
Tomarên 
Berlînê 
Nivîsgehên tomarvaniyê yên Berlînê, li navçeyên Berlînê, 
bûyerên ku mirov ji hêla civakî ve têne dûrxistin belge dikin. 
Em van bûyeran di kronîkekê de diweşînin û salê carekî 
dinirxînin. Ev Kronîk li ser malpera: www.berliner-register.de/
chronik tê dîtin.

Em dixwazin tecrube û rastîyên jiyana li Berlînê bidin ber çavan  
û çalakiyên rastgir tomar bikin. Encamên tomaran, li navçeyan, 
bi siyasetmedarên herêmî, niştecîh û mirovên pabend re têne 
parve kirin, da ku ew bi tedbîrên siyasî bertek nîşan bidin.

Tomarên Berlînê, dikarin tenê bûyerên raporkirî belge bikin. Ji 
ber vê yekê, di derbarê tecrube û dîtinên xwe de ji me re bini-
vîsînin:

E-name: info@berliner-register.de 
Telefon / îşaret / Telegram: 0152 04 42 57 46  (Kati Becker) 
Twitter:  @RegisterBerlin

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

In Trägerschaft von: präventive, altersübergreifende 
Dienste im sozialen Bereich gGmbH

pad

Kurmancî

Rejestry 
berlińskie
Dzielnicowe rejestry berlińskie dokumentują incydenty, 
w których ludzie są wykluczani społecznie. Publikujemy te 
incydenty w formie kroniki i corocznie je analizujemy.  
Naszą kronikę można znaleźć na stronie internetowej: 
www.berliner-register.de/chronik 

Dlaczego dokumentujemy te incydenty?

Chcemy uwidocznić doświadczenia dyskryminacji i realia życia w 
Berlinie oraz rejestrować działania skrajnie prawicowe. Wyniki 
analizy danych z rejestrów zostaną zaprezentowane lokalnym 
politykom, mieszkańcom i zaangażowanym / zainteresowanym 
osobom w poszczególnych dzielnicach. Mogą wtedy zareagować 
na to za pomocą środków politycznych.

Rejestry mogą zawierać tylko incydenty, które im zgłoszono. 
Zgłaszajcie więc swoje doświadczenia i obserwacje poprzez:
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  (Berliner Register) برلینر رجیستر
 رساند.دفاتر برلینر رجیستر وقایع مرتبط با مورد تبعیض اجتماعی قرارگرفتن شهروندان را به ثبت می 

 باشد.سایت زیر در دسترس میبندی شده در وبکنیم. وقایع تاریخما وقایع را بر مبنای تاریخشان منتشر و ساالنه ارزیابی می
www.berliner-register.de/chronik 

 
رسانیم؟ چه وقایعی را به ثبت می  

بندی خواهد شد. هر واقعه بر اساس محتوا و چگونگی آن واقعه دسته  
 

بندی بر اساس محتوادسته  
 نژادپرستی •

رومنیا و  (Romn*ja, Sinti*zze) شتوند،  ، افرادی که به عنوان مستممان شتناخته میپوستتاننژادپرستتی نستبت به ستیاه
 شوند.سینتیزه، افرادی که به عنوان آسیایی و غیره مشخص می

 یهودی ستیزی                               •
 LGBTIQ*  خصومت با •

   *مخفف عبارت: لزبین، گی، دوجنسگرا، ترانس، اینتر و کویر
 خانمان  خصومت با افراد بی •
 خصومت با افراد معلول •
 کمرنگ جلوه دادن و یا باشکوه جلوه دادن ناسیونال سوسیالیزم  •
 تبلیغ راست افراطی •

های راست افراطیتبمیغات و یا فعالیت مربوط به کمپین انتخاباتی گروه    
 خصومت با مخالفین سیاسی راست افراطی •

 
 چگونگی واقعه

 توهین تهدید و  •
 حمالت    •

افروزی  حمالت فیزیکی و آتشبه طور مثال:     
 تبعیض ساختاری •

های نژادپرستانه بندی به طور مثال: تبعیض توسط ادارات، موسسات و کنترل شدن توسط پمیس بر اساس طبقه     
 تبلیغات پروپاگاندایی  •

   به طور مثال: استیکر و دیوارنویسی 
 مراسمات  •

ها، میز تبمیغات، رویدادها به طور مثال: تظاهرات    
 صدمه زدن به اموال  •

های یادبودها و سنگبه طور مثال: پالک   
 شورای محله   •

آمیز در مجالس شورای محمههای تبعیضبه طور مثال: حرکات و سخنرانی    
 و غیره  •

 
های راستت افراطی را ثبت کنیم. نتای  زندگی در برلین را قابل مشتاهده و فعالیت هایآمیز و واقعیتخواهیم تجربیات تبعیضما می

توانند با اقدامات ستیاستی  ای ارائه خواهد شتد. ستپس آنها میرجیستتر برلین به ستیاستتمداران محمی، ستاکنین و فعالین شتوراهای محمه
 به این وقایع ثبت شده واکنش نشان دهند.

ت تجربیات و مشتاهدات خود را از دفاتر رجیستتر برلین فقط می توانند وقایعی را ثبت کنند که شتما گزارش کرده باشتید. بنابراین لطفا
 های ارتباطی زیر با ما در میان بگذارید.طریق راه

E-mail: info@berliner-register.de 
Telefon/Signal/Telegram: +49 152 04 42 57 46 (Kati Becker) 
Twitter: @RegisterBerlin 
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Les registres 
de Berlin
Les registres de Berlin font état d’incidents à caractère 
discriminatoire survenant dans tous les arrondissements. Nous 
publions les incidents dans une chronique et les évaluons cha-
que année. Veuillez trouver la chronique sur le site web: www.
berliner-register.de/chronik

Nous voulons rendre visible les expériences de discrimination 
dans la vie quotidienne, ainsi que d’évaluer et de signaler les in-
cidents de l’extrême droite à Berlin. Les résultats et conclusions 
des registres seront présentés aux politicien·ne·s locaux·ales, 
aux résident·e·s et aux personnes engagées dans les arrondis-
sements; résultats qui peuvent ensuite être intégrés dans des 
mesures politiques locales.

