پروگرام« اناف/ار ِکتاِ»ENOUGH/
اطالعات
من ازطرف کسی مورد حمله قرار گرفته ام ،قربانی خشونت نژادپرستانه هستم؟
اگرشما قربانی خشونت نژادپرستانه هستید دچار حمله ،تهدید ،ارعاب و یا توهین به دالیل
ذکر شده در زیر صدمه دیده اید:
 اسلیت شما و/یا ملیت شما و/یا رنگ و/یا قومیت و/یا دین شمااشکال خشونت نژادپرستانه که تحت پیگرد قانونی می توان قرار گیرد عبارتند از:
 خشونت لفظی بر علیه شما و یا در برابر خویشاوندان تان :حمله ،توهین ،تهدید و یاارعاب.
 خشونت فیزیکی :مجروح شدن،یا ضرب وشط بااستفاده ازاصلحه یابدون آن یاهرشئدیگر(ازقرارچاقو،بوتل شیشه ،چوب چماق،جکش،کیلید وغیره)باج گیری ،خشونت
جنسی،
 آسیب به منزل و یا مالکیت خصوصی تان(مثال.شکستن در و پنجره منزل تان یا نوشتنشعارهای توهین آمیز در مالکیت خصوسی شما)
،هجوم به حریم خصوصی و یا ایجاد اختالل درآرامش خانواده گی شما
 حمله های تهدیدآمیز ،از جمله نامه های توهین آمیز،فحشا گفتن یا برخرد نا درست درتماسهای تلفنی که ازگروهای که با استفاده از چنین مکالماتی سو استفاده کرده و شکایات
مخرب و بی اساس آماده میکنند میباشد
مجرم کی میتواند باشد؟
هرکسی :یا گروهی ،از جمله پلیس یا هر مقام دارای قدرت دولتی.
این حادثه کجا می تواند اتفاق بیافتد؟
درهرجا :در خیابان ،در کافه ها و دیگر اماکن عمومی ،در خانه ،در مدرسه ،در محل
کار ،در ادارات پلیس و یا مراکز بازداشت ،بیمارستان ها ،دفاتردولتی وجاهای دیگر.
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.
فکر می کنم من یک قربانی چنین حادثۀ هستم .می توانم درخواست کمک کنم؟
خشونت نژادپرستانه غیر قانونی است ازعاملین آن می توان شکایت کرد تا مجازات شوند
اگر چنین رویداد برای شما اتفاق بی افتد،
چنانچه شما میتوانید تالش کنید تا تمام جزئیات اطالعات حادثه را به یاد آورده وجمعآوری کنید:مکان حادثه،زمان حادثه،شکل حادثه ،آنچه به شما و یا بستگان شما رخ داده
است،چه کسی به شما حمله ور شده ،اگر شاهدان وجود دارد که با آنها می توانید تماس
بگیرید،اگرمجرمین موتر/ماشین یا موترسیکل/موتور داشته اند سعی کنید به دیدن و به یاد
داشتن کردن شمارۀ پالک وسایل نقلیه آنها این موضوع را به زودترین فرصت به داکتران
جهانی،سازمان جی سی آریا ارگانهای دیگری که میتوانند شما را کمک کنند گزارش دهید.
www.mdmgreece.gr

چنین موارد را به هر دادستان با حضوروکیل تان گزارش دهید یا با این شماره در تماس
شوید (شماره تماس)11111
برای کسب اطالعات بیشترمیتوانید نزد ما مراجعه کرده،با دفاترداکتران جهانی و،سازمان
جی سی آر در ارتبات شوید تا ازخدمات درمانی ،حمایت حقوقی (قانونی) اجتماعی
برخردار شوید .در صورت الزم برای شکایات به دادستان از این طریق معلومات الزم و
روش شکایت به شما توزیح داده خواهدشد.
اگر شما قربانی خشونت نژادپرستانه و یا از شاهدان عینی آن هستید با ما تماس گیرید
نشانی ما در آتن:
داکتران جهانی کوچه سپفوس11شهرآتن
تلفن تماس 1123113112:و 1123113012
دوشنبه الی جمعه،از ساعت 10:22 -20:22
انجمن یونانی برای پناهندگان(جی سی آر) کوچه سولومو 11منطقه اِکسارخیا،آتن
تلفن تماس1123022002:
دوشنبه الی جمعه،از ساعت 11:32 -20:32
همچنین میتوانید از این طریق مورد خود را به ما گزارش دهید.
e-mail:enough@mdmgreece.gr
تمام اطالعات شخصی شما محفوظ و سری خواهد ماند.
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