
Берлинските 
Регистри
Регистърните служби в Берлин документират  
инциденти в районите, при които се касае за социално  
изключване на хора. Инцидентите се публикуват в 
хроника, която се анализира всяка година. Хрониката 
може да бъде намерена на интернет страницата:  
www.berliner-register.de/vorfalls-chronik

Искаме да направим видими преживяната дискримина-
ция и реалния живот в Берлин, както и да регистрираме 
крайно десни прояви. Обобщени данни от регистрите се 
представят на местните политици, жителите и  
ангажираните хора в районите. В отговор на това те 
могат да предприемат политически мерки.

Берлинските регистри могат да документират само  
инциденти, които са докладвани. Затова ни  
информирайте за своя опит и наблюдения на: 

Е-поща: info@berliner-register.de 
Телефон/Сигнал/Телеграм: +49 1520 4425746 (K. Becker) 
Туитър: @RegisterBerlin
Уебсайт: www.berliner-register.de
Мобилното приложение: www.berlin.de/andi

Защо документираме 
инцидените?

Български / bulgarisch

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



Всеки инцидент се категоризира по съдържание и 
по вид.

• Расизъм 
към чернокожи, към хора, възприемани като  
мюсюлмани, към роми и синти, към хора,  
възприемани като азиатци, и други

• Антисемитизъм (враждебност към евреи)

• Враждебност към ЛГБТИК* 
съкращение за: лесбийки, гейове, бисексуални, 
трансджендър, интерсексуални и куиър

• Враждебност към бездомните хора

• Враждебност към хората с увреждания (аблеизъм)

• Омаловажаване / възхваляване на  
националсоциализма

• Дясна самореклама
• рекламиране на крайно десни групи или  

предизборни кампании

• Политически противници (на крайно десните)

• Антифеминизъм (като политическа стратегия)

• Заплахи, обиди и тормоз

• Нападения  
напр. физически нападения, умишлени палежи

• Структурна дискриминация  
напр. дискриминация от страна на властите,  
институциите или расово профилиране

• Пропаганда   
напр. стикери и надписи 

• Мероприятия 
напр. демонстрации, информационни щандове, 
мероприятия в зала 

• Увреждане на имущество   
напр. паметни плочи, камък-паметник за жертва 
на националсоциализма 

• Заседания на областни съветници (BVV) 
напр. дискриминационни предложения и изказвания 
по време на заседанията на областните съветници

• Други

Какво се документира?

Категоризиране по съдържание

Видове инциденти