Les registres ne peuvent inclure dans les rapports que les inci-
dents qui ont été signalés. Nous vous invitons à nous faire part 
de votre expérience et de vos observations:
e-mail:  info@berliner-register.de 
tél./signal/telegram:  0152 04 42 57 46  (Kati Becker) 
twitter:  @RegisterBerlin

Pourquoi documentons-nous 
les incidents?

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

In Trägerschaft von:
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Senatsverwaltung  
für Justiz, Verbraucherschutz  
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Senatsverwaltung  
für Justiz, Verbraucherschutz  

und Antidiskriminierung

präventive, altersübergreifende 
Dienste im sozialen Bereich gGmbH

pad

französisch

The Berliner 
Register
The Berliner Register documents incidents of discrimination 
and exclusion within each district of the city. We publish the 
incidents in a chronicle and evaluate them annually. 
The chronicle can be found on our website: 
www.berliner-register.de/chronik

We want to make experiences of discrimination and the  
realities of life of those discriminated visible and expose  
extreme right-wing activities in Berlin. The results of the  
register will be presented to local politicians, residents and 
others engaged in the social and political life of the city.  
They can then respond proactively with political measures. 

However, we cannot carry out this important task without your 
participation; the registries can only include incidents in their 
documentation if they are reported. So please report your  
experiences and observations to us via email, phone or Twitter:

E-Mail:  info@berliner-register.de 
Telefon/ Signal/ Telegram: 0152 04 42 57 46  (Kati Becker) 
Twitter:  @RegisterBerlin
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 ِسّجل مدينة برلين 
تُوثّق مكاتب السجالّت في برلين الحوادث التي تحدث في المناطق التابعة لها؛ وهي حوادث قد تؤدي إلى نبذ بعض األفراد اجتماعياً.  

 التالي:نقوم بنشر هذه الحوادث في سجّل عام كما نقوم بتقييمها سنوياً. بإمكانكم تصفح هذه السجالت من خالل الرابط 
(www.berliner-register.de/chronik) 

 
 
 

 ماذا نُوثّق؟ 
 نصنف كل حادثة من حيث مالبساتها ونوعها.   

 
 التصنيف حسب المحتوى 

 التمييز العنصري ●
 درون من أصول آسيوية وغيرهمضد أي من ذوي البشرة السوداء، والمسلمين، وشعوب الغجر، ومن ينح

 معادة السامية  ●
 التمييز ضد مجتمع الميم عين  ●

يقصد بذلك: مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والعابرون والعابرات جنسيًا، ومزدوجو/ات الجنس، 
 والكويريون والكويريات 

 التمييز ضد األشخاص المشردين ●
 لجسدية التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقات ا ●
 االستخفاف بالنازية وتمجيدها  ●
 اإلجهار بأفكار يمينية متطرفة  ●

 الدعاية للمجموعات اليمينية المتطرفة أوالقيام بحمالت انتخابية تؤيدها 
 المعارضون والمعارضات السياسيون )من اليمين المتطرف(  ●

 
 التصنيف حسب نوع الحوادث 

 والبلطجة التهديد واإلهانة، التعرض للشتائم  ●
 االعتداء ●

 كاالعتداءات الجسدية، حوادث الحرق الُمتعّمد  
 التمييز الممنهج بمختلف أنواعه  ●

 كالتمييز في إطار الدوائر الرسمية، والمؤسسات المختلفة، والتنميط العنصري
 الدعاية والترويج ألفكار يمينية متطرفة  ●

 كالملصقات والكتابة على الجدران 
 الداعية للتطرف تنظيم فعاليات  ●

 كالُمظاهرات، ومكاتب االستعالم، والقاعات التي تُعقد فيها الفعاليات 
 تخريب الممتلكات العامة ●

 كاللوحات التذكارية، واللوحات التذكارية الصغيرة المنتشرة على األرصفة لضحايا النازية
 المجالس المحلية لمناطق برلين ●

 التمييز بمختلف أنواعه في المجالس المحليةكالمقترحات والخطابات الداعية إلى 
 غيرها من الحوادث التي تؤدي إلى التمييز بمختلف أنواعه ●

 
نسعى إلى تسليط الضوء على الواقع المحيط بحياة مختلف سكان برلين، وتسليط الضوء على حوادث التمييز بمختلف أنواعه، كما  

تم عرض نتائج ِسجل برلين على السياسيين والسياسيات المحليين، وسكان  نسعى إلي التوثيق لمختلف أنشطة اليمين المتطرف. سي
المناطق المختلفة وكل المهتمين بمثل تلك القضايا. الذي سيمكنهم من التصدي إلى مثل تلك الحوادث عن طريق اتخاذ اإلجراءات  

 السياسية المالئمة. 
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 حوادث قد تشهدون أو تشهدن على حدوثها بواسطة أي من الوسائل التالية: 
 register.de-info@berliner(البريد اإللكتروني ) 

 )كاتي بيكر(  004915204425746هاتف/تطبيق سيغنال/تطبيق تيليغرام:  
 RegisterBerlinتطبيق تويتر: @

 
 

 
 

