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destekçi üye (Fördermitglied) olmak istiyorum.
Asgari destekçi üye aidatı 10 Euro
ÖgG/ADB Köln’ü üyelik aidatım/ destekçi üyelik aidatım
olan
aylık 4 Euro (asgari üyelik aidatı)
aylık 10 Euro (destekçi üye asgari aidatı)
Veya daha fazla:
aylık______ Euro
tutarındaki meblağı banka hesabımdan tahsil etmeye
yetkili kılıyorum.
aylık

3 aylık

6 aylık

yıllık

olarak yapılsın. (Lütfen seçiminizi işaretleyiniz)
Hesaptan tahsil etme yetkisi istenilen herhangi bir zaman hiç bir gerekçe gösterilmeksizin geri çekilebilir. Hesabım(ız)da yeterli meblağın
bulunmaması durumunda bankam(ız) ödeme yapmakla yükümlü değildir.

__________________________ ______________________
Hesap Numarası (IBAN)
Banka, Şube Kodu (BIC)
__________________________________________________
Tarih/İmza
Banka Hesabı:

Bank für Sozialwirtschaft
Hesap sahibi: Öffentlichkeit gegen Gewalt e. V.
IBAN: DE56 3702 0500 0001 5616 00
BIC: BFSWDE33XXX
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Öffentlichkeit gegen Gewalt e. V.
Şiddete Karşı Kamuoyu Derneği

AntiDiskriminierungsBüro
Ayrımcılıkla Mücadele Bürosu

Danışma • Bilgi • Geliştirme • Ağ Kurma
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Şiddete Karşı Kamuoyu Derneği (ÖgG e.V.) /Ayrımcılıkla
Mücadele Bürosu (ADB) üyesi olmak istiyorum. Asgari
üyelik aidatı 4 Euro.
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Berliner Str.

Öffentlichkeit gegen Gewalt (Köln) e.V.

Soyad
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Üyelik Formu

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?
Tramvay:

4. no’lu hat ile Schlebusch
istikametinde Durak ‘Berliner Straße’

Otobüs:

151&152 No’lu hatlar
Durak ‘Von-Sparr-Str’.

AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln/
Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.
Integrationsagentur – Servicestelle für
Antidiskriminierungsarbeit
Berliner Str. 97-99
51063 Köln
Tel.:
Fax:

0221 964 76 300
0221 952 11 26

Mail: info@oegg.de
Web: www.oegg.de
Çalışma Saatlerimiz:
Pazartesi-Perşembe 10:00 - 14:00 arası
veya randevu ile

„ Ayrımcılığa karşı,
kendimi nasıl
savunabileceğimi
artık biliyorum.“

Lütfen unutmayın; danışma için önceden randevu
alınması gerekmektedir.
gefördert durch:
Öffentlichkeit gegen Gewalt (Köln) e.V.

INTEGRATIONSAGENTUREN NRW
Integration. Einfach. Machen.

Ayrımcılık Nedir?

Büromuz

Hizmetlerimiz

Ayrımcılık, insanların etnik köken, milliyet, kültür, dil,
din, dünya görüşü, cinsel yönelim, dış görünüş, engelli olma, cinsiyet, yaş, toplumsal statü veya kronik bir
hastalık gibi nedenlerden ötürü haksızlığa uğramaları,
dışlanmaları, keyfi engellerle karşı karşıya kalmaları
veya fiziki olarak taciz edilmeleri anlamına gelmektedir.

1995’te kurulan Köln Ayrımcılıkla Mücadele Bürosu
(ADB Köln) ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kalmış veya
böylesi bir duruma şahit olmuş kişilere hizmet veren
bağımsız bir danışma merkezidir. Büromuz ayrıca ırk
çılık ve ayrımcılık konularında bilgi edinmek isteyen
kişilere de hizmeti sunmaktadır. Ücretsiz ve tarafsız
olan danışma hizmetimiz, başvurucunun isteğine gö
re anonim olarak da verilebilmektedir. Danışmanlık
görüşmelerimiz esas itibariyle Almanca yapılmaktadır.
Fakat önceden talep edilmesi halinde İngilizce, Fran
sızca, Türkçe, Kürtçe ve Farsça danışmanlık hizmeti
de sağlamaktayız.

Profesyonel danışmanlardan oluşan ekibimiz ayrım
cılığa uğramış ve desteğe ihtiyacı olan herkesin hizmetindedir. Danışmanlarımız rahat, güvenilir ve profesyo
nel bir ortamda mağdurlarımızla ortak bir şekilde en
etkili hukuki yolları değerlendirmektedir. Ayrımcılıkla
Mücadele Büromuz

• İş arkadaşlarınızın ırkçı tutumları nedeniyle tacize
uğruyor veya dışlanıyorsanız...

• Personel şefiniz iş görüşmenizde ‘başörtüsüne izin
vermiyorum.’ diyorsa....

• Sırf derinizin rengi, etnik kökeniniz veya kültürünüz-

den dolayı disko veya benzeri eğlence mekanlarına
girmenize izin verilmiyorsa...

•

Cinsel yöneliminizden dolayı iş yerinde keyfi engellerle karşılaşıyorsanız...

• Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı rencide ediliy-

or veya tacize uğruyorsanız bu durumu kabul etmek
zorunda değilsiniz.

Ayrımcılığın olmadığı bir hayat en temel insan hak
larından biridir. İnsan hakları herkes için eşit şekilde
geçerlidir, elbette sizin için de!

„Şube müdürümü
duygularımla
yüzleştirmek
benim için büyük bir
rahatlama oldu.“

„Ayrımcılığa karşı
harekete geçme
konusunda hiç bir
zaman cesaretimi
toplayamamıştım ama
şimdi herkese harekete
geçmelerini öneririm.“

• resmi kurum ve kuruluşlarda,
• işe alınmada ve iş yerinde

ve ayrıca meslek

eğitiminde,

• okulda öğrenci, öğretmen veya veli olarak,
• ev ararken veya kiracılıkta ve komşuluk ilişkile
rinde,

• toplu taşıma araçlarında,
• sağlık hizmetlerine erişimde,
• disko gibi eğlence mekanlarına girişte herhangi

bir ayrımcılığa maruz kalan kişilere destek sun
maktadır.

Başvurucularımız ihtiyaçları ve hedeflerini esas alarak
çözüm yollarını onlarla birlikte değerlendiriyoruz.
Muhtemel çözüm yolları nelerdir?

• Aleyhinde şikayette bulunulan kurum veya şahsiye

tlerle şikayet mektubu yazmak suretiyle iletişime
geçerek bir açıklama talebinde bulunmak

• Açıklığa kavuşturma veya uzlaşma görüşmelerinde
başvurucularımıza eşlik etmek

• Bu alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve şikayet
mercilerini harekete geçirmek.

• Eşit

Muamele Yasası (AGG) kapsamında başvu
rulabilecek hukuki yollar hakkında bilgi vermek.

