Aconselhamento de vítimas e
formação contra o extremismo
de direita e o racismo

Português/Portugiesisch

O que é ReachOut:
● ReachOut é um serviço de aconselhamento para vítimas de violência de extrema-direita, racista e anti-semita em Berlim.
● Também apoiamos e aconselhamos familiares e amigos das vítimas, assim como
testemunhas de uma agressão racista.
● Pontos centrais do nosso trabalho são a situação e a perspectiva das vítimas de
violência racista, de extema-direita e anti-semita.
● ReachOut oferece programas de formação anti-racista e inter-cultural.
● ReachOut investiga agressões da extrema-direita, racistas e anti-semitas em
Berlim e publica uma crónica com base nos resultados dessas investigações.
Que tipo de aconselhamento podemos oferecer?:
● Aconselhamento e apoio emocional depois de uma
agressão,
● Ajuda na tomada de decisões quanto a como proceder,
● Indicação de possibilidades a nível jurídico (denúncia, litisconsórcio, etc.),
● Apoio na procura de Advogados,
● Acompanhamento à Polícia, Serviços Públicos, Tribunal, Médico, etc,
● Preparação para o processo e posterior esclarecimento,
● Aconselhamento sobre apoio financeiro (benefício de assistência judiciária,
pagamento de indemnizações, etc.),
● Aconselhamento psico-social,
● Indicação de apoio terapêutico,
● Indicação de outros serviços de aconselhamento, por exemplo para problemas
de direito de residência,
● Relações públicas (por exemplo comunicados de imprensa sobre as agressões,
sobre eventos),
● Eventos de informação e formação sobre o tema racismo, extremismo de direita
e anti-semitismo em Berlim.

Como é que nós aconselhamos:
●
●
●
●

Orientamo-nos pelas necessidades dos agredidos.
As nossas consultas são gratuitas e baseiam-se na voluntariedade
Oferecemos ajuda à auto-ajuda.
Garantimos confidencialidade e, se assim desejado, anonimato.

O que queremos:
● uma participação igualitária de todas as pessoas na vida em sociedade, independentemente da sua aparência e origem, da sua orientação sexual ou religiosa,
● o fortalecimento dos agredidos na sua autonomia de acção, na sua competência
para tomar decisões e, assim, no seu amor-próprio,
● a sensibilização da opinião pública para a dimensão e as consequências da
discriminação, do racismo e do extremismo de direita,
● a solidariedade com as vítimas.
Quem somos:
● uma equipa constituída por cinco colaboradores com e sem experiência de
migração,
● desde há muitos anos activos na área do trabalho anti-racista, da politíca de
migração e da educação inter-cultural (por exemplo, criação do primeiro telefone anti-racista a nível nacional, bem como do primeiro centro de formação
feminista, anti-racista e inter-disciplinar na Alemanha),
● uma equipa com uma longa experiência no aconselhamento de vítimas de
violência racista e doméstica.

Contacto:
ReachOut
Beusselstr. 35 (Hinterhaus), 10553 Berlin
S-Bahnhof Beusselstraße, Bus 106, 123, TXL
Telefone: (0 30) 69 56 83 39
Fax:
(0 30) 69 56 83 46
e-mail:
info@reachoutberlin.de
www.reachoutberlin.de
Interlocutoras:
Aconselhamento:
Helga Seyb
Formação:
Sanchita Basu
ReachOut é um projecto de ARIBA e.V.
Conta para donativos:
ARIBA e.V./ReachOut
IBAN: DE 65 1002 0500 0003 2448 01
BIC:
BF SW DE 33 BER

ReachOut wird gefördert im Rahmen des Berliner
Landesprogramms gegen Rechtsextremismus, Rassismus und
Antisemitismus.
Demokratie.
Vielfalt. Respekt.
In Berlin.
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