 ِسّجل مدينة برلين 
تُوثّق مكاتب السجالّت في برلين الحوادث التي تحدث في المناطق التابعة لها؛ وهي حوادث قد تؤدي إلى نبذ بعض األفراد اجتماعياً.  
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Die Berliner 
Register
Die Berliner Registerstellen erfassen Vorfälle, bei denen 
Menschen ausgegrenzt werden. 
Wir veröffentlichen die Vorfälle in einer Chronik und 
werten die Vorfälle jedes Jahr aus. 
Die Chronik gibt es hier: www.berliner-register.de/chronik

Wir wollen Diskriminierungserfahrungen und Erlebnisse im 
Alltag in Berlin sichtbar machen.  Und wir wollen rechtsextreme 
Aktivitäten erfassen. Die Ergebnisse der Register stellen wir  
Lokalpolitiker*innen, Anwohner*innen und Engagierten vor. 
Lokalpolitiker*innen, Anwohner*innen und Engagierte können 
dann mit politischen Maßnahmen reagieren.

Die Berliner Registerstellen können nur Vorfälle erfassen, die 
gemeldet werden. Bitte melden Sie uns Ihre Erfahrungen und 
Beobachtungen über:

E-Mail:  info@berliner-register.de 
Telefon:  0152 04 42 57 46  (Kati Becker)   
Twitter:  @RegisterBerlin

Warum dokumentieren wir die 
Vorfälle?

einfache Sprache

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

In Trägerschaft von:

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

Senatsverwaltung  
für Justiz, Verbraucherschutz  

und Antidiskriminierung

Senatsverwaltung  
für Justiz, Verbraucherschutz  

und Antidiskriminierung

präventive, altersübergreifende 
Dienste im sozialen Bereich gGmbH

pad

Les Registres 
de Berlin
Les Registres de Berlin font état d’incidents à caractère 
discriminatoire survenant dans tous les arrondissements. Nous 
publions les incidents dans une chronique et les évaluons cha-
que année. Veuillez trouver la chronique sur le site web: www.
berliner-register.de/chronik

Nous voulons rendre visible les expériences de discrimination 
dans la vie quotidienne, ainsi que d’évaluer et de signaler les in-
cidents de l’extrême droite à Berlin. Les résultats et conclusions 
des registres seront présentés aux politicien·ne·s locaux·ales, 
aux résident·e·s et aux personnes engagées dans les arrondis-
sements; résultats qui peuvent ensuite être intégrés dans des 
mesures politiques locales.

Les registres ne peuvent inclure dans les rapports que les inci-
dents qui ont été signalés. Nous vous invitons à nous faire part 
de votre expérience et de vos observations:
e-mail:  info@berliner-register.de 
tél./signal/telegram:  0152 04 42 57 46  (Kati Becker) 
twitter:  @RegisterBerlin 
Web: www.berliner-register.de
Appli: www.berlin.de/andi

Pourquoi documentons-nous 
les incidents?

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

In Trägerschaft von:

Français / französisch

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

präventive, altersübergreifende 
Dienste im sozialen Bereich gGmbH

pad

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



Em van bûyeran li gor kategorî û celebên wan tasnîf dikin.

• Nijadperestî li dijî mirovên çermereş, li dijî kesên ku wekî 
Misilman têne paşguh kirin, li dijî Roman û Sîntîyan, li dijî 
mirovên Asyayî û li dijî mirovên din

• Antîsemîtîzm

• Dijminatî li dijî LGBTIQ * Kurtkirina : Lezbiyen, Gay, 
Bîseksuel, Trans, Inter û Queer

• Dijminatî li dijî mirovên bêmal

• Dijminatî li hemberî kesên seqet (Ableîzm)

• Paşguhkirin/qîmetzêdedayîn a Sosyalîzma Nete-
weyî-Nazîzm

• Xwe-danasîn a nijadperestî Pêşvebirin/Teşwîqkirin a ji bo 
komên rastgir an jî ji bo çalakîyên kampanyayên hilbijartinê

• Dijberên sîyasî (yên rastgirên tund)

• Gef (tehdît), heqaret û şîddeta devkî

• Êriş mînak; êrişên fîzîkî, êrişên agirberdanê

• Neheqîyên sîstematîk mînak; Cudakarî ji hêla rayedaran, 
sazîyan an jî profîla nijadî

• Propaganda mînak; Stîker û grafîtî

• Çalakî mînak; Xwepêşandan, maseyên agahdariyê, bûyerên 
salonê

• Zirara malî mînak; Plaketên bîranînê, kevirên terpilînê

• BVV (meclîsên temsîlî yên navçeyên Berlînê) mînak; li 
meclîsên temsîlî yên navçeyên Berlînê daxwazname û axaf-
tinên cudakar 

Em çi belge dikin?

Tasnîfkirina naverokê

Cûreyên Bûyeran

Każdy incydent opisujemy dwoma kategoriami opisującymi 
tresc zdarzenia i jego rodzaj.

• Rasizm 
wobec czarnych, wobec osób, którom przypisuje się religię 
islamską, wobec Romów i Sinti, wobec osób którom przypi-
suje się pochodzenie azjatyckie, wobec innych ludzi

• Antysemityzm

• Wrogość wobec osób LGBTIQ*. 
Skrót od: Lesbijki, geje, biseksualiści, Trans, Inter i Queer

• Wrogość wobec osób bezdomnych

• Wrogość wobec osób z niepełnosprawnośćią (ableizm)

• Trywializacja/gloryfikacja nazizmu

• Prawicowa autopromocja
Reklamowanie skrajnie prawicowych grup lub działania 
związane z kampanią wyborczą

• Polityczni przeciwnicy skrajnej prawicy

• Groźby, obelgi i wyzwiska

• Ataki 
np. ataki fizyczne, podpalenia

• Dyskryminacja strukturalna
np. dyskryminacja przez urzędy, instytucje lub Racial Profiling

• Propaganda 
np. naklejki i graffiti

• Wydarzenia
np. pokazy, stoły informacyjne, wydarzenia halowe

• Uszkodzenia mienia
np. tablic pamiątkowych, potykaczy (Stolpersteine)

• BVV 
np. dyskryminujące wnioski i przemówienia na posiedzeniach 
rady dzielnicy

• Inne incydenty

Co dokumentujemy?

