Irkçı, sağ şiddet ve yahudi karşıtı kurbanları, görgü tanıkları,
aile üyeleri ve yakın çevresi için bilgilendirme ve destek
hizmetleri
Polis tarafından çağırılırsam veya polis benimle görüşmeye gelirse ne
yapmalıyım?
Hiç kimse polise yalnız gitmek zorunda değil. Güvendiğiniz bir kişinin size eşlik etmesinde
yarar vardır.
Ayrıca, her federal eyalette size destek hizmeti sunacak uzmanlar ve sizinle dayanışmada
bulunacak danışma merkezler bulunur. İletişim ve adres bilgilerini aşağıda görebilirsiniz.

Yaşadığınız olaya dair hafızanızda kalanları yazdığınız bir defter tutun
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Nerede oldu? Ne zaman oldu?
Olaylar nasıl gelişti? Tam olarak neler algıladınız (gördünüz, duydunuz ve
deneyimlediniz)?
Olay esnasında orada bulunan, gördüğünüz kişileri tanımlayın. Giyimleri, vücut şekli,
duruşu, hareketleri, görünümleri. Konuştu mu, bağırdı mı ya da başka hareketler veya
işaretler yaptı mı?
Bu insanları ilk ne zaman gördünüz? Hangi yönden geldi? Nasıl geldi? Tüm küçük
detayları açıklayın.
Sonrasında neler yaşandı?
Hangi yaralanmalar ve hasarlar meydana geldi?
Olaylara tanık olan bir başkası var mıydı? Varsa bu görgü tanığı kimdi?

Bizzat kendi algılarınız çok önemli:
Anılarınızı doğrulamak veya „doğru“ hatırlayıp hatırlamadığınızı kontrol etmek için
başkalarıyla fikir alışverişinde bulunmayın. Yalnızca kendi kendinize deftere yazar veya
polise açıklama yaparsanız, o zaman yalnızca bizzat kendi algıladığınız, duyduğunuz, tanık
olduğunuz şeyleri objektif olarak aktarabilirsiniz. Emin olmadığınız noktalar varsa lütfen
bunları da paylaşın. Herhangi bir kişisel çıkarım yapmayın.
Lütfen medya temsilcileri, diğer tanıklar veya diğer insanlarla olanların ayrıntıları hakkında
konuşmayın! Aklınıza gelebilecek her şeyi defterinize yazın ve polise söyleyin. Yanınızda her
zaman bir refakatçi bulundurun.

Yaralanmaları ve diğer hasarları belgeleyin!
Yaralarınızın fotoğrafını çekin ve iyileşme sürecini belgeleyin.
Hasar gören objeleri ve kıyafetleri fotoğraflayın!

Doktora gidin!
Tüm yaralanmaları doktora gösterin ve tüm şikayetlerinizi paylaşın. (Psikolojik şikayetler dahil).
Doktordan rapor talep edin. Tüm yaralanmalar bu raporun içinde yer almalıdır. Ardından
iyileşme sürecinizi belgeleyin.

Tazminat talepleri, mağdur tazminatı ve diğer başvurularla ilgili nereden
yardım alabilirim?
Bulundugunuz federal eyalette bulunan sağ, ırkçı ve antisemit şiddete maruz kalanlar için
danışmanlık hizmeti veren ofislerle iletişime geçip, gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Ayrıca bu
finansal yardımlara başvuru süreçlerinde de asistanlık hizmeti alabilirsiniz.

Ne zaman avukatlara danışmalıyım?
Avukat desteğine olan gereksiniminiz üzerinde detaylıca düşünün. Bu süreçte de sağ, ırkçı ve
yahudi karşıtı şiddete maruz kalanlar için danışmanlık merkezlerine danışabilirisiniz.

Aileler, Arkadaşlar ve dayanışmacılar
Diğer insanlardan yardım istemekten çekinmeyin
Yalnız başınıza kalmayın.
Sağ, ırkçı ve antisemit şiddete maruz kalanlar için danışmanlık merkezleri yanınızda!
Yararılara, hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarına ve görgü tanıklarına destek
sunuyoruz.
Bize telefon, internet veya e-posta adreslerimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Danışmanlarla görüşme yapabilirsiniz.
Nerede buluşmak istediğinize kendiniz karar verebilirsiniz.
Ne tür ve ne zaman destek istediğinize karar verebilirsiniz.
Destek verdiğimiz konular:
Size karakolda veya ifade esnasında eşlik ediyoruz.
Saldırı ile ilgili tüm sorular için size danışmanlık veriyoruz.
Doktor, terapistler ve avukat arama süreçlerinizde aracılık ediyoruz.
Finansal konularda, tazminat süreçlerinde ve diğer formalite işlemlerinde destek veriyoruz
Yardımımız ücretsiz, bağımsız ve güvenilirdir. Hakkınızdaki bilgiler başka kişi ve kurumlara
aktarılmamaktadır.
Yardıma ihtiyacınız varsa, asağdaki listeden ve Sağcı, Irkçı, ve Antisemit Şiddet Mağdurlari
Danisma Merkezleri Birliğinin (VBRG e.V.) internet sitesinden bulunduğunuz federal eyalette
sizinle dayanışmada bulunacak olan danışmanlık ofislerinin adreslerini bulabilirsiniz.

