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empower  este un proiect al Arbeit und Leben Hamburg. În cadrul 
programului federal »A trăi democrația!«, proiectul este � nanțat de 
către Ministerul Federal al Familiei, Persoanelor în Vârstă, Femeilor 
și Tineretului și de către Freie und Hansestadt Hamburg.

Consiliere pentru victimele 
violenței cu caracter de 
dreapta, rasist și antisemit

Beratung, Unterstützung und SolidaritätConsiliere, sprijin și solidaritate

empower ist eine Be rat ungs-
stelle für Betro� ene rechter, 
rassistischer und antisemitischer 
Gewalt. 

Wir unterstützen und beraten 
Betro� ene und auch deren 
Angehörige, Freund_innen sowie 
Zeug_innen eines An gri� s oder 
einer Bedrohung. Nach einem 
Angri�  oder einer Bedrohung 
werden Betro� ene plötzlich 
aus ihrem Alltag gerissen. Sie 
sind häu� g verletzt, verängstigt 
oder wütend und machen die 
Erfahrung von Ohnmacht und 
Ungleichheit. 

Was können wir 
anbieten?

 Beratung und emotionale 
Unterstützung 

 Entscheidungshilfen zum 
weiteren Vorgehen

 Hinweise zu juristischen 
Möglichkeiten 

 Unterstützung bei der Suche 
nach Rechtsanwält_innen

 Begleitung zu Behörden, 
Polizei und Gericht

 Vermittlung von 
therapeutischen und 
ärztlichen Angeboten

 Beratung zu � nanzieller 
Unterstützung (Prozess-
kostenhilfe, Entschädigungs-
zahlungen)

Wie arbeiten wir?
Im Zentrum unserer Arbeit 
stehen die Situation und 
Perspektive der Betro� enen.
 
Unsere Beratungen sind 
vertraulich und parteilich, 
kostenlos und vor Ort. Wir 
arbeiten unabhängig von 
Behörden und auf Wunsch 
anonym. 
 
Das Beratungsangebot ist 
mehrsprachig. Bei Bedarf 
werden Sprachmittler_innen 
hinzugezogen. 

Auf Wunsch werden durch 
Ö� entlichkeitsarbeit und lokale 
Intervention die Forderungen 
von Betro� enen unterstützt 
und Solidarisierungsprozesse 
gefördert.  
 
Unser Ziel ist eine demo kra-
tische, emanzipatorische 
und solidarische Gesellscha� . 
 
Uns geht es um Anerken-
nung und gleichberechtigte 
Zugangsbedingungen aller zu 
gesellscha� lichen Ressourcen, 
frei von Gewalt.

 

empower este un centru 
de consiliere pentru victimele 
violenței cu caracter de dreapta, 
rasist și antisemit. 

Susținem și consiliem victimele 
unui atac sau ai unei amenințări 
dar și rudele, prietenii acestora, 
precum și martorii. În urma 
unui atac sau a unei amenințări, 
cei în cauză se simt brusc smulși 
din viața lor de zi cu zi. Deseori, 
aceștia se simt răniți, speriați sau 
furioși și experimentează senzația 
de neputință și de inegalitate. 

Ce putem oferi?
 Consiliere și sprijin emoțional 
 Sprijin decizional cu privire la 

măsurile de urmat 
 Informații despre opțiunile de 

asistență juridică 
 Sprijin pentru găsirea de 

avocați 
 Însoțire la autorități, poliție și 

instanță
 Intermedierea de oferte 

terapeutice și medicale 
 Consiliere cu privire la 

sprijinul � nanciar (asistență 
judiciară, plăți de despăgubire)

Cum lucrăm?
În centrul activității noastre se 
a� ă situația și perspectiva celor 
afectați. 

Consilierea oferită este 
con� dențială și părtinitoare, 
gratuită și locală. Ne desfășurăm 
activitatea independent de 
autorități și la cerere anonim. 

Oferta de consiliere este 
multilingvă. Dacă este necesar, 
se apelează la asistența unor 
traducători.

La cerere, cerințele celor 
afectați sunt susținute în 
baza unor activități de relații 
publice și de intervenție locală 
și se promovează procese de 
solidarizare. 

Obiectivul nostru este o societate 
democratică, emancipatoare și 
solidară. 

Ceea ce ne dorim este 
recunoașterea și condiții de acces 
egal la resursele societății pentru 
toți, fără violență.
 




