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Universite de irkci saldirilar
— Bir bilgi broşürü

Zebra- Irkciliga ugrayanlari,yakinlari ve taniklari , irkciliga,
yahudi düsmanligina ve tesvik edici diger irkci saldirilar icin
bir merkezdir.Biz yasal, mali ve pisikososyal sorulariniz da size
yardim ediyoruz. Bu hizmet ücretsiz ve serbestttir.Anonim olarak
da yararlanilabilir.Bunun icin polise ihbar etmeye gerek yoktur.
Bu brosürde irkci saldirilar konusunda bazi önemli bilgiler
yer aliyor. Bu yine de birebir görüsmenin yerini tutamayabilir.
Bizim ile kisisel bir randevu icin 0431-30140379 numrasindan ya
da info@zebraev.de adresinden ulasabilirsin.
Ögrenci olarak acik görüsme saatimiz de gelebilirsin.Kiel
Universitesinde Görüsme kapsaminda hepimiz sizlere yardim
edecegiz. Buna icinde tehditler (dijital de) Baskılar, maddi hasar
ve fiziksel saldırılar da dahil.Somut olarak bir saldiridan ya da bir
kriz durumunda size destek sunuyoruz. Yasal seceneklerde,ihbar,
Dava , kurban koruma ile ilgili bilgi veriyoruz. Polis merkezin
de, resmi daireler de ve Avukat da size eslik ediyoruz. Mahkeme
durusmalarinda sizlerin yanindayiz. Dahasi psikososyal tetkik
calismasinda size destek sunuyoruz.
Hizmetlerimizden hangisinin sana uygun olduguna sen karar verirsin.Seni ihtiyaclarina bagliyiz ve biz sagci siddete maruz
kalan herkesin tarafindayiz.
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Bir saldiri aninda

Yanliz kalmayin

Sagci saldiri farkli alanlarda tamami ile farkli gerceklesebilir.
Bazi saldirilarda mesela maddi hasarlarda genellikle sonradan
krsi karsiya kaliyorsun. Fiziksel saldirilarda bu farklidir. Böylce
tepki olasiligi olusur. Mesela baska insanlarin dikkatini üzerine
cekebilir ya da polisi arayabilir veya kendini koruyabilirsin.
Sana bu yüzden bir saldiri aninda nasil davranacagin hakkinda bazi bilgiler vermek istiyoruz. Bizim icin önemli olan, bu
durumla karsi karsiya kalan biri olarak sucsuzsun ve bu durumda
dogru ya da yanlis davranabilirsin.
Eger bir saldiri olursa, ilk önce kacis yolu arayabilirsin. Bu
durumu secmek yanlis degildir ve onursuz da degildir. Sonucta
fiziksel bi kavgaya girmek düsüncesizce bir karar degil, cünkü
sonucu tahmin edemiyorsun. Bir grup olarak kesinlikle bir arada
olmaniz gerekir ki birileri geride kalmasin.
Görüldügü gibi sen her zaman bir saldiri aninda kendini
korum imkanina sahipsin. Bu zorunlu mu ! Kendini zorunlu bir
durumda bulan herkes, kendisini ya da baskasini korumak adina
her tür tehlikeye son vermek ve yok etmek hakkina sahiptir.

Direkt bir saldirdan sonra önemli olan saldiriya ugrayanlarin
yanliz kalmamasi. En iyisi saldiriya ugrayan kisinin akinlari ve
arkadaslarinin orada olmasidir. Bu yüzden magdur kisiye destegini ver. Eger saldirinin hedefiysen o zaman cevrenden destek
iste. Bir fiziksel saldiridan sonra doktora görünmelsin,icinde
yaralarinin listelendigi bir rapor al. Üzerinde kirli elbiselerin
fotograflarini, diger zarar görmüs tüm nesnelerin ve diger siddet
izlerini de raporlamalisin.
Sonrasinda poliste ifade alinmasi yada mahkeme salonun da
hafiza kaydi iyidir. Orada mümkün olan bi sürü detayi barindirirsin.
Hnagi el ile dövüldün yada hangi ayak ile tekmelendin? Saldiri
aninda neler söylendi? Hangi kiyafet ve dikkat cekici özelliler
takiniyordu?

Akabindeki Olasiliklar

üç

Bir saldirinin akabinde her kisi de farki etkiler birakabilir. Mesela
siddrt eyleminden sonra bazi kisiler iyi uyuyamayabilir, digerleri
sürekli bu olayi disinmek zorundandir. Ayrica güvende hisstemeler
kisitlandigindan, mevcut hayatlarini sürdürmekte zorlaniyorlar.
Bunun aksine fiziksel sonuclara göre zihinsel yaralanmalar daha
az görünür. Bu yaralanmalar esit sekilde tedavi edilmesi gerektiginden,profesyonel yardim alinmasi tavsiye edilir. Zebra merkezi
calisanlari irkci saldirlarinda sana yardim edebilirler ve terapi
hizmetlerine yönlendirirler.
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Polislerin irkci saldirlara karsi tavri saldiriya ugrayanlara karsi
her zaman „arkadasca ve yardimsever“olmayabilir. Bunun yerine
saldiriya maruz kalanlar sürekli olarak irkci polis davranislarindan söz ediyor yada karsit siyasi görüslerin irkci saldirilarina
maruz kaliyor. Bu yüzden genel olarak irkci saldiriya ugrayanlar
icin zebra merkez calisanlari esliginde polis ile konusursan
daha iyi olur. Aksi halde yetkililer ile konusmak farkli sorunlar
yaratabilir. Olasi bir engel, mesela dil olabilir bunun icin polis,
sorgu ve mahkeme de ücretsiz olarak tercüman polis talep
etme hakkin var.
Dava acma esnasinda icerisinde ismin, dogum günün, dogum
yerin, konut ve is adresinin oldugu yasal bir adres vermelisin.
Bu senin kendi adrsin olmak zorunda degil. Alternatif olarak bir
önceki anlasmadaki avukatinin adresi olabilir.
Polis senin ihbarini almak ile yükümlüdür. Buna ragmen
yetkililer kabul etmiyorsa onlari hizmet ve piyasa otoritesine
sikayet edebilirsin.
Sonuc olarak olayi ihbar etmen polis tarafindan kabul
edilmeldir. Kabul edilme esnasinda güncel numaran daha sonrasindaki sorular icin durumu kolaylastiracaktir.

