
Registrului  
Berlinez
Birourile Registrului Berlinez documentează incidente de 
excludere socială în diversele departamente. Incidentele 
respective sunt date publicității sub formă de cronică, 
aceata fiind evaluată anual. Cronica se găsește pe pagina 
de Internet:  www.berliner-register.de/vorfalls-chronik

Dorim să face vizibile experiențele de discriminare și reallită-
țile vieții din Berlin și să monitorizăm activitățile de extremă 
dreapta. Rezultatele Registrelor vor fi prezentate politicienilor/
politicienelor la nivel local, cetățenilor/ cetățenelor  din cartier 
și persoanelor angajate pe plan social din departamente, astfel 
încât să se poată reacționa prin măsuri de ordin politic.

Registrele Berlineze pot documenta doar acele incidente care 
sunt raportate.  De aceea, vă rugăm să ne raportați experiențele 
și observațiile dvs. pe următoarele căi:

E-mail: info@berliner-register.de 
Telefon/Signal/Telegram: +49 (0)1520 4425746 (Kati Becker) 
Twitter: @RegisterBerlin
Site web: www.berliner-register.de
Aplicație: www.berlin.de/andi

De ce documentăm 
incidentele?

Română / rumänisch

Gefördert durch das Landesprogramm 
„Demokratie. Vielfalt. Respekt. Gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und  
Antisemitismus“ der Senatsver- 
waltung für Justiz, Vielfalt und  
Antidiskriminierung.

In Trägerschaft von:

V.i.S.d.P.: A. Wächter, pad gGmbH,  
Kastanienallee 55, 12627 Berlin



Fiecare incident este catalogat în funcție de conținutul ideologic 
și de tipul de incident.

•	 Rasism  
vizavi de persoane de culoare, persoane percepute ca fiind 
de religie musulmană, persoane de etnie romă și sinti,  
persoane percepute ca fiind de origine asiatică și alții  

•	 Antisemitism 
ostilitate față de evrei și evreice

•	 Ostilitate	față	de	LGBTIQ*	 
prescurtare pentru: lesbian, gay, bisexual, transgen,  
intersex și queer 

•	 Ostilitate	față	de	persoane	fără	adăpost

•	 Ostilitate	față	de	persoane	cu	dizabilități (abilitism)

•	 Bagatelizarea	/	glorificarea	național-socialismului

•	 Autoprezentarea	dreptei 
propagandă pentru grupări de extremă dreapta sau  
activități de campanie electorală

•	 Adversari	politici (ai extremei drepte)

•	 Antifeminism (ca strategie politică)

•	 Jigniri,	insulte	și	agresare	verbală	

•	 Agresiuni 
de ex. agresiuni fizice, incendieri

•	 Defavorizare	structurală	 
de ex. discriminare din partea autorităților și instituțiilor 
sau elaborarea de profile pe criterii rasiale (Racial Profiling)

•	 Propagandă	 
de ex. afișe și mâzgăleli

•	 Evenimente 
de ex. demonstrații, standuri de informare, evenimente 
organizate în spațiu închis

•	 Vandalizări 
de ex. plăci comemorative, pietre de caldarâm  
comemorative

•	 Adunări	ale	consiliilor	de	departament		(BVV) 
de ex. cereri și alocuțiuni cu caracter discriminator  
prezentate în cadrul adunărilor consiliilor de departament

•	 Altele

Ce anume se documentează?

Catalogare în baza conținutului 

Tipuri de incidente