VBRG e.V.
Schlesische Str. 20
10997 Berlin
Gefördert vom

030 - 55574371
info@verband-brg.de
www.verband-brg.de

Beratungsstellen im VBRG e.V. für Betroffene
rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt
Baden-Württemberg: LEUCHTLINIE - Beratung für Betroffene von rechter
Gewalt Landesweite Fach- und Koordinierungsstelle
Reinsburgstraße 82
70178 Stuttgart
0711 / 888 999 30
info@leuchtlinie.de
www.leuchtlinie.de

Bayern: B.U.D. – Beratung. Unterstützung. Dokumentation für Opfer
rechtsextremer Gewalt e.V.
Postfach 44
90206 Nürnberg
01 53 0151 / 216 53 187 (Hotline)
info@bud-bayern.de
www.bud-bayern.de

München

BEFORE – Beratung und Unterstützung bei Diskriminierung, Rassismus und
rechter Gewalt e.V.

Mathildenstraße 3c
80336 München
089 / 4622467-0
kontakt@before-muenchen.de
www.before-muenchen.de

Berlin: ReachOut - Opferberatung und Bildung gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus e.V.
Beusselstr. 35 (Hinterhaus)
10553 Berlin
030 / 695 683 39
info@reachoutberlin.de
www.reachoutberlin.de

Brandenburg: Opferperspektive e.V.
Rudolf-Breitscheid-Straßet
14482 Potsdam
164 0331 / 817 00 00
info@opferperspektive.de
www.opferperspektive.de

Bremen: Soliport – Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer
Gewalt solidarisch beraten
c/o LidiceHaus
Am Deich 60
28199 Bremen
0421 / 178 31 21 2
info@soliport.de
www.soliport.de

Hamburg: Empower – Beratung, Unterstützung und Solidarität –
Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer
Gewalt
c/o Arbeit und Leben e.V.
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg
040 / 284 016 67
empower@hamburg.arbeitundleben.de
www.hamburg.arbeitundleben.de/empower

Hessen: response. Beratung für Betroffene von rechter und rassistischer
Gewalt - Ein Angebot der Bildungsstätte Anne Frank
c/o Bildungsstätte Anne Frank
Hansaallee 150
60320 Frankfurt am Main
069 / 56 000 241
kontakt@response-hessen.de
www.response-hessen.de
Regionalbüro Kassel
Kleine Rosenstraße 3
34117 Kassel
0561 / 72 98 97 00
kassel@response-hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern: LOBBI – Landesweite Opferberatung,
Beistand und Information für Betroffene rechter Gewalt in
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Regionalbüro Ost
Tilly-Schanzen-Straße 2
17034 Neubrandenburg
0395 / 455 0718
ost@lobbi-mv.de
Regionalbüro West
Hermannstraße 35
18055 Rostock
0381 / 200 9377
west@lobbi-mv.de
www.lobbi-mv.de

Nordrhein-Westfalen: Opferberatung Rheinland (OBR)
c/o IDA-NRW e.V.
Volmerswerther Straße 20
40221 Düsseldorf
0211 / 15 92 55 64
info@opferberatung-rheinland.de
www.opferberatung-rheinland.de

Sachsen-Anhalt: Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt
in Sachsen-Anhalt
Anlaufstelle Süd
Landsberger Str. 1
06112 Halle (Saale)
0345 / 226 7100
opferberatung.sued@miteinander-ev.de
www.miteinander-ev.de
Anlaufstelle Mitte
c/o Miteinander e.V.
Erich-Weinert-Straße 30
39104 Magdeburg
0391 / 544 67 10
opferberatung.mitte@miteinander-ev.de
Anlaufstelle Nord
Chüdenstraße 4
29410 Salzwedel
03901/ 30 64 31
opferberatung.nord@miteinander-ev.de

Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalttaten in Dessau
Telefon: 0340 – 66 12 39 5
opferberatung@datel-dessau.de
www.opferberatung-dessau.de

Sachsen: Support - Opferberatung für Betroffene rechter und rassistischer
Gewalt der RAA Sachsen e.V.
Beratungsstelle Dresden
Bautzner Straße 45
01099 Dresden
0351 889 41 74
opferberatung.dresden@raa-sachsen.de
Onlineberatung: www.onlineberatung-raa-sachsen.beranet.info/
www.raa-sachsen.de
Beratungsstelle Leipzig
Petersteinweg 3
04107 Leipzig
0341 261 86 47
opferberatung.leipzig@raa-sachsen.de

Beratungsstelle Chemnitz
Henriettenstraße 5
09112 Chemnitz
0371 481 94 51
opferberatung.chemnitz@raa-sachsen.de

Thüringen: ezra – Mobile Beratung für Opfer rechter, rassistischer und
antisemitischer Gewalt in Thüringen
Juri-Gagarin-Ring 96/98
99084 Erfurt
0361 / 218 651 33
info@ezra.de
www.ezra.de

Schleswig-Holstein: Zebra - Zentrum für Betroffene rechter Angriffe e.V.
Kleiner Kuhberg 2-6
24103 Kiel
0431 / 301 40 379
info@zebraev.de
www.zebraev.de