Klasyfikacja treści:

Rodzaje incydentów:

  (Berliner Register) برلینر رجیستر
 رساند.دفاتر برلینر رجیستر وقایع مرتبط با مورد تبعیض اجتماعی قرارگرفتن شهروندان را به ثبت می 

 باشد.سایت زیر در دسترس میبندی شده در وبکنیم. وقایع تاریخما وقایع را بر مبنای تاریخشان منتشر و ساالنه ارزیابی می
www.berliner-register.de/chronik 

 
رسانیم؟ چه وقایعی را به ثبت می  

بندی خواهد شد. هر واقعه بر اساس محتوا و چگونگی آن واقعه دسته  
 

بندی بر اساس محتوادسته  
 نژادپرستی •

رومنیا و  (Romn*ja, Sinti*zze) شتوند،  ، افرادی که به عنوان مستممان شتناخته میپوستتاننژادپرستتی نستبت به ستیاه
 شوند.سینتیزه، افرادی که به عنوان آسیایی و غیره مشخص می

 یهودی ستیزی                               •
 LGBTIQ*  خصومت با •

   *مخفف عبارت: لزبین، گی، دوجنسگرا، ترانس، اینتر و کویر
 خانمان  خصومت با افراد بی •
 خصومت با افراد معلول •
 کمرنگ جلوه دادن و یا باشکوه جلوه دادن ناسیونال سوسیالیزم  •
 تبلیغ راست افراطی •

های راست افراطیتبمیغات و یا فعالیت مربوط به کمپین انتخاباتی گروه    
 خصومت با مخالفین سیاسی راست افراطی •

 
 چگونگی واقعه

 توهین تهدید و  •
 حمالت    •

افروزی  حمالت فیزیکی و آتشبه طور مثال:     
 تبعیض ساختاری •

های نژادپرستانه بندی به طور مثال: تبعیض توسط ادارات، موسسات و کنترل شدن توسط پمیس بر اساس طبقه     
 تبلیغات پروپاگاندایی  •

   به طور مثال: استیکر و دیوارنویسی 
 مراسمات  •

ها، میز تبمیغات، رویدادها به طور مثال: تظاهرات    
 صدمه زدن به اموال  •

های یادبودها و سنگبه طور مثال: پالک   
 شورای محله   •

آمیز در مجالس شورای محمههای تبعیضبه طور مثال: حرکات و سخنرانی    
 و غیره  •

 
های راستت افراطی را ثبت کنیم. نتای  زندگی در برلین را قابل مشتاهده و فعالیت هایآمیز و واقعیتخواهیم تجربیات تبعیضما می

توانند با اقدامات ستیاستی  ای ارائه خواهد شتد. ستپس آنها میرجیستتر برلین به ستیاستتمداران محمی، ستاکنین و فعالین شتوراهای محمه
 به این وقایع ثبت شده واکنش نشان دهند.

ت تجربیات و مشتاهدات خود را از دفاتر رجیستتر برلین فقط می توانند وقایعی را ثبت کنند که شتما گزارش کرده باشتید. بنابراین لطفا
 های ارتباطی زیر با ما در میان بگذارید.طریق راه

E-mail: info@berliner-register.de 
Telefon/Signal/Telegram: +49 152 04 42 57 46 (Kati Becker) 
Twitter: @RegisterBerlin 
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   به طور مثال: استیکر و دیوارنویسی 
 مراسمات  •

ها، میز تبمیغات، رویدادها به طور مثال: تظاهرات    
 صدمه زدن به اموال  •

های یادبودها و سنگبه طور مثال: پالک   
 شورای محله   •

آمیز در مجالس شورای محمههای تبعیضبه طور مثال: حرکات و سخنرانی    
 و غیره  •

 
های راستت افراطی را ثبت کنیم. نتای  زندگی در برلین را قابل مشتاهده و فعالیت هایآمیز و واقعیتخواهیم تجربیات تبعیضما می

توانند با اقدامات ستیاستی  ای ارائه خواهد شتد. ستپس آنها میرجیستتر برلین به ستیاستتمداران محمی، ستاکنین و فعالین شتوراهای محمه
 به این وقایع ثبت شده واکنش نشان دهند.

