Mağdurlara Siz Nasıl
Destek Olabilirsiniz
► B
 ir saldırı gördüğünüzde yönünüzü
değişmeyip yardım organize ediniz! Bunu
yaparken mağdur kişinin ihtiyaçlarını her
zaman dikkate alınız!
► M
 ağdur olmuş kişiye desteğinizi sunup
danışmanlık hizmetimiz hakkında bilgi
veriniz.
► V
 erilen danışmanlık hizmetinden bağımsız
olarak, Thüringen’de sağcı şiddetin
boyutunu belgelendiriyoruz bundan dolayı
olayları bize bildirmenizi rica ediyoruz.
Bilgilendirmeyi anonim bir şekilde de
gerçekleştirebilirsiniz.

Bağışlarınız için teşekkürler!

Ezra, Thüringen’de sağcı,
ırkçı, ve antisemitik şiddet
mağdurlarını destekleyen,
eşlik eden ve güçlendiren
uzman bir danışmanlık
merkezidir. Tam olarak
da bu nedenlerden ötürü
saldırıya uğramış kişiler
ile dayanışma içerisinde
bulunup, Kamuoyunu,
mağdurların talep ve bakış
açıları hususunda duyarlı hale
getiriyoruz.
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Biz ne yapabiliriz?

Kimler Bizimle
İletişime Geçebilir?

İlkelerimiz

Danışmanlık

Mağdur kişiler, yakınları ve cezai ve şiddet içeren
suçların tanıkları

Taraf olmak

Hızlı ve esnek bir danışmanlık görüşmesi
düzenliyoruz. Bizim yada sizin bulunduğunuz
yerde, yaşadıklarınızı anlatabilmeniz için
güvenilir imkanlar sunuyoruz. Sağcı şiddetin
sonuçlarını sınıflandırmanızda yardımcı olup, kriz
durumlarında sizi destekliyor ve eylem-davranış
seçenekleri geliştirmeniz için yardımcı oluyoruz.

Eşlik Etme
Dileğiniz üzere size resmi dairelerdeki (Poliste,
Mahkemelerde vb.) ve ayrıca doktor, terapist
ve avukat randevularınızda eşlik ediyoruz.
Randevularınız için ön hazırlık ve sonrası için
değerlendirme görüşmeleri sağlıyoruz.

Destekleme
Uygun avukat, terapist ve doktor arayışlarınızda
size destek olup, mali yardım ve tazminat
başvurusunda bulunmanıza yardımcı
oluyoruz. Mağdur diğer insanlarla bir araya
gelmeniz ve bulunduğunuz yerde size yardım
edebilecek insanlar ile iletişime geçmeniz için
yollar gösteriyoruz. Dileğiniz üzerine konuyu
kamuoyuna sunuyoruz. Destek hizmetlerimiz
kişisel ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş olup
gerek görüldüğü takdirde çevirmenler ile de
çalışıyoruz.

Biz kat-i suretle sizin yanınızda saf tutuyor ve
söylediklerinizi ciddiye alıyoruz.

Eğer siz

Bağımsızlık

► I rkçı güdüler ile ( Örneğin; Gadjé-Irkçılığı
(Roman Karşıtı), Müslüman Karşıtı Irkçılık,
Siyahilere Karşı Irkçılık)

Biz devlet dairelerinden, yargıdan ve polisten
bağımsız çalışırız

► Yahudi karşıtı güdülerden

Gizlilik

► A
 lternatif davranışınız ve/veya “uygun”
görülmeyen davranışınızdan

Danışmanlık görüşmeleri gizli tutulmaktadır.
Sizin izniniz olmadan başkalarına
aktarılmayacaktır. Gizlilik ilkesine bağlıyız.

► Cinsel tercihiniz ve/veya cinsel kimliğinizden
► S
 osyal Darvinist güdüler ile ( Örneğin; (uzun
süreli) işsizlik yada evsiz insanlar, engelli
insanlara karşı güdüler)
► A
 şırı Sağcılara karşı ve/veya insan hakları için
gerçekleştirdiğiniz aktivitelerden
► G
 azetecilik çalışmalarınızdan (Örneğin; Aşırı
sağ üzerine yapılan araştırmalarınızdan)
► Dini bağlarınızdan

Şiddeti, fiziksel şiddet (Yaralama, cinayet,
kundakçılık ve soygun) aynı zamanda mağdurlar
için ağır sonuçlar doğuran: tehdit, baskı, hedef
gözetilerek verilen maddi zararlar bağlamında
değerlendiriyor ve anlıyoruz.
Yetkili mercilere şikayette bulunup
bulunmamış olmanız danışmanlık
hizmetimiz için önem arz etmemektedir.
Olayların kovuşturulmaya tabii tutulmamış
olması durumunda da bize başvurabilirsiniz.
Faillerin polis memuru oldukları durumlarda da
danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Dolayı
Saldırıya uğramışsanız bizimle iletişime
geçebilirsiniz.



0361 – 21865133



info@ezra.de

Ücretsiz
Danışmanlık hizmeti ücretsiz verilmektedir.

Anonim
Dilediğiniz takdirde kimlik bilgilerinizi
vermeden danışmanlık hizmetinden
yararlanabilirsiniz.

