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 ezraپروژه ای است که توسط
کلیسای انجیلی در آلمان مرکزی

مشاوره برای کسانی که
تحت خشونت های راست
گرایانه  ،نژادپرستانه و یهود
ستیزی در تورینگن قرار
گرفته اند

حمایت مالی می شود .ایزرا به
عنوان بخشی از برنامه دولت

◄ وقتی حمله ای را می بینید به طرف دیگر نگاه نکنید
 ،سازماندهی کمک کنید! مهم است که همیشه به
نیازهای شخص متضرر پاسخ داده و نیازهای آنها را در
نظر بگیریم!
◄ برای آسیب دیدگان کمک کنید و آنها را در مورد
خدمات مشاوره ای ما آگاه سازید.
◄ ما مستقل از مشاوره ای که ارائه می دهیم  ،میزان
خشونت راست در تورینگن را مستند می کنیم.
بنابراین از شما می خواهیم که حوادث را به ما گزارش
دهید .همچنین می توانید این کار را به صورت
ناشناس انجام دهید.

تورینگن برای دموکراسی  ،مدارا و
جهان بینی „ “DenkBuntو برنامه
فدرال“دموکراسی زنده!“ تأمین می
شود.

تشکر از کمک شما!
از طریق صندوق کمک به افرادی که تحت خشونت های
جناح راست  ،نژادپرست و یهود ستیزی در تورینگن قرار
گرفته اند ،افراد آسیب دیده می توانند به سرعت و به
راحتی از حمایت مالی برخوردار شوند (به عنوان مثال
هزینه های وکال).
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 ezraیک مرکز مشاوره تخصصی
است که از افراد تحت تأثیر
خشونت های راست گرایانه
 ،نژادپرستانه و یهود ستیزی در
تورینگن حمایت ،همراهی و آنها را
تقویت می کند .ما در کنار کسانی
هستیم که دقیقا ً به همین انگیزه ها
مورد حمله قرار می گیرند و ما مردم
را نسبت به چشم اندازها و خواسته
های آسیب دیدگان حساس می
کنیم.

چگونه می توانید از افراد
آسیب دیده حمایت کنید

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

اصول ما

چه کسی می تواند با ما
تماس بگیرد؟

چه می توانیم بکنیم؟

جانبداری

اشخاص متضرر ،اقوام شان ،دوستان شان و شاهدان جرایم
جنایی و خشن

مشاوره

ما در کنار شما هستیم و آنچه را که به ما می گویید جدی
می گیریم.

اگر شما

استقالل

◄ بدلیل انگیزه های نژادپرستانه (به عنوان مثال نژادپرستی
گادجه  ،نژادپرستی ضد مسلمان  ،نژادپرستی ضد سیاه)،

ما از مقامات ایالتی  ،دادگستری و پلیس مستقل هستیم.

◄ بدلیل انگیزه های یهود ستیزی یا

محرمانه بودن

◄ به دلیل رفتار جایگزین و یا نگرش نامناسب شما
ازنظرآنها،

مشاوره ها محرمانه است  ،اطالعات بدون رضایت شما
منتقل نمی شود .ما محرمانه هستیم.

رایگان
مشاوره ما رایگان میباشد.

ناشناس بودن
در صورت تمایل می تواند بدون نشان دادن هویت تان به
شما مشاوره داده شود.

◄ گرایش جنسی و  /یا هویت جنسیتی شما (،)*LGBTIQA
ما خشونت را به معنای خشونت فیزیکی (آسیب های
بدنی و آدم کشی  ،از جمله تالش برای آن  ،آتش سوزی و
سرقت) و همچنین تهدید  ،زورگویی و خسارت هدفمند به
اموال با پیامدهای قابل توجه برای آسیب دیدگان درک می
کنیم.
برای مشاره با ما مهم نیست که در مورد مشکل تان
شکایت کرده اید یا خیر .اگر متخلفین تحت پیگرد قانونی
قرار نگرفتند می توانید با ما تماس بگیرید .ما همچنین
مشاوره میدهیم حتا اگرعامالن این کار افسران پلیس
هستند.

◄ برای انگیزه های داروینیستی اجتماعی (به عنوان مثال
افراد بیکار(طوالنی مدت) یا بی خانمان  ،افراد دارای
معلولیت)،
◄ فعالیت شما علیه راست گرایی فراطی و یا برای حقوق
بشر (همچنین در چارچوب دفتر سیاسی شما)،
◄ کار روزنامه نگاری شما (به عنوان مثال تحقیق در مورد
راست گرایی افراطی)،
◄ وابستگی مذهبی شما
مورد حمله یا تهدید قرارگرفته اید ،میتوانید با ما مراجعه کنید.
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ما یک وقت مالقات برای مشاوره سریع و انعطاف پذیر
با شما هماهنگ میکنیم .ما به شما چارچوبی ایمن ارائه
می دهیم تا درباره آنچه تجربه کرده اید یا دردفاترما و یا در
محل زندگی خود صحبت کنید .ما به طبقه بندی پیامدهای
خشونت راست گرایانه ،حمایت از شما در شرایط بحرانی
و همکاری با شما برای توسعه اقدامات احتمالی کمک می
کنیم.

همراهی
در صورت درخواست ،شما را در قرار مالقات با مقامات
(پلیس  ،دادگاه و غیره) و همچنین پزشکان  ،درمانگران یا وکال
همراهی می کنیم .ما شما را برای قرارمالقاتها قبل و بعداز آن
آماده میسازیم.

همکاری
ما درجستجوی پزشکان ،درمانگران و وکالی مناسب شما را
همکاری می کنیم .ما به شما برای درخواست کمک مالی و
غرامت کمک خواهیم کرد .ما راه هایی را برای همنشینی با
سایر افراد آسیب دیده یا یافتن افرادی که می توانند از شما
پشتیبانی کنند ارائه می دهیم .با توافق و درخواست صریح
شما ،آن را علنی می کنیم .خدمات همکاری ما متناسب با
نیازهای فردی شما طراحی شده است .در صورت لزوم  ،ما با
مترجمان کار می کنیم.