ت تجربیات و مشتاهدات خود را از دفاتر رجیستتر برلین فقط می توانند وقایعی را ثبت کنند که شتما گزارش کرده باشتید. بنابراین لطفا
 های ارتباطی زیر با ما در میان بگذارید.طریق راه

E-mail: info@berliner-register.de 
Telefon/Signal/Telegram: +49 152 04 42 57 46 (Kati Becker) 
Twitter: @RegisterBerlin 

 

  (Berliner Register) برلینر رجیستر
 رساند.دفاتر برلینر رجیستر وقایع مرتبط با مورد تبعیض اجتماعی قرارگرفتن شهروندان را به ثبت می 

 باشد.سایت زیر در دسترس میبندی شده در وبکنیم. وقایع تاریخما وقایع را بر مبنای تاریخشان منتشر و ساالنه ارزیابی می
www.berliner-register.de/chronik 

 
رسانیم؟ چه وقایعی را به ثبت می  

بندی خواهد شد. هر واقعه بر اساس محتوا و چگونگی آن واقعه دسته  
 

بندی بر اساس محتوادسته  
 نژادپرستی •

رومنیا و  (Romn*ja, Sinti*zze) شتوند،  ، افرادی که به عنوان مستممان شتناخته میپوستتاننژادپرستتی نستبت به ستیاه
 شوند.سینتیزه، افرادی که به عنوان آسیایی و غیره مشخص می

 یهودی ستیزی                               •
 LGBTIQ*  خصومت با •

   *مخفف عبارت: لزبین، گی، دوجنسگرا، ترانس، اینتر و کویر
 خانمان  خصومت با افراد بی •
 خصومت با افراد معلول •
 کمرنگ جلوه دادن و یا باشکوه جلوه دادن ناسیونال سوسیالیزم  •
 تبلیغ راست افراطی •

های راست افراطیتبمیغات و یا فعالیت مربوط به کمپین انتخاباتی گروه    
 خصومت با مخالفین سیاسی راست افراطی •

 
 چگونگی واقعه

 توهین تهدید و  •
 حمالت    •

افروزی  حمالت فیزیکی و آتشبه طور مثال:     
 تبعیض ساختاری •
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های یادبودها و سنگبه طور مثال: پالک   
 شورای محله   •

آمیز در مجالس شورای محمههای تبعیضبه طور مثال: حرکات و سخنرانی    
 و غیره  •

 
های راستت افراطی را ثبت کنیم. نتای  زندگی در برلین را قابل مشتاهده و فعالیت هایآمیز و واقعیتخواهیم تجربیات تبعیضما می

توانند با اقدامات ستیاستی  ای ارائه خواهد شتد. ستپس آنها میرجیستتر برلین به ستیاستتمداران محمی، ستاکنین و فعالین شتوراهای محمه
 به این وقایع ثبت شده واکنش نشان دهند.

ت تجربیات و مشتاهدات خود را از دفاتر رجیستتر برلین فقط می توانند وقایعی را ثبت کنند که شتما گزارش کرده باشتید. بنابراین لطفا
 های ارتباطی زیر با ما در میان بگذارید.طریق راه

E-mail: info@berliner-register.de 
Telefon/Signal/Telegram: +49 152 04 42 57 46 (Kati Becker) 
Twitter: @RegisterBerlin 

 

  (Berliner Register) برلینر رجیستر
 رساند.دفاتر برلینر رجیستر وقایع مرتبط با مورد تبعیض اجتماعی قرارگرفتن شهروندان را به ثبت می 

 باشد.سایت زیر در دسترس میبندی شده در وبکنیم. وقایع تاریخما وقایع را بر مبنای تاریخشان منتشر و ساالنه ارزیابی می
www.berliner-register.de/chronik 

 
رسانیم؟ چه وقایعی را به ثبت می  

بندی خواهد شد. هر واقعه بر اساس محتوا و چگونگی آن واقعه دسته  
 

بندی بر اساس محتوادسته  
 نژادپرستی •

رومنیا و  (Romn*ja, Sinti*zze) شتوند،  ، افرادی که به عنوان مستممان شتناخته میپوستتاننژادپرستتی نستبت به ستیاه
 شوند.سینتیزه، افرادی که به عنوان آسیایی و غیره مشخص می

 یهودی ستیزی                               •
 LGBTIQ*  خصومت با •

   *مخفف عبارت: لزبین، گی، دوجنسگرا، ترانس، اینتر و کویر
 خانمان  خصومت با افراد بی •
 خصومت با افراد معلول •
 کمرنگ جلوه دادن و یا باشکوه جلوه دادن ناسیونال سوسیالیزم  •
 تبلیغ راست افراطی •

های راست افراطیتبمیغات و یا فعالیت مربوط به کمپین انتخاباتی گروه    
 خصومت با مخالفین سیاسی راست افراطی •

 
 چگونگی واقعه

 توهین تهدید و  •
 حمالت    •

افروزی  حمالت فیزیکی و آتشبه طور مثال:     
 تبعیض ساختاری •

های نژادپرستانه بندی به طور مثال: تبعیض توسط ادارات، موسسات و کنترل شدن توسط پمیس بر اساس طبقه     
 تبلیغات پروپاگاندایی  •

   به طور مثال: استیکر و دیوارنویسی 
 مراسمات  •

ها، میز تبمیغات، رویدادها به طور مثال: تظاهرات    
 صدمه زدن به اموال  •

های یادبودها و سنگبه طور مثال: پالک   
 شورای محله   •

آمیز در مجالس شورای محمههای تبعیضبه طور مثال: حرکات و سخنرانی    
 و غیره  •

 
های راستت افراطی را ثبت کنیم. نتای  زندگی در برلین را قابل مشتاهده و فعالیت هایآمیز و واقعیتخواهیم تجربیات تبعیضما می

توانند با اقدامات ستیاستی  ای ارائه خواهد شتد. ستپس آنها میرجیستتر برلین به ستیاستتمداران محمی، ستاکنین و فعالین شتوراهای محمه
 به این وقایع ثبت شده واکنش نشان دهند.

