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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
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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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