
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:

E-Mail:  info@berliner-register.de 
Telefon/ Signal/ Telegram: 0152 04 42 57 46  (Kati Becker) 
Twitter:  @RegisterBerlin
Web: www.berliner-register.de
Aplikacja: www.berlin.de/andi

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

Sponsorowany przez:

Polski / polnisch

präventive, altersübergreifende 
Dienste im sozialen Bereich gGmbH

pad

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



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

• Antyfeminizm (jako strategia polityki)

• 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:


