Разом проти
расизму!
За Твої права!

На нашому веб-сайті ти
також знайдеш буклет на
інших мовах.

UK

Ти можеш протистояти
цьому
Документуй ситуацію!
•

Записуй, що сталося, де та коли, і хто що
сказав.

•

Документуй ситуацію якнайшвидше! Це
також можливо за допомогою безкоштовного
додатку Gleichbehandlungs:App

•

Зберігай докази, наприклад, у WhatsApp повідомленнях. Вони можуть стати у нагоді пізніше.

Отримай консультацію!
•

Служба юридичної підтримки жертв дискримінації надає тобі безкоштовну, незалежну та
конфіденційну консультацію. Разом з тобою
ми обмірковуємо, як можна діяти далі та які
юридичні кроки мають сенс.

•

Звісно, на консультації тебе може супроводжувати особа, якій ти довіряєш.

•

Якщо ти хочеш отримати консультацію на
мові, яку ти знаєш, ми подбаємо про переклад.

Люди також повідомляють про расове
зловживання на вулиці, ненависть в
Інтернеті, про те, що влада та поліція інакше
ставиться до них через їхнє походження. Про
таку дискримінацію також повідомляй нам!
Ми документуємо випадки прояву расизму
та допомагаємо тобі знайти відповідний
консультаційний центр.

тька постійно
„Колега мого ба
.
семітські жарти
розповідає анти
ми євреї. Батько
Він не знає, що
іс ти про це“.
боїться розпов

„Мій партнер на

родивс я в Гані.

Незвао ми оформили
броню вання, офіціант
ка сказала, що
не має
для нас місця.
Вечір зіпсован
ий, і ми
відчуваємо себе
приниженими“
.
жаючи на те, щ
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Расова
дискримінація
заборонена!
Про расизм йдеться тоді, коли людей обмежують через колір їхньої шкіри або їхнє
походження. Люди також часто зазнають
дискримінації у зв’язку з їхнім віросповіданням.
Широко розповсюдженими формами прояву є
антисемітизм та антимусульманський расизм.
Про антициганство йдеться тоді, коли дискримінація спрямована проти ромів.
Расизм розколює наше суспільство і, заразом,
шкодить всім нам.
Негативні наслідки дискримінації для постраждалих – відомі. Дискримінація зачіпає гідність
людей, обмежує та порушує їхні права.
Закон про рівне ставлення забороняє дискримінацію на роботі, під час професійного навчання, у школі, в магазинах, вдома, при оформленні страхування, а також окремої соціальної
допомоги.
Служба юридичної підтримки жертв
д
 искримінації виступає за повагу, гідність та
рівні права для всіх людей. У нашому
с успільстві не повинно бути місця расизму!

Бути активним
Будь активним та повідомляй про випадки
расової дискримінації в Службу юридичної
підтримки жертв дискримінації. Якщо ти стаєш
свідком випадку расизму, ти також можеш
повідомити про це нам.

Ми документуємо,
консультуємо та надаємо
підтримку
Служба юридичної підтримки жертв
д искримінації документує всі повідомлені
випадки расизму. Ми надаємо тобі
безкоштовну, незалежну та конфіденційну
консультацію. Ми прислуховуємося до тебе та
обговорюємо з тобою юридичні можливості.
Кожен крок виконується лише з твоєї згоди.
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App Store

Зв'язок та консультування
Центральний офіс Відня
Таубштумменгассе 11, 1040 м. Відень
Телефон: +43 1 532 02-44
Ел. пошта: gaw@bka.gv.at
Регіональний офіс Штирії
Зюдтіролер Платц 16, 8020 м. Грац
Телефон: +43 316 720 590
Ел. пошта: graz.gaw@bka.gv.at
Регіональний офіс Каринтії
Кумпфгассе 25, 9020 м. Клагенфурт
Телефон: +43 463 509 110
Ел. пошта: klagenfurt.gaw@bka.gv.at
Регіональний офіс Верхньої Австрії
Моцартштрассе 5/3, 4020 м. Лінц
Телефон: +43 732 783 877
Ел. пошта: linz.gaw@bka.gv.at
Регіональний офіс Тіроля, Зальцбурга та
Форарльберга
Ляйпцігер Платц 2, 6020 м. Інсбрук
Телефон: +43 512 343 032
Ел. пошта: ibk.gaw@bka.gv.at

Вихідні дані
Власник ЗМІ, видавець та редактор: Служба юридичної підтримки
жертв дискримінації, Таубштумменгассе 11, 1040 м. Відень
Редакція: Служба юридичної підтримки жертв дискримінації
Оформлення: BKA Design & Grafik , Обкладинка: GettyImages – Yuri

Arcurs; Друк: Digitalprintcenter des BMI; Wien, 2020

