Neukölln Ayrımcılık
Kayıt Ofisi
Ayrımcılıktan etkilenen veya
ayrımcılığa tanık olan biri
misiniz?
Her türlü ayrımcılığı kayıt altına
alıyoruz:
Cinsiyetçilik
Irkçılık
Roman düşmanlığı
Yahudi düşmanlığı
Müslüman düşmanlığı
Aşırı sağ
Homofobi veya transfobi
Lütfen deneyimlerinizi veya
tanıklıklarınızı bize bildirin!
Talep üzerine aşağıdaki dillerde
danışmanlık sunuyoruz:
Almanca, Arapça, İngilizce,
Kürtçe ve Türkçe
Çalışma Saatleri
Pazartesi 15:00 - 18:00 arası
Perşembe 10:00 - 13:00 arası

İletişim
Neukölln Ayrımcılık Kayıt Ofisi
Adres: Richardstr. 102. 12043 Berlin
Cep numarası: 0157 39285358
E-mail: register-nk@yekmal.de
Websitesi: www.yekmal.de/registernk
Online kayıt formu:
www.yekmal.de/vorfaellemelden
Twitter: @NkRegister
Sorumlu Kurum:
Yekmal e.V.
Schönleinstr. 23, 10967 Berlin
www.yekmal.de
www.facebook.com/yekmal.de
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Register Berlin:
Websitesi: https://www.berliner-register.de/
E-Mail: info@berliner-register.de
Telefon: 01520-442 574 6
Adres: Berliner Register, Sewanstr. 178, 10319 Berlin
Twitter: @RegisterBerlin
AnDi-Berliner Anti-Diskriminierungs-App
https://www.berlin.de/sen/lads/beratung/diskrim
inierung/andi/

Destek
Bu proje, Senato Adalet, Tüketici Koruma ve
Ayrımcılıkla Mücadele Bölümü'nün Berlin eyalet
programı "Demokrasi. Çeşitlilik. Saygı. Aşırı Sağcılığa,
Irkçılığa ve Antisemitizme Karşı" isimli programı
kapsamında desteklenmektedir.

CiD - Kesişimsel
Çeşitlilik Merkezi
Yekmal e.V.

R e g is te r

Neukölln Ayrımcılık
Kayıt Ofisi

R e g is te r

Kasım 2021'den bu yana, Yekmal e.V.'ya bağlı
Kesişimsel Çeşitlilik Merkezi (CiD)
Neukölln'deki ayrımcılık kayıt ofisinin
yürütücülüğünü yapmaktadır. Neukölln
Ayrımcılık Kayıt Ofisi, Berlin'in Neukölln
ilçesinde meydana gelen ırkçı, Yahudi veya
Müslüman düşmanı, LGBTI*Q karşıtı, Roman
karşıtı, aşırı sağcı ve diğer ayrımcı olayları kayıt
altına almaktadır.
Bu olaylar, vatandaşlar tarafından ilçe
genelinde bulunan çeşitli irtibat noktalarına
bildirilmekte ve böylelikle ayrımcılık kayıt
koordinasyon ofisine iletilmektedir. Bu veriler
toplandıktan sonra değerlendirilmekte ve
yayınlanmaktadır.

Bununla birlikte, Neukölln Ayrımcılık Kayıt
Ofisi'nin amacı, yalnızca bölgedeki yapısal
veya günlük ayrımcı olayların belgelenmesi
ve analizi değil, aynı zamanda kişilerin
maruz kaldığı daha geniş ayrımcılık
biçimleri konusunda farkındalık
yaratmaktır.
Tanık olunan veya bizzat deneyimlenen
ayrımcılık olayları, danışmanlık sırasında,
web sitemizdeki online form aracılığıyla
veya doğrudan bize ve Neukölln'deki çeşitli
irtibat noktalarına yazılı form gönderilerek
bildirilebilir.

Danışmanlık hizmetimiz şu anda hala ilk
görüşmeye ve gerektiğinde ilgili birimlere sevk
etmeye odaklanmaktadır. Danışmanlık haftada
iki gün yapılmakta ve talep üzerine aşağıda
belirtilen farklı dillerde sunulabilmektedir.

Talep üzerine aşağıdaki dillerde
danışmanlık hizmeti sunuyoruz:
Almanca, Arapça, İngilizce, Kürtçe ve Türkçe

Çalışma Saatleri
Pazartesi 15:00 - 18:00 arası
Perşembe 10:00 - 13:00 arası

CiD - Kesişimsel Çeşitlilik Merkezi

SORUMLU KURUM
YEKMAL e.V. kendisini bir göçmen özörgütlenmesi olarak tanımlamakta,
siyasi olarak bağımsız ve mezhebe bağlı
olmayan, insan haklarına ve eşitlik
ilkesine bağlı ve her türlü ayrımcılığa ve
ırkçılığa karşı bir sivil toplum kuruluşu
olarak görmektedir.

Kesişimsel Çeşitlilik Merkezi (CiD), Kürt
ebeveynler derneği Yekmal'ın ayrımcılıkla
mücadele birimidir.
Geniş bir faaliyet yelpazesine ek olarak, üç
alana dikkat çekmek istiyoruz:

Ayrımcılığın İzlenmesi
Karanlıkta kalmaması için her türlü
ayrımcılığı kamusal alana ve söyleme
taşımak.

Etkilenen Kişiler için Güçlendirme
Önlemleri
Etkilenen kişiler, aileler ve çocukları için
güçlendirme programları tasarlamak veya
onlara eşlik etmek.

Yaygınlaştırıcılar için Eğitim
Çalışmaları yaygınlaştıran kişi ve kurumlar
için ayrımcılık konusunda eğitimler ve
programlar sunmak.