ت تجربیات و مشتاهدات خود را از دفاتر رجیستتر برلین فقط می توانند وقایعی را ثبت کنند که شتما گزارش کرده باشتید. بنابراین لطفا
 های ارتباطی زیر با ما در میان بگذارید.طریق راه

E-mail: info@berliner-register.de 
Telefon/Signal/Telegram: +49 152 04 42 57 46 (Kati Becker) 
Twitter: @RegisterBerlin 

 

  (Berliner Register) برلینر رجیستر
 رساند.دفاتر برلینر رجیستر وقایع مرتبط با مورد تبعیض اجتماعی قرارگرفتن شهروندان را به ثبت می 

 باشد.سایت زیر در دسترس میبندی شده در وبکنیم. وقایع تاریخما وقایع را بر مبنای تاریخشان منتشر و ساالنه ارزیابی می
www.berliner-register.de/chronik 

 
رسانیم؟ چه وقایعی را به ثبت می  

بندی خواهد شد. هر واقعه بر اساس محتوا و چگونگی آن واقعه دسته  
 

بندی بر اساس محتوادسته  
 نژادپرستی •

رومنیا و  (Romn*ja, Sinti*zze) شتوند،  ، افرادی که به عنوان مستممان شتناخته میپوستتاننژادپرستتی نستبت به ستیاه
 شوند.سینتیزه، افرادی که به عنوان آسیایی و غیره مشخص می

 یهودی ستیزی                               •
 LGBTIQ*  خصومت با •

   *مخفف عبارت: لزبین، گی، دوجنسگرا، ترانس، اینتر و کویر
 خانمان  خصومت با افراد بی •
 خصومت با افراد معلول •
 کمرنگ جلوه دادن و یا باشکوه جلوه دادن ناسیونال سوسیالیزم  •
 تبلیغ راست افراطی •

های راست افراطیتبمیغات و یا فعالیت مربوط به کمپین انتخاباتی گروه    
 خصومت با مخالفین سیاسی راست افراطی •

 
 چگونگی واقعه

 توهین تهدید و  •
 حمالت    •

افروزی  حمالت فیزیکی و آتشبه طور مثال:     
 تبعیض ساختاری •

های نژادپرستانه بندی به طور مثال: تبعیض توسط ادارات، موسسات و کنترل شدن توسط پمیس بر اساس طبقه     
 تبلیغات پروپاگاندایی  •

   به طور مثال: استیکر و دیوارنویسی 
 مراسمات  •

ها، میز تبمیغات، رویدادها به طور مثال: تظاهرات    
 صدمه زدن به اموال  •

های یادبودها و سنگبه طور مثال: پالک   
 شورای محله   •

آمیز در مجالس شورای محمههای تبعیضبه طور مثال: حرکات و سخنرانی    
 و غیره  •

 
های راستت افراطی را ثبت کنیم. نتای  زندگی در برلین را قابل مشتاهده و فعالیت هایآمیز و واقعیتخواهیم تجربیات تبعیضما می

توانند با اقدامات ستیاستی  ای ارائه خواهد شتد. ستپس آنها میرجیستتر برلین به ستیاستتمداران محمی، ستاکنین و فعالین شتوراهای محمه
 به این وقایع ثبت شده واکنش نشان دهند.

ت تجربیات و مشتاهدات خود را از دفاتر رجیستتر برلین فقط می توانند وقایعی را ثبت کنند که شتما گزارش کرده باشتید. بنابراین لطفا
 های ارتباطی زیر با ما در میان بگذارید.طریق راه

E-mail: info@berliner-register.de 
Telefon/Signal/Telegram: +49 152 04 42 57 46 (Kati Becker) 
Twitter: @RegisterBerlin 

 

Nous classifions chaque incident à caractère discriminatoire 
selon le contenu et le type d‘incident.

•	 Racisme, par ex. le racisme anti-Noir·e·s, le racisme à 
l’égard des personnes perçues comme musulmanes, des 
Roms et Sintis, des personnes perçues comme asiatiques, 
et autres formes de racisme

•	 Antisémitisme

•	 Haine contre les personnes LGBTIQ+ Abréviation utilisée 
pour désigner les Lesbiennes, Gays, Bisexuel·le·s, Trans-
genres, Intersexué·e·s, Queer et Autres

•	 Haine contre les personnes sans-abri

•	 Haine contre les personnes handicapées (validisme)

•	 Trivialisation/Glorification du nazisme

•	 Une auto-représentation de la politique de droite 
Publicité pour des groupes ou des activités de campagne 
électorale d’extrême droite

•	 Opposant·e·s politiques d’extrême droite

•	 Menaces, offenses et injures

•	 Agressions, par ex. agressions physiques, incendies criminelles

•	 Discriminations structurelles, par ex. les discriminations 
exercées par les autorités, les institutions ou par le profila-
ge racial

•	 Propagande, par ex. les autocollants et graffitis

•	 Évènements, par ex. les manifestations, tables d’informa-
tion, évènements en salle

•	 Dommages aux biens, par ex. les plaques commémorati-
ves, les Stolpernsteine - pavés de mémoire

•	 Assemblée des délégués d‘arrondissement (BVV), par ex. 
les motions et interventions à caractère discriminatoire dans 
les parlements d’arrondissements municipaux de Berlin

•	 Autres

Que documentons-nous? 

Classification de contenu

Types de cas de discrimination

We classify each incident according to its content and form.  

•	 Racism towards Black people, Muslim people, Roma and 
Sinti people, Asian people, people of color and others

•	 Anti-Semitism

•	 Hostility against LGBTIQ*, Abbreviation for: Lesbian, 
Gay, Bisexual, Trans, Inter, Queer

•	 Hostility against homeless people

•	 Hostility against people with disabilities (Ableism)

•	 Trivialization/glorification of Nazism

•	 Extreme Rightwing Activities, Ex: advertising or campaig-
ning for extreme right groups 

•	 Hostility against political opponents of the extreme 
right

•	 Threats, insults and vulgarities

•	 Attacks, Ex: physical attacks, arson

•	 Structural Discrimination, Ex: discrimination by  
authorities, institutions or racial profiling

•	 Propaganda, Ex: stickers and graffiti 

•	 Events, Ex: demonstrations, information tables, gatherings 

•	 Damage to property, Ex: memorial plaques, brass plates 
in the street commemorating victims of the German Nazi 
genocide

•	 Bezirksverordnetenversammlungen (BVV), Ex: discri-
minatory motions and speeches in the Berliner district 
assemblies

•	 Miscellaneous

What do we document?