— Ceza yargilanmasinin bitimi
sen davani actiktan sonra, Polis arastirmalara baslamak zorundadir. Bu birkac ay boyunca sürebilir Daha sonra nasil devam
edecegine karar verecek olan savciya teslim edilir. Prensip olarak
üc secenek vardir: Arastirma devam etmesi gerekir, Sorsuturmanin durdurulur yada mahkemede dava acilir.
Sorusturmanin durdurlmasi farkli sebeplere bagli olabilir.
Mümkün olasiliklar, suclunun bulunamamasi yada cok az kanit
olmasindan olabilir. Ayrica savcinin gözünden suclunun sucu bir
dava acmak icin yeterli degilse sorusturma durdurulur. Ozaman
savcinin kararina yazili olarak itiraz edebilirsin. Bu konuda irkci
saldiriya ugramis magdur kisiye zebra sentrumun bir calisani
yada bir avukat yardimci olabilir.

— Mahkeme Solonunda
Durusmada hakimler, avukatlar, savcinin vekilleri ve sanik hazir
olur. Bunun haricinde -duruma göre- fazla avukat ve uzmanlarda katilir. Ifaden iicn sen mahkemesalonunun ortasinda bir
masanin arkasinda oturacaksin. En iyi sey sana olay ile ilgili
ayrintili soru yöneltecek olan hakime odaklanmandir. Burada cok
önemli detaylar bile büyük bir rol oynar. Bu yüzden bu sorular
ve bilgiler polise verdigin ifadeleri kapsar. Eger sen durusmaya
dahili davali (davaci yakini) olarak katiliyorsan avukatin olaya
müdahale edebilir.

beş

Dava acmak
— polisle Alakali
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Finansal Yönler

Daha önce belirttgimiz gibi bir saldirida kendini savunma hakkin
var. Cogu zaman suclular kendi sucalrini örtbas etmek icin sana
karsi özellikle dava acarlar. Polis, sonradan ihbarnameyi sana
yazili olarak bildirir.
Polisin sorgusunda bulunmak zorunda degilsin. Orda
görünmen mantili ise, en iyisi avukatin ile önceden kousmaktir. Bu, savcinin sana sikayetci olmasi durumunda farklidir. O
zaman en kisa sürede kendine bir avukat tutman gerekir. O, bu
sürecete durumunu aydinliga cikarmanda sana yardimci olabilir.
Gercek ifade verip vermeyecegin ve hangi ifadeleri reddedip
reddedemeyecegin sana bagli.

Cugunlukla finansal yönler bir irkci saldridan sonra önemli bir
rol oynar. Burada tamamiyle farki sorular vardir. Doktor parasini
kim öder? Avukat masraflarini kim üstlenir? Ya manevi tazminat?
Nereden finansal yardim alabilirim? Tüm bu sorularda kesinlikler
bir danisma merkezine gbasvurman gerek. Bu yüzden burada
sadece en önemli noktalar verilecektir.
Eger saldiri kalici izler biraktiysa, sigorta kurumu bir zaman
ödemeyi yapmayacaktir. O zaman beldiyeye devlet ofisine Kurban
Tazminat Yasasina göre sosyal hizmet icin basvuru yapabailirsin.
Avukatlarin ve sürecin masrafalrini kendin ödeme yapmak
zorunda olup olmayacafin farkli sebeplere baglidir, Mesela davanin sonuclanmasina. Sanik eger mahkum olursa masraflari
kedni öder. Ama eger sanik serbets birakilirsa tüm masraflari ksosulsuy olarak davali müdahili olarak sen karsilamak zorundasin.
Bu sana mahkemeden önce tavsiye alma icin bir örnek olabilir.
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— Karsi Taraftan Ihbar
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Gördügün gibi bir irkci saldirida sonuclar cok
farkli olabilecegi icin, bir cok önemli kisimlara
bu brosürde sadece kisaca yer aldi. Tibbi ve fiziki
takiplarin yani sira özellikle polis ile tartismak
ya da mahkeme de beklemek uuzun sürebeilir.

Herausgeberin:

Tüm bu durumlarda en az hasar ile atlatmak
icin,danisma arkadaslari zebra merkezi gibi irkci
saldirilarda danisabilirsin. Bunlar irkci saldirida
magdurlari desteklemede uzmandirlar.Zebra`nin calisani ile cok kolayca görüsme saatinde
gelebilirsin. Her pazartes saat 14:00 – 16:00 arasi
Mensa 1 de AstA da. Yada www.zebraev.de veya
0431-30140379 ` dan bize ulasabilirisin.
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