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[moskito] Fach- und Netzwerkstelle gegen 
Rechtsextremismus – für Demokratie und Vielfalt  
[Wyspecjalizowany Organ i Sieć  Zwalczania  
Ekstremizmu Prawicowego – w imię demokracji  
i różnorodnościt]
Rejestr okręgu Pankow – rejestracja  
przypadków rasizmu, antysemityzmu,  
homofobii i ekstremizmu prawicowego

   Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH
 Fehrbelliner Straße 92, 10119 Berlin

 030 . 4437179

 moskito@pfefferwerk.de
  www.pankower-register.de

Dyskryminacja –  
co zrobić?
Czujesz się obrażany, ignorowany, zagrożony  
lub atakowany? A może byłeś świadkiem takiego 
zachowania? Zgłoś się do nas!
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Każdy człowiek ma  
prawo do szacunku

Przeciwko dyskryminacji skierowane są ustawy: artykuł 3 
niemickiej konstytucji, ogólna ustawa o równym traktowaniu.

Przyczyny dyskryminacji mogą być różne: pochodzenie,  
płeć, kolor skóry, język, religia lub światopogląd, 
 niepełnosprawność fizyczna, wiek, tożsamość seksualna 
lub inne cechy.

Co zrobić?

Jeśli byłeś dyskryminowany, pozwól sobie pomóc. Zapisz 
wszystkie informacje: Kto Cię dyskryminował? Gdzie i kiedy 
to się stało? Co dokładnie się wydarzyło? Czy są świadkowie? 
Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Jeśli sytuacja miała miejsce w Urzędzie Okręgowym, 
możesz w każdej chwili złożyć skargę u przełożonego np. 
dyrekcji urzędu. Urząd Okręgowy roz patrzy to zażalenie. 
Skargi nigdy nie działają na Twoją niekorzyść. Pracownicy 
zostaną odpowiednio pouczeni i w razie potrzeby ukarani 
dyscyplinarnie.

Z kim się skontaktować?

Pełnomocnik Urzędu Okręgowego ds. Integracji,  
Katarina Niewiedzial, jest odpowiedzialna za sprawy 
migrantów. Udziela także pomocy w przypadkach  
dyskryminacji.

W Berlinie istnieje szereg niezależnych punktów dorad-
czych. W przewodniku doradczym, który został wydany  
przez Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskri- 
minierung (LADS) [Krajowa Agencja ds. Równouprawnienia  
i Zwalczania Dyskryminacji] można znaleść zestaw róż-
nych bezpłatnych poradni w całym Berlinie.
 

 www.berlin.de/lb/ads/beratung/diskriminierung

Urząd Okręgowy wspiera  
tolerancje i otwartość w Pankow. 
Występuje zdecydowanie  
przeciwko dyskryminacji –  
również w administracji.
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