Kurmancî
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 binivîsînin:
E-name: info@berliner-register.de
Telefon / îşaret / Telegram: 0152 04 42 57 46 (Kati Becker)
Twitter: @RegisterBerlin
Web: www.berliner-register.de
Sepana: www.berlin.de/andi

In Trägerschaft von:
Gefördert durch das Landesprogramm
„Demokratie. Vielfalt. Respekt. Gegen
Rechtsextremismus, Rassismus und
Antisemitismus“ der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz
und Antidiskriminierung.

pad

präventive, altersübergreifende
Dienste im sozialen Bereich gGmbH

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

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 çi belge dikin?

Cûreyên Bûyeran

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

•

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 axaftinên cudakar

Tasnîfkirina naverokê
•

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 Neteweyî-Nazîzm

•

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

•

Dijberên sîyasî (yên rastgirên tund)

•

Dij-femînîzm (weke stratîciyeke siyasî)

