Mağdurlar için danışmanlık ve
aşırı sağcılığa, ırkçılığa
ve antisemitizme
karşı eğitim

Türkçe/Türkisch

ReachOut nedir:
● ReachOut, Berlin’de sağcı, ırkçı ve antisemit şiddete maruz
kalmış kişiler için bir danışmanlık yeridir.
● Saldırıya uğrayan mağdurların ve şahitlerin yakınlarına ve arkadaşlarına da hem destek oluruz hemde danışmanlık yaparız.
● Sağcı, ırkçı ve antisemit şiddet mağdurlarının durumu ve perspektifi çalışmamızın odağında yer alır.
● Anti-ırkçı ve kültürler arası eğitim programları sunar.
● Berlin’de aşırı sağcı, ırkçı ve antisemit saldırıları araştırır ve
yayınlar.

Hizmetlerimiz:
● Saldırı sonrası danışmanlık ve manevi destek,
● nelerin yapılabileceği hakkında verilecek kararlarda yardımcı
olmak,
● hukuki olanaklar hakkında bilgilendirme,
● avukat bulmada yardımcı olmak,
● polise, dairelere, mahkemelere, doktorlara gitmede refaket
etmek,
● mahkeme davalarının ön hazırlıklarında yardımcı olmak ve sonrasını görüşmek,
● hukuki işlemlerle ilgili mali destek konusunda danışmanlık (dava
yardımı, tazminat vb.),
● psiko-sosyal danışmanlık,
● terapi hizmetlerini bulma konusunda aracı olmak,
● başka danışmanlık yerleriyle irtibata geçme konusunda aracı
olmak, örneğin oturma izniyle ilgili sorunlar hakkında,
● kamu oyu çalışması (örneğin saldırılar hakkında basın açıklaması, bilgilendirme toplantıları),
● Berlin’de ırkçılık, aşırı sağcılık ve antisemitizm hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları.

Danışma hizmetlerizin kuralları:
●
●
●
●

Mağdurların ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz.
Danışmanlıklarımız ücretsizdir ve gönüllülük temeline dayanır.
Kendi başınıza hareket edebilmenize yardımcı oluyoruz.
Güven ve anonim kalma isteğiniz bizim içim temeldir.

Amacımız:
● Bütün insanların, dış görünüm, geldikleri yer, cinsel ve dini eğilimlerinden bağımsız olarak toplumsal yaşamda eşitçe yer almaları,
● mağdurların hareket özgürlüğünü, karar verme yetkisini ve öz
güvenini güçlendirme,
● kamu oyunu ayrımcılığın, ırkçılığın ve aşırı sağcılığın boyutu ve
sonuçları hakkında duyarlı hale getirmek,
● mağdurlarla dayanışmak.

Biz kimiz:
● Değişik kültür ve dillere sahip olan, beş kişilik bir ekibiz,
● Irkçılığa karşı mücadelede, göçmenlik politikasında ve kültürler
arası eğitimde yıllardır aktif olan insanlarız, (örneğin, Almanya
genelinde ilk anti-ırkçı telefon hattının, ilk feminist, anti-ırkçı ve
bir çok dalı kapsayan eğitim merkezinin kurulması),
● ırkçı ve aile içi şiddetin mağdurlarına danışmanlık konusunda
yılların tecrübesine sahip bir ekibiz.

İrtibat adresimiz:
ReachOut
Beusselstr. 35 (Hinterhaus), 10553 Berlin
S-Bahnhof Beusselstraße, Bus 106, 123, TXL
Telefon:
(0 30) 69 56 83 39
Fax:
(0 30) 69 56 83 46
e-mail:
info@reachoutberlin.de
www.reachoutberlin.de

Sorumlu kişiler:
Danışmanlık: Helga Seyb
Eğitim:
Sanchita Basu
ReachOut, ARİBA e.V.’un bir projesidir.
Bağış için banka hesabı: ARIBA e.V./ReachOut
IBAN: DE65 1002 0500 0003 2448 01
BIC: BFSW DE33 BER

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

Das Landesprogramm

