
Çfarë duhet të bëni pas një sulmi racist?

n Në vendngjarjen e veprës
 � Mbani qetësin!
 � Sillni vetën në siguri!
 � Luteni të tjerët për ndihmë!
 � Drejtohuni dëshmitarëve të rastit!

n Dokumentoni lëndimet dhe dëmtimet 
 � Fotografoni lëndimet e pësuara!
 � Fotografoni objektet, siç janë gurët, 
xhamat e thyer, shishet, afishet 
dhe rrobat!

 � MOS largoni ose hiqni objektet!

n Shkoni tek mjeku
 � Trajtimi në rast emergjence, 
pa kartelën e sigurimit!

 � Tregoni të gjitha lëndimet 
e pësuara!

 � Kërkoni mjekut një vërtetim mjeku (atest).
 � Mjeku në atë vërtetim (atest), duhet të shenoj 
të gjitha lëndimet e pësuara. 

n Shkruani një protokol të kujtesës
 � Ku ka ndodhur ajo? 
Kur ka ndodhur ajo? 

 � Çfarë ka ndodhur? 
Çfarë ka ndodhur pas asaj?

 � Çfarë pamje kishte sulmuesi? 
Sa sulmues ishin?

 � Cilat lëndime apo dëmtime janë 
shkaktuar?

 � Kush e ka pa një të tillë? 
Kush ishte dëshmitar i rastit?

n Familja dhe miqtë
 � Kërkoni ndihmë nga njerëzit tjerë.
 � Mos rrini vetëm.
 � Tregoni se çfarë ka ndodhur me juve.



Telefon:  0211/15 92 55 64
Internet: www.opferberatung-rheinland.de
E-Mail:  info@opferberatung-rheinland.de

Telefon:  0231/95 65 24 82
Telefon:  0172/1 04 54 32
E-Mail:  contact@backup-nrw.org

Opferberatung Rheinland

OBR

n Policia 
 � Ju mund të telefononi policinë nëse dëshironi.
 � Ju mund të shkoni në polici nëse dëshironi.
 � Ju mund të bëni një denoncim nëse dëshironi.
 � Një denoncim nuk ka ndonjë ndikim negativ  
në procedurën tuaj të azilit.

Ju nuk jeni të detyruar të jipni dëshmi pranë policisë. 
Por: Nëse policia ka një urdhër nga prokuroria publike, atëherë ju duhet të dëshmoni  
në polici.

n Kjo është e drejta juaj
 � Ju nuk jeni i detyruara të shkoni vetëm tek 
policia, prokuroria publike ose tek gjykata.  
Një person të cilin e keni zgjedhur Ju,  
mund të vijë me Ju së bashku.

 � Ju keni të drejtë të keni një përkthyes aty  
kur jipni dëshminë tuaj: pranë policisë,  
prokurorisë publike ose pranë gjykatës.

Kjo është shumë e rëndësishme. Kërkoni të 
ju bashkangjitet një përkthyes, nëse askush 
nuk është atje.

n Qendrat tona këshilluese në Landin NRW (Nordrhein-Westfalen) ju qëndrojnë 
në dispozicion
Ne ju ofrojmë ndihmë njerëzve, të cilët kanë përjetuar dhunë raciste.
Ne ju ofrojmë ndihmë dëshmitarëve, miqve dhe pjestarve të familjes  
së atyreve, të cilët janë prekur nga rasti. Ju mund të na kontaktoni  
ne me anë të telefonit, internetit ose e-mailit.

 � Ju mund të thoni emrin tuaj.
 � Ju gjithashtu mund të mbeteni edhe anonim.
 � Mund të takoheni me këshilltaren apo me këshilltarin.
 � Ju vendosni vetvetiu se ku dëshironi të takoheni.
 � Ju vendosni se çfarë ndihme dëshironi.

Ne ofrojmë p.sh këto ndihma me sa vijon:
 � Ne ju shoqërojmë në polici ose në seancen e marrjes në pyetje.
 � Ne ju këshillojmë për të gjitha pyetjet në lidhje me sulmin.
 � Ne ndërmjetsojmë mjekë, terapistë dhe avokatë.

Ndihma jonë është falas, e pavarur dhe konfidenciale. Ne nuk japim informacione tutje.
Ju mund të na kontaktoni pas një sulmi racist, madje edhe pa dokumente të vlefshme.
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