Hep birlikte
ırkçılığa karşı!
Senin hakların için!

Broşürü web sitemizde başka
dillerde de bulabilirsin.

TR

Karşı koyabilirsin
Durumu belgele!
•

Neyin ne zaman, nerede olduğunu ve kimin ne
dediğini not et.

•

Durumu mümkün olduğunca çabuk belgele! Bu
ücretsiz eşit muamele uygulamasıyla da yapılabilir.

•

Delilleri – mesela WhatsApp mesajları gibi – sakla.
Bunlar ileride yardımcı olabilir.

Danışmanlık hizmetinden yararlan!
•

Gleichbehandlungsanwaltschaft sana ücretsiz,
bağımsız ve gizlilik içerisinde danışmanlık yapar.
Nasıl bir yol izleneceği ve hangi yasal adımların
atılmasının faydalı olacağı konusunu seninle beraber
düşünürüz.

•

Elbette güvendiğin bir kişi danışmanlık
görüşmesinde sana eşlik edebilir.

•

İyi bildiğin bir dilde danışmanlık hizmeti istersen,
çeviri yapılmasını sağlarız.

İnsanlar, sokakta ırkçı küfürlere, internette
nefrete mâruz kaldıklarını ve resmi dairelerde ya
da poliste kökenlerinden dolayı farklı muamele
gördüklerini de bildirmekteler. Bu ayrımcılıkları
da bize bildir! Irkçı olayları belgeliyoruz ve doğru
danışmanlık merkezini bulmanda sana yardımcı
oluyoruz.

kadaşı sürekli
„Babamın bir iş ar
hudi
ralar anlatıyor. Ya
yahudi karşıtı fık
iyor. Babam bunu
olduğumuzu bilm
uyor.“
söylemekten kork

„Erkek arkadaşım
Gana doğumlu. Ye
r
ayırtmış olmamız
a rağmen, garson
kadın, bizim için
yer olmadığını sö
yledi.
Akşamımız mahvo
ldu ve kendimizi
aşağılanmış hisset
tik.“

„Geçen yıl meslek eğitimimi tamamladım.
Ama başörtüsü taktığım için iş
bulamıyorum. Çaresizlik içindeyim.“

nra bizim evimizi
„Biz taşındıktan so
ancı“
ini arıyoruz. „Yab
kiralayacak biriler
r itirazı
sahibinin buna bi
ev
re
sü
rı
la
ık
ad
olm
mek
rgıları biz kabul et
yok. Bu tür ön ya
istemiyoruz!“

„Öğretmenim Türk
öğrenci
arkadaşlarımızla
dalga geçiyor. Ki
mse
ağzını açmıyor, am
a bu benim hiç ho
şuma
gitmiyor!“

Irkçı
ayrımcılık
yasaktır!
İnsanlar tenlerinin rengi veya kökenleri yüzünden
haksızlığa uğrarlarsa, buna
ırkçılık denir. Sıklıkla insanlar dinleri yüzünden
de ayrımcılığa uğramaktadır. Bunlar arasında en
çok antisemitizme ve müslüman karşıtı ırkçılığa
rastlanmaktadır. Roman karşıtı ayrımcılık söz konusu
olduğunda, buna antiziganizm denir.
Irkçılık toplumumuzu bölmekte ve böylelikle hepimize
zarar vermektedir.
Ayrımcılığın buna mâruz kalanlar üzerindeki olumsuz
etkileri bilinmektedir; ayrımcılık, insanların onurunu
zedeler, onları sınırlar ve haklarını ihlâl eder.
Eşit Muamele Yasası, işyerinde, meslek eğitiminde,
okulda, mağazada, ev hususunda, sigortada ve
ayrıca bazı sosyal hizmetlerde ayrımcılığı yasaklar.
Gleichbehandlungsanwaltschaft, her insana saygı,
onur ve eşit haklar için mücadele verir. Bizim
toplumumuzda ırkçılığa yer olmamalıdır!

Aktif olmak
Aktif ol ve ırkçı ayrımcılıkları
Gleichbehandlungsanwaltschaft'a (Devlet Eşit
Muamele Avukatlık Kurumu) bildir. Irkçı bir olaya tanık
olduğunda da bunu bize bildirebilirsin.

Belgeliyoruz, danışmanlık
yapıyoruz ve destek
oluyoruz
Gleichbehandlungsanwaltschaft, kendisine bildirilen
tüm ırkçı olayları belgeler. Sana ücretsiz, bağımsız
ve gizlilik içerisinde danışmanlık yaparız. Seni
dinleriz ve yasal yollar hakkında seninle konuşuruz.
Atılacak her adım, sadece senin onayınla atılır.

Ücretsiz olarak şu nolu telefondan arayın:
0800 206 119
	Veya şu adresteki iletişim formumuzdan yararlanın:
www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at
	Şuradan GAW eşit muamele uygulamasını
(Gleichbehandlungs:App) bulabilirsiniz:

Google Play

App Store

İletişim ve danışmanlık
Viyana Merkez
Taubstummengasse 11, 1040 Wien
Telefon: +43 1 532 02 44
E-Posta: gaw@bka.gv.at
Steiermark Bölge Ofisi
Südtiroler Platz 16, 8020 Graz
Telefon: +43 316 720 590
E-Posta: graz.gaw@bka.gv.at
Kärnten Bölge Ofisi
Kumpfgasse 25, 9020 Klagenfurt
Telefon: +43 463 509 110
E-Posta: klagenfurt.gaw@bka.gv.at
Yukarı Avusturya Bölge Ofisi
Mozartstraße 5/3, 4020 Linz
Telefon: +43 732 783 877
E-Posta: linz.gaw@bka.gv.at
Tirol, Salzburg, Vorarlberg Bölge Ofisi
Leipziger Platz 2, 6020 Innsbruck
Telefon: +43 512 343 032
E-Posta: ibk.gaw@bka.gv.at
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