Како можете да
подржите жртве
► Н
 е окрећите поглед на другу страну када
видите напад, него организујте помоћ!
При томе је важно да се увек одговори на
потребе жртве и да се оне не губе из вида!
► П
 онудите погођеној особи Вашу подршку
и обавестите је о нашој понуди за
саветовање.
► Б
 ез обзира на то да ли је дошло до
саветовања, ми документујемо размере
десничарског насиља у Тирингији. Због тога
Вас молимо да нам пријавите инциденте.
То можете и анонимно да урадите.

Захваљујемо се на Вашим
прилозима!
Захваљујући Фонду за помоћ особама које
су погођене десничарским, расистичким и
антисемитским насиљем у Тирингији, могуће
је финансијски подржати жртве брзо и
некомпликовано (нпр. покривање трошкова
адвокатица/адвоката).
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ezra је специјализовано
саветовалиште, које
даје подршку, прати
и јача особе погођене
десничарским, расистичким
и антисемитским насиљем
у Тирингији. Стојимо
солидарно на страни
оних, који су из било којих
мотива нападнути и
сензибилизујемо јавност
за перспективе и захтеве
жртава.

ezra – Savetovalište za osobe pogođene
desničarskim, rasističkim i antisemitskim
nasiljem u Tiringiji
Juri-Gagarin-Ring 96/98
99084 Erfurt
Tel.: 0361 – 21865133
Fax: 0361 – 21863013
E-Mail: info@ezra.de
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ezra је пројекат чији је
носилац Евангелистичка
црква средње Немачке.
ezra је подржана из
средстава покрајинског
фонда за демократију,
толеранцију и отвореност
ка свету „DenkBunt“ („мисли
шарено“) и из савезног
програма „Demokratie
leben!“ („живети
демократију!“).

Саветовалиште
за особе погођене
десничарским,
расистичким и
антисемитским
насиљем у Тирингији
(Thüringen)
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Шта можемо да
учинимо?

Ко може да нам се
обрати?

Наша начела

Саветовања

Особе погођене насиљем или другим
кривичним делима, њихови чланови породице,
пријатељице/пријатељи, сведокиње/сведоци.

Пристрасност

Брзо и флексибилно организујемо саветовање.
За тај разговор Вам нудимо сигуран оквир у
којем можете да испричате шта сте доживели
– било код нас или код Вас, на лицу места.
Тиме Вам помажемо да тачно дефинишете
последице десничарског насиља, подржавамо
Вас у кризним ситуацијама и заједно са Вама
разматрамо шта још све може да се учини.

Праћење
Уколико желите, идемо са Вама на разговоре
са државним органима (полиција, суд, итд.),
и пратимо вас у разговорима са лекаркама/
лекарима, терапеуткињама/терапеутима или
адвокатицама/адвокатима. Нудимо Вам и
помоћ у припреми за те састанке, а после њих –
разговоре о томе како су ти састанци протекли.

Подршка
Подржавамо Вас у потрази за одговарајућим
лекаркама/лекарима, терапеуткињама/
терапеутима и адвокатицама/адвокатима.
Помажемо Вам да припремите и попуните
захтеве за финансијску подршку и обештећење.
Усмеравамо Вас ка другим погођеним особама с
којима можете да се удружите или да пронађете
људе који могу да вам пруже подршку тамо
где боравите. После разговора са Вама и само
уколико сте то изричито желели, обавештавамо
јавност. Видови подршке коју пружамо
оријентишу се према Вашим индивидуалним
потребама. Уколико је неопходно, сарађујемо са
преводитељкама/преводиоцима.

Јасно стојимо на Вашој страни и озбиљно
схватамо оно што нам испричате.

Ако сте нападнути:

Независност

► и
 з расистичких мотива (нпр. расизам према
Ромима, тј. Gadjé-расизам, анти-муслимански
расизам, расизам према црнцима),

Не зависимо од државних институција,
правосуђа или полиције.

► из антисемитских мотива, или

Поверљивост

► з бог Вашег алтернативног изгледа и/или
Вашег не-десничарског става,

Саветовања се обављају у поверењу. Без
Вашег пристанка информације не могу даље
да се прослеђују. Подлежемо обавези ћутања.

► з бог Ваше сексуалне оријентације и/или
родног идентитета (LGBTQА*),
► и
 з социјалдарвинистичких мотива (нпр. као
[дугорочно] незапослена/и, као особа без
стана, као особа са посебним потребама, тј.
инвалидитетом),
► з бог Ваше активности против екстремне
деснице и/или за поштовање људских
права (такође у оквиру Вашег политичког
ангажмана),
► В
 ашег новинарског деловања (нпр.
истраживања о екстремној десници),

Као насиље подразумевамо физичко
насиље (телесне повреде, убиства, укључујући
и покушаје убиства, подметања пожара и
разбојништва), као и претње, принуде или
циљано оштећење имовине са озбиљним
последицама за погођену особу.

Бесплатност

За саветовање није битно да ли
сте пријавили случај надлежним
институцијама. Нама можете да се обратите и
када не желите да кривично гоните починиоце.
Саветујемо Вас и у оним случајевима када су
починиоци припаднице/припадници полиције.

Уколико желите, можемо да Вас саветујемо и
без тога да нам одате Ваш идентитет.

► Ваше верске припадности,
слободно можете да нам се обратите.



0361 – 21865133



info@ezra.de

За саветовања не сносите било какве
трошкове.

Анонимност