Content categories include:

Types of incidents:

 
 

 ِسّجل مدينة برلين 
تُوثّق مكاتب السجالّت في برلين الحوادث التي تحدث في المناطق التابعة لها؛ وهي حوادث قد تؤدي إلى نبذ بعض األفراد اجتماعياً.  

 التالي:نقوم بنشر هذه الحوادث في سجّل عام كما نقوم بتقييمها سنوياً. بإمكانكم تصفح هذه السجالت من خالل الرابط 
(www.berliner-register.de/chronik) 

 
 
 

 ماذا نُوثّق؟ 
 نصنف كل حادثة من حيث مالبساتها ونوعها.   

 
 التصنيف حسب المحتوى 

 التمييز العنصري ●
 درون من أصول آسيوية وغيرهمضد أي من ذوي البشرة السوداء، والمسلمين، وشعوب الغجر، ومن ينح

 معادة السامية  ●
 التمييز ضد مجتمع الميم عين  ●

يقصد بذلك: مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والعابرون والعابرات جنسيًا، ومزدوجو/ات الجنس، 
 والكويريون والكويريات 

 التمييز ضد األشخاص المشردين ●
 لجسدية التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقات ا ●
 االستخفاف بالنازية وتمجيدها  ●
 اإلجهار بأفكار يمينية متطرفة  ●

 الدعاية للمجموعات اليمينية المتطرفة أوالقيام بحمالت انتخابية تؤيدها 
 المعارضون والمعارضات السياسيون )من اليمين المتطرف(  ●

 
 التصنيف حسب نوع الحوادث 

 والبلطجة التهديد واإلهانة، التعرض للشتائم  ●
 االعتداء ●

 كاالعتداءات الجسدية، حوادث الحرق الُمتعّمد  
 التمييز الممنهج بمختلف أنواعه  ●

 كالتمييز في إطار الدوائر الرسمية، والمؤسسات المختلفة، والتنميط العنصري
 الدعاية والترويج ألفكار يمينية متطرفة  ●

 كالملصقات والكتابة على الجدران 
 الداعية للتطرف تنظيم فعاليات  ●

 كالُمظاهرات، ومكاتب االستعالم، والقاعات التي تُعقد فيها الفعاليات 
 تخريب الممتلكات العامة ●

 كاللوحات التذكارية، واللوحات التذكارية الصغيرة المنتشرة على األرصفة لضحايا النازية
 المجالس المحلية لمناطق برلين ●

 التمييز بمختلف أنواعه في المجالس المحليةكالمقترحات والخطابات الداعية إلى 
 غيرها من الحوادث التي تؤدي إلى التمييز بمختلف أنواعه ●

 
نسعى إلى تسليط الضوء على الواقع المحيط بحياة مختلف سكان برلين، وتسليط الضوء على حوادث التمييز بمختلف أنواعه، كما  

تم عرض نتائج ِسجل برلين على السياسيين والسياسيات المحليين، وسكان  نسعى إلي التوثيق لمختلف أنشطة اليمين المتطرف. سي
المناطق المختلفة وكل المهتمين بمثل تلك القضايا. الذي سيمكنهم من التصدي إلى مثل تلك الحوادث عن طريق اتخاذ اإلجراءات  

 السياسية المالئمة. 
غ عنها فقط. يمكنكم/ن اإلبالغ عن تجربتكم/ن الشخصية أو عن  لن يستطيع مكتب التسجيل أن يوثق إال الحوادث التي يتم اإلبال

 حوادث قد تشهدون أو تشهدن على حدوثها بواسطة أي من الوسائل التالية: 
 register.de-info@berliner(البريد اإللكتروني ) 

 )كاتي بيكر(  004915204425746هاتف/تطبيق سيغنال/تطبيق تيليغرام:  
 RegisterBerlinتطبيق تويتر: @
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 معادة السامية  ●
 التمييز ضد مجتمع الميم عين  ●

يقصد بذلك: مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والعابرون والعابرات جنسيًا، ومزدوجو/ات الجنس، 
 والكويريون والكويريات 

 التمييز ضد األشخاص المشردين ●
 لجسدية التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقات ا ●
 االستخفاف بالنازية وتمجيدها  ●
 اإلجهار بأفكار يمينية متطرفة  ●

 الدعاية للمجموعات اليمينية المتطرفة أوالقيام بحمالت انتخابية تؤيدها 
 المعارضون والمعارضات السياسيون )من اليمين المتطرف(  ●

 
 التصنيف حسب نوع الحوادث 

 والبلطجة التهديد واإلهانة، التعرض للشتائم  ●
 االعتداء ●

 كاالعتداءات الجسدية، حوادث الحرق الُمتعّمد  
 التمييز الممنهج بمختلف أنواعه  ●

 كالتمييز في إطار الدوائر الرسمية، والمؤسسات المختلفة، والتنميط العنصري
 الدعاية والترويج ألفكار يمينية متطرفة  ●

 كالملصقات والكتابة على الجدران 
 الداعية للتطرف تنظيم فعاليات  ●

 كالُمظاهرات، ومكاتب االستعالم، والقاعات التي تُعقد فيها الفعاليات 
 تخريب الممتلكات العامة ●

