الطبيبات،
المعالجين/المعالجات ،المحامين/المحاميات .كما ونقوم
بحجز المواعيد ومتابعتها.

◄ التمييز االجتماعي وفقا ً للداروينية االجتماعية (البقاء
لألصلح) عىل سبيل المثال العاطلون عن العمل لفترة
طويلة ،المشردون بال مأوى أو المعاقون.

الدعم

◄ ميولك الجنسية أو هويتك الجنسية (.)LGBTIQA

مجانية

ما الذي يمكننا فعله؟

◄ نشاطك ضد اليمينيين المتطرفين و /أو نشاطك من أجل
حقوق االنسان (حتى في إطار دائرتك السياسية).
◄ أعمالك الصحفية عىل سبيل المثال بحثك عن اليمينيين
المتطرفين.
◄ انتمائك الديني.

نساعدك في البحث عن األطباء/الطبيبات ،المعالجين/
المعالجات ،المحامين/المحاميات المناسبين .نساعد في
تقديم طلبات الدعم والتعويض المالي .كما ونمهد الطرق حتى
يمكنك االجتماع بمتضررين آخرين في المكان الذي تتواجد
فيه ،و إيجاد األشخاص الذين يستطيعون مساعدتك .وتستند
خدمات دعمنا عىل احتياجاتك الفردية .عند الضرورة نتعاون
معا ً مع مقدم/ة المساعدة.

