
www.mdmgreece.gr

ِِِِ»ENOUGH /ِکتاار/اناف» پروگرام   
 اطالعات

 
؟هستم خشونت نژادپرستانه یقربان، مورد حمله قرار گرفته ام کسی طرفازمن   
 لیبه دال نیتوه ایارعاب و  د،یحمله، تهد اردچ هستید خشونت نژادپرستانه یقربانشما اگر

:ذکر شده در زیر صدمه دیده اید  
 

اسلیت شما و/یا  -  
/یاملیت شما و  -  
رنگ و/یا   -  
قومیت و/یا  -  
شمادین   -  

:عبارتند از گیرد قرار توان یم یقانون گردیتحت پ که اشکال خشونت نژادپرستانه  
 
 ایو  دیتهد ن،یحمله، توه تان: شاوندانیدر برابر خو ایو  شما هیبر عل لفظیخشونت  - 

ب.ارعا  
 ئشه یابدون آن یاهرحلاصاستفاده ازیا ضرب وشط بامجروح شدن،:ی کیزیخشونت ف -
خشونت ، باج گیریچاقو،بوتل شیشه، چوب چماق،جکش،کیلید وغیره(ازقرار)گرید

،جنسی  
منزل تان یا نوشتن  شکستن در و پنجره تان)مثال. مالکیت خصوصیو یا  آسیب به منزل -

(شماخصوسی  مالکیتآمیز در  های توهینشعار  
شما  گی ش خانوادهآراماختالل دری و یا ایجاد وم به حریم خصوصهج،  
در  برخرد نا درست یا  ،فحشا گفتنزیآم نیتوه ی، از جمله نامه هاهای تهدیدآمیز حمله -

سو استفاده کرده و شکایات استفاده از چنین مکالماتی  که  با تماسهای تلفنی که ازگروهای
میباشد مخرب و بی اساس آماده میکنند  

 مجرم کی میتواند باشد؟
.دولتی از جمله پلیس یا هر مقام دارای قدرتیا گروهی،  :هرکسی  
؟افتدبی تواند اتفاق یمکجا ثه این حاد  

در محل  در خانه، در مدرسه، ،یاماکن عموم گریدر کافه ها و د ابان،یدر خ :جادرهر
.گرید یجاهادفاتردولتی وها،  مارستانیمراکز بازداشت، ب ایو  سیپلدارات کار، در ا  

 کی؟
در هر زمان: اما شما باید در زود ترین فرصت اقدام نماید اگر این حمله درطول سه ماه 

 اخیر رخ داده است ، شما می توانید آن را به ما گزارش دهد.
کمک کنم؟ م درخواستتوان یهستم. م چنین حادثۀ یقربان کیکنم من  یفکر م  

شوند  مجازات تا شکایت کردتوان  یم آن نیعاملاز است یقانون ریخشونت نژادپرستانه غ
، افتد بیاتفاق  شما برای دادیرو نیاگر چن  

 
آورده وجمع حادثه را به یاد  اطالعات تالش کنید تا تمام جزئیاتمیتوانید شما  چنانچه -

رخ داده  شما بستگان ایشما و  به آنچه :مکان حادثه،زمان حادثه،شکل حادثه،آوری کنید
تماس  دیتوان یدارد که با آنها موجود  اناگر شاهد ،هاست،چه کسی به شما حمله ور شد

 ادیو به  دنیبه د دیکن یسع اندموتر/ماشین یا موترسیکل/موتور داشته  مجرمیناگر،دیریبگ
 کترانادبه   فرصتبه زودترین موضوع را  نیا وسایل نقلیه آنها شمارۀ پالک کردن نداشت
 .نند گزارش دهیدکمک ک شما را دیگری که میتوانند ارگانهای یاآری،سازمان جی سی جهان
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یا با این شماره در تماس  دهید گزارش وکیل تانبا حضور دادستان چنین  موارد را به هر
(11111)شماره تماس شوید  

ی و،سازمان جهان داکتراندفاتر ،باکردهنزد ما مراجعه  میتوانیدشتریکسب اطالعات ب یبرا
 یاجتماعقانونی( حقوقی ) تیحما ،خدمات درمانیجی سی آر در ارتبات شوید تا از

 معلومات الزم و طریق نیا از به دادستان تایشکا یبرادر صورت الزم  شوید.برخردار 
.خواهدشد توزیح داده به شما تیروش شکا  

 
 

 تماس گیریدما  هستید با آن ینیاز شاهدان ع ایخشونت نژادپرستانه و  یاگر شما قربان
آتن: در نشانی ما  

آتنرشه11ی کوچه سپفوسجهان کتراناد  
1123113012 و 1123113112تلفن تماس:  

10:22 -20:22 ،از ساعتدوشنبه الی جمعه  
 

منطقه اِکسارخیا،آتن 11جی سی آر( کوچه سولوموگان)برای پناهند یونانی انجمن  
1123022002تلفن تماس:  

11:32 -20:32دوشنبه الی جمعه،از ساعت   
 

  .ارش دهیدید از این طریق مورد خود را به ما گزچنین میتوانمه
 

e-mail:enough@mdmgreece.gr 
 

. ماندتمام اطالعات شخصی شما محفوظ و سری خواهد   
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