 كاللوحات التذكارية، واللوحات التذكارية الصغيرة المنتشرة على األرصفة لضحايا النازية
 المجالس المحلية لمناطق برلين ●

 التمييز بمختلف أنواعه في المجالس المحليةكالمقترحات والخطابات الداعية إلى 
 غيرها من الحوادث التي تؤدي إلى التمييز بمختلف أنواعه ●

 
نسعى إلى تسليط الضوء على الواقع المحيط بحياة مختلف سكان برلين، وتسليط الضوء على حوادث التمييز بمختلف أنواعه، كما  

تم عرض نتائج ِسجل برلين على السياسيين والسياسيات المحليين، وسكان  نسعى إلي التوثيق لمختلف أنشطة اليمين المتطرف. سي
المناطق المختلفة وكل المهتمين بمثل تلك القضايا. الذي سيمكنهم من التصدي إلى مثل تلك الحوادث عن طريق اتخاذ اإلجراءات  

 السياسية المالئمة. 
غ عنها فقط. يمكنكم/ن اإلبالغ عن تجربتكم/ن الشخصية أو عن  لن يستطيع مكتب التسجيل أن يوثق إال الحوادث التي يتم اإلبال

 حوادث قد تشهدون أو تشهدن على حدوثها بواسطة أي من الوسائل التالية: 
 register.de-info@berliner(البريد اإللكتروني ) 

 )كاتي بيكر(  004915204425746هاتف/تطبيق سيغنال/تطبيق تيليغرام:  
 RegisterBerlinتطبيق تويتر: @

 
 

 
 

 ِسّجل مدينة برلين 
تُوثّق مكاتب السجالّت في برلين الحوادث التي تحدث في المناطق التابعة لها؛ وهي حوادث قد تؤدي إلى نبذ بعض األفراد اجتماعياً.  

 التالي:نقوم بنشر هذه الحوادث في سجّل عام كما نقوم بتقييمها سنوياً. بإمكانكم تصفح هذه السجالت من خالل الرابط 
(www.berliner-register.de/chronik) 
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اهلاعفأفيفختونيوهتةلواحموأةيزانلاديجمت

Wir werten aus, wer besonders betroffen ist (inhaltliche 
Auswertung) und untersuchen die Art des Vorfalls. 

•	 Rassismus 
gegenüber Schwarzen Menschen, muslimisch markierten 
Menschen, Romn*ja und Sinti*zze, asiatisch gelesenen 
Menschen und anderen

 
•	 Antisemitismus (Feindschaft gegen Juden)
 
•	 Feindschaft gegen LGBTIQ* 

Abkürzung für: Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans, Inter 
und Queer 

 
•	 Feindschaft gegen obdachlose Menschen
 
•	 Feindschaft gegen Menschen mit Behinderung  

(Ableismus)
 
•	 Verharmlosung/Verherrlichung des Nationalsozialismus
 
•	 Rechte Selbstdarstellung  

Werbung für rechtsextreme Gruppen oder rechtsextreme 
Wahlkampfaktivitäten

 
•	 Politische Gegner*innen (der extremen Rechten)

•	 Bedrohungen, Beleidigungen und Pöbeleien
 
•	 Angriffe 

z.B. körperliche Angriffe, Brandanschläge
 
•	 Strukturelle Benachteiligung  

z.B. Diskriminierung durch Behörden, Institutionen oder 
Racial Profiling

 
•	 Propaganda  

z.B. Aufkleber und Schmierereien
 
•	 Veranstaltungen 

z.B. Demonstrationen, Infotische, Saalveranstaltungen
 
•	 Sachbeschädigungen  

z.B. Gedenktafeln, Stolpersteine
 
•	 BVV 

z.B. diskriminierende Anträge und Redebeiträge in den 
Bezirksverordnetenversammlungen

 
•	 Sonstiges

Was dokumentieren wir?

Inhaltliche Zuordnung 

Arten der Vorfälle

Nous classifions chaque incident à caractère discriminatoire 
selon le contenu et le type d‘incident.

• Racisme, par ex. le racisme anti-Noir·e·s, le racisme à l’égard des 
personnes perçues comme musulmanes, des Roms et Sintis, des 
personnes perçues comme asiatiques, et autres formes de racisme

• Antisémitisme

• Haine contre les personnes LGBTIQ+ Abréviation utilisée 
pour désigner les Lesbiennes, Gays, Bisexuel·le·s, Trans-
genres, Intersexué·e·s, Queer et Autres

• Haine contre les personnes sans-abri

• Haine contre les personnes handicapées (validisme)

• Trivialisation/Glorification du nazisme

• Une auto-représentation de la politique de droite 
Publicité pour des groupes ou des activités de campagne 
électorale d’extrême droite

• Opposant·e·s politiques d’extrême droite

• Antiféminisme (en tant que stratégie de politique)

• Menaces, offenses et injures

• Agressions, par ex. agressions physiques, incendies criminelles

• Discriminations structurelles, par ex. les discriminations 
exercées par les autorités, les institutions ou par le profila-
ge racial

• Propagande, par ex. les autocollants et graffitis

• Évènements, par ex. les manifestations, tables d’informa-
tion, évènements en salle

• Dommages aux biens, par ex. les plaques commémorati-
ves, les Stolpernsteine - pavés de mémoire

• Assemblée des délégués d‘arrondissement (BVV), par ex. 
les motions et interventions à caractère discriminatoire dans 
les parlements d’arrondissements municipaux de Berlin

• Autres

Que documentons-nous? 

Classification de contenu

Types de cas de discrimination


