Por que documentamos os
incidentes?
Nosso objetivo é dar visibilidade às experiências de discriminação e às diferentes realidades de vida na cidade de Berlim,
além de fazer o levantamento de atividades ligadas à extrema
direita. As conclusões dos relatórios são apresentadas às
pessoas residentes, detentoras de cargos políticos ou de outra
forma envolvidas em cada distrito. A partir disso, elas podem
definir medidas públicas para reagir da maneira mais adequada.
Vale lembrar que os escritórios dos registros apenas podem documentar aqueles incidentes que foram notificados. Conte-nos
sobre suas experiências e observações através dos seguintes
canais de comunicação:
e-mail: info@berliner-register.de
Telefon/Signal/Telegram: +49 152 04 42 57 46 (Kati Becker)
Twitter: @RegisterBerlin
Web: www.berliner-register.de
App: www.berlin.de/andi
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Os Registros Berlinenses são responsáveis pela documentação
de incidentes de marginalização social em cada um dos doze
distritos da capital alemã. Nós reunimos e publicamos tais
casos em relatos cronológicos e realizamos uma análise deles
para cada ano. Os relatos podem ser encontrados diretamente
na nossa página: www.berliner-register.de/chronik

O que documentamos?

Tipos de incidentes

Nós classificamos cada incidente de acordo com uma
categoria e um tipo específico.

•

Ameaças, ofensas e provocações

•

Agressões
Exemplos: ataques à integridade física, incêndios criminosos

•

Racismo
contra pessoas negras, pessoas socialmente lidas como
mulçumanas, pessoas pertencentes à comunidade Roma e
Sinti, pessoas socialmente lidas como asiáticas e outras

Desvantagens estruturais
Exemplos: discriminação por parte de repartições públicas,
instituições ou perfilamento racial

•

Propaganda
Exemplos: adesivos e pichações

•

Antissemitismo

•

•

Hostilidade contra a comunidade LGBTIQ*
Sigla para lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexuais e
queers

Eventos
Exemplos: manifestações, stands informativos, eventos
fechados

•

Atos de vandalismo
Exemplos: contra placas comemorativas, contra paralelepípedos
em homenagem às vítimas do Holocausto (pedras do tropeço)

•

Assembleias dos conselhos distritais (Bezirksverordnetenversammlungen em alemão)
Exemplos: petições e discursos de cunho discriminatório em
tais assembleias

•

Outros

Categorias de incidentes
•

•

Hostilidade contra pessoas em situação de rua

•

Hostilidade contra pessoas portadoras de deficiência
(capacistismo)

•

Minimização/glorificação do nazismo

•

Autopromoção da extrema direita
Propaganda para grupos de extrema direita ou atividades
de cunho eleitoral

•

Pessoas em oposição política (à extrema direita)

•

Antifeminismo (como estratégia política)

