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Làm thế nào bạn có 
thể hỗ trợ những 
người nạn nhân
►   Đừng lảng tránh khi bạn thấy một cuộc 

tấn công, hãy sẵn lòng giúp đỡ! Điều quan 
trọng là phải luôn đáp ứng nhu cầu của 
người bị ảnh hưởng và quan tâm đến điều 
đó!

 
►   Bạn hãy hỗ trợ những người bị ảnh hưởng 

và thông báo cho họ về các dịch vụ tư vấn 
của chúng tôi.

 
►   Bất kể lời khuyên mà chúng tôi đưa ra, 

chúng tôi ghi nhận mức độ bạo lực của 
phe cánh hữu ở Thüringen. Do đó, chúng 
tôi yêu cầu bạn báo cáo sự cố cho chúng 
tôi. Bạn cũng có thể thực hiện việc này một 
cách ẩn danh.

Cảm ơn sự trao tặng của bạn! 

Thông qua quỹ viện trợ cho những người bị 
ảnh hưởng bởi bạo lực cánh hữu, phân biệt 
chủng tộc và chống Do Thái ở Thüringen, 
những người bị ảnh hưởng có thể nhận được 
hỗ trợ tài chính nhanh chóng và dễ dàng (ví 
dụ: chi phí cho luật sư). 
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ezra là một dự án được tài trợ 
bởi Nhà thờ Tin lành ở miền 
Trung nước Đức. ezra được 
tài trợ như một phần của 
chương trình bang Thüringen 
về dân chủ, lòng khoan dung 
và thuyết vũ trụ „DenkBunt“ 
và chương trình liên bang 
„Dân chủ sống mãi!“
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Chúng tôi hiểu bạo lực có nghĩa là bạo lực 
về thể chất (tổn hại thân thể và giết người bao 
gồm tội cố gắng, đốt phá và cướp của) cũng 
như đe dọa, cưỡng bức và có mục tiêu gây thiệt 
hại tài sản với hậu quả đáng kể cho những 
người bị ảnh hưởng.

Việc bạn có nộp đơn khiếu nại hay không 
không quan trọng đối với cuộc tư vấn. Bạn 
cũng có thể liên hệ với chúng tôi nếu sự cố 
không được khởi tố. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn 
nếu thủ phạm cũng là công an.

Chúng tôi có thể làm 
gì? 

Tư vấn

Chúng tôi sắp xếp một cuộc tư vấn nhanh và linh 
hoạt. Về điều này chúng tôi cung cấp cho bạn 
một khung bảo mật chắc chắn để nói về những 
vẫn đề đã trải qua, có thể là ở chỗ của chúng 
tôi hay là ở chỗ của các bạn. Chúng tôi giúp bạn 
phân loại về hậu quả của bạo lực, hỗ trợ bạn 
trong những tình huống khủng hoảng và chúng 
tôi làm việc với bạn về những hành động khả thi 

Sự đồng hành

theo yêu cầu, chúng tôi có thể đi cùng bạn đến 
các cuộc hẹn với cơ quan chức năng (cảnh sát, 
tòa án, v.v.) cũng như với bác sĩ, nhà trị liệu hoặc 
luật sư. Chúng tôi cung cấp sự chuẩn bị trước và 
sau cho những cuộc hẹn.

Hỗ trợ

Chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm bác 
sĩ, nhà trị liệu và luật sư phù hợp. Chúng tôi sẽ 
giúp bạn đăng ký hỗ trợ tài chính và bồi thường. 
Chúng tôi chỉ ra các cách để hợp lực với những 
người bị ảnh hưởng khác hoặc tìm những người 
có thể hỗ trợ tại chỗ. Theo như thỏa thuận và các 
mong muốn rõ ràng chúng tôi sẽ công bố công 
khai. Nếu cần thiết, chúng tôi làm việc với phiên 
dịch viên

Ai có thể liên hệ đến 
chúng tôi ?

Những nạn nhân và cũng như là những người 
thân của họ, bạn bè của họ và nhân chứng của 
tội phạm hình sự và bạo lực.

Khi bạn từ những tình huống sau 
đây :

►   vì động cơ phân biệt chủng tộc (ví dụ: phân 
biệt chủng tộc Gadjé, phân biệt chủng tộc 
chống Hồi giáo, phân biệt chủng tộc chống 
người da đen),

►   vì động cơ bài Do Thái hoặc vì sự xuất hiện 
của bạn/hoặc thái độ không đúng của bạn, 
bởi xu hướng tình dục và/hoặc sự nhận dạng 
giới tính của bạn (LGBTIQA – Đồng tính nam, 
đồng tính nữ, song tính, chuyển giới)

►   vì động cơ theo chủ nghĩa Darwin xã hội (ví 
dụ: người thất nghiệp hoặc vô gia cư (lâu dài), 
người khuyết tật), hoạt động của bạn chống 
lại cánh hữu cực đoan và/hoặc nhân quyền 
(cũng như trong bối cảnh cơ quan văn phòng 
chính trị của bạn), tác động báo chí của bạn 
(ví dụ: nghiên cứu về cánh hữu cực đoan), tôn 
giáo của bạn

►   nếu như tất cả điều trên của bạn bị tấn công, 
hãy liên hệ với chúng tôi.

Nguyên tắc của 
chúng tôi

Đảng phái

Chúng tôi đứng về phía bạn và coi trọng 
những gì bạn nói với chúng tôi.
 
Độc lập

Chúng tôi độc lập với các cơ quan nhà nước, cơ 
quan tư pháp và cảnh sát.
 
Bảo mật

Các tham vấn được bảo mật, thông tin sẽ 
không được chuyển giao nếu không có sự 
đồng ý của bạn. Chúng tôi bị ràng buộc bởi 
tính bảo mật.
 
Miễn phí

không có chi phí tư vấn.
 
Ẩn danh

nếu muốn, bạn có thể được tư vấn mà không 
cần cung cấp danh tính của mình.
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