
با هم یکجا علیه 
نژادپرستی! 

برای حقوق شما!

  می توانید پوشــه را در وب 

  ســایت ما به زبان های دیگر نیز 

 در پیدا کنید. 

FA



شــما می توانید مبارزه کنید

وضعیت را مستند کنید!

بنویســید کی و کجا چه اتفاقی افتاده و چه کســی چه گفته 	 

است.

هر چه زودتر وضعیت را مســتند کنید! این نیز با 	 

اپلیکیشــن رایگان رفتار یکسان امکان پذیر است

 	 .WhatsApp مــدارک را نگه دارید - مانند پیام های 

آنها می توانند بعدا مفید باشــند.

مشاوره بگیرید!

بازرس برای رفتار یکســان به طور رایگان، مســتقل و 	 

محرمانه به شــما مشــاوره می دهد. ما به همراه شما نحوه 

ادامه کار و اینکه کدام مراحل قانونی منطقی اســت را 

بررسی خواهیم کرد.

البته فردی که به آن اعتماد دارید می تواند شــما را در 	 

جلسه مشاوره همراهی کند.

اگر به زبانی که با آن آشــنایی دارید مشــاوره می خواهید، 	 

مــی توانیم ترجمه را ارائه کنیم.

مردم همچنین از ســوء اســتفاده نژادپرستانه در خیابان، 

نفــرت در اینترنــت و برخورد متفاوت مقامات یا پلیس به 

دلیل منشــأ خود گزارش می دهند. این تبعیض را به ما 

نیز گزارش دهید! ما حوادث نژادپرســتانه را مســتند می 

کنیم و به شــما کمک می کنیم تا مرکز مشــاوره مناسب را 

پیدا کنید.



«همــکار پدرم مدام فکاهی )مذاق های( 

ضدیهــودی می گوید. او نمی داند که ما 

یهودی هســتیم. پدرم می ترسد بگوید.»

«من ســال گذشته دوره کارآموزی ام را تمام کردم. 

با این حال به دلیل پوشــیدن چادر نمی توانم کاری 

پیــدا کنم. نمی دانم چگونه ادامه دهم.»

«ما به دنبال افرادی هســتیم که می خواهند بعد از 

نقــل مــکان آپارتمان ما را به کرایه بگیرند. این برای 

صاحبخانه خوب اســت، تا زمانی که آنها "خارجی" 

نباشــند. ما نمی خواهیم این تعصبات را بپذیریم!»

«شــریک زندگی من در گانا متولد شده 
خراب شــد و ما احساس حقارت می کنیم.»گارســون گفت که برای ما جای ندارد. عصرما اســت. با وجود اینکه ریزرویشن داشتیم، 

واقعاً فکر میکنم این کار» خوب نیســت!»مــی کند. هیچ کس چیزی نمی گوید، اما من «معلم من هم صنفی های ترک ما را مســخره 



 تبعیض نژادی 

ممنوع است!

نژادپرســتی زمانی اســت که افراد به دلیل رنگ پوست یا منشاء 

خــود مــورد تبعیض قرار می گیرند. مردم نیز اغلب به دلیل 

مذهبشــان مورد تبعیض قرار می گیرند. تظاهرات رایج یهودی 

ســتیزی و نژادپرســتی ضد مسلمانان است. زمانی که تبعیض 

علیــه کولــی ها صورت می گیرد، یکی از ضد کولی ها صحبت 

می کند.

نژادپرســتی جامعه ما را تقســیم می کند و به همه ما آســیب می 

رساند.

اثرات منفی تبعیض بر افراد آســیب دیده کامالً شــناخته شده 

اســت - تبعیض بر حیثیت افراد تأثیر می گذارد، آنها را محدود 

مــی کنــد و حقــوق را نقض می کند. اثرات منفی تبعیض بر افراد 

آســیب دیده کامالً شــناخته شده است - تبعیض بر حیثیت 

افــراد تأثیــر می گذارد، آنها را محدود می کند و حقوق را نقض 

می کند.

قانون رفتار یکســان تبعیض در محل کار، در آموزش حرفه ای، 

در مکتب، در مغازه ها، در مســکن، با بیمه و همچنین با برخی 

از مزایــای اجتماعی را ممنوع می کند.

  بازرس رفتار یکســان متعهد به احترام، حیثیت و حقوق 

  برابر برای همه افراد اســت. نژادپرســتی نباید در 

 جامعه ما جایی داشــته باشد!



فعال شدن

فعال شــوید و تبعیض نژادپرســتانه را به بازرس برای رفتار 

یکســان گزارش دهید. همچنین در صورت مشــاهده یک حادثه 

نژادپرســتانه می توانید آن را به ما  گزارش  دهید.

ما مستند، مشاوره و 

پشتیبانی می کنیم

 كبازرس رفتار برابر همه حوادث نژادپرســتانه گزارش شــده را 

 مســتند  می کند. ما به شــما  رایگان، مســتقل و محرمانه  

مشــاوره می دهیم. ما به شــما گوش می دهیم و گزینه های 

قانونی را با شــما در میان می گذاریم. هر مرحله فقط با رضایت 

شما انجام می شود

  با ما به صورت رایگان با شــماره 119 206 0800 

تماس بگیرید

یا از فرم تماس ما اســتفاده کنید     

www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at  

   در اینجا اپلیکیشن رفتار یکسان GAW را پیدا خواهید کرد

App Store Google Play 



تماس و مشاوره

مرکزی وین

 Taubstummengasse 11, 1040 Wien 

 الرمز البريدي 1040 فيينا 

 تیلیفــون: 44 02 532 1 43+ 

gaw@bka.gv.at :ایمیل

دفتر منطقه ای اشتایرمارک

 Südtiroler Platz 16, 8020 Graz 

 تیلیفون: 590 720 316 43+

graz.gaw@bka.gv.at :ایمیل

دفتر منطقه ای کرنتین

 Kumpfgasse 25, 9020 Klagenfurt 

 تیلیفــون: 110 509 463 43+ 

 klagenfurt.gaw@bka.gv.at :ایمیل

دفتر منطقه ای اوبراوستورایش 

 Mozartstraße 5/3, 4020 Linz 

 تیلیفون: 877 783 732 43+ 

linz.gaw@bka.gv.at :ایمیل

دفتر منطقه ای تیرول، ســالزبورگ، فورارلبرگ

 Leipziger Platz 2, 6020 Innsbruck 

 تیلیفون: 032 343 512 43+ 

ibk.gaw@bka.gv.at :ایمیل

مطبع

 صاحب رســانه، ناشر و ادیتور: 

حمایت از رفتار یکســان، Taubstummengasse 11, 1040 وین

ادیتور: حمایت از رفتار یکســان
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