
خشونِت راستگرا چیست؟

خشونت راستگرایانه بر اساس انسانستیزی 
و پیشقضاوت صورت می گیرد. دلیل حمله 

به قربانیان این نوع از خشونت، شخصیت یا 
رفتارشان نیست؛ بلکه خصوصیاتی است که 

راستگرایان به آنان نسبت میدهند و فقط به طرز 
فکر راستگرایان مربوط است. فرقی نمی کند که 
این فرضیات درست باشند یا خیر. از جمله این 

خشونتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

انواع نژادپرستی یا راسیسم 

یهودی ستیزی 

دشمنی با همجنسگرایان و دگرباشان جنسی

دشمنی با افراد غیرراست و مخالفان سیاسی

 نفرت علیه بی خانمان ها و طردشدگان
اجتماعی

خشونت علیه افراد ناتوان / توان خواه

مالک تشخیص خشونِت راستگرایانه درک و 
حس شخصی شما مالک است. نظر شاهدان یا 

پلیس در درجه دوم قرار دارد.

0331 8170000
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پشتیبانی مالی



دیدگاه قربانیان

هر هفته انسانهای زیادی مورد خشونت و ضربوجرح 
قرار میگیرند؛ چرا که حضور آنان به مذاق راستگرایان 

خوش نمیآید. قربانیان این خشونت از زندگی روزمره 
خود جدا شده و احساس ناامنی میکنند، حتی معموال تا 

مدتزمانی طوالنی بعد از وقوع حادثه با ترسهایشان تنها 
میمانند. ما میخواهیم همراه، همبسته و پشتیبان آنان باشیم.

بیتفاوتی سبب میگردد که عاملیِن خشونت گمان کنند به 
نمایندگی از اکثریت مردم عمل میکنند. هدف ما شکستن 
سکوت و ایجاد شرایط اجتماعی است که در آن انسانها 

بتوانند زندگی آزاد وعاری از ترس داشته باشند.

انجمن ما برای قربانیاِن خشونِت راستگرایان در ایالت 
براندنبورگ خدمات مشاوره ارائه میدهد. این مرکز 

مشاوره، بخشی از انجمنی رسمی، غیرانتفاعی و 
عامالمنفعه است که به صورت مستقل به فعالیتهای 
ضدنژادپرستی، تبعیض و خشونت راستگرایانه می 

پردازد.

خدمات ما از طریق برنامه "براندبورگ تولرانت" و 
حمایتهای مالی و خیریه تأمین مالی میگردد.

ما به شما مشاوره میدهیم

حضوری
برای مشاوره با شما به محل شما ویا جایی که شما 

تعیین میکنید )در محدوده ی ایالت براندنبورگ( خواهیم 
آمد.

خدمات رایگان
برای شما هیچ هزینه یا تعهد مالی به وجود نمیآید.

زبان های مختلف
در صورت نیاز شما، ما با خود مترجمی به همراه 

میآوریم.

داوطلبانه
شما تعیین میکنید که آیا میخواهید مشاوره داشته باشید 

و یا میخواهید چه اقدماتی انجام دهید. ما از شما حمایت 
میکنیم.

محرمانه
محتوای تمام صحبتهای ما و شما، محرمانه خواهد 

ماند. بدون اجازهی شما ما هیچ اطالعاتی را در اختیار 
شخص ثالثی نمیگذاریم.

مستقل
خدمات مشاورهای ما مستقل از همه ادارات است.

جانبدار
ما طرف شما هستیم و خود را با نیازهای شما تطبیق 

میدهیم..

خدمات ما به شما

ما از شما حمایت می کنیم
اگر شما ویا اطرافیانتان از طرف دسِتراستیها مورد 
توهین، تهدید یا حمله  قرار گرفتهاید به شما کمک 
میکنیم.انتخاب با شماست که چگونه مشاورین ما 

به شما کمک کنند.جلسه مشاوره میتواند یک بار یا 
درازمدت باشد. نوجوانان هم میتوانند به ما رجوع کنند، 

حتی اگر سرپرست و ولی آنان موافق نباشد.

حقوق شما
ما به شما روند پیگرد کیفری را توضیح میدهیم، شما 

را برای رفتن به نزد پلیس و به دادگاه همراهی میکنیم 
و برای اختیار وکیل به شما کمک میکنیم.

موقعیت اجتماعی شما
ما در کنار شما به وضعیت اجتماعیتان میپردازیم، به 
شما کمک میکنیم خسارِت مالی دریافت نمایید و در 

امور بیمه و تأمین مالی به شما مشاوره میدهیم.

سالمتی شما
اگر آسیب دیده باشید، برای معالجه پزشکی به 

شما کمک میکنیم. شما میتوانید با ما از ترسها و 
نگرانیهایتان صحبت کنید. در صورت نیاز به کمکهای 

رواندرمانی به شما کمک خواهیم کرد و میتوانیم شما 
را به پزشک معرفی کنیم.

ارتباط با سازمانهای دیگر
اگر شما خواهان آن هستید که خطِر خشونِت 

راستگرایان در محیط اجتماعی شما به صورت 
عمومی به بحث گذاشته شود میتوانیم بین شما و نهادها، 

سازمانها و رسانههای عمومی ارتباط برقرار کنیم.


